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SAMENVATTING

Bij Intra Operatieve RadioTherapie (lORT) wordt een tumor operatief uit een patient
verwijderd. Direkt daarna wordt, tijdens de operatie, het weefselbed onder de verwijderde tumor
bestraald met hoog-energetische elektronen om niet verwijderde tumorcellen te steriliseren. Bij deze
bestraling wordt gebruik gemaakt van een applicator die bestaat uit een perspex buis en een
diafragma van Rosemetaal. Het onderzoek bestond uit het verrichten van metingen van de invloed
van verschillende onderdelen in de applicator op de bundeleigenschappen. Het blijkt dat de plaats
en de diameter van het diafragma van grote invloed zijn op de dosisverdeling. Tevens is de
dosisverdeling erg gevoelig voor uitlijnfouten in de applicator. Met de resultaten van de experimenten is een prototype voor de IORT-applicator ontworpen.
Daarnaast zijn berekeningen uitgevoerd met het Monte Carlo programma EGS4 om het
ontwerp van andere IORT-applicatoren in de toekomst te vereenvoudigen. In de berekende
dosisverdelingen worden dezelfde effecten waargenomen als in de gemeten dosisverdelingen, maar
kwantitatief treden er verschillen op.
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1 INLEIDING

Reeds. aan het begin van de eeuw, vlak na de ontdekking van de radioactiviteit, waren er artsen
die radiotherapie tijdens de operatie wilden toepassen. De eerste die intraoperatieve radiotherapie
(lORT) als zodanig beschreef was Beek in 1907 [Bec07]. Indertijd was het niet mogelijk diep gelokaliseerde tumoren te bestralen. Beek schreef daarover in 1909 "As the IQ.ountain does not come to Mohammed, Mohammed must go to the mountain. In other words, if the tuballight does not reach the deepseated structures, the structures must be brought to the tube." 1 [Bec09] Daarom werden patiënten met
maag- en darmtumoren die niet meer te verwijderen waren behandeld met contactbestraling tijdens een
laparotomie·2 [Hoe86]. De bestralingen vonden plaats met 150 tot 250 kV Röntgenstraling. De ontwikkeling van radiotherapie tijdens een operatie tot een effectieve behandeling werd echter sterk bemoeilijkt
door beperkingen in de bestralingsapparatuur, de chirurgische techniek en de mogelijkheden van
anesthesie [Bec07]. Tot ongeveer 1960 werd door verschillende artsen lORT met Röntgenstraling
toegepast, voornamelijk op tumoren in maag, darm en blaas. Hoewel deze techniek als lORT opgevat
kan worden in zoverre dat er radiotherapie plaatsvond tijdens een chirurgische ingreep, wijkt de
methode sterk af van de huidige behandeling [Abe89].
De huidige vorm van lORT werd voor het eerst toegepast door Abe en medewerkers in 1964.
Door de komst van megavolt apparatuur was het mogelijk geworden om op iedere plaats in het lichaam
een voldoende hoge dosis voor genezing af te geven. Dit verhoogde in sterke mate de genezingskans van
kwaadaal'dige tumoren. Nadeel aan de bestraling met megavoltapparatuur is dat er geen therapie kan
plaatsvinden als er lichaamsstructuren in de buurt zijn die erg gevoelig zijn voor straling zoals het
ruggemerg. Aan de andere kant bestaat er een gerede kans dat tijdens gewone chirurgische verwijdering
van tumoren op microscopische schaal tumorcellen achterblijven. lORT kan aan de nadelen van beide
methoden voorbijgaan en de voordelen van beide combineren [Abe89]. Tijdens lORT kunnen bepaalde
stralingsgevoelige organen (tijdelijk) uit de bundel gehaald worden en daardoor kan op een veilige
manier aan chirurgisch blootgelegde tumoren of niet verwijderbare cellen een dosis afgegeven worden
die hoog genoeg is om deze te steriliseren. Abe en medewerkers [Abe75] vermelden daarbij dat toepassing van elektronenbundels de bijkomende voordelen van betere diepteprofilering en bescherming van
gezond weefsel achter de tumor biedt. Het grootste nadeel van lORT is het gebruik van één enkele
dosisafgifte [Dob89a]. In de conventionele radiotherapie maakt men gebruik van gefractioneerde
bestralingen. Vanwege verscheidene radiobiologische redenen wordt de kans op terugkeer van de tumor

1

Als de berg niet naar Mohammed toekomt, moet Mohammed naar de berg toegaan. In andere
woorden, als het licht van de bron de diep-gelegen structuren niet bereikt, moeten de structuren naar de
bron gebracht worden [Bec09].
2

De woorden die met een sterretje • gemerkt zijn worden verklaard in appendix A.
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dan kleiner.
Het doel van de huidige behandelingen van patiënten met een kwaadaardige aandoening is het
verbeteren van de duur en kwaliteit van overleven en het verminderen van het risico op een lokaal reeiclieten/of metastasen* op afstand [Hoe86]. Hierbij maakt men steeds vaker gebruik van een combinatie
van chiiurgie, radiotherapie en/of chemotherapie*. Het toepassen van intra-operatieve radio therapie is
een van de huidige mogelijkheden. Hoewel er nog geen prospectief en gerandomiseerd3 klinisch
vergelijkend onderzoeken is uitgevoerd, zijn er aanwijzingen dat de methode van betekenis kan zijn.
Gemelde resultaten van behandelingen met lORT zijn bijvoorbeeld verlichting van de pijn zonder
verbetering van de overleving* bij operatie en bestraling van een niet te verwijderen pancreas·-carcinoom*
en 20 % 3-jaarsoverleving* na 20 Gy tijdens operatie i.t.t. 0 % 3-jaarsoverleving* zonder operatie bij patienten met uitgebreide maagcarcinomen* [Hoe86].
Vanwege de bemoedigende resultaten van lORT heeft de therapie sinds de eerste behandeling
door Abe in 1964 een grote vlucht genomen. Verspreiding vond in eerste instantie plaats in Japan, waar
in 1985 reeds 38 instituten lORT uitvoerden. In 1976 begon men in de Verenigde Staten met lORT.
Tussen 1976 en 1982 werden bijna 300 patiënten behandeld in de VS. In Nederland is sinds 1983 een
project gaande aan de Universiteit Groningen, waarbij in het Universiteitsziekenhuis een lORT-faciliteit
wordt geschapen [Hoe89]. Sindsdien zijn er negen patiënten behandeld met lORT. Ook in Frankrijk,
Duitsland en Belgiepast men lORT toe.
In 1990 heeft de directie van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven besloten een lORT project te
starten en er een speerpunt in het ziekenhuisprogramma van te maken.
lORT is een gecompliceerde behandelmethode. Van chirurgen, radiotherapeuten, anesthesisten,
radiologen, fysici, OK-verpleegkundigen en radiotherapeutisch laboranten wordt een strakke programmering van hun activiteiten verwacht. Ook in logistiek opzicht is de operatie complex. In veel centra wordt
de patiënt van operatiekamer naar bestralingsruimte getransporteerd en na bestraling weer teruggebracht
naar het OK-complex. Dit heeft als nadeel dat de patiënt over soms grote afstand getransporteerd moet
worden tijdens de operatie. Daarom heeft men op veel plaatsen gekozen voor een speciale bestralingsruimte binnen het OK-complex. Deze bestralingsruimte kan dan niet gebruikt worden voor reguliere
bestralingen. Het Catharinaziekenhuis heeft er voor gekozen één van de vier reguliere bestralingsruimten
geschikt te maken voor lORT. Dat de patiënten die voor lORT in aanmerking komen dan buiten het
OK-complex worden geopereerd wordt daarbij echter als nadeel ervaren.
Naast aanpassing van de bestralingsruimte (operatielamp, anesthesiekolom, steriliteit) is voor

3

Bij prospectief onderzoek worden de onderzoekseenheden (de te onderzoeken personen) op grond van
de gegevens op tijdstip 1 ingedeeld in een experimentele en een controle groep. Op basis daarvan wordt
een voorspelling gedaan waarvan op tijdstip 2, 3 etc. nagegaan wordt of deze juist is [Baa90, p.97].
Randomiseren wil zeggen: willekeurige toewijzing van onderzoekseenheden aan groepen en
vervolgens op toevalsbasis bepalen welke daarvan als experimentele groep fungeert en welke als
controlegroep [Baa90, p.87].
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lORT aanpassing van de bestralingsapparatuur noodzakelijk. Bij reguliere bestralingen maakt men
gebruik van metalen constructies, applicatoren genaamd, die de grootte van het bestralingsveld bepalen.
Deze applicatoren kunnen bij lORT echter niet gebruikt worden. Bij lORT maakt men gebruik van een
perspe:lf buis die in de patiënt gestoken wordt met daarboven een diafragma. Met behulp van verschillende diafragma's is het mogelijk een dosisverdeling te verkrijgen die voldoet aan bepaalde, door artsen
gestelde, normen.
Het doel van het afstudeeronderzoek is om in samenwerking met medewerkers van het Catharmaziekenhuis een applicator te ontwerpen die voldoet aan de volgende eisen:
-

dosimetrisch gelijk aan de standaard applicatoren wat betreft homogeniteit van de bundel, penumbra,
Procentuele Diepte Dosis en lekstraling.

-

steriliseerbaar;

-

mogelijkheid verschillende hoeken (hevels) te gebruiken;

-

gebruiksgemak.

In dit onderzoek werd uitgegaan van de applicatoren zoals die in het Eppendorf ziekenhuis in

Hamburg en het Onze Lieve Vrouw ziekenhuis in het Belgische Aalst gebruikt worden voor lORT. De
bundeleigenschappen van versnellers kunnen onderling sterk verschillen, zelfs als ze van hetzelfde type
zijn. Daarom moet van iedere applicator-bundel combinatie de dosisverdeling gemeten worden. Dit
levert een aanzienlijke hoeveelheid werk op. Om onderzoek naar andere geometrieën in de toekomst te
vereenvoudigen, de hoeveelheid routinematig experimenteel werk wellicht te beperken en om een
uitspraak te kunnen doen naar de fysische oorzaak van bepaalde dosimetrische effecten wordt in het
tweede deel van het afstudeeronderzoek een begin gemaakt met een programma dat de dosisverdeling
onder een applicator kan berekenen. Dit programma maakt gebruik van het Monte Carlo programma
EGS4.
Hoofdstuk 1 van dit afstudeerverslag bevat de inleiding tot het onderzoek en leest U nu. Hoofdstuk 2
bevat een beschrijving van de theorie van botsingen, energieverlies, dosisafgifte, radiobiologie en
deeltjestransport in EGS4. In hoofdstuk 3 worden de experimentele opstelling en de dosimetrie
besproken. Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van de experimenten. Hoofdstuk 5 geeft een beschrijving
van enkele belangrijke termen en principes van EGS4 en de gebruikte programmacode, en hoofdstuk 6
de resultaten van enkele berekeningen. In hoofdstuk 7 worden de resultaten van de experimenten en de
berekeningen onderling en met resultaten uit de literatuur vergeleken.
Het gebruik van Engelse termen in het afstudeerverslag is zoveel mogelijk vermeden. Omdat enkele
termen in het dagelijks spraakgebruik veelvuldig gebruikt worden en nauwelijks vertaalbaar zijn, staan er
toch enkele Engelse termen in.
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THEORETISCHE ACHTERGROND VAN DE INTERACTIE VAN HOOG-ENERGETISCHE
ELEKTRONEN EN FOTONEN MET MATERIE

De interactie tussen hoog-energetische elektronen, positonen en fotonen enerzijds en materie anderzijds kan
op twee manieren beschreven worden. Eén beschrijving wordt gegeven in 2.1 met behulp van de begrippen
'stopping power' en absorptiecoëfficiënt, de andere in 2.2 met behulp van de individuele interacties tussen de
materie en de straling. Beide methoden belichten verschillende aspecten van de wisselwerking tussen materie
en straling. In 2.3 wordt beschreven hoe de EGS4-code berekeningen met de interacties uitvoert, waarna in
2.4 en 25 enkele begrippen uit de dosimetrie en de radiobiologie worden behandeld.

2.1

Beschrijving met behulp van de begrippen 'stopping power' en 'absorptie coëfficiënt'

2.1.1 Afremming van snelle elektronen: stopping power

Energieverlies van hoog-energetische elektronen in materie vindt plaats door botsingen met de atoomkernen
en de schilelektronen in de materie. De afstand waarop het elektron zijn totale energie verloren heeft wordt
de dracht of reikwijdteR 1 (van het Engelse range) genoemd. De dracht van een elektron in een materiaal is
omgekeerd evenredig met de elektronendichtheid n" van de materie [Pan86, p.86].

(2.1)

Hierin is NA het getal van Avogadro en zijn A,. Z 1 en p 1 respectievelijk massagetal, atoomnummer en
dichtheid van element i in de materie. De term w1 geeft de massafractie van element i in de materie aan.
De stopping power S (remmend vermogen) van een deeltje in materie wordt gedefinieerd als het verlies
van de kinetische energie T per lengte-eenheid:
t!T
S=-dx

De stopping power van materie bestaand uit één element is afhankelijk van
- de werkzame doorsnede voor botsingen van het element,
-het aantal atomen per volume-eenheid n,
- het gemiddelde energieverlies per botsing.

1

Een overzicht van de gebruikte symbolen staat in appendix B.

(2.2)
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De stopping power van een niet-kristallijn, homogeen verdeeld materiaal dat bestaat uit meerdere elementen
kan berekend worden door de stopping powers van de verschillende elementen evenredig met de
deeltjesverhouding op te tellen. Voor kristallijne materialen moet met 'tunneling' rekening gehouden worden.
In 1930 leidde Bethe op quanturnmechanische grondslag de volgende relatie tussen de stopping power S
en de kinetische energie T van een projectiel af [Voi90]:
{2.3)

waarin ze en Ze de lading van respectievelijk het projectiel en de getroffen atoomkern zijn, en e de
elementaire lading. Deze vergelijking is echter alleen geldig als de snelheid v van het projectiel veel kleiner is
dan de lichtsnelheid in vacuüm c.

Elektronen en positonen hebben vanaf een kinetische energie van ongeveer 1 MeV echter een snelheid die
de lichtsnelheid benadert. Vandaar dat de Bethe-formule dan niet geldig is. Tevens kunnen bij interacties
van elektronen en positonen met materie andere verschijnselen optreden:
vanwege hun gelijke massa's kan bij botsingen met ongebonden elektronen2 totale energie-overdracht
plaatsvinden;
vanwege vele kleine botsingen zal het pad niet recht zijn en kan de padlengte veellanger zijn dan de
dracht R;
er zal energieverlies door remstraling plaatsvinden.

De totale- stopping power S is de som van twee termen, de stopping power Sc voor energieverlies door
botsingen (Eng: collisions, afgekort tot c in de index) en de stopping power S, voor energieverlies door
remstraling (Eng: radiation, afgekort tot r). De relativistische vergelijkingen voor beide termen werden ook
door Bethe afgeleid [Kra88, p.196]:

Hierin is v = J3c de snelheid en T de kinetische energie van het elektron,e0 de permittiviteit van het vacuüm
m 11 de rustmassa van het elektron en E 1 de geometrisch gemiddelde excitatie- en ionisatie-energie van de

2

Met ongebonden elektronen worden zowel elektronen bedoeld die werkelijk vrij zijn als elektronen in
buitenschillen waarvan de bindingsenergie zo klein is dat die te verwaarlozen is t.o.v. de kinetische energie van
het projectiel.
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(2.5)

atomaire elektronen3 [Eva55, p580]. De uitdrukking voor energieverlies door straling is alleen geldig voor
elektronen-energieën boven 1 MeV. Beneden 1 MeV is het energieverlies door straling te verwaarlozen.
Voor elektronen met een kinetische energie groter dan 2 MeV bedraagt 13 ongeveer 1. In deze situatie geldt
bij benadering:

(2.6)

De verhouding tussen de afgegeven energie d.m.v. straling respectievelijk botsingen kan benaderd
worden door [Kra88, p.197]

(~, ,.,
__

z T+ml.-'-

(2.7)

(~.. 1600 m.,c'-

2.1.2 Absorptie van fotonen: absorptiecoëfficiënten

Voor fotonen wordt niet gesproken over de stopping power maar over de absorptie. De afname dl van de
intensiteit I van een evenwijdige bundel mono-energetische fotonen door een laag materie met dikte dx
wordt gegeven door

(2.8)

dl- -pldx

waarin JJ. de lineaire absorptiecoëfficiënt is die de kans aangeeft dat een foton uit de bundel geëlimineerd
wordt per lengte-eenheid. In plaats van met JJ. wordt vaak gewerkt met de massieke absorptiecoëfficiënt IJ../p.
De 'dikte' van het materiaal waar de bundel doorheen gaat wordt dan gegeven als pdx, de totale massa die
de bundel 'ziet' per oppervlakte-eenheid.

3

L

De energie E 1 wordt gedefinieerd door ZlnE 1 = A) fn).nAn 1 waarinfn 1 de som is van de oscillator sterktes
J

I

I

van alle optische overgangen van het elektron in de n,l schil en dicht bij 1, en An 1 de gemiddelde excitatieenergie van de n,l schil. An 1 kan met voldoende nauwkeurigheid gelijkgesteld worden aan de ionisatie-energie.
Een vuistregel voor de waarde van E 1 is 10Z eV [Kra88, p. 195].
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2.2 Beschrijving m.b.v. individuele interacties

De waarden voor de stopping power voor elektronen en de lineaire absorptiecoëfficiënt voor fotonen
worden bepaald door de kansen op verschillende interacties in de materie. Hoewel de energie van de
elektronen een relativistische behandeling vereist, zal van de elektron-interacties een 'klassieke' beschrijving
. gegeven worden. Ten eerste vergroot dit het inzicht in de interacties, ten tweede vergt deze beschrijving
minder ruimte. Voor een relativistische verhandeling zie [Eva55].

2.2.1 Interacties van elektronen met materie

2.2.1.1 Elastische botsingen van elektronen met atoomkernen: Rutherford-verstrooiing

Bij elastische botsingen van elektronen met atoomkernen vindt een te verwaarlozen energie-overdracht
plaats. De richting van het elektron wordt in het algemeen echter wel sterk gewijzigd. Daarom draagt
Coulomb-verstrooiing aan atoomkernen nauwelijks bij aan de afremming van de elektronen, maar is wel
mede oorzaak van de sterk kronkelende baan.

Figuur 2.1 De baan van een deeltje dat Rutherford-verstrooiing ondergaat [Vm90].
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Beschouw twee deeltjes, een elektron met massa m. en lading -e en een atoomkern met massa m 7 die veel
groter is dan m. en met lading Z,e. Het elektron, dat met kinetische energieT op de kern afschiet zal bij
nadering langs de verbindingslijn m.-m 1, 'centrale botsing' (figuur 2.1), de kern naderen tot op een afstand d
waarop geldt [Kra88]

(2.9)

Als het elektron echter niet langs de verbindingslijn Illo-m 1 nadert maar enigszins daarnaast zal het

elektron afgebogen worden. De relatie tussen de grootte van de hoek

e waarover het elektron verstrooid

wordt en de afstand b tussen de baan van het elektron en de baan van 'centrale botsing' wordt gegeven door
[Kra88, p.399]
(2.10)

Deze afstand b wordt de botsingsparameter genoemd.
De differentiële werkzame doorsnede da voor elektronen met 13 = 1 en voor kernen met Z/137

~

0,2 wordt

gegeven door [Eva55, p.593]

(2.11)

2.2.1.2 Elastische botsingen van elektronen met ongebonden elektronen4 : M0ller-verstrooiing

Bij elastische botsingen tussen elektronen zijn de massa's van de beide botsende deeltjes gelijk aan de
elektronmassa m 8 • Daarom is de afleiding van formule (2.11) niet meer geldig. Er ontstaat bij deze botsing in
het laboratoriumsysteem geen terugverstrooiing, de maximale verstrooiingshock is 90 graden. Dit is tevens de
hoek tussen de twee elektronbanen na de botsing [Eva55, p.598]. De differentiële werkzame doorsnede wordt
gegeven door

4

Met ongebonden elektronen worden zowel elektronen bedoeld die werkelijk vrij zijn als elektronen in
buitenschillen waarvan de bindingsenergie zo klein is dat die te verwaarlozen is bij de kinetische energie van het
projectiel.
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(2.12)

2.2.1.3 Inelastische botsingen van elektronen met gebonden elektronen: o-stralen

Hoog-energetische elektronen verliezen in de materie de meeste energie door botsingen met niet-vrije
elektronen. Die zijn aanvankelijk gebonden en worden uit hun schil verwijderd. Daarbij krijgen ze vaak een
zodanig hoge kinetische energie dat zij op hun beurt weer andere atomen kunnen ioniseren of exciteren. De
elektronen die door het primaire elektron uit een atoom vrij gemaakt worden heten o-stralen. Langs de
banen van de primaire en secundaire elektronen ontstaan op deze manier sporen van geïoniseerde en
geëxciteerde atomen.
Na de botsing zijn de twee elektronen niet onderscheidbaar. Daarom is na de botsing het elektron met de
grootste kinetische energie per definitie het primaire elektron. Voor de maximale energie-overdracht Q geldt
[Nah85a]
(2.13)

2.2.1.4 Produktie van remstraling

De klassieke theorie voorspelt het ontstaan van remstraling bij iedere afbuiging van een geladen deeltje.
De quanturnmechanica leert ons echter dat er niet bij iedere afbuiging remstraling geproduceerd wordt maar
dat er bij iedere afbuiging een eindige kleine kans is op remstraling. De differentiele werkzame doorsnede
voor remstralings-produktie door elektronen is echter in beide theorieën gelijk en bedraagt [Eva55, p.603]

(2.14)

Hierin is B een langzaam variërende functie van Z en T die een waarde ter grootte 10 heeft, h de constante
van Planck en v de frequentie van het gevormde foton.
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2.2.1.5 Overige interacties van elektronen met materie

Verschillende interacties met relatief kleine werkzame doorsneden kunnen naast de bovengenoemde
plaatsvinden [0Br80]:
Landau-Pomeranchuk-effect. Het remstralingsproces vindt plaats gedurende een eindige tijd waarin het
elektron een eindige afstand aflegt. Als gedurende deze tijd het elektron verstrooid wordt door een
naburig atoom, wordt het remstralingsproces afgebroken.
Cerenkov-straling ontstaat als een geladen deeltje met snelheid f3c door een medium met brekingsindex n
gaat, waarbij f3n groter is dan 1. De uitzendhoek van de <::erenkov-straling is gelijk aan arccos(l/f3n ).
Overgangsstraling ontstaat als een geladen deeltje van een medium naar een medium met een andere
diëlektrische constante gaat.

2.2.2

Interacties van fotonen met materie

2.2.2.1 Campton-verstrooiing

In het geval van Campton-verstrooiing wordt een foton met energie E tijdens een botsing verstrooid aan een
ongebonden elektron. Het foton verliest daarbij energie die overgedragen wordt aan het elektron. Uit de
wetten voor impuls- en energiebehoud blijkt dat voor de energie E' van het foton na de botsing geldt:
(2.15)

Hierin is 8 de verstrooiingshoek van het foton. De kinetische energie T van het elektron wordt gegeven
door:

T=E-E' =

V(l-cosO)
m~c2 +E(l-cos0)

(2.16)

De werkzame doorsnede voor Campton-verstrooiing is een gecompliceerde functie van de foton-energie en
de verstrooiingshoek en staat afgebeeld in figuur 2.2. In geval van Thomson-verstrooiing wordt door het
foton geen energie overgedragen aan het elektron.
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Figuur 2.2 De Campton werkzame doorsnede voor verschillende waarden van ex = E!mec 2 • De intensiteit van
de verstrooide straling staat uit als functie van de verstrooiingshoek e [Eva55, p.683].

