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Název bakalářské práce:
Charakterizace odezvy Faradayova válce na konvenční protonový svazek

Abstrakt:
Cílem této práce je charakterizace odezvy Faradayova válce na konvenční protonový
svazek. Dozimetrický systém s Faradayovo válcem poskytuje informace o náboji,
deponovaného protonovým svazkem. V první části vlastní práce studuji závislost
detekovaného proudu a náboje na napětí, přivedeného na supresor, během ozáření válce
svazkem protonů o konstantní dávce. Supresor generuje ve Faradayovo válci elektrické
pole za účelem zachycení či přesměrování sekundárních elektronů zpět do válce. V další
části studuji vliv fluence protonů na detekovaný elektrický proud a náboj. Součástí práce je
též vyhodnocení elektrického ofsetu, výpočet účinnosti Faradayova válce a zhodnocení
úrovně saturace prostorového náboje. Analýza dat je provedena v programu Origin.
Výsledky práce mohou dále sloužit pro nastavení ideálních parametrů Faradayova válce v
dozimetrii laserem buzeného protonového svazku.
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Master´s Thesis title:
Characterization of the Faraday cup response to a conventional proton beam

Abstract:
The aim of this thesis is to characterize the response of Faraday cup detector to
conventional proton beam. The dosimetric system with Faraday cup provides an
information about charge deposited by the proton beam. In the first part of my work I study
the dependence of detected current and charge on the suppresor bias voltage during an
exposure to a constant dose of proton beam. The suppresor creates an electric field inside
the Faraday cup in order to capture or redirect secondary electrons inside the Faraday cup.
In the second part I study the effect of different proton fluence on the detected current and
charge. The work also include measurement of the electric offset, calculation of Faraday
cup efficiency and evaluation of space charge saturation. The data analysis is performed in
Origin software. The results can be further used for setting the ideal parameters of Faraday
cup during dosimetry of laser-driven proton beams.
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1 Úvod
Práce je zaměřena na dozimetrický systém zvaný Faradayův válec, který slouží
k detekci přímo ionizujícího záření, konkrétně protonů. Faradayův válec, na který se
zaměřují v práci, byl zkonstruovaný za účelem detekce laserem urychlených protonových
svazků generovaných interakcí vysoce intenzivního laseru s pevným terčem, a představuje
nejvýznamnější kontinuální dozimetrický systém svazku laserem urychlených protonů.
Laserem urychlené částice se vyznačují vysokými dávkami v krátkých pulsech, jež běžně
používané dozimetrické systémy detekují s velkými nejistotami. Vývoj Faradayova válce
umožní absolutní stanovení dávky, která je běžně sledována [1].
Protonová léčba je moderní léčebná metoda pro ozařování nádorových onemocnění,
která jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích. Protonová léčba, též
hadronová terapie dokáže zvýšit úspěšnost léčby o 10 % [2]. Její jisté výhody jsou
uplatňovány především u nádorů ležících blízko důležitých orgánů [2]. Poněvadž
neexistují radioaktivní zářiče s protonovou emisí, jako zdroj protonů slouží v současnosti
urychlovače [3]. Pro diagnostické účely je nejčastěji využíván cyklotron [4]. Jednotlivé
typy urychlovačů se od sebe liší vlastnostmi i základními principy, ale všechny se vyjímají
velkými rozměry a vysokými pořizovacími, ale i provozními náklady [2]. Výhodnou
alternativu by mohly přinášet právě technologie laserových urychlovačů, jejichž
implementace by nevyžadovala výstavbu specializované infrastruktury, čímž by se v
důsledku snížily náklady.
Kompletní výzkum probíhá v rámci projektu ELIMED, odkud mi byla poskytnuta
naměřená data pro studium odezvy Faradayova válce na konvenční monochromatický
protonový svazek. Analýza a vyhodnocení dat naměřených na již zkonstruovaném
Faradayova válci v institutu jaderné fyziky v Catanii by mělo vést ke zjištění odezvy
Faradayova válce na konstantní tok protonů v závislosti na změně napětí vstupního
prstence, účinnost Faradayova válce a úroveň saturace prostorového náboje. Pečlivým
nastavením těchto parametrů lze zajistit lineární odezvu Faradayova válce a spolu se
známou účinností Faradayova válce bude případně možná jeho absolutní kalibrace.
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2 Teoretické základy práce
2.1 Hadronová terapie
Hadronová terapie je léčba nádorových onemocnění, zejména v případech, kdy není
možné úspěšně aplikovat konvenční terapii. Konvenční radioterapie užívá při ozařování
fotonové či elektronové svazky, zatímco hadronová terapie využívá protonů nebo lehkých
iontů (nabitých hadronů), které mají výrazně odlišný průběh předání energie tkáni [2].
U konvenční terapie dochází k předání největší energie tkáním ležící na povrchu
těla, nebo těsně pod ním, přičemž s narůstající hloubkou průniku klesá exponenciálně
podle Beer-Lambertova zákona. Při terapii uložených nádorů dochází k tomu, že tkáň
ležící v cestě svazku před cílovou oblastí je zasažena více než samotné ložisko a zároveň je
určité radiační zátěži vystavena tkáň za nádorem [5].
Protonová léčba předává největší část své energie v hloubce Braggova maxima
popsané níže, kde dochází k maximálnímu účinku. Tkáně ležící před tímto maximem jsou
zasaženy výrazně nižší dávkou, a i tkáně ležící za cílovou oblastí nejsou vystaveny téměř
žádné radiační zátěži (Obrázek 1) [2].

