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för förståelsen av röntgendetektorernas uppträdande i ett
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Inledning

Joniserande strålning är ett fysikaliskt fenomen. Varje del

av rymden där detta fenomen uppträder utgör ett strålnings

fält. För att kunna ge ett mått på "mängden strålning" i

fältet krävs att vi först definierar en storhet och därefter

mäter eller beräknar storleken på denna uttryckt i antalet

enheter av storheten i fråga. Det förekommer alltför ofta

att man talar om att "mäta strålningen", vilket egentligen

är en omöjlighet. Om man t ex anger att ett visst raster

"reducerar den spridda strålningen med en faktor 2" så säger

detta ingenting om man inte samtidigt anger vilken storhet

man avser; fluensen, energifluensen, antalet fotoner som

träffar en detektor, summaenergin hos fotonerna som träffar

detektorn eller energin absorberad (energy imparted) i

detektorn.

Signalen från en detektor, som placeras i strålningsfältet

beror i första hand av den i detektorn absorberade strålnings

energin även om modifikationer till följd av den aktuella för

delningen i tid och rum kan förekomma. Förståelsen aven detek

tors uppträdande i strålningsfältet är i första hand av dosi

metrisk natur.

Vi skall här närmare betrakta de storheter, som används för

att beskriva strålningsfältet och hur dessa kan användas för

att bestämma väntevärdet av den i en strålningsdetektor ab

sorberade strålningsenergin. Samtidigt ges tillfälle att pre

sentera de nya storheter och den nya terminologi, som infördes

i senaste ICRU-rapporten över kvantiteter och enheter (ICRU 33,

1980) •
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I Storheter som beskriver strålningsfältet (radiometri)

1. Skalära storheter

Fluensen ~ är kvoten mellan dN och da, där dN är antalet

partiklar, som faller in mot en sfär med tvärsnittsytan

da(ICRU 33)

~ = dN/da •••••••••• (1)

Fluensen är väntevärdet av antalet partiklar, som passerar

en sfär per storcirkelenhet för fallet med en infinitesimal

sfär. Den är en storhet, som antar ett värde i varje punkt

av strålningsfältet. För att särskilt betona detta skriver

vi ~ = ~(r).

Sfären är inte väsentlig i definitionen av fluensen. Fluensen

uttrycker väntevärdet av antalet partiklar, som passerar

per ytenhet i en given punkt där det betraktade ytelementet

da för varje rörelseriktning hos partiklarna skall vara

vinkelrätt mot denna rörelseriktning. Då partiklarna är

multidirektionella är det pvaktiskt att betrakta en sfär,

som har egenskapen att uppvisa en lika stor tvärsnittsyta

sett från alla rörelseriktningar.

Fluensen ger inte någon fullständig beskrivning av strålnings

fältet. För detta krävs att beskrivningen kompletteras med

uppgifter om partikelslag, partiklarnas energier och rörelse

riktningar i varje tidsögonblick. Den mest differentierade

strålfältsstorheten har i ICRU 33 fått benämningen "fördel

ningen med avseende på partiklarnas kinetiska energi 1) av

partikelradiansen" och skrives i symbolform dp/dT eller PT •

1) Kinetisk energi T definieras som T = E - mo c 2 . Kinetiska
energin hos en foton (en mass lös partikel) är lika med dess
totala energi E = hu.
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Den definieras

->-
PT(±:) = dp(r)

dT

4 :t ->-= d N (t, T , Il; r)
dt dT dl) da ••••••••••••• (2)

->-
där PT(r) dt dT dl) da är väntevärdet av antalet partiklar

som under tidsintervallet dt kring t passerar ytelementet

da i punkten ±: (orienterat vinkelrätt mot riktningen S'i) med

rörelseriktningen i rymdvinkelelementet dl) kring S'i och med

kinetiska energin i intervallet dT kring T.

->-
Integrationen av PT(r) i ekv 2 över kinetiska energin T ger

->-
partikelradiansen p(r). Genom ytterligare integration över

tiden t och rörelseriktningen S'i erhålles fluensen ~(±:).