2.2.2.2 Foto-elektrisch effect

Bij het foto-elektrisch effect wordt een foton geabsorbeerd door een atoom. Daarbij wordt een elektron
uit één van de schillen van het atoom weggeslagen. Om aan zowel impuls- als energiebehoud te voldoen is er
een atoomkern nodig. De energie van het foto-elektron wordt gegeven door
(2.17)

Hierin is Eb de bindingsenergie van het foto-elektron.
De kans op het foto-elektrisch effect P1010 wordt groter bij zwaardere atomen en kleiner bij hogere energieën:
(2.18)

In figuur 2.3 wordt de werkzame doorsnede voor foto-elektrische absorptie door een loodatoom weergegeven
als functie van de foton-energie. De discrete sprongen (edges) corresponderen met de bindingsenergieën van
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Figuur 23 Werkzame doorsnede voor het foto-elektrisch effect in Pb als functie van de foton-energie [Kra88,
p.199].
de elektronen in de diverse schillen. Als het foton juist genoeg energie heeft om een elektron uit een schil te
exciteren, zal de werkzame doorsnede voor het foto-elektrisch effect met een stap groter worden.

2.2.2.3 Paarvorming

Bij het paarvormingsproces wordt uit een foton met energie E een positon-elektron-paar gevormd. Het
foton verdwijnt daarbij. Vanwege impulsbehoud is bij dit proces een zware atoomkern in de nabijheid
noodzakelijk. De energie-overdracht aan de atoomkern is verwaarloosbaar. De energiebalans is dan ook te
schrijven als [Kra88, p.201]:
(2.19)
Hierin zijn T. en T + de kinetische energie van respectievelijk het gevormde elektron en het gevormde
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positon. Uit formule (2.20) blijkt duidelijk dat er een ondergrens is voor paarproduktie: 1,022 Me V, de
energie die nodig is om de massa's van positon en elektron te creëren.
In figuur 2.4 wordt aangegeven welk van de drie voornoemde foton-processen dominant is als functie van de
foton-energie en het atoomnummer van de materie.
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Figuur 2.4 De drie fotonenprocessen en de atoomnummers en energieën waarbij zij dominant zijn [Kra88, p.202].

2.2.2.4 Overige interacties van fotonen met materie

Naast de bovengenoemde interacties kunnen er in principe nog negen andere interacties plaatsvinden
[Eva55]. De werkzame doorsneden van deze interacties zijn zo klein dat ze in de praktijk niet van belang
zijn.
Rayleigh-verstrooüng: het foton wordt verstrooid aan een atomair elektron, echter zonder daarbij genoeg
energie aan het elektron over te dragen om het te in een hogere schil te brengen. Daaruit volgt dat de
verstrooüngshoek klein is en afneemt met toenemende fotonenergie. Voor grote waarden van de
fotonenergie E en kleine waarden voor Z is Rayleigh-verstrooüng verwaarloosbaar ten opzichte van
Compton-verstrooüng.
Thomson elastische verstrooüng van het foton aan het elektron of aan de kern. Hierbij wordt geen
energie overgedragen aan elektron of kern. Thomson-verstrooüng vindt plaats voor fotonenergieën
waarvoor geldt Eb

«

E « m 9 c2• De effecten zijn voor elektronen ongeveer miljoen maal groter dan voor

verstrooiing aan kernen [Eva55, p.820].
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Enkele zeer zeldzame effecten [Eva55, p673]; van sommige is het voorkomen nog niet bewezen.
Delbrück-verstrooüng (elastische kernpotentiaal-verstrooüng) ontstaat ten gevolge van virtuele
elektronenpaarvor~g

in het elektrisch veld van de kern. Nucleaire resonantie-verstrooüng is de

excitatie van een kern naar een hoger energie-niveau, waarna opnieuw uitzending van de excitatieenergie plaatsvindt. Bij triplet produktie vindt paarvorming plaats in het elektrisch veld van een elektron
waarbij de recoil-energie afgegeven wordt aan het elektron, dat daardoor uit het atoom geslagen wordt.
Bij het kernfoto-effect verwijdert het foton een proton of neutron uit de kern.

2.2.3

Interacties van positonen met materie

2.23.1 Verstrooüng van positonen aan elektronen en kernen

Positonen, die alleen in lading verschillen van elektronen, kunnen dezelfde interacties ondergaan als
elektronen. De werkzame doorsneden zijn echter niet identiek met die voor elektron-interacties. In formule
(2.11) wordt de werkzame doorsnede voor verstrooüng van elektronen aan kernen gegeven. Uit deze
vergelijking is de werkzame doorsnede voor positonen te verkrijgen door Z 1 te vervangen door -2 1• Daaruit
blijkt dat de laatste term tussen vierkante haken voor positonen altijd negatief is. De werkzame doorsnede
voor positon-verstrooiing is dus iets kleiner dan die voor elektron-verstrooüng bij dezelfde energie T, hoek 8
en Z [Eva55, p.595]. Het enige proces dat voor elektronen niet van belang is en voor positonen wel is
positon-annihilatie.

2.2.3.2 Positon-annihilatie

Voor hoge energieën is het gedrag van het positon vrijwel hetzelfde als dat van het elektron. Voor lagere
energieën komt het uiteindelijke lot van ieder positon echter steeds duidelijker in zicht: annihilatie. Het
positon gaat een interactie aan met een vrij elektron waarbij ze allebei verdwijnen en waarbij twee fotonen
gevormd worden. Voor hoge energieën zijn de uitgezonden fotonen gepolariseerd langs de richting van de
positonbaan; het ene foton krijgt daarbij bijna alle energie, het andere wordt uitgezonden met een energie
van 0,511 MeV [0Br80]. Voor lagere positon-energieën worden de fotonen uitgezonden in een hoek van
180° ten opzichte van elkaar. Ten opzichte van de richting van het positon worden de fotonen dan isotroop
uitgezonden. De werkzame doorsnede voor positon-annihilatie is [0Br80]
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(2.20)

waarin geldt

"( = -1-

(2.21)

Vt-fJ2

De grootheid re wordt de klassieke elektronstraal genoemd en bedraagt 2,818 fm. Voor lage energieën gaat
formule (2.21) over in [0Br80]:
(2.22)

Een bijzondere vorm van positon-annihilatie is de vorming en het verval van positonium. Het positon kan
samen met een elektron een 'atoom' vormen, dat sterk lijkt op waterstof: positonium. Als de spins van
elektron en positon antiparallel staan annihileert het paar onder uitzending van twee fotonen, als de spins
parallel staan annihileert het paar onder uitzending van drie fotonen. De gemiddelde levensduur van
positonium bedraagt 10"10 s als de spins parallel staan en 10·7 s als ze antiparallel staan [Eva55, p.629].

2.3 Quantentransport in de EGS4-code

Het Monte-Carlo rekenprogramma EGS4 berekent de baan en energieafgifte van elektronen, positonen
en fotonen in materie. Een algemene beschrijving van EGS4 wordt gegeven in hoofdstuk 5, in deze paragraaf
wordt de theoretische achtergrond achter het transport in EGS4 besproken.
De gemiddelde vrije weglengte J. van een quant (elektron, positon of foton) in materie is omgekeerd
evenredig met de totale werkzame doorsnede a 1 van alle mogelijke interacties:
(2.23)

Hierin is M de molaire massa van de materie waarin het quant zich bevindt. De kans dat er binnen een
afstand dx een interactie plaatsvindt is evenredig met het quotiënt van dx en J.. Omdat de energie van het
quant vermindert gedu_rende zijn tocht door de materie, is de gemiddelde vrije weglengte een functie van de
plaats: .J. = .J.(x). Een quant dat reist van 0 naar x legt in die afstand Nl gemiddelde vrije weglengtes af,
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waarbij NJ.-gegeven wordt door
N 1 -

rz t!x
Jo .1(x)

(2.24)

Het aantal gemiddelde vrije weglengtes dat een quant aflegt voordat een nieuwe interactie plaatsvindt, wordt
in de EGS4-code gegeven door het random getal

'N" 5• De kansverdeling voor 'N"

wordt gegeven door

(appendix C)
(2.25)

Als we de 'direct sample methode' (appendix C) gebruiken en bedenken dat

1-~

uniform is als

~

uniform is

dan kunnen we '&1 bemonsteren door
(2.26)

'N" =-ln.~
Hiermee wordt de plaats van de volgende interactie vastgelegd.

2.3.1 Fotonentransport in EGS4

Vanwege de kleine werkzame doorsneden voor de verschillende fotoneninteracties (paarproduktie,
comptoneffect, foto-elektrisch effect) zullen er slechts weinig interacties plaatsvinden vergeleken met het
aantal elektroneninteracties. Het is daarom mogelijk om de invloed van iedere interactie op het foton te
berekenen. De baan tussen twee opeenvolgende interacties wordt als een rechte lijn beschouwd (figuur 2.5).
De variabele NJ. wordt dan, met i regio's met grenzenxr.x1 op die rechte lijn en elk een constante dichtheid
;. ,
1

gegeven door de som

(2.27)

Hierin zijn x1,

":l····· de coördinaten van de grenzen tussen de regio's. De punten Xo en x liggen hierbij in de

eerste respectievelijk laatste regio. Het aantal vrije lengtes wordt nu met uniform verdeelde

5

~

bepaald uit

Uniform verdeelde random variabelen worden aangegeven met een accent circonflexe boven de variabele
( "'). Waarden voor die variabele die bemonsterd zijn uit deze uniforme verdeling worden weergegeven zonder
accent circonflexe. Voor uitgebreide uitleg over random variabelen zie appendix C en [Nel85].
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Figuur 2.5 Baan van een foton door i regio's zoals gebruikt in EGS4.
(2.28)

De procedure die gevolgd wordt om de plaats van de volgende interactie te berekenen, bestaat uit de
volgende stappen:
1

Bepaal het aantal gemiddelde vrije weglengtes IV;. m.b.v. (2.28)

2

Bereken de gemiddelde vrije weglengte 1 op plaats x

3

Stelt,

4

Bereken d, de afstand tot de dichtstbijzijnde grens

5

Bereken tz, de kleinste van t 1 en d

6

Transporteer het foton over een afstand t2

7

Als N;. - tj 1

8

Als t2

= 1N;.

=

= 0 (t 1 = t2)

dan vindt er een interactie plaats; ga dan naar stap 9.

d dan wordt er een grens bereikt. De benodigde boekhouding wordt verricht. Als de nieuwe

regio van een nieuw materiaal is, ga dan naar stap 1, anders naar stap 2.
9

Bemonster welke interactie er plaatsvindt, bereken wat de eindprodukten zijn en bereken hun
eigenschappen. Als het deeltje met de minste energie een foton is ga verder met stap 1, ga anders verder
zoals besproken wmdt in §2.3.2.
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Als er in een regio

va~uüm

heerst is de totale werkzame doorsnede nul. Hiervoor wordt een speciale

codering gebruikt.

2.3.2 Transport van elektronen en positonen

Bij berekeningen van de interacties van elektronen en positonen die in de EGS4-code worden beschouwd,
ontstaan er problemen omdat de werkzame doorsneden voor alle processen, met uitzondering van
annihilatie, oneindig worden als de energieoverdracht naar nul daalt. Na het aanbrengen van verscheidene
correcties zijn de werkzame doorsneden niet meer oneindig maar wel erg groot en zijn de exacte waarden
niet voorhanden. Vanuit dit oogpunt is het niet praktisch iedere interactie te simuleren. Tevens veroorzaakt
de kleine impulsoverdracht die in deze processen plaatsvindt geen grote fluctuaties in het gedrag van de
elektronenregen. Daarom worden de interacties samengevoegd en als een continu geheel behandeld. Afsnijenergieën worden gebruikt om onderscheid te maken tussen continue interacties en discrete interacties. De
elektron- en fotonafsnij-energieën worden gegeven door de variabelen AE en AP. Iedere elektroninteractie
die een secundair elektron produceert met een totale energie groter dan AE of een foton produceert met
een energie groter dan AP wordt behandeld als een discrete interactie. Alle andere interacties worden als
continu beschouwd.
Vanwege het continue energieverlies varieert de werkzame doorsnede langs het pad van het elektron.
Tevens is het pad niet recht, hoewel het zo wel wordt voorgesteld. Het feit dat de totale werkzame
doorsnede voor discrete interacties afneemt bij afnemende elektronen-energie (en dus langs het pad van het
elektron) maakt de volgende truc mogelijk. Er wordt een fictieve interactie geïntroduceerd, die resulteert in
een voorwaartse verstrooiing (dit betekent in feite geen interactie). De grootte van de werkzame doorsnede
van deze fictieve interactie anctCx) is zodanig dat de totale werkzame doorsnede a1,nct(x) van alle interacties
(werkelijke én fictieve samen) even groot blijft langs het gehele pad van het elektron en gelijk is aan de
werkelijke totale werkzame doorsnede a1,,,.a1 op plaats Xa- Hierin is x0 de plaats waar de vorige interactie heeft
plaatsgevonden en x de plaats van de (nog te bepalen) volgende interactie. De afstand tussen x 0 en x
bedraagt

N,_ *1; N,_

wordt bemonsterd door gebruik te maken van de vergelijkingen (2.24) en (2.26). Voor

de totale fictieve werkzame doorsnede geldt dan
(2.29)

De energie die afgegeven wordt tijdens het transport tussen x 0 en x is evenredig met de afstand tussen x 0 en

x. Deze afgegeven energie wordt in grootte beperkt door de variabele ESTEPE die het percentage van de
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kinetische energie aangeeft dat per stap afgegeven mag worden.
Als de plaats van de interactie is bereikt wordt er een random getal R gekozen. Als R groter is dan het

quotiënt van de reële werkzame doorsnede op plaats x en de reële werkzame doorsnede op plaats x 0
(R > c:r1,,11J..x) I c:r1,,11J..xo)) dan is de interactie fictief en wordt het transport voortgezet zonder interactie. Als
R kleiner is dan het quotiënt vindt er een werkelijke interactie plaats. Deze truc werkt niet goed voor AE

kleiner dan 580 keV en lage waarden van Z. Dit wordt veroorzaakt door de aanname dat de totale
werkzame doorsnede voor discrete interacties afneemt met afnemende energie. Voor lage energieën
resulteert dit in een kleine systematische fout; deze wordt bediscussieerd door Rogers [Rog84].
Een overblijvende taak in de beschrijving van elektronentransport betreft het correct in rekening brengen
van meervoudige verstrooiing. Het transport van het elektron tussen twee discrete interacties wordt daartoe
verdeeld in kleinere stappen. Langs deze stappen volgt het elektron een rechte lijn. Meervoudige verstrooiing
wordt in rekening gebracht door de richting van het elektron te veranderen aan het eind van de stap. De
hoek tussen de inkomende en uitgaande richting van het elektron wordt bemonsterd met een geschikte
verdeling. De azimutale hoek wordt random gekozen. De stappen moeten klein genoeg zijn om de laterale
afbuiging van het elektron langs een stap geen significante fouten te laten introduceren. De stappen moeten
tevens zo klein zijn dat de lengte van het elektronpad niet veel groter is dan de lengte van de rechte lijn die
het pad voorstelt. Anders ontstaat er een te grote systematische fout in de afstand naar de volgende
interactie.
Als een punt van reële interactie wordt bereikt, moet beslist worden welke interactie plaats gaat vinden.

De kans dat een interactie plaatsvindt is evenredig met de grootte van de werkzame doorsnede. Het random
getal i geeft het nummer aan van de interactie die staat te gebeuren. Als er n mogelijke interacties zijn
hoort bij i de verdelingsfunctie

(2.30)

De getallen F(i) worden (gecumuleerde) vertakkingsverhoudingen genoemd. Interactie i vindt plaats als voor
het random getal ( geldt dat

F(i-1)< ~ :!.F({)

Nadat zo bepaald is welke interactie plaatsvindt, is het zaak te bepalen welke waarden toegekend moeten
worden aan de parameters van de deeltjes die bij deze interactie zijn betrokken. In het algemeen is het
mogelijk de uiteindelijke toestand van de interactie te beschrijven met m parameters J..L,

J..L2 ••• f..Lm·

De
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differentiële werkzame doorsnede is dan een uitdrukking van de vorm
(231)

waarbij de totale werkzame doorsnede gegeven wordt door
(233)

De dichtheidsfunctie
(234)

is genormaliseerd op 1. Hieruit kan opnieuw bemonsterd worden. Als eenmaal de eigenschappen van de
gevormde deeltjes bekend zijn wordt het deeltje met de laagste energie bovenaan de stack gezet en vindt
daarmee opnieuw transport plaats. Door met het deeltje met de laagste energie door te gaan wordt
voorkomen dat het geheugen van de computer volloopt met data van secundaire deeltjes die geproduceerd
worden door een quant met hoge aanvangsenergie. De gegevens over plaats, snelheid, energie etc. van de
overige deeltjes worden bewaard totdat hun energie de laagste van het moment is en er mee gerekend gaat
worden.

2.4 Dosis
Het gevaar van ioniserende straling voor het menselijk lichaam, en in geval van bestralingstherapie juist het
nut, is de eigenschap dat die straling energie afgeeft aan de materie. De hoeveelheid energie die per massaeenheid geabsorbeerd wordt, wordt uitgedrukt in de grootheid dosis
(234)

De eenheid van dosis is de gray (1 Gy

= 1 J/kg). De grootheid dosis is eenvoudig meetbaar. Waar men

echter vooral in geïnteresseerd is, is het biologisch effect van de straling. Verschillende soorten straling
hebben Vèrschillende interacties met de materie en richten niet dezelfde schade aan. De mate van schade
aan het weefsel hangt

~mdermeer

af van de soort straling, de soort weefsel, de grootte van het

bestralingsgebied en het dosistempo ter plaatse. In de stralingshygiene wordt aan iedere soort ioniserende
straling krijgt een kwaliteitsfactor Q gegeven. Het produkt van de dosis en deze kwaliteitsfactor geeft het
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dosisequivalent, een maat voor de schade die aangericht wordt:
(2.36)

De eenheid van dosisequivalent is de sievert (1 Sv

= 1 J/kg). De kwaliteitsfactor voor verschillende soorten

straling wordt gegeven in tabel 2.1. De kwaliteitsfactor wordt in de stralinghygiene z6 hoog gegeven dat een
berekening van het dosisequivalent altijd een veilige schatting is voor de schade die aangericht wordt. In de
radiotherapie voldoet een beschrijving met de kwaliteitsfactor niet en wordt daarom voor het berekenen van
bestralingsplannen niet gebruikt.

Tabel 2.1

Kwaliteitsfactoren van verschillende soorten ioniserende straling [SBD5422a]
Stralingstype

Kwaliteitsfactor Q

röntgen-, gamma-, betastraling en elektronen

1

thermische neutronen

2, 3

protonen en enkelvoudig geladen deeltjes met massagetal groter dan 1, van
onbekende energie

10

neutronen

10

alfadeeltjes en meervoudig geladen deeltjes van onbekende energie

20

Weefsel dat zich snel vermenigvuldigt is gevoeliger voor straling dan weefsel dat zich langzaam deelt. Vooral
jonge kinderen (en zeker ongeboren kinderen) zijn daarom zeer kwetsbaar. Zeer gevoelig voor straling zijn
(ook bij volwassenen) bijvoorbeeld beenmerg en gonaden, relatief ongevoelig zijn de handen. De
International Commission on Radiological Proteetion (ICRP) heeft aanbevelingen uitgevaardigd met de
stralingsdosis die per jaar niet overschreden mag worden. Daarbij gaat men steeds uit van drie principes:
- het gebruik van ioniserende straling in een bepaalde situatie moet noodzakelijk zijn;
- het ALARA principe: de ontvangen dosis is altijd 'As Low As Reasonably Achievable';
- de ontvangen dosis mag in èlk geval een bepaalde limiet niet overschrijden.
Bij het bepalen van de. dosislimieten wordt onderscheid gemaakt tussen radiologisch werkers en leden van de
burgerbevolking. Tabel 2.2 geeft een overzicht van de maximaal toelaatbare stralingsdoses op de
verschillende lichaamsdelen.
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Tabel2.2 Dosislimieten in millisievertsper jaar [SBD 5465a]
Bevolkingsgroep

Individuele leden van de bevolking

Totale

Ogen

Elk afzonderlijk

lichaams dosis-

orgaan, weefsel,

equivalent

huid, ledemaat

5

15

50

50

150

5oo·

5

15

50

Beroepsopleiding, vanaf 18 jaar

50

150

500

Beroepsopleiding, 16-18 jaar

15

50

Overige leerlingen

0,5..

150
5..

Beroepshalve, vanaf 18 jaar
Beroepshalve, jonger dan 18 jaar

1,5..

• In verband met mogelijke zwangerschap geldt voor vrouwen aanvullend:
- 13 millisievert in 13 weken voor de buikstreek
- 5 millisievert in het foetus tijdens de duur van de zwangerschap.
•• De stralingsdosis 'per keer' mag niet groter zijn dan 10% hiervan.

Voor een populatie die wordt blootgesteld aan ioniserende straling wordt het aantal personen dat sterft
ten gevolge van deze blootstelling geschat op 1.25•10·2 sv·1 [Bro87]. Onlangs is er vanwege de Nederlandse
regering een rapport uitgevaardigd waarin wordt voorgesteld de dosislimieten met een factor 2,5 te verlagen.
Hierover is nog geen beslissing genomen. Om te controleren of de medewerkers van het Catharinaziekenhuis
de dosislimieten niet overschreden hebben dragen zij een persoonsdosimeter van TNO.

2.5 Radiobiologie

2.5.1 Biologische effecten van ioniserende straling

De interacties tussen materie en de soorten ioniserende straling die voor de radiotherapie het
belangrijkst zijn, zijn beschreven in de paragrafen 2.1 en 2.2. In de produktie van biologische effecten die
ontstaan door ioniserende straling kunnen we vier fasen onderscheiden [Rei84]:
1

Gedurende de fysische fase (10. 18 tot 10"12 s) vindt de feitelijke interactie plaats. In deze fase worden
geëxciteerde en geïoniseerde atomen geproduceerd.

2

In de fysisch-chemische fase (10" 12 tot 10"9 s) ontstaan uit de geëxciteerde en geïoniseerde atomen
geëxciteerde en geïoniseerde moleculen, en hieruit vervolgens weer radicalen.

3

In de chemische fase (10"9 tot 1 s) reageren de radicalen met organische moleculen waarbij deze worden
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beschadigd.
4

Tenslotte treedt de biologische fase op (1 s tot jaren). De niet gerepareerde beschadigingen leiden tot
biologische veranderingen.