Obrázek 1: Závislost dávky záření na hloubce v tkáni různými druhy ionizujícího záření (a) a
působení protonového svazku v Braggovu maximu v místě uloženého nádoru (b) [6]
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Z konvenčního

urychlovače

(převážně

cyklotronu)

vystupuje

protonový

monochromatický svazek, jehož Braggovo maximum odpovídá přibližně šířce 2 cm.
Pomocí vhodných filtrů je možné tento svazek rozptýlit a tím rozšířit Braggovo maximum
do celkových rozměrů nádoru (Obrázek 1. b). Změna energie protonových svazků ovlivní
hloubku, v níž dojde k maximálnímu předání energie. Tímto mechanismem lze Braggovo
maximum nasměrovat přesně do hloubky nádoru (Obrázek 2), což představuje hlavní
výhodu hadronové terapie. Například pro protony s energií 200 MeV bude Braggovo
maximum v hloubce asi 25 cm [7].

Obrázek 2: Závislost energie protonů na hloubce, ve které nastane Braggovo maximum [8]

10

2.1.1 Interakce protonů s látkou
Průběh depozice energie vysvětluje několik vlastností těžce nabitých částic. Předání
energie protonů látce je zajištěno ionizací a excitací. Oba tyto děje se mohou nazvat jako
tzv. srážkové ztráty, při kterých dochází k předání části energie pohybující se částice
orbitálnímu elektronu. Srážkové ztráty jsou charakteristické pro pokles energie protonů [9].
V rámci ionizace se rozlišuje primární ionizace a sekundární ionizace. Primární
ionizace odpovídá počtu vyražených elektronů při působení primární částice. Vyražené
elektrony mohou dále vyvolat tzv. sekundární ionizaci [3]. Hustota ionizace daná ztrátou
energie záření na jednotku délky je nepřímo úměrná druhé mocnině rychlosti protonů.
Právě tento poznatek popisuje tvar křivky hloubkového rozložení energie. [6].
Se zvyšujícím se počtem interakcí dojde k úplnému zabrzdění a ionizace je
neutralizována zachycením elektrony [3]. Pokles energie je díky srážkovým ztrátám velmi
rychlý a dosah protonů v prostředí krátký [9]. Tento problém je řešen urychlováním
protonů až na stovky MeV.
Ke

ztrátám

energie

dochází

i

samotným

vyzařováním

brzdného

elektromagnetického záření urychlených nabitých částic. Vzhledem k hmotnosti protonu
brzdné záření zanedbatelné, stejně tak i pružný rozptyl, který vzniká interakcí
s Coulombovým polem blízkých jader. [3].