Det äil av intresse att fluensen kan ges en alternativ, iden

tisk definition, som är användbar i många sammanhang (ALM

CARLSSON och CARLSSON, 1981). Låt ds = v dt vara spårlängden,

som en partikel med hastigheten v (kinetiska energin T)

tillryggalägger under tidsintervallet dt. Förläng uttrycket

i sista ledet av ekv 2 med ds. Vi får då

(
->-) = d d d dN(t,T,S'i;~)ds

PT r dt dT dl) da ds

4 :t ->-
= d L(t,T,~t;r)

dt dT dl) dV

•••••••••••• (3)

där dL =dN ds representerar den samlade partikelspårlängden

i volymen dV = da ds under tidsintervallet t, t+dt. Storheten
->-

PT(r) kan alternativt definieras som väntevärdet av den sam-

lade spårlängden per volyms- och tidsenhet av partiklarna

med kinetiska energin T och rörelseriktningen S'i per energi

intervall, dT och per riktningsintervall, dl). Fluensen er

hålles genom integration av PT över tiden, kinetiska energin

och partiklarnas rörelseriktning. Alltså



-+
<jJ (r)

t 2 00

= J dt JdT
t 1 O

J dr2
4n

4 :te -+
d L(t,T,~I;r) =
dt dT dr2 dV

-+
dL (r)

dV

•••••••••••••• (4)

4

detektor

-+dvs fluensen i en punkt r är identisk med den samlade spår-

längden per volymsenhet för ett infinitesimalt volymselement

dV i punkten i. Av ekv 4 framgår tydligt att fluensen är en

storhet vars värde beror på valet av ett tidsintervall

(t
1
,t2). Detta är inte explicit utsagt i definitionen av

fluensen och överses ofta.

Mätningar av fluens är lätta att utföra då strålningen är

monodirektioneli. Då strålningen är multidirektioneli är det

en betydligt svårare uppgift och misstag begås ofta. I fig 1

nedan visas ett lämpligt arrangemang för mätning av fluens

i en punkt inuti ett spridande material.

J1111 !infallande strålning

spridande medium

;L-I
/

/A//
~kOllimered

Fig 1. Experimentellt arrangemang för mätning av fluens.
En smal kanal i det spridande mediet tillåter att de
partiklar, som passerar en given punkt i mediet i en
given riktning kan passera ut och nå detektorn. Den
kollimerade detektorn och kanalen förflyttas runt för
att detektera partiklar med olika rörelseriktningar.
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Det är vanligt förekommande att "fluensen" bakom ett sprid

ande material (t ex en plan skiva) mätes genom att applicera

en bred plan detektor intill det spridande materialet. Partik

larna, som passerar detektorns yta registreras utan hänsyn

till partiklarnas rörelseriktning. I detta fall mätes inte

storheten fluens.

9~_§~~1~f~_!~1!§!9fh§!§f_!_!f~g§E9f!!§9f!g_QQh_f§1~!!Qg§f

!!11_!gg~:~§!!g!§f~~§_§!Qfh§!§f

ICRU har i sin senaste rapport (ICRU 33) över storheter och

enheter haft ambitionen att slå bryggor till andra vetenskaps~

fält och bana väg för införandet aven enhetlig terminologi

för jämförbara storheter. Märkligt nog har ICRU inte tagit

hänsyn till den mycket närliggande transportteorin. Speciellt

de inom transportteorin använda vektoriella storheterna

skulle vara värdefulla för radiofysiken vilket kommer att

belysas nedan. A andra sidan är litteraturen inom transport

teori ofta svårtillgänglig eller lätt att missförstå på grund

av avsaknad av enhetlig terminologi. Vi skall här ta upp

några av de skalära storheterna och sätta dem i relation

till de av ICRU definierade. Presentationen av transport

teorins storheter baseras på en nyligen publicerad översikt

av DUDERSTADT and MARTIN (1979).