In het vervolg van deze paragraaf zullen deze fasen uitvoeriger besproken worden.
Zowel bij elektronen- als fotonenbestralingen zijn het voornamelijk de uitgestoten elektronen die het
biologisch effect veroorzaken. Het gaat in bijna alle gevallen om de gevolgen van ionisatie van een atoom.
Nadat een elektron uit het atoom geschoten is blijft een geïoniseerd atoom achter (fysische fase). Dit atoom
kan deel uit maken van een organisch molekuul, dat meestal voorgesteld kan worden als R-H, waarbij -H
een binding van een waterstofatoom met de rest van het molekuul voorstelt. Na de ionisatie blijft dus een
positief geladen molekuul achter: (R-Ht. De binding tussenRen H werd oorspronkelijk gevormd door een
elektronenpaar. Door de ionisatie van een atoom uit het molekuul zal uit het elektronenpaar een elektron
verdwijnen. Er blijft een ongepaard elektron over. De binding tussen R en H wordt zwak: (R- H) +, en de
energie

die~ door

de ionisatie aan het atoom gegeven is (de bindingsenergie van het verwijderde elektron)

maakt het mogelijk de binding te verbreken. Hierbij ontstaan een radicaal en een positief waterstofion
[Rei84].
R-H

----> (R -Ht + e·

(R -Ht ----> R•

+ H+

(2.37)
(2.38)

Als er niet genoeg energie aan het elektron wordt toegevoegd om het te exciteren is het mogelijk dat het
molekuul uiteenvalt tot twee radicalen (fysisch-chemische fase).
R-H

---- > R•

+ H•

(2.39)

Radicalen zijn sterk reactief en kunnen daardoor met vele andere soorten molekulen reageren (chemische
fase). De functie van het molekuul RH kan op deze wijze ernstig verstoord worden (biologische fase). Het
ontstaan van biologische schade op deze manier wordt de direkte werking van straling genoemd.

Het overgrote deel (80 á 90%) van de biologische schade ontstaat door de indirekte werking van straling.
Deze wordt veroorzaakt door de produkten die ontstaan bij de bestraling van water (radiolyse).

Absorptie van energie leidt tot drie kortlevende reactieve produkten: gehydrateerde elektronen (e;q),
waterstofatomen (H•) en hydroxyde-radicalen (HO•) (fysisch-chemische fase) [Sch83]. Deze
reactieprodukten worden gevormd tijdens de reacties die aangegeven staan in tabel 2.3. De reactieprodukten
veroorzaken op eenvoudige wijze schade aan organische molekulen, bijvoorbeeld door de reactie [Sch83]
RH

+ HO• ----- > R• + H 20

(2.40)
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Tabel 3.2 Effecten van ioniserende straling op water [Sch83].

H 10

--A/V'-+

ea~· H ·,·OH, H 3 0 +, H 1. H 1 0

--A/V'-+

H 10+ +e-

1

Radical produces
H 10

e- + nH 10 ----+ e.~
H 10+ +H10----+ ·OH+H30+
H 10 - - . H 10* ----+ H = + ·OH
ea~+H 3 0+----+ H·+H 10

M oleC!Iiar produces
H·+H·----+ Hl
2H.O

ea-4+e.-4 ~ Hz+2
ea~

Yields
Species:
G

+H·

H.O

___:___.

H

2

+ OH-

2.7

H·
0.55

H 3 0...

H2

e,~

OH-

·OH
2.7

HzOz

0.7
2.7
0.45
[G =molecules per 100 eV; 1 eV = 0.16 aJ]

De schade kan beperkt blijven als het R• recombineert met H• tot RH. Fixatie van de schade vindt plaats

als het radicaal R• reageert volgens een van de volgende mechanismen (chemische fase) [Rei84]

+ R• -----> ~
R1• + R2• -----> R1R2

R•

R•

+ 02

( dimerisatie)

(2.41)

( cross-linking)

(2.42)

-----> R0 2 • (oxydatie)

(2.43)

De produkten die ontstaan in de radiolyse kunnen onderling reageren tot eveneens zeer reactieve produkten,
zoals waterstofperoxide en het hydroperoxyradicaal.
HO•
H•

+ HO•
+ 02

----- > H 2 0 2

(2.44)

> H0 2 •

(2.45)

-----

Door combinatie en recombinatie verdwijnen na ongeveer 10'5 s alle radicalen.
Ioniserende straling kan op de boven beschreven wijzen een scala van reacties teweeg brengen met de
miljoenen soorten biologische rnalekuien die aanwezig zijn in het lichaam. Voor de radiobiologie zijn de
beschadigingen die aan de celkern plaatsvinden het belangrijkst. Algemeen wordt aangenomen dat
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beschadigingen van het chromosomale DNA (DeoxyriboNucleic Acid) hierin een hoofdrol spelen
(biologische fase).
Het effect van een beschadigde DNA-structuur uit zich in het onvermogen van de cel zich ongelimiteerd
te kunnen blijven delen: een beschadigde cel is gesteriliseerd. Dit houdt in dat van deze cel alle
biochemische functies nog in werking kunnen zijn, maar dat de cel radiobiologisch gezien niet meer "vitaal"
is. De cel is echter niet dood en behoeft niet direct te desintegreren. V aak sterft de cel als hij zich probeert
te delen, maar soms kan de cel zich nog enkele malen delen maar de nakomelingen van de cel niet. Als een
cel op deze wijze gesteriliseerd wordt, is er sprake van een 'letale treffer'. De cellen die niet beschadigd zijn
door de straling worden klonogene* cellen genoemd [Rei84, p103].

2.5.2 Dosis-effect relatie

De ioniserende deeltjes die bij bestraling het weefsel inkomen, verdelen zich over het weefsel. Het aantal
deeltjes dat ingeschoten wordt, is erg groot en de kans dat een individuele cel door een enkel deeltje wordt
getroffen is erg klein. De kans dat een klonogene cel niet letaal wordt beschadigd en dus overleeft is e·1 .
Hierin is 1 het gemiddeld aantal letale treffers per cel.
Van een bestraalde populatie klonogene cellen zal de fractieS

=ë

de dosis overleven.

Voor de beschrijving van de relatie tussen de afgegeven dosis D en het stralingseffect, ofwel het gemiddeld
aantal dodelijke treffers per cel 1 , bestaan er verscheidene modellen: single-hit model, multi-target model,
multi-hit model, lineair kwadratisch model en Weibull verdeling [Rei84].

Het single-hit model gaat er vanuit dat voor deinactivering van een cel slechts 1 vitaal doel in die cel
geraakt moet worden en dat daarvoor lietale treffer op dit doel voldoende is. Het stralingseffect 1 is dan
rechtevenredig met de dosis D: 1

=

aD. Hierin is

IX

een evenredigheidsconstante die onder meer

afhankelijk is van de soort straling en de grootte en aard van het te bestralen gebied. De waarde voor

IX

is

gelijk aan 1/D0 waarin D 0 de dosis is waarvoor geldt S = 1/e = 0,368. Dit betekent dat 36,8% van de cellen
een bestraling met dosis D 0 overleeft. Slechts weinig celtypen voldoen aan het criterium van het single-hit
model. Het is echter een goede basis voor uitgebreidere modellen [Rei84].
Het multi-target model gaat er vanuit dat er meer dan één treffer nodig voordat een treffer fataal is.
Voor de fractie overlevende cellen geldt dan
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S

= -N = 1-(1-e -D/D,t1f

(2.46)

No

Hierin is n het 'extrapolatiegetal'. Dit geeft aan hoeveel maal een cel een treffer moet ondervinden alvorens
dodelijk getroffen te zijn. Voorn

= 1 volgt hieruit het single-hit model.

Een behandeling van een tumor met ioniserende straling is er op gericht de tumor lokaal te elimineren. De
dosis die nodig is om een tumor te elimineren bedraagt meer dan 70 Gy. Het omliggende weefsel, dat
onvermijdelijk ook bestraald wordt, kan deze dosis echter niet verdragen. De maximale dosis die aan het
omliggende weefsel toegediend kan worden wordt de tolerantiedosis genoemd. Door de dosis niet in één
keer mar in fracties toe te dienen, kan de tolerantiedosis verhoogd worden. In veel gevallen wordt gedurende
enkele weken vijf keer per week 2 Gy toegediend tot de tolerantiedosis van 30 á 40 Gy wordt bereikt. Bij
toepassing van lORT• is het mogelijk de tumor een veel hogere dosis toe te dienen zonder dat voor het
gezonde weefsel de tolerantiedosis wordt overschreden.
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De totale opstelling waannee gewerkt wordt bij intraoperatieve radiotherapie is bijzonder groot (5*3*3 m3 )
en bestaat voornamelijk uit de lineaire versneller die gebruikt wordt voor de produktie van hoog-energetische elektronen en fotonen. De werking van de lineaire versneller wordt uitgelegd in paragraaf 3.1.
Onder het uittreevenster van de lineaire versneller hangt een applicator. Een applicator is een
frame, gemaakt van aluminium en lood, dat de elektronenbundel begrenst tot de gewenste vorm en er voor
zorgt dat er geen straling buiten dit gebied lekt. Tevens kan door geschikte plaatsing van materiaal op of in
de applicator de dosisverdeling onder de applicator beïnvloed worden. De applicatoren die gebruikt zijn
worden besproken in paragraaf 3.2.
Direct onder de applicator bevindt zich het gebied dat bestraald moet worden. Tijdens de standaard bestralingen zoals die nu al plaatsvinden is dat een deel van de huid en het onderliggend weefsel van
een patiënt; tijdens operaties in het kader van lORT* is dat een deel van het inwendige van een patiënt, en
tijdens dosismetingen is dat een bak gefilterd water, een blok perspexplaten of lucht. Bespreking van de
dosimetrie vindt plaats-in paragraaf 3.3.

3.1 De (werking van de) lineaire versneller.

De lineaire versneller (Engels: linear accelerator, vaak afgekort tot linac) die gebruikt wordt in het
Catharinaziekenhuis is een Philips SL-25. Deze versneller is in staat elektronen te produceren met een
kinetische energie van 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18,20 en 22 Me V. De elektronen die de versneller produceert
kunnen direct gebruikt worden voor bestralingen. Het is ook mogelijk de elektronen volledig te absorberen
op een trefplaat waardoor remstralingsfotonen ontstaan. Deze fotonen kunnen ook gebruikt worden voor
patiëntbestralingen. De aanduiding '25' in de naamgeving van de versneller is een aanduiding voor de
maximale fotonenbundelkwaliteit (25 MV). De bundelkwaliteit van de fotonen wordt aangeduid met de
versnelspanning die voor opwekking ervan nodig zou zijn. Een 10 MeV elektronenbundel produceert dus
een 10 MV fotonenbundeL Omdat in het lORT* project alleen gewerkt wordt met elektronen zal in het
vervolg ~~l!.a niet over fotonenbundels gesproken worden. In figuur 3.1 is de lineaire versneller afgebeeld.
Daarin worden tevens de belangrijkste onderdelen van de versneller aangegeven.
Het isocentrUiil* is het snijpunt van twee assen: de horizontale rotatie-as waar de totale versneller
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b

Figuur 3.1 Afbeelding van een lineaire versneller.
omheenkan draaien en de symmetrieas van de bundel1 • In de opstelling worden drie assen beschouwd die
tezamen een cartesisch coördinatenstelsel vormen met het isocentrum• als oorsprong. De beam-as (b) loopt
evenwijdig met de bundelas, de inplane-as (i) loopt in de lengterichting van de versneller en de crossplaneas (c) staat loodrecht op de lengterichting van de versneller.
Het elektronenkanon (electron gun, figuur 3.2) is opgebouwd uit een anode, een kathode en een
gloeidraad. De anode van het elektronenkanon maakt tegelijkertijd deel uit van de versnellingsbuis en

1

In de praktijk blijkt dat de versneller onder invloed van de zwaartekracht iets doorzakt. Hierdoor valt
de bundelas van de versneller in de stand oo niet samen met de bundelas van de versneller in de st2!ld 180°.
De versneller wordt zodanig geïnstalleerd dat het snijpunt van de bundel met plafond verticaal boven het
snijpunt van de bundel met de vloer ligt. Het isocentrum wordt nu gedefinieerd door het snijpunt van deze
verticale lijn met de as waaromheen de versneller draait. De afwijking tussen het zo gedefinieerde
isocentrum en het snijpunt van de bundelas met de rotatieas van de versneller bedraagt maximaal 2 mm,
afhankelijk van de stand van de versneller.
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bevindt zich op
aard potentiaal.
Door de gloeidraad wordt een
wolk van elektronen gemaakt
die rondom
gloeidraad en
kathode hangt.
Door de gloeiFiguur 3.2 Elektronenkanon (diode type). Negatieve hoogspanning op de gloeidraad en
de kathodeschotel doet de elektronenstraal ontstaan [Gug82].

draad en kathode een negatieve

spanning van 40 à 50 kV te geven worden de elektronen versneld van de kathode vandaan. Ze gaan dan
door het gat in het midäen van de anode de versnellingsbuis in. Op dat moment bedraagt de snelheid van
de elektronen ongeveer 40% van de lichtsnelheid.
Het magnetron (figuur 3.3) is een zelf-oscillerende elektronenbuis met een uitgangsvermogen van 2
tot 5 MW. De anode van het magnetron ligt op aardpotentiaal en wordt gevormd door een groot koperen
blok waarin zich een cilindrische holte bevindt. In deze holte bevindt zich de kathode. Deze heeft een gloeistroom van 100 tot 250 A en staat op een negatieve spanning van 50 kV. Een sterke magneet (1500 G) zorgt
voor een magnetisch veld in de lengterichting van het magnetron, loodrecht op het vlak van tekening in
figuur 3.3. In de omtrek van de anode bevinden zich trilholten in de lengterichting van het magnetron. Hierin vindt resonantie plaats bij 3,00 GHz. De oscillatie in de trilholten wordt veroorzaakt door de elektronen
die uit de gloeidraad komen en die onder invloed van het magneetveld om de kathode heen cirkelen in het
magnetron. De elektronen vormen wolken die als spaken van een wiel ronddraaien tussen kathode en
anode. De frequentie waarmee de elektronenwolken de trilholten passeren is gelijk aan de resonantiefrequentie. Via een antenne wordt de trilling in één van de trilholten overgebracht naar de versnellingsbuis.
Vanaf daar_plant de golf zich voort via de geleidende wanden van de versnellingsbuis.
De versnellingsbuis (waveguide) bestaat uit een aantal achter elkaar gekoppelde cilindrische
trilholten (figuur 3.4). De cilinders worden gescheiden door schotten waar een cirkelvormige opening in zit:
de irissen. De resonantiefrequentie van de trilholten is gelijk aan de frequentie van de elektromagnetische
golf die het magnetron de versnellerbuis instuurt en bedraagt 3 GHz. Daardoor ontstaat in de trilholten een
elektrisch wisselveld. De elektromagnetische golf die door de versnellerbuis loopt kan een staande dan wel
eenlopende golf zijn. In een lopende-golf-versneller wordt aan de achterzijde van de versnellerbuis de
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elektromagnetische golf afgevoerd,

-50 kV pulsspanning

j gloeistroom

zodat er geen reflecties plaatsvinden.
De golf kan nu uitgedoofd worden,
of rondgeleid en samengevoegd met
de golf uit het magnetron. Het voordeel van het rondleiden en weer
samenvoegen van de uittredende golf

is dat de energie van de elektronen
die uit de versneller komen sterker
gevarieerd kan worden. Hoewel dit vermogen kost wordt deze techniek
toegepast in het type versneller dat
in het Catharinaziekenhuis aanwezig

is. In een staande-golf-versneller
wordt de golf aan het uiteinde van de
versneller juist wel gereflecteerd.
Hierdoor ontstaat een staande golf
in de golfpijp. Bij de lopenèe-golf-

·-;acuüm
gasdruk

2(

mikrogolf

versnellers is het faseverscb.:! tussen

golfpijp

twee opeenvolgende trilholren 90°,
bij een staande-golf-versneller is dat

NB. Loodrecht op het
vlak van tekenincr
staat een magneetveld van 1500 Guass

Figuur 3.3 Het magnetron [Gug82].

180°.
Afhankelijk van het type
golf heeft een versneller bepaalde
eigenschappen. Het voordeel van
een lopende-golf-versneller is dat er

een hogere gemiddelde bundelstroom afgegeven kan worden waardoor het maximale dosistempo hoger is
en dat de spreiding in de energie van de versnelde elektronen kleiner is. In het Catharinaziekenhuis \Vordt
gewerkt met 3 lineaire versnellers van het lopende-golf type. Een vierde versneller van dit type is onlangs
geïnstalleerd en verkeert momenteel in de testfase.
De versnelling van elektronen kan plaatsvinden als de spanning in een bepaalde trilholte positief is.
Het elektron ondervindt dan een kracht in voorwaartse richting en zal versneld worden. Het proces gaat uit
van elektronen die de eerste (en alle daaropvolgende) trilholte binnenkomen op tijdstip A (figuur 3.4), de
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afstand tussen opeenleieittrcnen
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kwart periode afleggen
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lk::ultroqol!-

en op tijdstip B de
trilholte verlaten. Ze
treden dan direct de
volgende trilholte binnen, vandaar dat tijd-

verloop van
hee eleltt.r1sch veld
in de t.rl.lholtes.

stip A van trilholte 2 en
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tal

B van trilholte 1 samenvallen. De trilholten resoneren met een
frequentie van 3,00

Figuur 3.4 Vereenvoudigde weergave van een lopende-golf-versneller [Gug82].

GHz, waardoor een
kwart periode vastligt

op 8,33·10- 11 seconde. De lengte van de trilholte is afhankelijk van de snelheid van de elektronen in de trilholte. Voor energieën kleiner dan 2 MeV neemt voornamelijk de snelheid toe met de energie, en daarmee
de lengte van de trilholten. Het gedeelte van de versnellerbuis waarin de lengte van de trilholten toeneemt
noemt men de 'buncher' sectie. Voor energieën groter dan 2 Me V bedraagt de snelheid van de elektronen
meer dan 97% van de lichtsnelheid c in vacuüm en neemt met de energie voornamelijk de massa toe. De
lengte van de trilholten is dan 2,5 centimeter. Dit gedeelte van de versnellerbuis noemt men het relativistische gedeelte. Door de amplitude van de elektro-magnetische golf te variëren is het mogelijk de
gemiddelde uittree-energie te variëren tussen 4 en 22 Me V.
Indien de elektronen eerder of later dan tijdstip A de trilholte inkomen worden ze minder
respectievelijk meer versneld zodat ze toch tegelijk als een 'bunch' -plukje- uit de trilholte komen. De
bundel die uit de laatste trilholte komt is dan ook gepulst met de frequentie van de microgolf, 3 GHz. Deze
pulsering heet de

fijnst~uctuur.

Men onderscheidt ook een grofstructuur. Het vermogen van de versneller

bedraagt ongeveer 2,5 MW. Dit vermogen is echter niet continu leverbaar. Daarom worden de spanning op
het magnetron en de negatieve spanning op kathode en gloeidraad in het elektronenkanon gepulst. De
frequentie van de grofstructuur is variabel van 6 tot 400 Hz waarbij de pulsduur ongeveer 4 microseconde
bedraagt. Het gemiddelde vermogen dat op deze manier geleverd wordt varieert dan van 60 tot 4000 W.
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De frequentie van de elektromagnetische golf en andere eigenschappen van de versneller zoals
uittree-energie van de elektronen zijn sterk afhankelijk van vooral de temperatuur. Om de eigenschappen
van de bundel constant te houden zijn er verschillende regelingen aangebracht in en rond de versneller.
Bespreking daarvan valt buiten het bestek van de opdracht.
De versnelde elektronen komen na de laatste trilholte in een ruimte waar geen elektrische
krachten op de elektronen werken, de zogenaamde driftruimte. Ze bereiken via deze ruimte de afbuigkamer. Hierin bevinden zich een of meer magneten die er voor zorgen dat elektronen die niet de gewenste
energie hebben uit de bundel afgebogen worden en tegen de wand botsen en dat de elektronen die wel de
gewenste energie hebben over een hoek van 90° afgebogen worden en in het midden van het verstrooiingsfolie (in g_e\'al van fotonenbestraling op de trefplaat) terecht komen. De bundel treedt daar uit het vacuümgedeelte van de versneller, wordt door de primaire collimator tot de juiste grootte beperkt en passeert
een afvlakfilter en een meervoudige ionisatiekamer. De ionisatiekamer is er voor om de dosisverdeling
zowel als het dosistempo te controleren tijdens bestralingen. Bij fotonenbestralingen is het mogelijk om
onder de ionisatiekamers een wig te plaatsen om zodoende de dosis als functie van de plaats te variëren.
De bundel gaat door een spiegel die voor het lichtveld zorgt. Het lichtveld geeft de grootte van het
bestralingsgebied op patient of fantoom aan en wordt net als de bundel afgebakend door twee paar
diafragmablokken en de elektronenapplicator. De patiënt of het fantoom bevindt zich onder de applicator.

Oorspronkelijk maakte men in lineaire versnellers gebruik van slechts één verstrooiingsfolie (single
scatterfoil, figuur 3.5). De intensiteit van de bundel die deze versnellers produceerden had een Gaussische
verdeling als funktie van de plaats. Door onder de versneller een perspex buis te plaatsen wordt door
verstrooiing een vlak bundelprofiel verkregen. In de huidige generatie versnellers maakt men gebruik van
twee verstrooiingsfolies (double scatterfoil), waarbij het tweede folie door de fabrikant per individuele
versnellers zodanig gevormd wordt dat er een vlak bundelprofiel ontstaat. Het gebruik van een versneller
met één_af 1wee verstrooiingsfolies heeft essentiële dosimetrische consequenties .

In de praktijk blijkt dat de aanduiding '20 MeV' meer een naarnis die aan een bepaalde instelling
van de lineaire versneller wordt toegekend dan werkelijk de kinetische energie van de elektronen. De meest
voorkomende energie van de elektronen wordt door de dosimetristen van het ziekenhuis bepaald aan de
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Figuur 3.5 Vergelijking van versnellers met 1 en 2 verstrooüngsfolies.
hand van-de practical range2 • Deze gemiddelde energie blijkt afhankelijk te zijn van de applicator die
onder de versneller haJ!.gt en de instelling van de collimatorblokken. In het verslag wordt steeds gesproken
over '20 Me V' om de duidelijkheid te vergroten. Waarden voor de werkelijke elektronen-energie staan in
appendix D.

2

De practical range RP wordt gedefinieerd als het punt waar de raaklijn in het punt met de steilste
helling (het buigpunt) van het bijna recht dalende deel van de grafiek van de geabsorbeerde dosis asl
functie van de diepte snijdt met de geextrapoleerde remstraling achtergrond. ('The practical range, RP' is
defrned as the point where the tangent at the steepest point ( the inflection point) on the almast straight
deseending portion of the depth versus absorbed close curve meets the extrapolated brehmsstrahlung
background', ICRU 35, 1984). De relatie tussen de meest waarschijnlijke energie Ep,o op het fantoomoppervlak en de practical range in water wordt gegeven door Ep,o = 0.22 + 1.98 * RP + 0.0025 * (Rp) 2 • Deze
relatie komt overeen met de resultaten van metingen zowel als van Monte Carlo berekeningen voor E p,o
tussen 1 en 50 MeV met een maximale afwijking van 1%.
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3.2 De applicatoren.
Onder de kop van de versneller kunnen verschillende applicatoren gehangen worden. Doel van de
applicatoren is de bundelgrootte en bundelvorm te bepalen en -voornamelijk voor lORT·- de juiste
dosisverdeling te bewerkstelligen. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen applicatoren voor routinebestralingen en applicatoren voor lORT·.