2.1.2 Biologické účinky ionizujícího záření
Biologický efekt záření souvisí s již zmíněnou hustotou ionizací. Protonové svazky
jsou po většinu času řídce ionizující záření, ale v oblasti Braggova maxima dochází k hustě
ionizujícímu záření, které se vyznačuje vysokým lineárním přenosem energie (Linear
energy transport, LET) [5].
Lineární přenos energie LET informuje o okamžitém rozložení lokální energie
přenesené na látku a je dán vztahem [10]:
𝐿𝐸𝑇 =
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𝑑𝐸
,
𝑑𝑙

(1)

kde 𝑑𝐸 je ztráta energie nabité částice v důsledku srážek s elektrony při jejím
průchodu vzdáleností v látce a přenosem energie menším než je určitá omezující hodnota a
𝑑𝑙 je vzdálenost, kterou ionizující částice prošla. Jednotkou LET je 𝐽 ∙ 𝑚−1 , často se však
užívá jednotka 𝑘𝑒𝑉 ∙ 𝜇𝑚−1, přičemž 1 𝑒𝑉 = 1,602 ∙ 10−19 𝐽 [10].
Hustě ionizující záření vykazuje silné radiobiologické účinky přímým poškozením
buňky. Základní podmínkou poškození buňky je dosažení určité hodnoty energie za daný
čas. Účinnost ionizujícího záření charakterizuje relativní biologická účinnost (Relative
biological effect, RBE), která porovnává dávky referenčního záření (rentgenové záření) a
požadovaného záření [9]. Z těchto poznatků vyplývá, že poškození buňky je přímo závislé
na absorbované dávce 𝐷 za určitý čas 𝑡, čímž se definuje dávkový příkon 𝑫 [10]:
𝐷̇ =

𝑑𝐷
,
𝑑𝑡

(2)

Jednotkou dávkového příkonu je 𝐺𝑦 ∙ 𝑠 −1.
V závislosti na velikosti dávky dochází k rozdílným účinkům záření na buňku. Při
relativně vysoké dávce záření je buňka usmrcena nekrózou již v interfázi denaturací
buněčných složek. Při nižších dávkách záření dochází k častější mitotické smrti buňky
apoptóze, kde je výsledkem neschopnost se dále dělit. Posledním typem poruchy je
narušení genetické informace DNA buňky. Změna cytogenetické informace v genech
vyvolá po dělení mutaci [9].
Radiačních účinků na organismus lze dosáhnout opět vysokou dávkou záření, která
zajistí zánik mnoha buněk, přičemž organismus nestihne tento problém opravit včas. Další
možností je, že nedojde k úspěšnému opravení poškození buněk a imunitní systém včas
nerozezná zmutované buňky, které se množí dál [6].
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2.2 Urychlování protonů
V první podkapitole nejprve uvedu základní principy urychlování částic a k tomu
základní fyzikální vztahy. V následující podkapitole shrnu obecnou konstrukci
urychlovačů a jejich nezbytné části. Poté se zaměřím na stručný popis urychlovačů
užívajících se k urychlování částic v hadronové terapii v současnosti.

2.2.1 Základní princip urychlování částic
Základem urychlování částic je podmínka nabitých a stabilních částic. Právě takové
částice je možné urychlovat pomocí rozdílu potenciálů elektrického pole spojeného
s přeměnou vzniklé potenciální energie na energii kinetickou. Rychlost částic je
ovlivnitelná elektrickým polem, ale pro případné zakřivování a fokusaci svazku nám slouží
pole magnetické [11]. Urychlovače částic dodávají částicím energii [12], přičemž
s rostoucí energií se částice i urychlují. Rychlost protonů, které mají nenulovou klidovou
hmotnost, se postupně přibližuje rychlosti světla ve vakuu c [13]
Vliv elektromagnetického pole:
Na každou vloženou nabitou částici do elektromagnetického pole začne působit
Lorentzova síla 𝑭𝑳 :
⃗⃗⃗
⃗ ).
𝐹𝐿 = ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑒𝑙 + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑚𝑔 = 𝑞(𝐸 + 𝑣 × 𝐵

(3)

To znamená, že se částice pohybuje podle rovnice [14]:
𝑑𝑝 𝑚 ∙ 𝑣
⃗ ).
=
= 𝑞(𝐸 + 𝑣 × 𝐵
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(4)

Rychlost, které může částice nabýt v elektromagnetickém poli je téměř
relativistická, jelikož nabývá hodnot blízkých rychlosti světla 𝑐 (𝑣 ≈ 𝑐 = 3 ∙ 108 𝑚 ∙ 𝑠 −1 ),
proto hmotnost 𝑚 je zde relativistická hmotnost, která je závislá na okamžité rychlosti 𝑣
a klidové hmotnosti 𝑚0 [13]:
𝑚=

𝑚0

.