I transportteorin är det vanligt att starta med en kvantitet
+ + (~ + okallad "phase-space density" , n(t,v;r) eller n t,T,Il;r). Da

i strålningsdosimetriska sammanhang kinetiska energin T oftast

är av större intresse än hastigheten v koncentrerar vi oss

på n(t,T,S'i;~). n(t,~,~) fås ur n(t,T,S'i;~) genom variabel

substitution

+
S'i = v

v

T = E -

••••••••••• (5)

••••••••••• (6)
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Definitionen av n(t,T,Q;;) ges ur n(t,T,Q;;)dT dn dV =
väntevärdet av antalet partiklar som vid tiden t befinner

+sig i volymselementet dV kring r med rörelseriktningen i

rymdvinkelelementet dn kring Q och med kinetiska energin i

intervallet dT kring T.

Med den terminologi, som använts tidigare kan vi skriva

3 :l- -7-= d N(t,T,~l;r)

dT dn dV ....................... (7)

Genom multiplikation med hastigheten erhålles storheten

"the angular flux" eller "phase-space flux". Översatt till

ICRU-terminologi erhålles

v n(t,T,Q;~)
3 :l- += d N(t,T,II,r)

dT dn dV

4 :l- -7-
ds = d L(t,T,II;r) =
dt dT dn dV dt

-7-

= dp(r) = +
dT PT (r) ....................... (8)

dvs storheten "the angular flux" eller "phase-space flux"

är identisk med ICRU-storheten "den spektrala fördelningen

med avseende på kinetiska energin av partikelradiansen".

Genom integraion av "the angular flux" eller "phase-space

flux" över hastigheten 1j, dvs över T och Q erhålles storheten

"the velocity integrated flux", S 01,\ kan visas (ekv 9) vara

identisk med den av ICRU definierade storheten fluensraten

<jJ (~)

00

fdT f dn v n(t,T,Q;~) =
o 4n

00

fdT
o

f
+ -7-

dQ PT (r) = <jJ (r)
4n

••••••••••••• (9)
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2. Vektoriella storheter

Den vektoriella storhet, som motsvarar "angular flux" eller

"phase-space flux,,2) kallas "angular current density" eller

"phase-space current density" och betecknas :t.

-T :l: -.
J (t, T , ~l; r) = ; n(t,T,Q;~) = Q v n(t,T,Q;~) =

-.-
= Q dp(r) = Q PT(~)

dT ••••••••••••• (1 O)

Storheten "current density", :1 är storheten "angular current

density" integrerad över T och Q

-.- -.-
J(t;r)

<X>

J J -T :l: -.-= dT d~ J (t, T,;/; r) =
O 4n

JdT
O

-.-
J d~ Q dp(r) =
4n dT

=~(~) •••••••••••••• (11)

Med ICRU:s terminologi skulle storheten "current density"

kunna kallas den "vektoriella fluensraten" och betecknas ~.

Ekvationerna (9) och (10) visar att storheterna $ och ~ kan

tolkas som skalära respektive vektoriella integrationen av

den fundamentala storheten PT(~) över T och Q. Det följer

omedelbart ("triangelolikheten") att

••••••••••••••• (1 2)

2) I DUDERS'fADT and MARTIN betecknas "angular flux" eller
"phase-space flux" och "velocity integrated angular flux"
med $ respektive ~. Dessa beteckningar har undvikits här
för att utesluta förväxling med kvantiteterna $ och ~

definierade av ICRU.
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Den vektoriella fluensraten l har samma dimension (m- 2 s-1)

som den skalära storheten ~. Det är dock viktigt att dessa

s~orheter inte förväxlas. Även om det existerar en enkel

relation mellan "angular flux" eller PT och "angular current

density" eller vad som skulle kunna kallas den "vektoriella

spektrala fördelningen med avseende på kinetiska energin av
->- "partikelradiansen, PT

••••••••••••••• (1 3)

så existerar det generellt inte något enkelt samband mellan

fluensraten ~ och den vektoriella fluensraten l. Endast för

fallet med monodirektionella partiklar gäller att III = ~.