3.2.1 Applicatoren voor standaardbestralingen.

.De bestralingen van patiënten worden in het Catharinaziekenhuis verricht met fotonenbundels of

elektronenbundels. De applicatoren die daarvoor gebruikt worden zijn verschillend. Voor fotonenbundels
wordt een zogenaamde. 'trayplaat' (figuur 3.6) onder de versnellerkop gehangen waarop blokken
Rosemetaal geplaatst kunnen worden3. Deze blokken schermen dat
deel van de patiënt dat niet bestraald
mag worden af voor de ioniserende
straling . Rosemetaal vervult in de
radiotherapie een zelfde absorberende rol als lood, maar heeft als groot
voordeel dat het smeltpunt veellager
ligt (96°C i.p.v. 327,4°C), zodat de
bewerking ervan veel eenvoudiger is.
Door de blokken Rosemetaal in het
ziekenhuis zelf te gieten, is het mogelijk voor ieder patiënt persoonlijk
een bestralingsgebied af te bakenen.
Met het lichtveld wordt bepaald of
de patiënt op de juiste plaats op de
tafel ligt. Daartoe is op de patiënt de
Figuur 3.6 Trayhouder voor Jotonenbestralingen.

plaats aangetekend die bestraald

3 Rosemetaal bestaat uit 52,5% bismuth, 32% lood en 15,5%_ tin. De dichtheid van de legering bedraagt
9,85_ kg/dm3 •. Rosemetaal is een eutectische legering. Di~ houdt in dat de verhouding van de elementen in
Rosemetaal zodanig is dat de verschillende elementen ~n het materiaal bij dezelfde temperatuur scelten.
Voor Rosemetaal ligt het smeltpunt bij 96"C. Rosemetaal is genoemd naar zijn ontdekker Rose en is te
verkrijgen onder de merknaam MCP-96.

35

3 De Meetopstelling

moet worden. In veel gevallen volstaat een rechthoekige bundel en zijn noch tray noch blokken nodig.
Voor bestralingen met elektronen wordt gebruik gemaakt van applicatoren zoals er een is
afgebeeld in figuur 3.7.
De grootte van de open
ruimte onder in de applicator bepaalt de
maximale maat van de
bundel. De vorm van
de bundel kan vierkant,
rechthoekig of rond
zijn. De afmetingen van
de applicatoren waarvan in het Catharinaziekenhuis gebruik
wordt gemaak't staan in
tabel3.1.
Het bestratingsgebied
kan nog verkleind
worden door gebruik te
maken van een zoge-

end -frame
Figuur 3-!l Een applicator met end-frame voor elektronenbestralingen.

naamd end-frame. Dit
is een 1 centimeter
dikke plaat van Rosemetaal waarin de ge-

wenste vorm uitgespaard is. Het end-frame moet onder in de applicator geschoven worden. De end-frames
zijn gecodeerd zodat de computer kan lezen welk frame in de applicator aanwezig is. De laboranten
moeten dit aan de hand van de patiëntgegevens controleren.
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Tabel3.1 Afmetingen van de applicatoren die in het Catharinaziekenhuis gebruikt worden.
Vierkante applicatoren

Rechthoekige applicatoren

Ronde applicatoren

* 6 cm2
10 * 10 cm2
14 * 14 cm2
20 * 20 cm2
25 * 25 cm2

10 * 6 cm2

Diameter 2 cm

2

14 * 6 cm

Diameter 3 cm

* 8 cm2
20 * 10 cm2

Diameter 4 cm

6

16

Diameter 5 cm

3.2.2 Applicatoren voor lORT*

Eén doel van het onderzoek in het lORT*-project is het ontwerpen van een geschikte applicator.
De eisen die aan de dosisverdeling onder die applicator gesteld worden zijn:
vlak en symmetrisch bundelprofiel t.o.v. spiegeling in de as4
steile penumbra*
de PDD*-curve* moet na een bepaalde diepte voldoende steil afvallen en zodoende niet afwijken
van de PDD*-curve* onder standaard-applicatoren.
Het ideale bundelprofiel zal dus blokvormig zijn.
Bij het ontwerp van het prototype van de lORT* applicator werd uitgegaan van twee applicatoren
die elders reeds in gebruik zijn bij intraoperatieve radiotherapie. Deze applicatoren worden in het
Catharinaziekenhuis genoemd naar de plaatsen waar het type reeds gebruikt wordt: het Onze Lieve Vrouw
Ziekenhuis in het Belgische Aalst en het Eppendorf Ziekenhuis in Hamburg. Er zal in het vervolg

4

De veldvlakheid wordt als volgt gedefinieerd [Phi88]:
The maximum distance between the 90% isoclose contours and the edges of geometrical field at the
standard measurement depth shall not exceed:
10 mm - along major axis.
20 mm - along biseetars of corners.
The maximum ratio of absorbed dose anywhere in the radiation field at the standard measurement depth to
the absorbed dose on the axis of the beam shall not exceed 1.03.
Aan de symmetrie wordt als eis gesteld [Phi88]:
The maximum ratio of absorbed doses at points symmetrically displaced from the axis of the beam and
more than 1 cm inside the 90% isodose contour at the standard measurement depth shall not exceed 1.05.
De standaard meetdiepte bevindt zich op de helft van de diepte van de 80% dosis op de as.
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gesproken worden over 'de Aalst' of 'de Aalst applicator' respectievelijk 'de Hamburg' en ' de Hamburg
applicator' waar er 'de applicator van het type dat in Aalst respectievelijk Hamburg gebruikt wordt'
bedoeld wordt. Een schets van de beide applicatoren staat in figuur 3.7. In Aalst gebruikt men voor lORT*
een single foil versneller. Dit maakt een applicator met een lange perspex buis noodzakelijk om door
verstrooiing aan de wand een vlak bundelprofiel te verkrijgen. In Hamburg maakt men gebruik van een
double foil versneller die een minder lange perspex buis noodzakelijk maakt. De methode die in Aalst
gebruikt wordt is de 'klassieke' methode en wordt voor single foil versnellers ook gebruikt bij routinebestralingen.
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Figuur 3.8 De applicatoren zoals die in Aalst en Hamburg gebruikt worden.
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3.2.2.1 De Hamburg applicator

De Hamburg applicator bestaat uit een 150 mm lange persper buis met een binnendiameter van
60 tot 100 mm en een wanddikte van 5 m.m. Boven op de perspex buis ligt een diafragma van Rosemetaal.
De binnendiameter van het diafragma is zodanig dat, als uitgegaan wordt van een elektronenbron op de
plaats van het tweede verstrooiingsfolie, de elektronen de perspex buis niet raken omdat die afgeschermd is
door hetRÖsemetaal. De functie van de buis in deze opstelling is slechts het aan de kant houden van het
weefsel dat niet bestra&ld moet worden [Hes89]. Tijdens de eerste experimenten is een applicator van het
type Hamburg met een binnendiameter van 70 mm in een gewone 10

* 10 cm2 elektronenapplicator (figuur

3.6) gehangen. De buis wordt in een end-frame gehangen waarin een rond gat zit. Het diafragma met
binnendiameter 58 mm ligt ter hoogte van de onderste vierkante loden afscherming van de applicator. De
buis steekt 50 mm onder het end-frame uit.

3.2.2.2 De Aalst applicator

De experimentele Aalst applicator die gebruikt werd bij de eerste metingen bestond uit een 300
mm lange perspex buis. De binnen- en buitendiameter van de buis zijn gelijk aan die van de Hamburg
applicator waarmee de eerste experimenten gedaan werden, 70 en 80 mm respectievelijk. Om het bovenste
deel van de perspex buis zit een aluminium buis waarin het perspex kan schuiven. De aluminium buis is
verbonden met een plaat perspex die in de trayhouder geschoven kan worden op de plaats van de trayplaat
Er is geen diafragma in de Aalst applicator. De totale perspex buis wordt door de elektronen aangestraald.
De buis heeft tevens de taak het omliggende weefsel buiten het bestralingsgebied te houden.

3.3 Dosimetrie

3.3.1 Meetmethoden

Er zijn verschillende methoden om de dosis die afgegeven wordt te meten als functie van de plaats
in het fantoom. In dit project wordt gebruik gemaakt van twee methoden: filmdosimetrie en dosimetrie met
diodes. De eerste methode is geschikt om in een kort tijdsbestek een indruk te krijgen van de dosisver-

5

Perspex is een handelsnaam van Poly MetaMethylAcrylaat PMMA (C5H 8 0 2)" De dichtheid van PMMA
bedraagt 1,19 g cm-a.
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deling in een bepaald vlak. De tweede methode kost meer tijd maar biedt meer flexibiliteit wat betreft de
plaats.

3.3.1.1 Filmdosimetrie

-Bij-filmdosimetrie wordt in het fantoom een plaat fotografisch materiaal6 geplaatst. Omdat men
graag de dosis in een bepaald plat vlak wil weten bestaat het fantoom bij filmdosimetrie vaak uit perspex
platen die samengekle~d zijn tot een blok. Het fotografisch materiaal wordt zó tussen de platen bevestigd
dat er zich geen lucht tussen fotografisch materiaal en perspex bevindt. Het fotografisch materiaal bevindt
zich in een zwarte plastic zak die vacuüm gezogen is. Dit voorkomt de zwarting van het materiaal door
lichtfotonen en de verstoring van de dosis door een mogelijke luchtspleet [ICR84, p.94]. De fotografische
plaat wordt gedurende enkele seconden bestraald en daarna door een ontwikkelapparaat gehaald. De
kwaliteit van de ontwikkelprocedure is van groot belang voor de kwaliteit van de film na ontwikkeling. De
ontwikkelde film wordt ter verwerking onder een densitometer gelegd. De densitometer werkt als volgt.
De ontwikkelde film ligt op een glasplaat. Onder de glasplaat en film bevindt zich een kleine LED,
die pulserend infrarood licht uitzendt met een golflengte van 950 nm. Boven de film bevindt zich een
opnemer. Deze bestaat uit een zogenaamde 'bol van Ulbricht' met een diameter van 50 mm. Een bol van
Ulbricht is zodanig geconstrueerd dat al het licht dat er aan de onderkant invalt, via weerkaatsing aan de
binnenkant van de bol, op de twee licht-detectoren valt, onafhankelijk van de richting van het inkomende
licht (appendix E).
-Be-intensiteit van het licht dat de opnemer inkomt (I) zal door drie factorenlager zijn dan de
intensiteit die de LED uitstraalt(/~:
absorptie van het licht door de glasplaat;
absorptie van het licht door de film. Een ontwikkelde onbestraalde film is lichtblauw gekleurd en
zallicht absorberen;
absorptie van het licht door de zwarting van de film.
De totale zwarting van de film wordt als volgt gedefinieerd:

Z

= log(IrJI)

(3.1)

Kodak X-Omat V film. Het formaat van de film bij levering is 303 * 257 mm, voor gebruik in experimenten wordt het formaat teruggebracht tot 234 * 234 mm, dit in verband met het formaat van de perspex
platen waar het fotografisch materiaal tussen geplaatst wordt.
6
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Om de zwarting te bepalen die ontstaat door de dosisafgifte aan de film wordt eerst de zwarting bepaald
van de film op een plaats waar de film niet bestraald is. Deze 'nulzwarting' moet dan van de totale zwarting
afgetrokken worden om de waarde te krijgen voor de zwarting die veroorzaakt is door de dosisafgifte ..
De zwarting van de film is afhankelijk van de eigenschappen van de film en van het ontwikkelproces. Het is van groot belang dat de verdeling van zilverbromide in de film homogeen is en dat het ontwikkelproces op elk deel van de film dezelfde invloed heeft. Daarvoor moeten de chemicaliën in de ontwikkelmachine regelmatig ver-vangen worden. Om van verschillen in AgBr concentratie in de film en effecten van
het ontwikkelproces zo weinig mogelijk last te hebben, moet de meting van iedere film voorafgegaan
worden door een bepaling van de nulzwarting zoals hierboven beschreven is.
Volgens Marcuse [Mar71] wordt de relatie tussen de dosis D en zwarting Z gegeven door

Z/Zmax

= 1- exp(-a*a*D).

(3.2)

Hierin is a een constante en is a de werkzame doorsnede voor straling van de AgBr-korrels in de
fotografische plaat. Voor kleine waarden vanD ( < 1 Gy) kan deze relatie vervangen worden door

Z/Zmsx = a*a*D

(3.3)

Door deze linearisatie kunnen isozwartingscurven op een foto dan beschouwd worden als isodosiscurven.
Van der~eJd [Bel91] heeft experimenteel de dosis-zwartings relatie bepaald voor het type film dat in het
Catharinaziekenhuis gebruikt wordt en daaruit conversiefactoren berekend. Hieruit blijkt dat linearisatie in
het gebruikelijke werkgebied een afwijking van minder dan 1% introduceert.

3.3.1.2 Dosimetrie met diodes
Dosimetrie waarbij gemeten wordt met diodes vindt meestal plaats in lucht of water. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van de 'waterbak', een waterdichte perspex bak. De diode7 werkt als volgt:
door aan het vierwaardig silicium (Si) een hoeveelheid driewaardig boor (B) toe te voegen ontstaat
er een tekort aan ladingsdragers in de bindingen tussen het silicium (figuur 3.9). Aan de voorkant van de
laag silicium wordt een negatieve doping aangebracht. Hierdoor ontstaat er een overgang van een p-type
diode naar een n-type diode. In de overgangslaag recombineren vrije elektronen en gaten waardoor een
ladingsvrije laag ( depletielaag) ontstaat. Deze depletielaag wordt vergroot door er een spanning ter grootte

7

Therados silicon semiconductor GR-p detector. Specificaties in appendix F.
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van 0.7 V overheen te zetten. De negatieve kant van de span-
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elektron dat de depletielaag van de diode binnendringt creëert
daarbij elektron-gat paren. Tevens ontstaat een deel van het sig-

-o-o-o1\ I! 1\
-o-o-o-

ningsbron wordt hierbij aangesloten aan de p-type diode. Een

-

I I

naal van de diode in de basislaag doordat daar vrije elektronen
ontstaan, die naar de depletielaag diffunderen. De ladingsdragers in de depletielaag veroorzaken een stroom die evenredig is met het dosistempo in de diode. Om voor variaties van de
versneller te corrigeren wordt gebruik gemaakt van twee diodes.
De ene hangt op een vaste plaats boven in de bundel, de andere

Figuur 3.9 Als een 3-waardig atoom
gebruikt wordt als doping ontstaat een
'gat' dat eenvoudig een elektron kan
accepteren vanuit de valentieband. Het
gat kan door het materiaal bewegen dat
een halfgeleider van het p-type wordt.

wordt bewogen in de waterbak. Het quotiënt van de stroom
door de twee diodes wordt dan voor dosimetrie gebruikt.

3.3.2 Coördinatenstelsel; lijn- en vlakscans
Binnen de afdeling radiotherapie van het Catharinaziekenhuis wordt veel gebruik gemaakt van een door de
firma Wellhöfer ontwikkelde bundelscanner type WP600 (zie appendix G). Hiermee is het mogelijk figuren
te maken van de dosis als functie van de plaats. De plaats in de opstelling wordt in het Wellhöfer
meetsysteem aangegeven ten opzichte van de drie assen van een cartesisch coördinatenstelsel: b(beam),
i(inplane) en c(crossplane) zoals die gedefinieerd zijn in 3.1. De oorsprong van dit coördinatenstelsel
bevindt zich in het isocentrum**. De verschillende typen figuren, scans genaamd, kunnen als volgt aangegeven worden.

!-dimensionale scans. De dosis D wordt weergegeven als functie van één plaatscoördinaat, de andere
coördinaten blijven constant en hebben de index 0.
inplane-scan:

variabele i coördinaat D(i,c;,,b0).

crossplane-scan:
PDD*·Iijnscan

8

8

:

variabele c coördinaat D(io,c,b0).
variabele b coördinaat D(io,c;,,b).

In de praktijk wordt in het Catharina Ziekenhuis niet gesproken over PDD.-lijncurven en PDD·vlakcurven maar over 'de Pon··. Het blijkt dat met deze benaming en de context genoeg duidelijkheid
bestaat over de meting die bedoeld wordt.
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2-dimensionale scans. De dosis D wordt weergegeven als functie van twee plaatscoördinaten, de derde
coördinaat blijft constant.

variabele i en c coördinaten D(i,c,b0).

net-scan:

variabele i en b coördinaten D(i,eo,b).
óf

variabele c en b coördinaten D(io,c,b).

De Souree Surface Distance SSD* is de afstand van het oppervlak van het fantoom tot aan de
'Source' van de elektronenbundeL De 'Source' bevindt zich per definitie 100 cm boven het isocentrum*. 10

9

1

Zie voetnoot 8 over PDD*-lijnscan.

"Hoewel dit erg voor de hand ligt, moet de naam 'Source' niet verbonden worden met een fysisch begrip
als 'elektronenbron'. De plaats waar de elektronenbundel op de trefplaat botst ligt in de buurt van de
'Source' maar wordt niet door 'Source' aangegeven. De naam 'Source' wordt alleen gebruikt als referentiepunt.
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4 MEETRESULTATEN
De metingen in het kader van het lORT• -project zijn verricht in 3 fasen:
metingen die inzicht geven in de verschillende effecten die een rol spelen in het ontstaan van de
dosisverdeling onder de IORT-applicator; onderzoek naar de invloed van de plaats en diameter van het
diafragma, van de uitlijning en van de spiegel; ontwerp van een experimentele IORT-applicator.
metingen met het prototype van de IORT-applicator met één buisdiameter om de resultaten van de
eerste fase te verifiëren
filmdosimetrie van de IORT-applicator voor alle buisdiameters, energieën en bevels 1 met bijbehorende
diafragma's.
De metingen die in dit verslag besproken worden vallen voornamelijk in eerste 1.

4.1 Metingen van dosisverdelingen

Er zijn 3 soorten metingen van de dosisverdeling verricht. Het verschil tussen de metingen was het
materiaal waarin zij verricht werden. Hieruit volgden tevens verschillende meetmethoden. De 3 soorten
metingen zijn als volgt kort te beschrijven:
- metingen met een fotografische plaat tussen perspex;
- metingen met een halfgeleiderdiode in water;
- metingen met een halfgeleiderdiode in lucht.

De metingen zijn verricht bij 3 elektronen-energieën: 10, 15 en 20 Me V. Tabel4.1 geeft een overzicht
van de combinaties van materiaal, energie en applicator die gebruikt zijn bij de metingen.

Tabel 4.1 Applicatoren en energieën die gebruikt zijn in de verschillende media.
perspex

water

lucht

lOMeV

Hamburg Aalst

Hamburg Aalst

Hamburg

15MeV

Hamburg Aalst

20MeV

Hamburg Aalst

Hamburg Aalst

Hamburg

1

Voor sommige lORT-behandelingen is het van belang een schuine buis te gebruiken. Gesproken wordt over
3 hevels (van het Engelse bevel, afschuining): één van 0, 15 en 30 graden.

4 Meetresultaten

44

Alle metingen zijn verricht met een Souree Surface Distance (SSD•) van 100 cm. Dit betekent dat het
isocentrum op het fantoomoppervlak ligt. Dit stemt overeen met de klinische situatie bij lORT.
De waargenomen effecten spelen een rol bij alle energieën, voor de verschillende energieën zijn ze echter
kwantitatief verschillend. De resultaten van de metingen zullen hier gepresenteerd worden voor intredende
elektronen van 10 MeV. Als er bij andere energieën significante verschillen waargenomen zijn, zal dat
expliciet vermeld worden.

De eerste metingen werden verricht om een eerste indruk te krijgen van de dosisverdelingen onder de
applicator om een uitspraak te kunnen doen over de symmetrie van de verdelingen. Daarom werden de
metingen verricht met fotografische platen tussen perspex. Om metingen tussen perspex en metingen in
water te kunnen vergelijken moet men de gemeten diepte in perspex vermenigvuldigen met de verhouding
tussen de dichtheid van perspex en die van water: 1,19.

4.2 Dosisverdeling in een vlak door de bundelas

In de figuren 4.1 en 4.2 worden de Procentuele Diepte Dosis curven (PDD·-curven) weergegeven van de
Hamburg en de Aalst applicator bij elektronen-energieën van 10 respectievelijk 20 MeV. De practical range

R/ wordt uit deze figuren bepaald op 4,2 respectievelijk 8,4 cm. De grootte van de practical range is hierbij
niet afuankelijk van het type applicator. De Pon• -curven vallen voor de beide typen applicators vrijwel
samen. De Aalst applicator heeft bij 10 Me V een lagere huiddosis, die echter snel toeneemt met de diepte.
De

Ham~u_rg

applicator veroorzaakt in de eerste centimeter een vrijwel constante dosis en heeft net als de

Aalst de maximale dosis op 2 cm diepte. Uit de PDD·-curve van 20 MeV blijkt dat de Aalst applicator meer
laag-energetische elektronen veroorzaakt dan de Hamburg, waardoor de PDD·-curve eerder en minder steil
afvalt. De practical range en de diepte van het dosismaximum zijn echter gelijk. In de figuren 4.3 en 4.4 zijn
dosisverdelingen afgebeeld van een foto die genomen is bij een bestraling met een 10 MeV
elektronenbundeL Hieruit wordt het essentiële verschil tussen de Hamburg en Aalst applicator duidelijk. Uit
figuur 4.3 blijkt dat door het aanstralen van de totale perspex buis in de Aalst applicator er onder en vlak
binnen de buis een verhoging van de dosis ontstaat. De verhoging is maximaal10% van de maximale dosis
op de bundelas. Naar aanleiding van de vorm van deze isodosiscurven spreekt men van 'hoorns' die door de
Aalst applicator veroorzaakt worden. De overdosering die hier wordt waargenomen, heeft in combinatie met
de single-foil versneller die men in Aalst gebruikt een vlakke dosisverdeling tot gevolg.
Figuur 4.4 toont aan dat bij de Hamburg geen 'hoorns' ontstaan. De maximale dosis wordt gemeten op de

2
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bundelas. De 85% isodosiscurve, die in het algemeen tijdens lORT het te bestralen gebied omsluit is veel
minder breed dan onder de Aalst applicator (5,5 cm ten opzichte van 7 cm). De dosisverhoging 0,5 cm naast
de bundelas is een artefact en wordt veroorzaakt door een luchtspleet in de plaat perspex die op de
fotografische plaat aansloot [ICR84, p.94]. De 70% en 50% isodosiscurven zijn voor de Aalst 'hoekiger' dan
voor de-Hamburg. Dit wordt veroorzaakt door de dosisverhoging onder de buiswand.

4.3 Dosisverdeling in een vlak loodrecht op de bundelas

Figuur 4.5 laat een dosisverdeling onder de Aalst applicator zien op 3 mm onder het oppervlak. De 100%
isodosiscurve wordt gevormd door de kleine eilandjes in de figuur. Deze eilandjes ontstaan door de
interpolatieroutine die het Wellhöfer meetprogramma gebruikt om uit een reeks inplane- en crossplane-scans
een patroon van isodosiscurven te berekenen. Nauwkeuriger beschouwing van een kwadrant van de foto met
kleinere afstand tussen de verschillende scans toont aan dat ook de isodosiscurven tussen 95 en 100%
'cirkels' rondom de bundelas zijn. Duidelijk is zichtbaar dat de maximale dosis zich net binnen de buiswand
bevindt. Net buiten de perspex buis daalt de dosis sterk, tot ongeveer 20% op 3,7 cm van de bundelas. De
dosis blijft in het gebied binnen het maximum altijd groter dan 85%. Zoals uit figuur 4.3 al blijkt strekt de
dosisverhoging zich uit tot 2 cm onder het fantoomoppervlak. De 20% isodosiscurve is op 2,5 cm onder het
fantoomoppervlak het breedst (4 cm van de bundelas). Verstrooiing van de elektronen in het water is
hiervan de oorzaak.

