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Badanie czynników wpływających na dokładność
pomiaru rozkładu przestrzennego dawki głębokiej

od terapeutycznych wiązek protonów w
polimerowo-żelowych fantomach dozymetrycznych.
Trójwymiarowy rozkład dawki w fantomie dozymetrycznymmoże zostać wyznaczony poprzez rekonstrukcję
rozkładu 3D współczynnika ekstynkcji optycznej przy pomocy komputerowej tomografii laserowej (LCT).
W zależności od rodzaju żelu dozymetrycznego oraz konfiguracji tomografu współczynnik ekstynkcji może
reprezentować dawkę pochłoniętą, a przy uwzględnieniu rozpraszania światła na nanostrukturach polimeru,
również LET [1].

Celem niniejszej pracy jest zbadanie dokładności rozkładu liniowego (1D) dawki oraz LETwnapromienionych
dozymetrach polimerowo-żelowych w zależności od ustawienia próbki, apertury detektora oraz poszczegól-
nych elementów LCT.

W pracy badano dozymetry polimerowo-żelowe umieszczone w długich próbówkach poddanych działaniu
wiązek promieniowania o zmiennej dawce oraz LET. Dozymetry skanowane były wiązką lasera w kierunku
równoległym do osi wzdłużnej probówki, ustawionej w płaszczyźnie prostopadłej do osi obrotu próbki w
skanie tomograficznym (3D). Po przejściu przez badaną próbkę, wiązka lasera pada na soczewkę, następnie na
przesłonę i detektor. Do rekonstrukcji gęstości optycznej wykorzystana została filtrowana projekcja wsteczna,
zaimplementowana w środowisku matlab.

Wybór apertury wpływa na rejestrowane przez detektor natężenie światła rozproszonego pod małymi kątami
(„do przodu”). Konieczne jest ustalenie kilku optymalnych szerokości apertury w celu wydobycia jak najwięk-
szej ilości informacji podczas jednego skanu – zbyt szeroka może być źródłem artefaktów w rekonstrukcji
tomograficznej, a zbyt wąska źródłem błędów w wyznaczaniu współczynnika ekstyncji. Analizowane zostały
również metody unikania takich zagrożeń jak: zanieczyszczenia w płynie refrakcyjnym, nieregularność lub
zanieczyszczenie soczewek, brak powtarzalności ustawienia probówki etc.
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