I direkt analogi med ~ och l kan energifluensraten ~ och den

vektoriella energifluensraten $ definieras som skalära respek

tive vektoriella integrationen av storheten TPT över energin T

och riktningen n

O>

~(~) = fdT f dQ T PT(~)
o 4n

O>

$(~) = fdT f dQ nT PT(~)
o 4n

••••••••••••••• (1 4)

••••••••••••• (1 5)

II Absorberad strålningsenergi (energy imparted) och

absorberad dos

1. Energy imparted. Definition

Energy imparted (absorberad strålningsenergi), s, är den

fundamentala strålningsdosimetriska storheten. Signalen från

en detektor beror av den i detektorn absorberade strålnings-
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energin. Modifikationer i detektorns effektivitet, signal

per enhet absorberad strålningsenergi, kan dock ske beroende

på den mikroskopiska fördelningen i tid och rum av den ab

sorberade strålningsenergin.

Den absorberade strålningsenergin, E, till materien i en

given volym definieras (ICRU 33)

E = R. - R + LQ
~n out

där (R = radiant energy)

•••••••••••••• (1 6)

Rin = summan av kinetiska energierna hos alla laddade

och oladdade joniserande partiklar, som passerar

in i volymen,

Rout = summan av kinetiska energierna hos alla laddade

och oladdade joniserande partiklar, som passerar

ut ur volymen,

LQ = summan av alla förändringar (minskningar: po

sitivt tecken, ökningar: negativt tecken) i vilo

massa hos kärn- och elementarpartiklar, som ägt

rum i kärn- och elementarpartikelreaktioner i

volymen.

Den absorberade strålningsenergin, E, är en stokastisk stor

het. Väntevärdet av denna storhet, E (eng: mean energy im

parted) är en icke-stokastisk storhet. Strålningsfältets

storheter är också icke-stokastiska och de relationer mellan

strålningsfältets storheter och energiabsorptionen i en detek

tor, som vi skall intressera oss för gäller väntevärdet av

den i detektorn absorberade strålningsenergin, E. I vissa

fall kan de stokastiska fluktuationerna i den stokastiska

storheten E vara av intresse. Så är t ex fallet inom mikro

dosimetrin där fluktuationerna i den absorberade strålnings

energin i små biologiska targetvolymer tros vara av avgörande

betydelse för den totala biologiska effekten. Sådana fluktua

tioner är också viktiga i helt andra system som t ex radio-
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grafiska skärmar. Kvantbruset i en sådan skärm är direkt

relaterat till fluktuationerna i den absorberade strålnings

energin i små volymer (bildelement) av skärmen. Många av de

metoder, som utv.ecklats inom mikrodosimetrin för analys av

de statisktiska fluktuationerna i den absorberade strålnings

energin skulle med fördel kunna användas vid analys av t ex

kvantbruset i skärmar. Den gemensamma faktorn är att fluktua

tionerna beror av energideponeringshändelser (eng: energy

deposition events), som fluktuerar till såväl antal (vanligen

enligt en Poisson.fördelning) som storlek.

2. Transporten av strålningsenergi genom en given yta

Betrakta ett ytelement dA och monodirektionell, monoenergetisk

strålning sådan att partikelradiansen är p.

dA

Fig 2. Antalet partiklar, som passerar ytelementet dA i rikt~

ningen n är lika med antalet partiklar, som p~sserar
ytelementet dAcose i ett plan vinkelrätt mot ~. Vektorn
dA är vinkelrät mot ytelementet dA och sådan att IdAI = dA.

Antalet partiklar per tidsenhet dN/dt, som passerar ytelementet

dA är lika med antalet partiklar per tidsenhet, som passerar

ytelementet dA cose vinkelrätt mot rörelseriktningen n, Fig 2,

och ges av (ytelementen antas vara så små att p är konstant

över dessa)

dN/dt = P dA cose c ••••••••••••••• (17)

Genom att införa den vektoriella motsvarigheten np till p
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kan ekv (17) skrivas

dN/dt = P dA cose = dA . Q p •••••••••••••• (1 8)

Strålningsenergin (eng: radiant energy), som passerar ytelemen
->

tet dA per tidsenhet, dR/dt, ges av (T = partiklarnas kine-

tiska energi)

dR/dt = dA . Q T P ••••••••••••••• (1 9 )

Lägg märke till att dR/dt räknas med positivt tecken om vinkeln

mellan Q och dA är spetsig «90°) men med negativt tecken om

den är trubbig (>90°). Om lika många identiska partiklar med

riktning Q som med riktning -Q passerar dA per tidsenhet blir

dR/dt lika med noll.