Figuur 4.6 toont de

do~iverdeling

op 3 mm onder het fantoomoppervlak voor de Hamburg applicator. De

maximale dosis wordt afgegeven op de bundelas. De dosis is binnen een straal van 2 cm van de bundelas
vrijwel constant en groter dan 95%. Daarbuiten neemt de dosis snel af tot 20% op de buiswand (3,5 cm).
Uit andere metingen blijkt dat de dosisverdeling op 25 mm onder het oppervlak nauwelijks afwijkend is van
de dosisverdeling onder de Aalst applicator: het maximum bevindt zich op de bundelas en naar buiten toe
neemt de dosis af. Tevens bevindt zich de 20% isodosiscurve op 4 cm van de bundelas.
In figuur 4.6 ligt het dosismaximum niet exact op de bundelas. Ook liggen aan de ene kant de

isodosiscurven dichter bij elkaar dan aan de andere kant van de pijp. Dit wordt veroorzaakt door een fout in
de uitlijning van de experimentele applicator. Hier wordt verder op ingegaan in 4.8.

In figuur 4.7 staan inplanescans van de Aalst en de Hamburg applicator. De dosis is genormeerd op de
bundelas. Vanwege de specifieke vorm van de dosisverdeling werd van de Aalst applicator al eerder gezegd
dat deze 'hoorntjes' veroorzaakt.
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4.4 Svmmetrie van de dosisverdelingen

De symmetrie van de dosisverdelingen werd bekeken aan de hand van een groot aantal dosisverdelingen
waarvan er enkele beschreven zijn in de paragrafen 4.2 en 4.3. De eisen die wat betreft de symmetrie aan de
standaard applicatoren gesteld worden zijn besproken in 3.2.2. Deze eisen worden ook aan de IORTapplicator gesteld. Uit de verschillende experimeneten blijkt dat de dosisverdelingen onder de Aalst en
Hamburg applicatoren aan deze eisen voldoen. Het blijkt echter dat deze symmetrie eenvoudig verstoord
kan worden door uitlijnfouten. Daar wordt verder op ingegaan in 4.8. In alle gevallen bleek dat an een
verbeterde uitlijning de dosisverdelingen aan de in 3.2.2 gestelde eisen voldeden.

4.5 Voorlopige conclusie over de Aalst en Hamburg applicator.

Het blijkt uit figuur 4.3 dat de Aalst applicator aan de rand van het doelgebied een overdosering veroorzaakt
terwijl de dosis onder de Hamburg applicator (figuur 4.4) aan de rand juist te laag. In de therapeutische
praktijk wordt het doelgebied in alle richtingen omsloten door de 85% isodosiscurve. De ideale vorm van de
85%

isoQ_o~iscurve

in een vlak door de bundelas is daarom rechthoekig en ligt zo dicht mogelijk bij de

geometrische veldgrootte. De Hamburg applicator heeft als nadeel dat de 85% isodosiscurve met een flauwe
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bocht naar de bundelas toeloopt en teveel van dit ideaal afwijkt. De 85% isodosiscurve onder de Aalst
applicator benadert de ideale dosisverdeling beter maar heeft te hoge dosismaxima. Geen van beide
applicateren werd daarom in dit stadium geschikt bevonden om te dienen als lORT applicator.
De verhoging van de dosis bij Aalst werd direct onder en binnen de buiswand waargenomen en reikte niet

.

zo diep als de totale bundel. Hieruit werd geconcludeerd dat de dosisverhoging werd veroorzaakt door
elektronen die verstrooid werden aan de buiswand. Aangezien de buiswand van de Aalst applicator wel werd
aangestraald en de buiswand van de Hamburg niet, werd het vermoeden uitgesproken dat door het
aanstralen van een deel van de buiswand in de Hamburg applicator het dosisprofiel aan het oppervlak recht
getrokken kon worden en tevens de dosisverdeling op diepte verbeterd kon worden. Er zijn twee
mogelijkheden om een deel van de buiswand aan te stralen: het omhoog verplaatsen van het diafragma of
het vergroten van de diameter van het diafragma met diameter 58 mm boven de Hamburg applicator. Beide
methoden zijn experimenteel geverifieerd en worden besproken in respectievelijk paragraaf 4.6 en 4.7. Het is
ook mogelijk om door het verkleinen van de diameter van het diafragma boven de Aalst applicator de
hoorntjes te laten verdwijnen. Omdat er in de Hamburg applicator meer ruimte overblijft tussen het
diafragma en de kop van de versneller die gebruikt kan worden voor het plaatsen van een spiegel en
camerasysteem en de mogelijkheden van de beide applicatoren door verandering van het diafragma hetzelfde
waren is er voor gekozen in de experimenten gebruik te maken van de Hamburg applicator.

4.6 Invloed van de plaats van het diafragma.

De invloed van de plaats van het diafragma boven de buis werd gemeten met een diode in de waterbak
(zie 3.3). In figuur 4.8 zijn bundelprofielen afgebeeld die 10 mm onder het wateroppervlak gemeten zijn. Uit
de figuur blijkt dat verschuiving van het diafragma naar boven een verhoging van de dosis direct onder de
buiswand tot gevolg heeft. De grootte van de dosisverhoging neemt toe met de hoogte van het diafragma ten
opzichte van de buis. Dit komt overeen met de verwachtingen. Uit andere metingen blijkt dat op grotere
diepte onder het wateroppervlak (b = 25 mm) het effect verdwijnt. Alleen als het diafragma totaal
verwijderd wordt is er op deze diepte in het dosismaximum op i= 2,5 cm nog een 'hoorn' met 3%
dosisverhoging zichtbaar. In de oorspronkelijke situatie, met het diafragma direkt op de buis, wordt op deze
plaats een dosisverlaging van 12% gemeten.
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Figuur 4.8 Relatieve dosis als functie van de plaats voor verschillende hoogten van het diafragma boven de buis.
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4.7 Invloed van de diameter van het diafragma op de dosisverdeling.

.

In figuur 4.9 staan verschillende inplane-scans voor verschillende diameters van het diafragma. De metingen
worden verricht met de Hamburg applicator. De diafragma's worden allemaal direct óp de buis gelegd.
Zoals uit paragraaf 4.8 zal blijken is de dosisverdeling erg gevoelig voor fouten in de uitlijning. Het eerste
diafragma wordt daarom na 'trial and error' zó op de buis gelegd dat er een symmetrische dosisverdeling
ontstaat. De positie van dit diafragma wordt op de houder van de applicator aangegeven zodat de andere
diafragma's in dezelfde positie neergelegd kunnen worden. Uit figuur 4.9 blijkt dat de dosis vlak onder en
naast de buiswand sterk toeneemt met verbreding van de diameter van het diafragma met stappen van 2 mm
van 58 tot 68 mm. Een vergroting van de diameter van 68 mm tot 70 m.m. levert echter geen verhoging van de
dosis meer op. Als het diafragma geheel verwijderd wordt, valt het op dat de dosis aan de wand daalt.
De verwachting bestond dat er -dosimetrisch gezien- geen verschil waarneembaar zou zijn tussen de invloed
van een verschuiving van een smal diafragma naar boven en de invloed van een (daarmee overeenstemmende) verbreding van dat diafragma op de beginhoogte. Bij vergelijking van de figuren 4.8 en 4.9 is een belangrijke conclusie van deze set metingen echter dat er wel degelijk een verschil is: als de diameter van het
diafragma 2 mm kleiner dan ( 0 68 mm) of gelijk ( 0 70 mm) aan de diameter van de buis is, dan zijn de
hoorntjësm de dosisverdeling groter dan de hoorntjes die veroorzaakt worden alshet diafragma weggehaald
wordt. Bij het versehuiyen van het diafragma naar boven werd een vergelijkbaar fenomeen niet waargenomen. Daar werd de maximale dosisverhoging waargenomen bij totale verwijdering van het diafragma.
Veronderstelt wordt dat de verstrooiing van de elektronen in het perspex bij de meting zonder perspex een
verhoging van de dosis over het hele buisoppervlak veroorzaakt. Door normalisatie van de dosisverdeling lijkt
het alsof de hoogte van de 'hoorntjes' vermindert. De maximale verhoging op 1 cm onder het
fantoomoppervlak langs de wand is 12% en wordt veroorzaakt door een diafragma

0

70 mm. De verhoging

langs de buiswand zonder diafragma is 8%. De invloed van de diafragmarand wordt nog eens verduidelijkt
door het verschil in dosis tussen de opstelling zonder diafragma en de opstelling met diafragma. De dosis op
de bundelas (PDD*) (figuur 4.10) zonder diafragma is de eerste twee centimeter in het fantoom tot 10%
hoger dan de dosis met een diafragma op de buis. De diameter van het diafragma varieert hierbij tussen 58
en 70 millimeter. Dit bevestigt de veronderstelling dat bij totale verwijdering van het diafragma de
verstrooide elektronen over de hele buis terechtkomen.

4.8 Invloed van de uitlijning op de dosisverdeling.

De opstelling is gebouwd voor experimenten; verschillende onderdelen van de applicator (bijvoorbeeld het
diafragma van Rosemetaal) zijn daarom zodanig bevestigd dat er mee geschoven kan worden.
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In de opstelling zijn de inkomende elektronenbundel, het diafragma van Rosemetaal en de buis van perspex

.

bepalend voor de dosisverdeling. Onder in de opstelling bevindt zich een tweede diafragma, dat dient voor
de centrering. Het blijkt dat dit diafragma geen invloed heeft op de dosis. In de ideale opstelling zijn bundel,
diafragma en buis gecentreerd en symmetrisch rondom dezelfde as. Deze as wordt dan aangegeven door een
dradenkruis en valt, nog steeds in ideale situatie, samen met de symmetrie-as van de bundel. In de praktijk
blijkt dat de bundelas niet door het snijpunt van het dradenkruis gaat. Het verschil kan enkele millimeters
bedragen. Dit is in de klinische praktijk geen probleem omdat het bundelprofiel vlak is en de patiënt
bewegingen maakt van dezelfde grootte. De houder van buis is zodanig uitgelijnd dat de buisas samenvalt
met de bundelas. Uitlijning van het diafragma met behulp van het dradenkruis kan het diafragma dus enkele
millimeters fout positioneren t.o.v de buis. Het blijkt dat deze fout het dosisprofiel onder de buis significant
verstoort. Omdat bij eerdere metingen de dosisverdeling wél symmetrisch was én omdat de asymmetrie in
verschillende richtingen wordt waargenomen, wordt aangenomen dat de asymmetrie niet veroorzaakt werd
door de bundel zoals die uit de versneller komt, maar door foutieve uitlijning van diafragma en buis. Dit is
nagegaan door het diafragma 1 m.m. te verschuiven ten opzichte van de buis en een nieuwe meting te doen.
Deze meting was wel symmetrisch (figuur 4.11). Verdere metingen leerden dat een verschuiving van het
diafragma van 3 m.m. de dosis op 10 m.m. onder het fantoomoppervlak aan de ene kant van de buis verlaagde
met 5% en aan de

an~ere

kant van de buis verhoogde met 12%.

4.9 Invloed van de spiegel op de dosisverdeling.

Voor klinisch gebruik is het bijzonder handig, en in het kader van het lORT project vereist, dat men fu de
patiënt kan kijken tijdens de operatie en de voorbereiding van de bestraling. Hiertoe bevindt er zich een
spiegel in de bundel. De spiegel bestaat uit een 0,1 m.m. dikke kunststoflaag waar aluminium opgedampt is.
Met behulp van cameraopstelling is het zo mogelijk om voor en tijdens de bestraling de positie van de buis
te controleren. De invloed van de spiegel op de dosisverdeling blijkt niet meetbaar te zijn. Voor alle
energieën werden identieke dosisverdelingen gemeten bij bestralingen met en zonder spiegel.

4.10 Ontwerp van het prototype van de IORT-applicator.

Uit de metingen zoals die besproken zijn blijkt dat het mogelijk is om, uitgaande van de Hamburg
applicator, een prototype IORT-applicator te ontwerpen voor klinisch gebruik in het Catharinaziekenhuis.
Door een geschikte keuze van de diameter van het diafragma kan voor iedere pijpdiameter en voor iedere
energie een dosisverdeling verkregen worden die voldoet aan de volgende eisen:
geen dosis hoger dan 105% van het dosismaximum op de bundelas;

4 Meetresultaten

steile penumbra: de 85% isoclose zo dicht mogelijk bij de binnendiameter van de buis;
PDD*-curve die overeenkomt met de PDD*-curven van de standaard applicators;
geen lel<straling buiten de applicator groter dan 5%;
uitlijnfouten kleine: dan 1,0 mm en 1o;
steriliseerbaar;
eenvoudig verwisselbare pijpen;
mogelijkheid verschillende hoeken (hevels) te gebruiken;
'docking systeem': de buis die in de patient steekt is mechanisch gekoppeld met de rest van de
applicator;
mogelijkheid tot 'individuele afscherming' onder in de pijp;
mogelijkheid tot plaatsing van een camerasysteem met belichting;
minimale optische reflecties in de applicator i.v.m. het camerasysteem.

In figuur 4.12 is het prototype van de IORT-applicator afgebeeld dat aan de verschillende eisen voldoet.
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Figuur 4.12 Afbeelding van het prototype van de IORT-applicator.
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5 OPBOUW EN WERKINGVAN EGS4

5.1 Inleiding

EGS4 is de vierde versie van het computerprogramma EGS. EGS is een acronym voor Electron
Gamma Shower. Het programma volgt de 'levensloop' van een elektron, positon of foton door materie.
Daarbij worden de interacties van een gamma-quant afzonderlijk berekend; voor elektronen en positonen
worden de interacties benaderd met de Continuous Slowing Down Approximation1; slechts interacties
met een grote energie-overdracht of waarbij een nieuw quant gevormd wordt, worden afzonderlijk
berekend. Ook de quanten die gevormd worden tijdens de interacties worden gevolgd op hun weg door
de materie. Hierdoor ontstaat uit één primair quant een 'shower'; een stortregen van secundaire
quanten.
De eerste versie van EGS werd halverwege de jaren zestig geschreven door Nelson e.a. van het
Stanford-Linear Accelerator Centre (SLAC). Pas de derde versie van EGS werd op grote schaal buiten

.

het instituut verspreid. Daarbij verscheen de eerste versie van de handleiding, SLAC-rapport 210
[For78]. De vierde verbeterde en uitgebreide versie EGS4 is verschenen in 1985 [Nel85]. Deze versie is
grotendeels geschreven in Mortran3 [Appendix H] . Mortran3 is een gestructureerde programmeertaal
die ontwikkeld is door AJ. Cook en L.J. Shustek aan het SLAC. Mortran3 vertaalt tevens Mortfancode
naar Fortran 77 code. Om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van een 80386-processor is
het noodzakelijk om het operating system OS386 in combinatie met Lahey-Fortran te installeren [Wal92].
De combinatie Lahey-Fortran en OS386 is in één software-pakket te koop2 •

5.2 Opbouw van EGS4

EGS4 is opgebouwd uit een groot aantal subroutines. Twee van deze subroutines en het
hoofdprogramma moeten geschreven worden door de gebruiker, de rest maakt deel uit van de EGS
programmatuur en kan door de gebruiker aangepast worden m.b.v. macro's (appendix H). In figuur 5.1
staan de verschillende subroutines en hun onderlinge samenhang weergegeven. De verschillende
subroutmes zullen besproken worden in paragraaf 5.3.

1

De Continious Slowing Down Approximation (CSDA) gaat er van uit dat de mate van energieverlies
langs de totale baan van het elektron op iedere plaats langs de elektronbaan gelijk is aan het gemiddelde
energieverlies langs die baan. In werkelijk fluctueert de mate van energieverlies, maar dit wordt door CSDA
verwaarloosd [ICR84].
2

F7713/EM-32 Fortran compiler (Lahey Computer Systems, Inc) en OS/386 (Ergo, Inc.)
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Figuur 5.1 Opbouw van de EGS4-code in verschillende subroutines [Nel85].

5.3 Werking van EGS4

De geometrie waarvoor de berekening plaatsvindt wordt beschreven in het hoofdprogramma
(MAIN). Om het beschrijven van verschillende geometrieën eenvoudiger te maken wordt vaak gewerkt
met een beschrijving m.b.v. concentrische cilinders evenwijdig aan de z-as en oneindige vlakken
loodrecht op de z-as. Voor complexe, niet cirkelsymmetrische geometrieën is een andere
beschrijvingswijze noodzakelijk. De geometrie wordt door de cilinders en vlakken in regio's verdeeld.
Van iedere regio geeft de gebruiker aan met welk materiaal deze gevuld is. In de subroutine HATCH
worden de data van de verschillende materialen ingelezen. Deze data bevatten werkzame doorsneden
voor versehiliende interacties en bij verschillende energieën. De data voor de verschillende materialen

.

worden gemaakt met het programma PEGS (Preprocessor EGS) dat aan de EGS-code is toegevoegd .
In het hoofdprogramma wordt tevens een aantal variabelen gedeclareerd zoals energie, richting
en plaats van de inkomende quanten. Met deze ingangsvariabelen wordt de subroutine SHOWER
aangeroepen. Deze subroutine is samen met de subroutines ELECTR en PHOTON het hart van EGS.
Hierin wordt met behulp van de gegevens over de werkzame doorsneden en stopping powers van de
materie in de regio waarin het quant zich bevindt, berekend welke interactie het quant ondervindt en wat
de energie, richting en lading zijn van het quant (de quanten) na de interactie. De subroutines ELECTR
en PHOTON roepen de subroutines MSCAT, ANNIH, BHABHA, MOLLERen BREMS
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respectievelijk COMPT, PAIR en PHOTO aan. Deze subroutines berekenen achtereenvolgens de
eigenschappen van de quanten na multiple scattering, annihilatie, Bhabha-verstrooiing, Mollerverstrooüng, remstraling, Compton-verstrooüng, paarvorming en het foto-elektrisch effect.
Zoals in paragraaf 2.3 is uitgelegd bemonstert EGS de afstand waarover een quant verplaatst
gaat worden. De subroutine HOWFAR wordt door de gebruiker geschreven om te testen of het quant
bij dit transport in een andere regio terecht komt. Als dit gebeurt wordt het quant getransporteerd tot
aan de grens tussen de twee regio's. Vanaf daar worden de data van het materiaal in de nieuwe regio
gebruikt voor de berekening van de plaats van en de kans op van een nieuwe interactie.
Iedere keer dat er een interactie plaatsvindt worden gegevens over het soort interactie
(Compton-verstrooüng, Bhabha-verstrooüng), energie, plaats en richting van de quanten na de interactie
en de afgegeven energie aan de materie doorgegeven aan de subroutine AUSGAB die door de gebruiker
is geschreven. Hierin bepaalt de gebruiker op welke manier de relevante gegevens over de interacties
gerangschikt worden. Verdere uitleg over de werking en opbouw van EGS valt buiten de opzet van dit

.

verslag. Daarentegen zullen in de volgende paragraaf enkele belangrijke parameters besproken worden .
Daarvoor is het van belang te weten hoe de gegevens van de verschillende quanten in het geheugen
opgeslagen worden: het geheugen bestaat uit een rij vakjes (de 'stack') waarin per vakje de gegevens
(energie, plaats, richting etc.) van één quanten opgeslagen staan. Iedere keer dat er een nieuw
(secundair) quant gevormd wordt, worden de gegevens over dit quant opgeslagen. De quanten worden
zodanig op de stack geplaatst dat de energie van de quanten afneemt naarmate ze op een hogere plaats
op de stack staan. Door steeds te rekenen met het quant met de minste energie wordt er voor gezorgd
dat de stack zo klein mogelijk blijft. Als alle secundaire quanten die zijn gevormd door een primair
quant zijn verwerkt, wordt er met het volgende primaire quant gerekend.

5.4 Enkele belangrijke parameters in EGS4.

NP

Aantal quanten dat in het geheugen staat. Tevens het nummer van het quant dat op dit
moment bovenaan in het geheugen staat en waarmee gerekend wordt.

X,Y,Z

Arrays van 1 tot NP met de X-, Y-en Z-coördinaat van de quanten in het geheugen.

u,v,w

Arr~ys

van 1 tot NP met de U-, V- en W-coördinaatvan de quanten in het geheugen.

De U-, V- en W- coördinaat zijn de inprodukten van de richtingeenheidsvectoren van
het quant met de x,y en z-as. Door afronding is de richtingsvector niet altijd geheel
genormaliseerd.
E

Array van 1 tot NP met de energie van de quanten.

IR

Array van 1 tot NP met het nummer van de regio waarin de quanten zich bevinden.

EDEP

Energie in MeV die afgegeven wordt aan de materie bij de laatste interactie.

ESTEPE

Percentage van de kinetische energie dat een elektron per stap in de continious slowing
down approximation maximaal mag verliezen.
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NMED

Aantal media dat in de geometrie gebruikt wordt.

AE,AP

Iedere elektron-interactie die een 8-straal produceert met een totale energie groter dan
AE, of een foton met energie groter dan AP, wordt behandeld als een discrete
interactie. Alle andere interacties worden als continu behandeld.

ECUT,PCUT

Arrays van 1 tot NMED. De baan van een elektron respectievelijk foton wordt gevolgd
totdat de totale energie daalt onder de waarde van ECUT respectievelijk PCUT in het
medium waar het quant zich in bevindt.

IDISC

Logische variabele die aangeeft of het huidige quant 'discarded' (weggegooid) kan
worden zonder verder te rekenen. Dit gebeurt vaak als het quant in een regio komt die
niet interessant is voor de berekening. Tevens gebeurt dit als de energie daalt onder
ECUT of PCUT.
Afstand tot aan de volgende interactie in cm (rechte lijn)

TSTEP

Een uitgebreider overzicht van de variabelen die gebruikt worden in EGS4 bevindt zich in appendix I.

5.5 Beschrijving van de code
Het programma is zodanig geschreven dat er een algemen geometrie gedefinieerd kan worden
door 20 vlakken en 20 cilinders3 • De vlakken worden gedefinieerd door een punt op de z-as en hun
normaal. Meestalloopt de normaal evenwijdig aan de z-as. De cilinders worden concentrisch rondom de
z-as gedefinieerd. Het is eenvoudig mogelijk het grondvlak van de cilinders te veranderen van een cirkel
in een elips.

Door de vlakken en cilinders worden 20* (20 + 1) + 1

= 421 regio's gevormd

(afbeelding 5.1) die ieder gevuld kunnen worden met vacuüm of één van de volgende vijf materialen:
lucht bij standaard temperatuur en druk
Rosemetaal4
pmma
aluminium
water
De gebruiker moet de volgende gegevens invoeren:
het aantal vlakken en het aantal cilinders dat gebruikt wordt om de geometrie te definiëren en
hun coördinaten.