Om vi nu betraktar multidirektionell och polyenergetisk strål

ning ges nettotransporten av strålningsenergi per tidsenhet

genom ytelementet dA av

00

dR/dt = fdT fd>] dA·Q T PT =
O 4n

00
->

fd>] Q dA'~= dA· f dT T PT = •••••••••••• (2 O)
O 4n

För isotrop strålning är dR/dt lika med noll.

Då en större yta A betraktas sådan att den vektoriella energi
->

fluensraten * varierar över densamma erhålles för nettoenergi-

transporten genom A

dR/dt = fdA·h~)
A

•••••••••••• (21 )



Nettoenergitransporten

ur tidsintegralen

12

-3)
R under en given tidrymd erhålles

t 2
R = f(dR/dt)dt =

t
1

••••••••• (22)

där ~ är den vektoriella energifluensen.

3. Nettoenergitran~ortenin i en sluten vol~

Om inga kärn- eller elementarpartikelprocesser äger rum i den

bestrålade volymen (och så är alltid fallet vid bestrålning

med fotoner med energier < 1 MeV) så ges väntevärdet av den

i volymen absorberade strålningsenergin, c av nettoenergi

transporten R. - R t in i volymen. Denna ges av nettoenergi-
:I-n ou

transporten in genom den slutna ytan S(V) kring volymen i fråga.

Låt oss betrakta ett litet approximativt plant ytelement dA

av S(V). Det är brukligt att tillskriva detta ytelement en

riktningsvektor dA, som pekar ut ur volymen, Fig 3 .

.... --- ......,
"....,...--- _.,

\

Fig 3. Ytelementet dA på den slutna ytaa S(V) kring volymen V
tillskrives en riktningsvektor dA (ldAI = dA) vinkelrätt
mot dA pekande ut ur volymen

3) Storheter givna i differentiell_form t ex dR/dt och stor
heter med ett streck över t ex R anger väntevärdet av mot
svarande stokastiska storheter.



13

Nettoenergitransporten genom dA ut ur volymen ges av skalär
-+ -+

produkten dA'~; nettoenergitransporten genom dA i riktning
-+ -+

in i volymen ges då av -dA·~. Alltså

= - fjdA·if
S (V)

• ••••••••••••• (23)

ytintegralen av vektorn if kan genom Gauss' sats omformas till

volyms integralen av den skalära storheten div if. Väntevärdet

av den absorberade strålningsenergin, Ekan alltså skrivas

E: = Rin - R + EQ = - i-idA ·if + EQ =out S (V)

= fffdivif dV + EQ
V

• ••••••••••••• (24)

4. Absorberad dos. Definition

Den absorberade dosen, D är väntevärdet av den absorberade

strålningsenergin per massenhet aven infinitesimalt liten

volym

D = lim (.f.) =
m-+O m

dE:
dm

• ••••••••••••• (25)

Den absorberade dosen är liksom fluensen en storhet, som antar

ett värde i varje punkt av ett bestrålat medium.

Genom att föra in uttrycket för E: i sista ledet av ekv (24)

erhålles
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D lim {- 1 f IfdivT dV + 1
LQ}= =

V~O
pV V pV

1 divT +
d (LQ)

•••••••••••••••••• (26)= p dm

där p är mediets densitet.

Om i sin tur ekv (26) sättes in i sista ledet av ekv (24) er

hålles

E:=fIfDdm
V

•••••••••••••••• (27)

dvs väntevärdet av den i volymen V absorberade strålnings

energin ges av massintegralen av den absorberade dosen i vo

lymen. Väntevärdet av den absorberade strålningsenergin har

tidigare också kallats för integraldos.