3

Het aantal van 20 vlakken en cilinders is willekeurig gekozen en kan onbeperkt uitgebreid worden.
Vergroten van deze aantallen kost echter geheugenruimte. 20 vlakken en cilinders zijn voor een 'normale'
geometrie voldoende.
4

Het blijkt dat het creëren van data voor Rosemetaal in de subroutine PEGS niet juist gebeurt. Daarom
wordt i.p.v. Rosemetaallood gebruikt in de berekeningen.
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Figuur 5.2 Geometrie met 5 vlakken, 3 cilinders en 21 regio's. De nummers in de vakken zijn de
regionummers IR. De regio;s 17 t/m 21 en 6,11,16,21lopen door tot oneindige straal resp. diepte. Regio 1
beslaat het halfvlak boven z =0.
de media in de verschillende regio's
in welke regio's de quanten wegegooid worden door IDISC = 1 te maken.
het aantal voxels in x,y,z of r,e,z richting dat gebruikt wordt om de afgegeven energie op te
slaan.
de grootte van de voxels en het begin van het interessegebied in de z-richting. Van het
interessegebied wordt aangenomen dat het symmetrisch om de z-as is.
het totaal aantal quanten dat ingeschoten wordt.
de grootte van het gebied op het tweede vlak waarin de quanten geschoten worden.
de totale energie en de lading van de quanten.
het maximal7 energieverlies per stap in procenten van de kinètische energie.

In de subroutine AUSGAB worden door lijnen de plaatsen van de opeenvolgende interacties
weergegeven. Dit geeft een indruk van de baan van het quant. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
foton en elektron-interacties door de plaats van interactie weer te geven door een open of gesloten
cirkel. De energie die afgegeven wordt, wordt opgeslagen in het bijbehorende voxel. Voor berekeningen
met veel quanten ( > 25) is het niet zinvol het grafische deel van het programma te gebruiken. Het
grafische deel kan daarom eenvoudig uitgeschakeld worden. De programmacode staat met commentaar
in appendix J.
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6 RESULTATEN VAN DE BEREKENINGEN MET EGS4

6.1 Bepaling van de waarden van enkele variabelen

In hoofdstuk 5 werden de verschillende variabelen besproken die de gebruiker moet invoeren
alvorens het programma kan rekenen. Een aantal van deze variabelen heeft een fundamentele invloed op
de energieafgifte en daarmee op de dosisverdeling. De variabelen ESTEPE, AE en AP bijvoorbeeld
bepalen mede de plaats van energieafgifte en welke interactie plaatsvindt. Deze variabelen hebben tevens
een grote invloed op de rekentijd.
Een aantal andere variabelen, heeft een meer praktische invloed op de dosisverdeling. De
voxelgrootte bijvoorbeeld is niet van invloed op de plaats van energie-afgifte. Doordat de energie die
binnen één voxel wordt afgegeven, wordt gesommerd, bepaalt de voxelgrootte wel mede de vorm van de
dosisver deling.
Van enkele variabelen zal aangegeven worden wat hun invloed op de dosisverdeling en de
rekentijd is en waarom een bepaalde waarde voor de berekeningen gekozen is .

. De variabele ESTEPE geeft het percentage van de kinetische energie van het deeltje (elektron
of positon) dat het verliest per stap (zie 2.3.2 en 5.4). ESTEPE heeft een grote invloed op de nauwkeurigheid van de dosisverdeling. Een grote waarde van ESTEPE ( > 10%) geeft een erg ruwe dosisverdeling met afstanden tussen de punten van energieafgifte in water groter dan 1 cm. Verlaging van de
waarde van ESTEPE zorgt ervoor dat de energie gelijkmatiger verdeeld wordt langs de baan van het
elektron. Verlaging van ESTEPE onder 0,5% kan echter tot gevolg hebben dat de invloed van 'multiple
scattering' verwaarloosd wordt [Rog84]. Verlaging van ESTEPE van 4% naar 1% heeft een vergroting
van de rekentijd met een factor 3,5 tot gevolg, zonder dat er een verbetering in de nauwkeurigheid van
de dosisverdeling waarneembaar is [Uda88]. Udale gebruikt in haar berekeningen aan lineaire versnellers
4% voor ESTEPE [Uda88, Uda91]. Voor de hier besproken berekeningen is gekozen voor een waarde
van ESTEPE van 4%.
De variabelen AE en AP geven aan welke elektronen-interacties discreet beschouwd worden.
Iedere interactie die een elektron respectievelijk foton produceert met (totale) energie groter dan AE
respectievelijkAP wordt discreet behandeld, alle andere interacties continu (zie 2.3.2 en 5.4). Een lage
waarde van AE heeft tot gevolg dat een groot aantal interacties discreet behandeld wordt. Dit vergroot
het aantal secundaire deeltjes en daarmee de rekentijd. Een lage waarde van AP heeft een zelfde effekt.
Verlaging van de waarde vanAEonder 580 keV levert een kleine systematische fout op [Nel85, Rog84].
Voor de huidige berekeningen is gekozen voor AE

= 600 keVen AP = 100 keV.

De variabelenECUT en PCUT geven aan tot welke (totale) energieën de elektronen respectie-
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velijk fotonen gevolgd worden (zie 5.4). Verlaging vanECUTen PCUT vergroot de rekentijd aanzienlijk.
De invloed op de dosisverdeling is echter klein. Verlaging van ECUT van 600 keV naar 521 keV (89 tot
10 keV kinetische energie) laat een elektron bij ESTEPE

= 4% nog ongeveer 55 stappen afleggen in

0,04 cm, waarbij dus 55 maal energie wordt afgegeven. Bij een voxelgrootte van 5 mm zal dit over het
algemeen geen verandering van de dosisverdeling tot gevolg hebben. Voor verlaging van de waarde van
PCUT geldt de zelfde redenatie. Omdat in de huidige berekeningen veel minder fotonen aanwezig zijn is
de invloed van PCUT op de rekentijd van minder belang. ECUT en PCUT zijn even groot gekozen als
AE en AP. Gevormde secundaire elektronen en fotonen zullen dus nog minimaal éénmaal transport
ondergaan alvorens hun totale energie af te staan.
De grootte van de voxels is bepalend voor de nauwkeurigheid van de dosisverdeling. Vergroting
van de voxels verkleint de statistische fout maar maakt de grafieken onnauwkeuriger. Voornamelijk in de
z-richting (de intreerichting van de primaire elektronen) moet rekening gehouden worden met de
maximale stapgrootte van een elektron van 4 mm1• Voor de berekeningen is voor de voxelgrootte in de
z-richting 5 mm of 10 mm gekozen en in de r-richting voor 2,5 of 5 m.m.
De berekeningen zijn, tenzij anders wordt aangegeven, uitgevoerd met 100.000 intredende
elektronen, die komend uit het punt (0,0,0) divergerend werden ingeschoten op het diafragma boven de
buis (figuur 6.1). De diameter van de bundel elektronen wordt op deze hoogte weergegeven. De
binnendiameter van de perspex buis was 70 mm, de buitendiameter 80 m.m. Het diafragma boven de buis
bestaat uit lood. In de experimenten was dit Rosemetaal (zie 3.1), maar de juiste data voor Rosemetaal
bleken niet te maken in PEGS (zie 5.5). Onder de buis bevindt zich water, in de rest van de geometrie
lucht. De dosisverdelingen zijn genormaliseerd op de maximale dosis op de bundelas. Een dosisverhoging wordt altijd gegeven in een percentage van de dosis in het normalisatiepunt Het energiespectrum
van de bundel staat in figuur 6.2. De maximale kinetische energie bedraagt 20 MeV. Dit spectrum is
gebaseerd op resultaten van EGS4 berekeningen aan elektronenbundels in de versnellerkop [Uda88].

Figuur 6.1 De geomf(trie die gebruikt is bij de berekeningen.

1

De maximale stapgrootte voor een elektron met 20 Me V kinetische energie, een stopping power in water van
2 MeV/cm en ESTEPE = 4%, bedraagt 20*0,04/2 cm = 0,4 cm.
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6.2 Resultaten van de berekeningen

Figuur 6.3 toont de relatieve dosis op de bundelas als functie. van de diepte voor een berekende
en gemeten dosisverdeling. De buis en het diafragma zijn afwezig, de bundel had een diameter van 5 cm
De voxelgrootte was in de r-richting bedroeg 2,5mm en in de z-richting 5mm. In de

~-richting

werd de

afegeven energie geïntegreerd over 360 graden. Het blijkt dat vergroting van het aantal intredende
elektronen van 25.000 naar 100.000 in deze geometrie de fluctuaties in de PDD vermindert. Uit
vergelijkig van de metingen met de berekeningen blijkt dat de berekende practical range iets te laag is.
Tevens blijkt dat de fotonenstaart, de dosis die door de geproduceerde fotonen afgegeven wordt op
dieptes groter dan de practical range, in de berekeningen niet gevonden wordt. De oorzaak hiervan is
onbekend.
Figuur 6.4 toont de relatieve dosis als functie van de diepte in een geometrie met een diafragma
met een diameter van 70 mm, even breed als de buis. In deze geometrie worden in de experimenten
'hoorntjes' waargenomen met een maximale dosisverhoging van 25%. De verschillende curven geven de
dosis op verschillende afstanden tot de bundelas. Curve 'r = Ocm' geeft de dosis in een straal van 5 mm
van de bundelas en is te beschouwen als de PDD van deze dosisverdeling. Bij de grafiek moet rekening
gehouden worden met het feit dat de dosis voor z = 100,5 de totale dosis is die afgegeven is op de as
tussen z = 100 cm en· z = 100,5 cm. De practical range RP (zie 4.1) wordt voor deze dosisverdeling
bepaald op 9,2 cm ± 0,3 cm. Vergeleken met waarden voor de practical range die door de vuistregel of
ICRU gegeven worden voor 20 MeV elektronenbundels (10 cm respectievelijk 9,86 cm, zie 4.1) is deze
waarde iets te laag.
De dosisis vlak binnen de buiswand (r=3 cm) tot 4 cm diepte ongeveer 10% hoger dan op de
bundelas. Dit stemt overeen met de experimentele resultaten. De dosis buiten de buis ('r = 4cm' en
'r = 5cm' ) is veellager dan binnen de buis. Door verstrooiing van de elektronen in het fantoom stijgt de
dosis op grotere diepte (3 tot 6 cm) onder het fantoom. Nog dieper neemt de dosis weer af. Dit is ook
experimenteel waargenomen.
In figuur 6.5 wordt de relatieve dosis als functie van de afstand tot de as r getoond voor de
zelfde geometrie als die van figuur 6.4. De dosis aan het oppervlak en 1 cm daaronder is, binnen 1 cm
van de buiswand (2,5 tot 3,5 cm van de bundelas) ongeveer 10% verhoogd. In de experimenten bedroeg
dit percentage meer dan 12 (figuur 4.9).
__ J?e invloed van de buiswand resulteert in de berekeningen dus niet in de uitgesproken
'hoorntjes' die in de experimenten werden waargenomen. De invloed van de buiswand is echter wel
duidelijk zichtbaar door de sterke dosisafname van r =3,5 cm naar r =4 cm tot een diepte 2 cm onder
het oppervlak. Op grotere diepte wordt de dosis steeds verder 'uitgesmeerd' over een groot gebied. Ook
in de experimenten is dit waargenomen.
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Figuur 6.6 Vergelijking van gemeten en berekende bundelprofielen bij diafragma's van 60 en 70 m.m.

In figuur 6.6 staan de bundelprofielen van de dosisverdeling het oppervlak voor diafragmadiameters van
60 en 70 m.m. Ze worden vergeleken met de experimentele resultaten. Hieruit blijkt duidelijk dat het
programma wel 'hoorntjes' berekent maar dat deze niet even hoog zijn als in de experimentele situatie.
Een oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat de elektronen bij de berekeningen divergerend uit een
puntbron op de plaats van de 'Source' komen. In de praktijk zal er geen sprake zijn van een puntbron
maar van een ruimtelijk verdeelde bron. Door verstrooüng in de twee verstrooüngsfllters lijkt deze
ruimtelijke bron lager te liggen dan het focus. Het verschil in de dosisverdeling onder de applicator met
60 en 70 mm diafragma komt procentueel overeen met het experimenteel waargenomen verschil.

6 Resultaten van de berekeningen met EGS4

6.3. Individuele elektronenbanen.

Naast het programma dat dosisverdelingen in een bepaalde geometrie uitrekent, is er een
programma geschreven dat de banen van individuele elektronen en de gevormde secundaire deeltjes in
een geometrie weergeeft. In figuur 6.8 zijn de banen van 4 primaire elektronen in water afgebeeld. De
getekende punten geven steeds de plaats aan waar energie-afgifte plaatsvond. In de figuur wordt de
grootte van de energieafgifte niet aangegeven. Als er sprake is van continue energie-afgifte (2.3.2) is de
afstand tussen twee punten evenredig met de energieafgifte, die gelijk is aan ESTEPE maal de energie
van het elektron op die plaats. Naarmate het elektron dieper in het water dringt wordt de energie
kleiner, de energieafgifte kleiner en liggen de punten van afgifte dichter bij elkaar. Tevens wordt de baan
van het elektron steeds 'kronkeliger'. De vorming van secundaire deeltjes is in de grafiek ook zichtbaar.
In de baan van elektron (0) staan op lcmonder het oppervlak enkele blokjes dicht bij elkaar. Het
secundair elektron dat hier gevormd is, heeft slechts weinig energie en zal na een korte afstand zijn
totale energie afgeven omdat die is gedaald onder ECUT. Vlak onder de baan van elektron ( +) bevindt
zich een blokje. Dit duidt erop dat elektron (0) een foton heeft gevormd dat op deze plaats energie
afgeeft~-
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HOOFDSTUK 7 CONCLUSIE

Uit de metingen aan de experimentele Hamburg en Aalst applicatoren is gebleken dat het
mogelijk is een prototype lORT-applicator te ontwerpen dat voldoet aan de eisen wat betreft de Procentuele Diepte Dosis, de penumbra, de symmetrie en de vlakheid van de dosisverdeling. Dit prototype is
ontworpen in het Cai:harinaziekenhuis en bestaat in principe uit een 15 cm lange perspex buis van
variabele diameter, waaronder een 5 cm lang aluminium eindstuk gekoppeld wordt. De onderkant van
dit eindstuk maakt een hoek van 0, 15 of 30 graden met het horizontale vlak. Hierdoor kunnen ook
moeilijk bereikbare gebieden bestraald worden. Boven de perspex buis bevindt zich een diafragma van
Rosemetaal. De diameter van het diafragma is afhankelijk van de buisdiameter en de elektronenenergie.1 Bij de experimenten is geconstateerd dat de dosisverdeling erg gevoelig is voor fouten in de
uitlijning van de applicator. Bij het ontwerp van het prototype is er voor gezorgd dat de maximale
afwijking 1,0 mm en 1° bedraagt.
Berekeningen met EGS4 leverden resultaten die in redelijke mate overeenstemden met de
experimentele resultaten. De procentuele diepte dosis kan met EGS4 goed berekend worden, hoewel de
practical range ongeveer een halve cm te laage werd waargenomen. De dosisprofielen lieten 'hoorntjes'
zien die lager waren dan in de experimentele situatie. De invloed van de grootte van het diafragma bleek
echter duidelijk waarneembaar. Omdat EGS4 niet in staat bleek de gegevens over de verschillende
werkzame doorsneden voor Rosemetaal korrekt te berekenen, is in de berekeningen gebruik gemaakt
van een diafragma van lood, waaruit Rosemetaal voor 32% bestaat. Het is niet waarschijnlijk dat
verandering van het materiaal van het diafragma een verbetering van de dosisverdeling oplevert. Het is
gebleken dat het vergroten van het aantal ingeschoten elektronen van 25.000 tot 100.000 een verbetering
oplevert in de nauwkeurigheid van de dosisverdelingen. In de toekomst kan geprobeerd worden de
gebruikte code te verbeteren door aandacht te schenken aan de variabelen AE, AP en ESTEPE. Tevens
kan aandacht gegeven worden aan het juist produceren in PEGS van de data voor Rosemetaal, het
verbeteren van de bronterm (uitgebreidheid, plaats, energie- en hoekspectrum, fotonenterm). Daarnaast
kan geprobeerd worden het programma geschikt te maken voor het berekenen van dosisverdelingen
onder niet cilindersymmetrische geometrieën bijvoorbeeld squireles en pentagonalen.
In de nabije toekomst zal, zodra de dosimetrie voor alle applicatoren en energieën verricht is,
het prototype lORT applicator in de klinische praktijk gebruikt worden. De mogelijkheden voor
experimenteel vervolgonderzoek in het kader van het lORT-project zijn klein, de mogelijkheden voor
berekeningen zijn zojuist geschetst. Meer fundamenteel onderzoek met metingen en berekeningen naar
de oorzaak van de verschillende effecten in de dosisverdeling en specifiek het ontstaan van hoorntjes is
daarbifinteressant.
1 De diameter van het meest geschikte diafragma is door twee medewerkers van het Catharinaziekenhuis
bepaald. Een overzicht van de gekozen diameters bevindt zich in appendix J.
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APPENDIX A VERKLARENDE WOORDENLIJST
Carcinoom

Kanker, kwaadaardig woekergezwel van epitheelweefsel met onbeperkte groei en optreden van zgn. dochtergezwellen [Klo89].

Chemotherapie

Behandeling met een chemisch bereid geneesmiddel dat in staat is bacterieën dan
wel cellen te verhinderen zich te vermenigvuldigen, echter zonder verdere giftige
uitwerking op het organisme.

Intra-abdominaal

In de buikholte.

lORT

Intra Operatieve Radio Therapie

Isocentrum

Snijpunt van de horizontale rotatie-as van
de versnellerkop en de bundelas. Zie 3.1.

Klonogeen

Bijvoeglijk naamwoord van kloon*.

Kloon

Cellenpopulatie door deling ontstaan uit
één moedercel; alle met dezelfde eigenschappen.

Laparotomie

Een operatie waarbij de buikholte geopend
wordt.

Metastase

Gezwel, dat is ontstaan door het overbrengen van gezwelcellen door de bloed- of
lymph-stroom.

Overleving

De 3-jaarsoverleving is het percentage van
een groep patiënten dat 3 jaar na een bepaalde behandeling leeft.

Appenaix A

II

Pancreas

Alvleesklier.

PDD

Procentuele Diepte Dosis: grafiek van de
relatieve dosis op de bundelas als functie
van de diepte. De dosis wordt genormeerd
op het maximum op de bundelas.

Recidief

Het opnieuw optreden van de verschijnselen
van een ziekte nadat deze reeds leek genezen; ook: het optreden van dezelfde ziekteverschijnselen op een andere plaats.
Souree Surface Distance: de-afstand van
het oppervlak van de patiënt of het fantoom tot de 'Source'. De souree bevindt
zich per definitie 100 cm boven het isocentrum.

m
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Appendix B Gebruikte Symbolen

In de eerste kolom staan de gebruikte symbolen, in de tweede en derde kolom de bijbehorende
grootheden en eenheden. De formulenummers in de vierde kolom verwijzen naar de formule waarin het
symbool voor het eerst gebruikt wordt. Voor natuurconstanten is in de derde kolom zowel de waarde als
de eenheid gegeven.

A

Massagetal

2.1

An,l

Gemiddelde excitatie-energie van de n,l-schil

2.4

b

Botsingsparameter

m

2.10

c

Lichtsnelheid in vacuüm;

2,9979246 108m/s

2.4

D

Dosis

Gy, J/kg

2.3

d

Afstand van dichtste nadering

m

2.9

E

Totale energie

J,MeV

2.15

Eb

Bindingsenergie

J,MeV

2.17

E,

Geometrisch gemiddelde ionisatie- en excitatiepotenti-

2.4

aal
1,6 10"19

c

e

Elementaire lading;

F

Gecumuleerde vertakkingsverhouding

2.30

fn,l

Som van de oscillator-sterkten van alle optische over-

2.4

2.3

gangen van het elektron in de n,l-schil
H

Dosisequivalent

Sv, J/kg

2.35

h

Constante van Planck;

6,62620 10"34Js

2.14

I

Intensiteit

J/m2s

2.8

M

Molaire massa

kg

2.23

m"
m

Elektronmassa;

9,110"31 kg

2.4

Massa

kg

2.9

6,23 1023

2.1

NA

__ Getal van Avogadro

NJ.

Aantal afgelegde vrije weglengtes

2.24

N

Aantal deeltjes

2.46

n

Brekingsindex

2.15

IV
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m·3

2.1

n

Deeltjesdichtheid

n

Extrapolatiegetal

n.,

Elektronendichtheid

Q

Kwaliteitsfactor

Q

Maximale energie-overdracht

J,MeV

2.13

R

Range, dracht

m

2.1

r.,

Klassieke elektronstraal;

2,818 10"15 m

2.20

r

Afstand tot bundelas

m

H4

s

Stopping power

J/m, MeV/m

2.2

T

Kinetische energie

J,MeV

2.2

V

Snelheid

m/s

2.3

w

Massafractie

x

Afstand, plaats

z

2.46
m·3

2.1
2.35

2.1
m

- -Atoomnummer van het doel

2.2
2.1

z

Atoomn~er

z

Diepte in fantoom

13

Relatieve snelheid t.o.v. lichtsnelheid, v/c

2.4

r

llv'(1-(32)

2.20

eo

Permittiviteit van het vacuüm;

8

Verstrooiingshoek

2.10

À.

Gemiddeld aantalletale treffers per cel

2.46

À.

Gemiddelde vrije weglengte

m

2.23

J:l.

Lineaire absorptiecoëfficiënt

m·1

2.8

V

Fotonfrequentie

Hz, s·1

2.14

'

Random variabele

p

er

2.3

van het projectiel
m

8,85419 10"12p/m

H4

2.4

2.26

Dichtheid

kg/m3

2.1

Werkzame doorsnede

barn, cm2

2.11

V
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APPENDIX C BEMONSTERINGS METHODEN ENWAARSCHUNLIJKHEIDSTHEORIE

C.l Definities

Een random variabele wordt aangegeven door een accent circonflex ("') boven de
variabele.
E

is een logische expressie met één of meer random variabelen.

Pr{E} is de kans dat de logische expressie E waar is.
Als

~

een continue variabele is dan geldt

F(x)

F(x) =Pr{ ~<x}. F(x) wordt de (cumulatieve) verdelingsfunctie genoemd.

f(x)

Als F(x) differentieerbaar is dan geldt f(x) = dF(x)/dx = F(x). f(x) wordt de dichtheidsfunctie van x genoemd. Er geldt dan
b

(C.l)

Prfa<x<b} = [.ftx)dx
a

In dit geval wordt

~

een continue random variabele genoemd.

Het andere geval dat van belang is, is de situatie waarin
neemt, met een kans Pi·

~

~

alleen discrete waarden :JG aan-

wordt dan een discrete random variabele genoemd. De

cumulatieve functie F(x) wordt dan gegeven door
(C.2)

F(x) = Pr!f<x} = :EPt
Zj'<%

P(x) is de kansverdelingsfunctie van

~

en wordt gegeven door

P(x) = p 1 als X=:JG;
P(x) = 0 als x ongelijk aan iedere :JG.