5. Beräkning av absorberad dos

Vid varje växelverkansprocess, som äger rum i en volym mellan

en partikel av joniserande strålning och materien i volymen

lämnas ett diskret bidrag ~E: till den i volymen absorberade

strålningsenergin. Denna kan alternativt definieras (ALM

CARLSSON 1979)

••••••••••••••••• (28)

där summationen sker över alla växelverkansprocesser, som skett

i volymen under det betraktade tidsintervallet. Bidraget ~E:

består av den del av energin hos den joniserande partikeln, som

genom växelverkansprocessen övergår i andra energiformer än

kinetisk energi hos joniserande partiklar eller vilomassa hos

kärn- eller elementarpartiklar.
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I analogi med den absorberade strålningsenergin kan den

absorberade dosen ges en alternativ definition

D = 1 dN 6€
p~

••••••••••••••••• (29)

där (1/p)dN/dV är väntevärdet av antalet växelverkansprocesser

per massenhet och 6€ är väntevärdet av den absorberade strål

ningsenergin per växelverkansprocess.

Vid beräkning av den absorberade dosen i en punkt krävs

ingen kännedom om partiklarnas rörelseriktningar. Den absor

berade dosen kan beräknas utifrån kännedom om fördelningen

av den skalära storheten fluens med avseende på partiklarnas

kinetiska energi, växelverkanstvärsnitten (beroende av partikel

slag och energi) och väntevärdet 6€ av den energi som blir

absorberad strålningsenergi i varje växelverkansprocess. Fluens

en är den samlade spårlängden per volymsenhet. I ett infinitesi

malt volymselement (med avseende på vilket den absorberade

dosen är definierad) har varje partikel en konstant sannolikhet

för att växelverka per längdenhet. Produkten av den differentiella

fluensen d~/dT och växelverkanssannolikheten ~(T) per längd-

enhet integrerad över partikels lag och energi ger väntevärdet

av antalet växelverkansprocesser dN/dV per volymsenhet.

Storheten ~€ är inte välkänd och det är i praktiken omöjligt

att beräkna den absorberade dosen enligt definitionen i ekv (29).

Beräkningarna förenklas avsevärt om någon form av strålnings

jämvikt kan förutsättas (ALM CARLSSON 1981). En form av jämvikt,

som ofta är uppfylld vid bestrålning med fotoner med energier

< 1 MeV är elektronjämvikt. Vid elektronjämvikt kan den ab

sorberade dosen skrivas



D = 7~en d~(hv)
o p d(hv)
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••••••••••••••• (3 O)

där ~en/p är massenergiabsorptionskoefficienten för mediet i

fråga, ~ är energifluensen av fotonerna och ~ lp ett viktaten
medelvärde av ~ lp.en

6. Beräkning av väntevärdet av den absorberade strålnings

energin i en utsträckt kropp

Vid beräkning av den absorberade strålningsenergin i en ut

sträckt kropp är storheten fluens av begränsat värde såvida

inte fluensen i varje punkt av kroppen är känd eller konstant

i kroppen så att den absorberade strålningsenergin kan beräknas

ur ekv (27). I de flesta fall är det lämpligare att tillämpa

definitionen i ekv (16) dvs att bestämma nettoenergitransporten

av joniserande strålning in i kroppen. I detta fall är det,

såvida inte strålningen är monodirektioneli, av intresse att

känna den vektoriella energifluensen på kroppens begränsnings

ytor, jfr ekv (23).

Många misstag har begåtts inom den medicinska strålnings

fysiken genom att den skalära storheten energifluensen ~ för

växlats med skalärprodukten dA·~/dA. Den senare beskriver

nettoenergitransporten genom en given yta dA per ytenhet och

har samma dimension som energifluensen. Ett närmast klassiskt

exempel på felanvändning av den skalära storheten energifluens

är metoden att bestämma väntevärdet av den absorberade strål

ningsenergin € i patienter vid röntgendiagnostik genom att

mäta produkten av exposition X och yta för både den infallande

och den från patienten (simulerad med ett vattenfantom i form

aven parallellepiped) flyende strålningen. Expositionen X

är ekvivalent med den absorberade dosen i luft under elektron

jämvikt. Ur en mätning av expositionen kan den skalära stor

heten energifluensen ~ för fotonerna bestämmas ur sambandet

(jfr ekv 30)



~ = W 1 X
e (]len/p) luft
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............... (31 )

där W är väntevärdet av energin, som åtgår för att bilda

ett jonpar och e är den elektriska elementarladdningen.