Als we met verschillende variabelen ~ 1 (i= l..n) te maken hebben dan definiëren we de functie F(x) Goint
density function) als

(C.3)

De random variabelen zijn onatbankelijk als geldt
n

F(xl':cz, ...... .x11) = Prf.(x1 sx1)A(i.z~A ......A(x11 sx11)}

=

fl Pr<x1<x)
1=1

(C.4)

De dichtheidsfunctie wordt in dit geval gedefinieerd door

(C.5)

. ' i!'F(xt.xz..... .x,)
f{xl.x,_ .....•.x,y =----':........::.--=ax1~

....... axn

Als we dan A definiëren als een deelverzameling van de n-dimensionale Euclidische ruimte Rn , en
-_

x- (xl.x,_•.•.•. .x,)
Pr{ieA}

, dan geldt

= jf(X)dnx
(C.6)

A

waarin met het teken
--

A

boven de x wordt aangegeven dat het een random vector betreft.

Als E, en ~ expressies zijn van random variabelen en Pr{~} "'0, dan definiëren we de voorwaardelijke kans op E, gegeven ~ door

(C.7)

Daarmee kunnen we de voonvaardelijke functie als volgt definiëren:
(C.8)

Als de variabelen die beschouwd worden continue random variabelen zijn dan kunnen we met
(C.S) de voorwaardelijke dichtheidsfunktie definiëren:
(C.9)

D.2 Methoden om variabelen te bemonsteren

In de praktijk is bijna iedere methode om variabelen te bemonsteren ('samplen') gebaseerd op de
mogelijkheid rijen nummers te genereren die zich in verschillende opzichten gedragen als random
variabelen die uniform verdeeld zijn tussen 0 en 1. Er wordt gebruik gemaakt van

ê; uniform verdeelde random variabele
( 1;

waarde bemonsterd uit de uniforme verdeling

Er geldt in deze situatie

0

'

1

(C.10)
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1

( E

0

( IE [0,1]

y

Stel dat het verband tussen ~ en gegeven wordt door
functie is. ~ en

F(x)

[0,1]

y= h( ~ ), waarin h een monotoon stijgende

yhebben verdelingsfunkties Fen G. Dan geldt

= P(~ <x) = P(h"1(y)<x) = P(y<h(x)) = G(h(x))

We kunnen-dus de functie F vinden alsweG en h kennen. In het bijzondere geval waarin we

(C.ll)
~

definiëren

door

(C.12)

geldt

=y

(C.13)

= F(x)

(C.14)

G(y)
en
h(x)

Dit is de basis van de zogenaamde directe methode van bemonsteren van ~ waarin we de waarde Caan de
volgende functie toevoegen
F(x)

=C

(C.15)

en die oplossen voor x. De op deze wijze verkregen waarden voor x hebben de verdeling F.

Het evalueren van een functie met meerdere random variabelen als argument is een andere
werkwijze. Hierbij geldt
~

= h(( ,, ..., ( n),

(C.16)

zodat

Pr<x<x} = r

d"C

Jh(Ö<x

Deze methode wordt vaak gebruikt om eenvoudige schema's te ontwerpen om veel verdelingen te
bemonsteren.

(C.17)

vrn
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Een methode die vaak gebruikt wordt in EGS4 is een combinatie van de 'combination' en
'rejection' technieken. Veronderstel datfen f1 dichtheidsfunkties zijn, 01 zijn positieve reële getallen en
&(x) E[0,1]. We bemonsteren nu î als volgt:

1) Kies ,, en laat i zodanig zijn dat
i-1

11

11

(C.18)

:E
«1<C1:E "1~L "r
J=l
/=1
/=1
2) Bepaal x m.b.v. f1(x), bijvoorbeeld door het oplossen van

J:j,(x)dx =(

(C.19)

2•

3) Bepaal ( 3 • Beëindig het algoritme en accepteer de waarde van x als

(C.20)

(3 < &(x).

4) Als aan de voorwaarde in 3) niet voldaan is ga dan terug naar stap 1).

Het resultaat van dit algoritme is dat î een dichtheidsfunktie f die gegeven wordt door
11

ftx) =

L

(C.21)

u./i(x)g1(x)

i=l

Als laatste beschouwen we een methode om te bemonsteren van een dichtheidsfunktie

f(x,~, ...,x;,l.

Definieer daarvoor de marginale dichtheidsfunkties &n:

(C.22)

Uit de vergelijking zien we dat g"

= f. Beschouw nu hm, gegeven door
(C.23)

Hieruit, en uit de definities van de functies g, zien we dat

dx -1.
I
Jh
hm is de conditionele dichtheidsfunktie voor Xm gegeven de waarde voor x
m(Xm X1~, ...xm-1)

(C.24)

m

1,

~ ....Xm. 1• Daaruit

volgt dat f

gezien kan worden als het produkt van functies h, en wel op de volgende manier:
11

ftxi~····.Xn> =h1(xl)~(x21xl) ... hll(x~~lxl~•·.. ,x~~-1) =TI hixJix1 •.xJ-1)

(C.25)

De werkwijze is dan dat er een waarde x1 bemonstêrd wordt m.b.v. dichtheidsfunktie h 1• Deze waarde x,
wordt gebruikt om de dichtheidsfunktie ~(~i x1) te berekenen waaruit~ berekend wordt. Dit wordt
vervolgd tot alle waarden x" zijn bemonsterd.

IX

AppendixD

Appendix D Elektronenenergieën

Zoals reeds aangegeven in hoofdstuk 2 is de aanduiding "20 MeV" slechts een naam en geen aanduiding van
een fysische grootheid als de gemiddelde intreeënergie van de elektronenbundeL In de volgende tabel wordt
de gemiddelde intreeënergie gegeven voor de verschillende instellingen van de versneller. Het blijkt dat deze
gemiddelde intreeënergie afhankelijk is van de maat van de applicator. Voor definities van standaard
meetpunten en naamgeving zie [NCS89]. De gegevens die hier vermeld worden zijn de gegevens voor Linac
4, waarmee alle experimenten zijn uitgevoerd. Voor andere versnellers zullen deze gegevens iets afwijkend
zijn.

10 x 10

applicator
huid
dosis

MeV

dmax
cm

d85
cm

d50

Rp

cm

cm

2x Rp
staart

EO
MeV

4

79.6

1. 02

1.51

1. 89

2.38

0.6

4.58

6

82.3

1.44

2.14

2.61

3.29

0.7

6.20

8

83.1

1. 98

2.74

3.35

4.14

0.7

7.88

10

85.3

2.33

3.29

4.05

4.97

1.1

9.49

12

87.7

2.77

4.03

4.92

5.98

1.6

11.51

15

90.0

3.03

4.88

5.94

7.13

2.2

13.90

92.3

2.90

5.59

6.93

8.41

3.5

16.21

93.8

2.64

6.38

8.04

9.80

3.0

18.76

18

20

-·

.

x

Appendix E

APPENDIX E BOLVAN ULBRICHT

Principle of operation

TECHNICAL DATA
Range

RECEIVER

Density 0-3. rise-time 10 ms
Density 0- 4, rise-t1me 30 ms

Resolution in %
± 0.1% (selectable)
Resolution in density units:
± 0.01

FILM

Absolute accuracy compared to
a grey-wedge in the range density
0-3,2 trom PTB Braunschweia or
NBS (optional)
± 0.005 density units
Zero stability

± 0.005

A parallel light beam from the regulated

transmitter enters the film. The diameter
of this beam (standard 2 mm) defines the
spacial resolution.
The penetrating and stray light enters
into an Ulbricht sphere. lnside this sphere
any multiple stray-light beam causes a
signa! at the light detectors, independent
of the incident angle of the primary
beam.
This tact provides non-critica! adjustment
of transmitter and receiver and supplies
an extremely high longterm stability of the
entire system without calibration or
adjustment.
Following ISO R 5 -1954 this system
measures stray and penetrating light
with the same accuracy. This provides
reproducible results independent of the
Callier-q uotient.
Data carry fromrhe Filmdensitometer
via series 500 or 600 electronics may be
be processed in a similar way to the data,
received from the waterphantoms.

dens1ty units

Light entrance into the sphere
012mm

Accepted stray-light angle
app. 160°

Diameter of the Ulbricht sphere
50mm

Measurement detectors in the sphere
4 symetrical diodes in the stray light are::

Light souree
IR-diode 950 nm regulateo. pulsed
(other wave-lengths on request)

Diameter of the parallel light-be2.m
2 mm (other 0 on request)

Measurement electranies
1/12 width AEC NIM horizonrally
arranged in the base of the dens1tomete·

Display
Digital 3 112

0.00- 4.00 density units
or selectable: 000.0 -199.9Sê

Analog output
1 V/density unit
or selectable 10 V~ 200.mé
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APPENDIX F SPECIFICATIES VAN DE GR-p DETECTOR

Detector material: Silicon. Density 2.3
Doping material: Baron
Type of doping: p-type
Doping level: 10**15 atoms/cm**3 +-10%
Resistivity: 10 ohm-cm
Width of the depletion layer: 5 ~m
Thickness of the silicon material: 0.5 mm
Encapsulation material: Epoxy. Density 1.2.
Connecting material: Aluminium
Typical effective thickness of sensitive volume: 60 ~m
Typical collection time: 5 ~s.
Typical effective detector impedance at OV bias: 100 Mohm
Cable length: 1.9 m
Cable diameter: 2.2 mm
Connector: BNC

Stotnless steel

I

Co bie

:~

I

I
I

I
I

IL

_______ _
·~
I mm

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

(5)

Waterbestendige verf
Epoxyhars
Dunne Aluminiumfolies,
in electrisch contact met de coaxkabel
Effectieve ionisatie volume
Silicium kristal
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APPENDIX H MORTRAN 3
Mortran-S is een gestructureerde taal die ontwikkeld is door A.J. Cook en LJ. Shustek aan het SLAC.
Mortran 3 bevat tevens een vertaler van Mortran naar Fortran en een macro-processor.
Codeer regels
Mortran programma's mogen geschreven worden zonder te letten op kolom of 'kaart'- grenzen.
Uitdrukkingen mogen op iedere plaats op de invoerlijn beginnen en op iedere plaats op dezelfde
of een volgende lijn eindigen.
Het einde van een regel in Mortran wordt aangegeven met een puntkomma (;).
Karakterreeksen die Hollerith velden bevatten worden omsloten door apostrofe's (').Als een
karakterreeks een apostrof bevat moeten er twee apostrofe's gebruikt worden om dat aan te geven.
Commentaar moet tussen aanhalingstekens (") geplaatst worden en kan overal in het programma
staan, uitgezonderd in karakterreeksen of macro's.
Een alfanumeriek label bestaat uit een karakterreeks tussen twee dubbele punten (zoals in
:LABEL:).
Meervoudige spaties zijn gelijk aan enkelvoudige spaties, bahalve in karakterreeksen tussen
apostrofes en macros.
Structuur
* Uitdrukkingen
Fortran mag beschouwd worden als een deelverzameling van Mortran omdat iedere geldige
Fortran uitdrukking een geldige Mortran uitdrukking wordt als het wordt afgelsoten met een puntkomma en continueringstekens worden verwijderd als ze aanwezig zijn.
*Blokken
Een blok in Mortranis een rij van Mortran uitdrukkingen ingesloten in de rechte haken [ en ]. De
uitdrukkingen in de blokken mogen weer blokken zijn.
* Voorwaardelijke uitdrukkingen

IF e [ ...]
e is hierin een logische expressie. Als e waar is dan wordt de uitdrukking in het blok uitgevoerd; als e niet
waar is gaat het programma verder bij de eerste uitdrukking na het blok.
IF e [... ] ELSE [•.•]
Als e waar is wordt de uitdrukking in het eerste blok uitgevoerd; als e niet waar is wordt de uitdrukking in
het tweede blok uitgevoerd, daarna gaat het programma verder met de eerste uitdrukking na het tweede
blok.
IF-ELSE uitdrukkingen mogen binnen elkaar aangeroepen worden tot iedere diepte. In plaats van
verscheidene malen gebruik te maken van IF-ELSE uitdrukkingen is het ook mogelijk om gebruik te maken
'
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van het commando ELSEIF. Met IF-ELSE uidrukkingen is het mogelijk het volgende te schrijven:
-IF-p [A]
ELSE [ IF q [B]
ELSp [ IF r [C]
ELSE [D]

]
]
Hierdoor neemt het diepte van het programma bij ieder IF-ELSE commando toe. Met behulp van ELSElF
is het ook als volgt te schrijven waarbij de diepte van het programma 1 blijft.
IF
p [A]
ELSEIFq [B]
ELSEIFr [C]
ELSElF [D].
*Iteraties
WUILEe [...]
Als de uitdrukking e waar is wordt de uitdrukking in het blok uitgevoerd en keert het programma terug om
opnieuw de uitdrukking e te testen. De uitdrukking in het blok wordt uitgevoerd tot e niet meer waar is.
Dan gaat het programma verder met de eerste uitdrukking na het blok.
LOOP [...] WHILE e
De uitdrukking in het blok wordt uitgevoerd zolang e waar is. Het verschil met WHILE e [...]is dat in dit
geval de_yit_çlrukking in het blok eerst uitgevoerd wordt voordate getest wordt. Als e niet meer waar is gaat
het programma verder met de uitdrukking na de loop.
UNTILe [...]
De logische uitdrukking e wordt eerst getest. Als e niet waar is wordt de uitdrukking in het blok uitgevoerd.
Daarna keert het programma terug om e opnieuw te testen. Als e waar is gaat het programma verder met
de uitdrukking na de loop.
WHILE en UNTIL testen mogen tegelijkertijd aan beide zijden van de loop uitgevoerd worden
FORv = eTOfBYg [.••]
FORv = eBYgTOf[ ..•]
FORv = eTOf
v is hierin de controle variabel en e,f en g zijn willekeurige arithmetische uitdrukkingen. De controle
variabele moet een integer of een real zijn en mag een arrayelement zijn. De waarden van e,f en g mogen
positief en negatief zijn. De waarden van fen g mogen varieren tijdens het uitvoeren van de loop.
De controle variabele wordt gelijk gemaakt aan e. Er wordt getest of de uitdrukking g*(v-f) .GT. 0 waar is.
Als de test waar is wordt de uitdrukking in het blok uitgevoerd, waarna v vermeerderd wordt met de
waarde van g en de test opnieuw wordt uitgevoerd. Als de test niet waar is gaat het programma verder met
de uitdrukking na de loop. Als er geen uitdrukking g wordt opgegeven gaat het programma er van uit dat g
gelijk is aan 1.
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DOI=J~N [..•]
I,J,K en N zijn hierinintegersen mogen geen arrayelementen of uitdrukkingen zijn. I,J,K en N hebben
dezelfde betekenis als v,e,f eng in de POR loop. De DO loop is ook te schrijven op een andere manier, die
de compacte DO loop genoemd wordt. De notatie van de compacte DO loop is als volgt:
[I =J,K,L,N; ...]. Het gebruik vande compacte DO loop is controversieel, velen vinden dat het de controle
over de loop verduistert.

De Mortran POR- en DO-loops zijn alleen te gebruiken voor blokken en niet voor 1/0 lijsten.
LOOP [ ...] REPEAT
LOOP[ .•.]
Deze loops zijn 'oneindige' loops. Nadat de loop is uitgevoerd keert het programma weer terug naar het
begin van de loop.
Deze 'oneindige' loops, en alle andere die hiervoor besproken zijn, kunnen op de volgende drie manieren
verlaten worden.
GO TO :LABEL:
Het label hoort bij een uitdrukking of een blok buiten de loop.
EXIT;
IF (e) E~l'!';
IF e [...EXIT;]
Het programma gaat na het commando EXIT; verder bij de eerste uitdrukking na de loop waarin het
EXIT; commando voorkomt.
NEXT;
If(e) NEXT;
IF e [... NEXT;]
Het programma gaat na het commando NEXT; verder bij de eerste regel van de loop waarin het NEXT;
commando voorkomt, verhoogt de controle variabele en voert de test uit om de loop voort te zetten.
Ieder Mortran-loop kan voorzien zijn van een label. Na
EXIT :LABEL: ; gaat het programma verder bij de eerste uitdrukking na de loop :LABEL:label; na
NEXT :LABEL: ; gaat het programma verder bij de eerste regel van de loop :LABEL:.
Overige opties
Meervoudigetoekenningen
Het is mogelijk de waarde van een uitdrukking of variabele toe te kennen aan meerdere variabelen in
slechts één regel. Dit is mogelijk door te schrijven

lp, q, r, .....z/ = e
Hierin zijn p,q,r ...z variabelen en is e een uitdrukking. De uitdrukkingewordt aan iedere variabel tussen de
twee 1 toegekend.
-
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InputJOutput Afkortingen
Het is mogelijk het in en uitvoeren van data te verkorten door in plaats van
READ (5, :INVOER: ) ilo-list; :INVOER: FORMAT(format list)
te schrijven
INPUT ilo-list; (format-list);
Dit zelfde is mogelijk voor het schrijven van data door i.p.v read en input, write en output te lezen.
Operatoren
Het is mogelijk relationele operatoren zoals .GT., .EQ. te vervangen door

<, < =, = <, =,·=,=>,>=,en>.
Tevens kunnen logische operatoren vervangen worden door
& (AND), : (OR) en- (NOT).
Het is niet toegestaan de beide notaties door elkaar te gebruiken.
Door de gebruiker gedefinieerde macro's
Tekenreeks vervangingen
Macro definities worden in de volgende vorm geschreven:
REPLACE{pattern} WITH { replacement}
Macro defmiteis hoeven niet afgesloten te worden met een puntkomma. Bij het vergelijken van de tekst met
'pattem' worden de spaties in de tekst niet meegeteld. Als in 'pattem' spaties staan worden die wel gebruikt
bij de vergelijking.
Parameters in macro's.
Het 'pattem' deel van de macro mag maximaal negen formele (of "dummy'' ) parameters bevatten, genaamd
{Pi} i=1 ..9. Deze parameters worden aangegeven met# en als eerste parameter wordt het meest linkse#
beschouwd. De parameters kunnen gebruikt worden bij vervangingen. Zo vervangt de opdracht
REPLACE {PLUS#;} WITH{{Pl}={Pl}+l;}
die de programmatekst PLUS A(I,J,K); tegenkomt deze door de tekst
A(I,J,K) = A(I,J,k) + 1; .
Formele parameters moeten aan drie voorwaarden voldoen:
Ze mogen geen tekst bevatten die wordt afgesloten door een puntkomma.
De aantallen apostrofes en haakjes moeten links en rechts even groot zijn.
Karakterreeksen tussen apostrofes wordenbeschouwd als ondeelbaar. Als het openingsapostrofe van een reeks bij de actuele parameter hoort dan moet de hele reeks daarbij
horen.
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APPENDIX I OVERZICHT VAN DE VARIABELEN DIE GEBRUIKT WORDEN IN EGS4

----------------------------------------------------------------COMMO!l BLOCK VARIABLE
FU!lCTIO!l
----------------------------------------------------------------BOU!lDS
ECUT
Array ot regions' charged partiele
cutort energies in MeV.

EPCO!lT

MEDIA

PCUT

Array of regions' photon cutort
energies in MeV.

VACDST

Distance to transport in vacuum
(detault=1.E8).

EDEP

Energy de)osited in MeV (Double
Precision .

TSTEP

Distance to next interaction (cm)

TU STEP

Total (curved) step length
requested.

USTEP

User (straight line) step length
requested and granted.

TV STEP

Actual total (curved) step length
to be transported.

VSTEP

Actual (straight line) step
length to be transported.

IDISC

User discard request tlag (to be set
.in HO~AR). IDISC > 0 means user requests immediate discard, IDISC < 0
meana user requesta diacard atter completion ot transport, and IDISC=O (default) meana no user discard requested.

IROLD

Index of previous region.

IR !lEW

Index of new region.

RHOF

Value of density correction (detault=1)

EOLD

Charged partiele (total) energy
at beginning of step in MeV.

ENEW

Charged partiele (total) energy
at end of step in MeV.

BETA:l

Beta aquared tor present particle.
(!lote: BETAis no longer included).

IAUSFL

Array of flags for turning on
various calls to AUSGAB.

EKE

Kinetic energy of charged
partiele in MeV.

ELKE

Natural logarithm ot EKE.

GLE

Natural logarithm of photon energy.

TSCAT

See Eq. :2.14.8:2 in SLAC-:265.

NMED

Number of media being used
(detault=1).

MEDIA

Array containinr names ot media
(default is Na! .

IRAYLM

Array. of flags for turning on (=1)
coherent (Rayleigh) scattering in
various media. Set in HATCH based
on values of IRAYLR.

XX
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--------------------------------------------------------·-------COMMON BLOCK VARIABLE
FUNCTION
----------------------------------------------------------------RLC

Array containing radiation
lengtbs o! tbe media in cm.

RLDU

Array containing radiation
lengtbs o! tbe media in distance
units establisbed by DUNIT.

RHO

Array containing density o! tbe
media in g/cm**3.
Array containing medium index tor
each region.

. MISC

RANDOM

DUNIT

The distance unit to be used.
DUNIT=1 (default) establisbes all
distances in cm; wbereas,
DUNIT=2.64 establishes all
distances in inches.

KMPI

FORTRAN unit number (detault=12)
trom which to read material data.

KMPO

FORTRAN unit number (detault=B) on
wbich to Mecho" material data (e.g .•
printed output, "dllllll!ly" output, e~c.) .

rlHOR

Array containing tbe density tor eacb
region (g/cm**3). I! tbis is ditterent tb~ tbe de!ault density !or tbe
medium tor tbat region, the cross·
sections and stopping powers (witb
the exception o! the density effect)
are scaled appropriately.

NOSCAT

Number ot times multiple scattering
bas been bypassed in subroutine MSCAT
(initialized to 0 in BLOCK DATA).

IRAYLR

Array ot !laga tor turning on (=1)
coherent (Rayleigh) scattering in
varioua regions (detault=O).

IXX

R~dom

STACK

number generator seed
(detault=123466789).

Nota: This COMMON block contains tbe
intermation about the particles
currently in the shower. All
ot the tollowing variables are
arrays except NP.
E

Total energy in MeV (Double
Precision).

X,Y,Z

Position ot partiele in units
established by DUNIT.

u.v.w

Direction cosines ot partiele (not
necessarily normalized---see
Section A2.4.1c).

DNEAR

A lower bound of di st ~ca trom
(X,Y,Z) to nearest surface o!
current region.
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CO!.fi.ION BLOCK VARIABLE

THRESH

UPHIOT

USEFUL

FUNCTION

WT

Statistical weight ot current partiele
(detault=l.O). To oe used in conjunction with varianee reduction techniques as determined by user.

IQ

Integer charge ot partiele
(+1,0,-1).
.

IR

Index o! partiele's current region.

NP

The stack pointer (i.e., the
partiele currently being pointed
to). Also, the nucber ot particles
on the stack.

RMT2

Twice the electron rest maas
energy in MeV.

RMSQ

Electron rest maas energy aquared
in MeV-squared.

AP

Array containing PEGS lo·.ter pboton
cuto!! energy !or each medium in
MeV.

UP

Array containing PEGS upper pboton
cuto!! energy !or each medium in
MeV.

AE

Array containing PEGS lo~er charged
partiele cuto!! energy !or each
medium in MeV.

UE

Array containing PEGS upper charged
partiele cuto!! e~ergy !or each
medium in MeV.

TE

Same as AE except kinetic energy
rather than total energy.

THMOLL

Array containing the Moller threshhold energy (THMOLL=AE+TE) !or
each medium in MeV.

THETA

Collision scattering angle (polar).

SINTHE

Sine o! THETA.

COSTHE

Cosine o! THETA.

SINPHI

Sine o! PHI (the azimuthal
scattering angle o! the collision) .

COSPHI

Cosine o! PHI.