Väntevärdet av den absorberade strålningsenergin € bestämdes

ur relationen

1:1'X. dA_W
S(V) ln e

1 1:1' X dA
( lp) S(V) ut
]len luft

•••••••••••••• (32)

där X
in

är expositionen från den infallande röntgenstrålningen

och X
ut

är expositionen från den flyende (utåtgående) röntgen

strålningen. Då den infallande röntgenstrålningen är monodirek

tionelI bestäms värdet av energin, som transporteras in i pa

tienten korrekt. Den flyende röntgenstrålningen däremot är

multidirektionelI och värdet av energin transporterad ut ur

patienten överskattas då

1:1' X dA = g'::j ~ dA
S(V) ut S(V) ut

> if:P ;y t' dA
S(V) u

....•....•.... (33)

Om den flyende röntgenstrålningen är isotrop kan överskattningen

visas vara exakt en faktor 2. Då i det aktuella fallet den

flyende röntgenstrålningen är nära nog isotrop gjordes en all

varlig felbedömning av E. 4 )

4) Denna felanvändning av energifluensen ~ för att bestämma
energitransporten genom en given yta uppmärksammades av
C CARLSSON i dennes lic.avhandling (CARLSSON 1963). Detta
och fler exempel finns analyserade i CARLSSON (1979).
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7. Jämförelse av signaler från tunna och tjocka plana

detektorer (film, film-skärmkombinationer)

Ett intressant dosimetriskt problem erbjuds inom röntgendiagno

stiken då det gäller att jämföra effekterna av spridd strål

ning i tunna respektive tjocka plana detektorer (film, fluore

scensskärmar, film-skärmkombinationer). I de flesta fall in

faller den primära röntgenstrålningen vinkelrätt (eller approxi

mativt vinkelrätt) mot detektorn medan den spridda röntgen

strålningen är multidirektionelI och med en medelenergi på

fotonerna, som är lägre än primärfotonernas medelenergi.

Med en tunn detektor avses här en detektor, som inte nämnvärt

attenuerar fotonerna i någon riktning. Vi förutsätter dock att

detektorn är tjock för sekundärelektronerna så att elektron

jämvikt kan antas föreligga i varje punkt av detektorn. Vänte

värdet av den i ett detektorelement (bildelement) absorberade

strålningsenergin ~tunn kan skrivas som produkten av detektor

elementets massa och den absorberade dosen, som är konstant

med djupet i detektorn

E: tunn
00 Ilen

= m f
O p

d1j!(hv) d(h )
d(hv) v •••••••••••••••• (34)

m = detektorelementets massa

1j! = energifluensen av fotoner över detektorelementets

yta (antas så liten att 1j! är konstant över densamma)

Med en tjock detektor avses en detektor, som totalabsorberar

de mot detektorn infallande fotonerna. Väntevärdet av den i

detektorn absorberade strålningsenergin ~t' k är lika med
JOc

den röntgenstrålningsenergi, som passerar in genom detektorns

yta och ges av skalärprodukten av den vektoriella energifluensen

och ytvektorn

E: • k = A·~ = AI~I cos6tJoc
•••••••••••••••• (35)
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IAI = A = detektorelementets yta (~ antas vara konstant

över ytan)

e = vinkeln mellan vektorerna A och ~

Låt oss titta närmare på hur den tjocka respektive tunna detek

torn reagerar på bestrålningen från de primära respektive se

kundära (spridda) fotoner, som infaller mot ett detektorele

ment. Betrakta först den tjocka detektorn. Förhållandet mellan

väntevärdet av den absorberade strålningsenergin från de se-

kundära fotonerna E och väntevärdet av den absorberade_s,tjock
strålningsenergin E . k från de primära vinkelrätt infallandep,t]OC
fotonerna ges av