PI

Pi.

TWOPI

Twice pi.

MEDIUM

Index o! current medium.
vacuum, then MEDIUM=O.

MEDDLD

Index o! previous medium.

~~

Electron rest maas energy in MeV.

PR.~

"Precision• electron rest maas
energy in MeV (Double Precision) .

PRMT2

Twice PRM (Double Precision) .

IBLOBE

Flag indicating i! pboton is below
binding energy (EBINDA) a!ter a
photoelectric interaction (yes=1).

I!
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APPENDIX J LISTING PROGRAMMATEKST

Er zijn in essentie drie verschillende programma's:
a

Het interessegebied is opgesplitst in cartesische voxels. Alle voxels zijn rechthoekig en even groot.

b

Het interessegebied is opgesplitst in cilindrische voxels. Rondom de as ligt een voxel met straal
$RADAX, de andere voxels worden naar buiten toe steeds groter.

c

Het programma tekent de 'baan' van de ingeschoten en gevormde deeltjes. Daarnaast kan de afgegeven
energie genoteerd worden volgens a of b.
Het grootste deel van de programmacode is voor de drie programma's identiek. Die regels die
specifiek voor één programma gelden worden aangegeven met een a,b,of c aan het begin van de regel.

%L
%E
!INDENT M4;
!INDENT F2;

Sta1t Mortran listing
Nieuwe pagina in Mortran listing
Spring 4 stappen in voor ieder Mortran-niveau
Spring 2 stappen in voor ieder Fortran-niveau

"--------------------------- -------------------------------------- ---"
"STEP 1: USER OVERRIDE OF EGS-MACROS

"------ --------------------------------------------------------------"

c

REPLACE
REPLACE
REPLACE
REPLACE
REPLACE
REPLACE
REPLACE

{$MXMED} WITH {5}
{$MXREG} WITH {200}
{$MXSTACK} WITH {30}
{$MXRDIST} WITH {20}
{$MXCYL} WITH {20}
{$RADAX} WITH {0.5}
{$INVDIM} WITH {1000}

Maximaal 5 media (exclusief vacuüm)
Maximaal 200 regio's
Maximaal 30 deeltjes op de stack
Maximaal20 vlakken
Maximaal 20 cylinders
Straal van binnenste voxel 0,5 cm
Maximaal 1000 bins voor energieverdeling

a
a
a
a

REPLACE {;COMINNOXCART/;} WITH
{;COMMONNOXCART/NVOXX,
NVOXY,NVOXZ,WIDTHX,WIDTHY,
DEPTHZ,XSTART,YSTART,ZSTART;}

b
b
b
b

REPLACE {;COMINNOXCYL/;} WITH
- {;COMMONNOXCYL/NVOXRAD,
NVOXANG,NVOXZ,WIDTHRAD,
DEPTHZ,ZSTART;}
REPLACE {;COMINNOXSCORE/;} WITH
{;COMMONNOXSCORE/EVOXEL(40,10,40);}
REPLACE {;COMIN/CYLDTA/;} WITH
{;COMMON/CYLDTA/CYRAD2($MXCYL);}
REPLACE {;COMIN/IODAT2/;} WITH
{;COMMON/IODAT2/EIN;}
REPLACE {;COMIN/GEOM/;} WITH

xxm
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{;COMMON/GEOM/NZ,ELIPS,ELIPSA,ELIPSB,NR,NWATCH;}
REPLACE {;COMIN/SCORE/;} WITH

{;}
REPLACE {;COMIN/SPECTR/;} WITH
{;COMMON/SPECTR/CDFINV($INVDIM,2),
ENSRCD(100),SRCCDF(100),SRCPDF(100),NENSRC;}

"

THE FOLLOWING RANDOM NUMBER GENERATOR NEEDS TO BE USED ON A VAX"
REMOVE THIS MACRO DEFINITION ON AN IDM MACHINE SINCE THE EGS4 "
DEFAULT WORKS THERE

Deze standaard macro blijkt niet goed te werken. Daarom wordt deze macrodefinitie niet verwijderd.
REPLACE {;COMIN/RANDOM/;} WITH {;COMMON/RANDOM!IXX;}
REPLACE {$RANDOMSET#;} WITH
{IXX=IXX*663608941;{P1} =0.5 + IXX*0.23283064E-09;}
REPLACE {$RANDOMSET2#;} WITH
{IXX2 = IXX2*663608941;{P1} = 0.5 + IXX2*0.23283064E-09;}

Een tweede randomreeks wordt gedefinieerd om de eigenschappen van de inkomende bundel te
bemonsteren.
;COMIN/BOUNDS,EPCONT,MEDIA,MISC,RANDOM,STACK,THRESH,USEFUL,GEOM,DEBUG
,PLADTA,VOXCART,VOXSCORE,CYLDTN;

Definitie van Common-variabelen in Fortran. Werkt alleen in combinatie met de hierboven
geschreven en de standaard EGS macro-definities.
COMMON/PASSIT!IRDISC($MXREG);

Definitie van een Common-variabele die niet door macro-definitie wordt gedefinieerd.
CHARACTER SATISFIED;

Definitie van character-variabele SATISFIED.
b
b
b

DIMENSION OPP(100),VOLUME(40,1,100);

Definitie van a"ay's OPP en VOLUME die oppervlak van cilinder ello volume
bevatten.

CHARACTER *12 BEFORBLOOP,AFTERLOOP;

Definitie van twee variabelen die de tijd voor en na de loop bevatten.

"--------------------------------------------------------------------"
"STEP 2: PRE-HATCH-CALL-INITIALIZATION

van voxels
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"--------------------------------------------------------------------11

CALL GEOMANDMED;

Roept user-subroutine aan waarin de regio's en de media in de regio's gedefinieerd worden.

"--------------------------------------------------------------------"
"STEP 3: HATCH-CALL

"------------ --------------------------------------------------------"
CALLHATCH;

Roept EGS4-subroutine aan waarin de data van de verschillende media ingelezen worden.

"---------------------------------------------------------- ----------~~
"STEP

~:

INITIALIZATION FOR HOWFAR

11--------------------------------------------------------------------"
lXX = 123456789;

IXX2 = 123456789;

"- -------------------------------------------------------------------"

"STEP 5 INITIALIZATION-FOR-AUSGAB
11 --------------------------------------------------------------------"

c

CALL PLOT(0,0,18);

Definieert type grafisch scherm

c

CALL PLOT(5.5,8.5,3); Definieert beginpunt tekenprogramma

a

CALL VOXCARTINPUT;

b

CALL VOXCYLINPUT;

Roept user-subroutine aan waarin de Cartesische voxels worden gedefinieerd waarin de afgegeven energie opgeslagen wordt.
Roept user-subroutine aan waarin de cilindrische voxels worden
gedefinieerd waarin de afgegeven energie opgeslagen wordt.

"--------------------------------------------------------------------"
"STEP 6

DETERMINATION-OF-INCIDENT-PARTICLE-PARAMETERS

"--------------------------------------------------------------------"
:INPuT-PARAMETERS:;

Label. Dit programmadeel vraagt aan de gebruiker de totale energie of de
naam van het de file met het energiespectrum, de lading en het aantal
van de ingeschoten deeltjes, de grootte (straal) van het elektronenveld en
het maximale energieverlies per stap. De grootte van het elektronenveld
wordt gegeven op het tweede vlak dat gedefinieerd wordt. Ter controle
worden de ingevoerde waarden daarna weergegeven en gevraagd of de
gebruiker zo tevreden is.

CALL ENSRC(IEOF);

Roept EGS4-subroutine aan die vraagt of de energie van de inkomende
deeltjes gegeven wordt door een spectrum of monoenergetisch is.

IF (IEOF.EQ.l)
[ OUTPUT 'WRONG INPUT FROM FILE, TRY AGAIN';
(A40);
GOTO :INPUT-PARAMETERS:;
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Controleert op juiste invoer.
IF (MONOEN.EQ.l) [ CALL ENSRCl;]

In geval van energiespectrum wordt EGS4-subroutine aangeroepen die
spectrum voorbewerkt voor bemonstering.
OUTPUT' GIVE TOTAL ENERGY OF INCIDENT PARTICLE.
(A40);
INPUT EIN;
(F10.4)

'·

'

'·

OUTPUT ' GIVE CHARGE OF PARTICLES.
(A40); ·
INPUT IQIN;

'

(IlO);

OUTPUT ' GIVE RADIUS OF INCIDENT ELECTRON FIELD.
(A40);
INPUT FIELDRAD;
(F10.4);

'·
'

OUTPUT' GIVE NUMBER OF PARTICLES TO BE SHOT.';
(A36);
INPUT NCASE;
(IlO);

OUTPUT ' GIVE MAXIMUM ENERGYLOSS (FRACTION OF TOTAL ENERGY).

';

(A56);

INPUT ESTEPE;
(F10.4);
DO I= l,NMED[CALL FIXTMX(ESTEPE,I);]

Beperkt het maximale energieverlies tot ESTEPE van de
huidige energie.

IF (MONOEN.EQ.l) [ CALL ENSRCO;]
ELSE [OUTPUT' ENERGY OF PARTICLES (MeV): ',EIN;
(A30,F10.4);]

Geeft energie(spectrum) van de interedende deeltjes.
OUTPUT' NUMBER OF PARTICLES:
',NCASE;
(A30,I4);
OUTPUT' CHARGE OF PARTICLES:
',IQIN;
(A30,I4);
OUTPUT' RADIUS INCIDENT FIELD (CM): ',FIELDRAD;
(A30,F10.4);
OUTPUT' MAXIMUM ENERGYLOSS (%):
',ESTEPE;
(A30,F10.4);
OUTPUT' IF YOU ARE SATISFIED WITH THESE VALUES THEN TYPE "Y''.';
(A58);

INPUT SATISFIED;
(Al);
IF ((ICHAR(SATISFIED).NE.89).AND.(ICHAR(SATISFIED).NE.Ul))
[GO TO :INPUT-PARAMETERS:;
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/XIN,YIN,ZIN/=0.0;

De deeltjes worden ingeschoten vanuit (0,0,0).

!RIN= 2;

De deeltjes worden ingeschoten in regio 2.
De deeltjes worden ingeschoten met gewichtsfactor 1.

WTIN = 1;
CALL TIME(BEFORELOOP);
OUTPUT BEFORELOOP;
(All);
DO N = l,NCASE
[
LOOP[

Herhaal de volgende regels NCASE maal.
In de volgende regels wordt de beginwaarde van x en y van het huidige
deeltje bepaald. Deze moet binnen een straal van FIELDRAD (cm) van
de z-as afliggen.

$RANDOMSET2 XDUM;
Kiest een random XDUM die ligt tussen
XDUM = (XDUM-0.5)*FIELDRAD*2; -FIELDRAD en + FIELDRAD
$RANDOMSET2 YDUM;
YDUM = (YDUM-0.5)*FIELDRAD*2;

Idem voor YDUM

Controleert of (XDUM,
XYABS= XDUM*XDUM + YDUM*YDUM;
YDUM)
in cirkel ligt.
] UNTIL (XYABS.LE.FIELDRAD*FIELDRAD);
UIN=XDUM/PCOORD(3,2);
Bepaalt richting van deeltje om vanuit (0,0,0)
VIN= YDUM/PCOORD(3,2);
in (XDUM,YDUM,PCOORD(3,2)) te komen.
WIN= 1.0-UIN*UIN-VIN*VIN;
Normaliseert richtingsvector (UIN,VIN,WIN)
IF (MONOEN.EQ.l) [CALL ENSRCH(EIN);]
Roept EGS4-subroutine ENSRCH aan die de energie van het
inkomende deeltje bemonstert.
CALL. SHOWER(IQIN,EIN,XIN,YIN,ZIN,UIN,VIN,WIN,IRIN,WTIN);

Roept EGS4-subroutine SHOWER aan om het deeltje vanuit het startpunt te
transporteren. Het deeltje 'blijft in deze subroutine' totdat het geheel verwerkt is. De
maximale afstand van transport wordt berekend in deuser-subroutine HOWFAR,
de afgegeven energie wordt opgeslagen in deuser-subroutine AUSGAB.
OUTPUT (NCASE-N); Geeft het aantal deeltjes dat nog ingeschoten zal worden.
(IlO);
]
Einde van de loop van 1 tot NCASE
11 ---------------------------------------------------------------------"

"STEP 8 OUTPUT-OF-RESULTS

"---------------------------------------------------------------------"
OPEN(UNIT=7,FILE='E:\EVOX.DAT');

Opent file waarin data weggeschreven worden
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a Cartesische voxels:

DO I= l,NVOXX[
Schrijft data weg
DO J = l,NVOXY[
DO K = l,NVOXZ[
WRITE(7, *) EVOXEL(I,J,K);
]
]
b cilindrische voxels:

DO I= l,NVOXRAD
[OPP(I) = (I*WIDTHRAD/NVOXRAD + $RADAX)**2*PI;]
DO I :;:;NVOXRAD,2,-1
[OPP(I) = OPP(I)-OPP(I-1);]
OPP(l) = OPP(l)-$RADAX*$RADAX*PI;
DO I =2,NVOXRAD[
DO J = l,NVOXANG[
DO K= l,NVOXZ[
VOLUME(I,J,K) = OPP(I)*DEPTHZ/(NVOXZ*NVOXANG);
]]]

Berekent de volumes van de verschillende voxels.
DO I= l,NVOXZ[ WRITE(7, *) EAXIS(I);]

Schrijft data van as naar file.
DO l=l,NVOXRAD[
DO J = l,NVOXANG[
DO K=l,NVOXZ[
WRITE(7, *) EVOXEL(I,J,K)NOLUME(I,J,K);
]
]

Schrijft overige data naar file. ·
c deeltjesbanen:

CALL PLOT(0,0,999);

Sluit tekenprogramma af

STOP;END;"END OF UCIORT5.MOR MAIN ROUTINE" Einde van het hoofdprogramma

SUBROUTINE AUSGAB(IARG);

In deze user-subroutine wordt de uitvoer van het programma verzorgd. De energie
wordt opgeslagen in een driedimenionaal a"ay van voxels. De grootte van de
voxels wordt gedefinieerd in de user-subroutine VOXCARTINPUT of VOXCYLINPUT. De baan van primaire en secundaire deeltjes wordt in beeld weergegeven.
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;COMIN/RANDOM,DEBUG,BOUNDS,BREMPR,ELECIN,MEDIA,MISC,PHOTIN,STACK,THRESH
UPHIIN,UPHIOT,USEFUL,USER,EPCONT,VOXSCORE,(a)VOXCART,(b)VOXCYL,GEOM/;

Definitie van Common-variabelen
a Cartesische voxels:

IF ((ABS(X(NP)).LT.WIDTHX/2.0) .AND.
(ABS(Y(NP)).LT.WIDTHY/2.0) .AND.
((Z(NP)-ZSTART).LT.DEPTHZ) .AND.
(Z(NP).GE.ZSTART))

Controleert of de energieafgifte plaatsvindt in het interessegebied. Dit gebied wordt
in deuser-subroutine VOXCARTINPUT gedefinieerd.
[
IX = INT((X(NP)IWIDTHX + O.S)*NVOXX) + 1;
IY = INT((Y(NP)IWIDTHY + 0.5)*NVOXY) + 1;
IZ = INT(((Z(NP)-ZSTART)/DEPTHZ)*NVOXZ) + 1;
EVOXEL(IX,IY,IZ) = EVOXEL(IX,IY,IZ) + EDEP;

]

Rekent uit in welk voxel de energieafgifte plaatsvindt en telt de afgegeven energie
op bij de hoeveelheid die reeds in het voxel was afgegeven.
b cilindrische voxels:
RAD= SQRT(X(NP)*X(NP) + Y(NP)*Y(NP));

IF ((RAD.LT.(WIDTHRAD + $RADAX)).AND.
(Z(NP).GT.ZSTART).AND.
((Z(NP)-ZSTART).LT.DEPTHZ))

Controleert of de energieafgifte plaatsvindt in het interessegebied. Dit gebied wordt
in de user-subroutine VOXCYLINPUT gedefinieerd.
IZ = (Z(NP)-ZSTART)*NVOXZ/DEPTHZ + 1;
IF (RAD.LT.$RADAX)
[EAXIS(IZ) = EAXIS(IZ) + EDEP;]
ELSE
[ IRAD = (RAD-$RADAX)*NVOXRAD/WIDTHRAD + 1;
COSANGLE = X(NP)IRAD;
IF (Y(NP).GT.O.O)
[ANGLE = ACOS(COSANGLE);]
ELSE
[ ANGLE = 2*PI - ACOS(COSANGLE);]
lANG = ANGLE*NVOXANG/(2*PI) + 1;
EVOXEL(IRAD,IANG,IZ) =EVOXEL(IRAD,IANG,IZ) + EDEP;

]
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Rekent uit in welk voxel de energieafgifte plaatsvindt en telt de afgegeven energie
op bij de hoeveelheid die reeds in het voxel was afgegeven.
c deeltjesbanen:
XNEW = X(NP);
ZNEW=Z(NP);
XNEW = 5.5 + XNEW*0.4;
IF (XNEW.LT.O.O)
[XNEW = 0.0;]
IF (XNEW.GT.11.0)
_[XNEW = 11.0;]
ZNEW = 8.5- ZNEW/15.0;
CALL NEWPEN(NPEN(IARG + 1));

IF (IQ(NP).EQ.O)
[RADIUS= 0.10;] ELSE [RADIUS= -0.06;]

IF (IARG.LE.4)
[CALL PLOT(XNEW-0.1,ZNEW,3);
CALL PLOT(XNEW + 0.1,ZNEW,2);]
ELSE
[CALL CIRCLE(XNEW,ZNEW,RADIUS);]

Tekent een lijn van de vorige plaats van interactie naar de nieuwe plaats van
interactie. Tekent een open grote cirkel als het desbetreffende deeltje een foton is
en een kleinere dichte cirkel als het een elektron betreft. De kleur van de cirkel is
afhankelijk van de interactie die heeft plaatsgevonden. In beeld worden de diepte
en de afstand tot de as gebruikt als ordinaten.
RETURN;

Eind van de subroutine AVSGAB, keer terug naar subroutine die AVSGAB
aanriep.

END;
SUBROUTINE HOWFAR;

In deze user-subroutine wordt berekend wat de afstand TVAL is van het deeltje
tot de dichtstbijzijnde grens in de richting waarin het gaat. Als deze afstand groter
is dan de afstand USTEP waarover het getransporteerd zal worden dan vindt het
transport werkelijk plaats. Als deze afstand kleiner is dan de transportafstand dan
zal het deeltje getransporteerd worden tot de dichtstbijzijnde grens in die richting.
Het nummer van de nieuwe regio IRNEW wordt berekend en de subroutine beëindigd.

;COMIN/DEBUG,STACK,EPCONT,PLADTA,CYLDTA,GEOM/;
CO MMONIPASSIT/IRDISC($MXREG);

Definitie van Gomman-variabelen
A=1;
B=1;

Definitie van de excentriciteit van de cilinders.
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NCR = IR(NP);
NCC_1=(NCR-2)/NZ;
NCC=NCC_1+1;
NCP=NCR-NCC_1*NZ-1;

XXX

Berekent het nummer van de huidige regio (NCR),
de huidige cilinder(NCC) en het huidige vlak (NCP).

IF (IRDISC(NCR).EQ.1) [IDISC=1; RETURN;]
Als de variabele IRDISC van de huidige regio gelijk is aan 1 wordt
IDISC gelijk gemaakt aan 1 en het deeltje uit de berekeningen weggegooid.

IF (NCP;EQ.1)
De variabele IRBACK geeft het nummer aan van de regio
waarin het deeltje terechtkomt als het wordt terug[IRBACK = 1;]
ELSE
verstrooid.
[IRBACK = NCR-1;]
IF (NCC.EQ.1)
De variabele INNERCYLgeeft het nummer aan van de
[INNERCYL= 1;]
cilinder waarin het deeltje terechtkomt als het
ELSE
in de richting van de as wordt gekaatst.
[INNERCYL = NCC_1;]
De EGS4-macro $CHGTR(var1,var2) vergelijkt varl met USTEP en
verandert IRNEW in var2 als var1 groter is dan USTEP.
De EGS4-macro $PLANE(var1,var2,var3,var4) berekent of een deeltje
een regiogrens met vlak varl overschrijdt en zo ja, wat de afstand var4 tot
dit vlak is. var2 geeft aan of de nonnaale van vlak var] in (var2= 1) of
uit (var2 = 0) de regio wijst. var3 is 0 als deeltje in regio blijft, 1 als het
vlak gesneden wordt en 2 als het deeltje van het vlak af beweegt.

IF (W(NP).EQ.l.O)
[TVAL= PCOORD(3,NCP + 1)-Z(NP);
$CHGTR(TVAL,NCR + 1);]
ELSE IF (W(NP).EQ.-1.0)
- [-1'VAL= Z(NP)-PCOORD(3,NCP);
$CHGTR(TVAL,IRBACK);]

Deeltje gaat loodrecht omlaag.

Deeltje gaat loodrecht omhoog

ELSE [$PLANE1(NCP + 1,1,IHIT,TVAL);
Deeltje gaat een andere kant op.
IF (IHIT.EQ.1) [ $CHGTR(TVAL,NCR + 1);]
ELSE IF (IHIT.EQ.O) [ $PLANE1(NCP,-1,IHIT,TVAL);
$CHGTR(TVAL,NCR-1);]
Berekent de afstand tot de cilinders om de huidige regio.
leder lijn snijdt een cilinder twee keer, dus er zijn vier
afstanden. De kleinste afstand groter dan 0 is de gevraagde afstand.

ABCA = (U(NP)/A)*(U(NP)/A) + (V(NP)/B)*(V(NP)/B);
ABCB = (X(NP)/A)*(U(NP)/A) + (Y(NP)/B)*(V(NP)/B);
ABCC = (X(NP)/A)*(X(NP)/A) + (Y(NP)/B)*(Y(NP)/B) -CYRAD2(INNERCYL);
DISCR = ABCB*ABCB- 4*ABCA*ABCC;
IF (DISCR.GE.O.O) [ TVAL = (ABCB + SQRT(DISCR))/(2* ABCA);
IF (TVAL.GT.O.O) [$CHGTR(TVAL,NCR-NZ);]
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TVAL = (ABCB - SQRT(DISCR))/(2*ABCA);
IF (TVAL.GT.O.O) [$CHGTR(TVAL,NCR-NZ);]

]
ABCC = (X(NP)/A)*(X(NP)/A) + (Y(NP)IB)*(Y(NP)/B) -CYRAD2(NCC);
DIS(:R = ABCB*ABCB- 4*ABCA*ABCC;
IF (DISCR.GE.O.O) [ TVAL = (ABCB + SQRT(DISCR))/(2*ABCA);
IF (TVAL.GT.O.O) [$CHGTR(TVAL,NCR + NZ);]
TVAL = (ABCB- SQRT(DISCR))/(2*ABCA);
IF (TVAL.GT.O.O) [$CHGTR(TVAL,NCR + NZ);]

]
IF (USTEP.LT.l.OE-4) [USTEP = l.OE-4;]

Zorgt ervoor dat de afstand die afgelegd wordt altijd groter is dan 0, I
mm, om te voorkomen dat het deeltje tegen een grens aan blijft lopen.
RETURN;

END;

Einde van user-subroutine HOWFAR, ga terng naar de subroutine die HOWFAR
aanriep.