Es,tjock
=

Ep,tjock

AI~ Icoses cose ••••••••••••• (36)

~s = vektoriella energifluensen av sekundära fotoner

~ = energifluensen av de primära vinkelrätt infallande

fotonerna

e = vinkeln mellan A och ~s

Motsvarande relation för den tunna detektorn ges av

]l
E (en) ~
s,tunn = p s s .~ .•. ~ ~'. --~ -. - (37)

Ep,tunn

~s = energifluensen av de sekundära fotonerna

Vi söker nu förhållandet mellan relationerna Es/Ep för den

tjocka repsektive den tunna detektorn



s t' k ss, JOc I s,tunn =

Sp,tjock Sp,tunn

cosG
I if Is
-'1'-

s
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......•...•• (38)

Av ekv (38) framgår att till följd av att den spridda strål

ningen infaller snett mot detektorns yta (cosG < 1), den spridda

strålningen är multidirektioneli (Iifl. < 'I' ) och den spriddas . s
strålningen har lägre genomsnittlig energi (~ < ~ )en,p en,s
så är signalen från de spridda fotonerna relativt signalen från

de primära fotonerna mindre i den tjocka detektorn än i den

tunna. Den tjocka detektorn undertrycker effekten av de spridda

fotonerna. Detta gäller strikt förutsatt att detektormaterialet

inte har någon absorptionskant i det aktuella fotonenergiinter

vallet. Den kontrastökning, som erhållits inom diagnostisk

radiologi med moderna skärmar av sällsynta jordarter jämfört

med CaW0 4-skärmar är framförallt ett resultat av att de moderna

skärmarna i regel är tjockare än de äldre mätt i fria medel

vägiängder för de primära fotonerna. Detta har verifierats

experimentellt av NIELSEN. När det gäller att förklara hur

fluorescens skärmarna uppträder i strålningsfältet är ekv (35)

mer tillämplig än ekv (34), som vanligen är den man brukar

utnyttja. så har man t ex försökt förklara den här diskuterade

kontrastökningen i moderna skärmar jämfört med gamla som ett

resultat av förekomsten av absorptionskanter i de moderna

materialen vid aktuella fotonenergispektra. Massenergiabsorp

tionskoefficienten (~ lp) för den spridda, energireduceradeen s
strålningen med energier företrädesvis strax under absorptions-

kanten kan därvid bli lägre än massenergiabsorptionskoefficienten

(~ lp) för den primära röntgenstrålningen med ett relativten p
större antal fotoner strax över absorptionskanten. Värdet på

massenergiabsorptionskoefficienterna för den spridda och den

primära strålningen är dock utan betydelse för det fall att

detektorn är totalabsorberande eller nära nog totalabsorberande,

ekv (35). Betydelsen av tjocka och tunna detektorer diskuterades

tidigt av C Carlsson (CARLSSON 1973).

Man har diskuterat möjligheten att höja kontrasten i röntgen

bilden genom att utnyttja en detektor, som innehåller samma

material som kontrastgivaren då denna har en absorptionskant
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i spektret (CARLSSON 1973). De fotoner, som passerat kontrast

givaren har ett energispektrum, som är utarmat på fotoner

med energier strax över absorptionskanten och som, om detek

torn är tunn, kommer att ge en lägre energiabsorption per

foton i detektorn än fotonerna som passerat vid sidan av kontrast

givaren. Om emellertid detektorn är tjock för de infallande

fotonerna så håller inte resonemanget och man har en försum-

bar eller snarare en negativ effekt av valet av detektorma

terial. De fotoner, som absorberas över absorptionskanten ger

upphov till karakteristisk röntgenstrålning, som kan fly ut

ur detektorn. Den karakteristiska röntgenstrålningen emitteras

isotropt varför flykt "baklänges" alltid inträffar även om

detektorn är mycket tjock, dvs detektorn kan i princip inte

göras totalabsorberande. Med en idealt totalabsorberande detek

tor hade valet av detektorrnateriai varit utan betydelse.
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