⃗⃗⃗⃗2
√1 − 𝑣
𝑐2

(5)

Závislost podílu relativistické hmotnosti 𝑚 a klidové hmotnosti částic 𝑚0 na velikosti jeho
rychlosti 𝑣 vzhledem k dané inerciální vztažné soustavě je uvedeno na Obrázku 3.
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Obrázek 3: : Graf závislosti relativistické hmotnosti na rychlosti světla

Z Obrázku 3 je viditelné, že pokud by rychlost 𝑣 byla výrazně menší než rychlost 𝑐
(𝑣 ≪ 𝑐), pak je 𝑚 ≈ 𝑚0 [13].

2.2.2 Obecná konstrukce urychlovačů
První částí konvenčních urychlovačů jsou iontové zdroje, které produkují nabité
částice (v našem případě protony). Iontovým zdrojem je například plazma, což je
ionizovaný plyn, složený právě z iontů, či elektronů a vzniká odtržením elektronů od
elektronového obalu atomů, nebo roztržením molekul. Tohoto odtržení získáme
elektrickým výbojem, nebo působením vysoko intenzivních laserů. Další částí je již
zmíněné elektrické pole, jakožto urychlovací systém, a magnetické pole, jehož součástí
jsou magnety. Na usměrňování směru částic slouží dipólový magnet a k fokusaci, neboli
zúžení, svazku slouží čtyřpólový magnet. Jelikož se částice musí pohybovat ve vysokém
vakuu, je další nutnou částí vakuový systém (systém vývěv). V případě použití
supravodivých magnetů je potřebné dané chlazení. Další částí je radiační ochrana, která
zajišťuje bezpečnost pomocí odstínění. Posledním systémem, kterým se kontroluje činnost
urychlovačů, urychlovače jsou ovládány a řízeny, je řídicí systém [15].
Přesná konstrukce urychlovačů závisí na daném typu urychlovače. Rozdělit
urychlovače můžeme za a) podle typu urychlovaných částic, zda se jedná o urychlovače
elektronů, těžkých částic, tj. protonů, nebo urychlovače těžkých jader, anebo za b) podle
tvaru dráhy, na lineární a cyklické. Využití lineárních urychlovačů převažuje v klasické
radioterapii, zatímco k urychlování těžkých nabitých částic v případě hadronové terapie
jsou vhodnější a využívanější cyklické urychlovače [4].
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2.2.3 Typy konvenčních urychlovačů
2.2.3.1 Lineární urychlovač
V radioterapii jsou užívány vysokofrekvenční lineární urychlovače (linear
accelerator, LINAC), které se skládají z několika válcových elektrod, připojených ke
střídavému elektrickému napětí. Podstatou urychlování je převracení polarity a to ve chvíli,
kdy částice přelétává z jedné elektrody do druhé, čímž se vždy zvýší rychlost. Pro zajištění
synchronizace rychlosti a dráhy se zvětšují i válcové elektrody [16].

2.2.3.2 Synchrotron
Synchrotron je kruhový urychlovač se stálou dráhou urychlování. Tzn., že s
rostoucí rychlostí nabité částice je nezbytné zvyšovat synchronně i frekvenci
urychlovacího napětí. Tento způsob urychlování se vyznačuje urychlováním i
v relativistické oblasti. Aby se částice udržela na kruhové dráze, obklopuje urychlovací
trubici několik dipólových a kvadrupólových magnetů [2].

2.2.3.3 Cyklotron
Cyklotron využívá zároveň elektrické a magnetické pole. Základem konstrukce
(obrázek 4) je magnet a v něm uložené dvě duté elektrody ve tvaru D, nazývané duanty,
mezi kterými je vytvořeno urychlující elektrické pole, které urychluje částice po zakřivené
dráze. Princip je obdobný jako u lineárního urychlovače, kdy podstatou urychlování je
změna polarity těchto dvou duantů, mezi kterými dochází k urychlování částic. Zdroj částic
se nachází ve středu magnetu, odkud se částice pohybují díky magnetům po spirálové
dráze. Synchronizace je zajištěna rostoucí délkou průchodu částice v duantech. Duanty
jsou uložené ve vakuu mezi dvěma elektromagnetickými póly a jsou připojeny
k vysokofrekvenčnímu generátoru napětí [17].
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Obrázek 4: Základní schéma cyklotronu [18]

Výhodou cyklotronu je aplikace menšího urychlovacího napětí, než je tomu u
lineárních urychlovačů. V cyklotronu lze urychlovat částici pouze v případě, že její
hmotnost je konstantní, tzn., že se nepohybuje v relativistické oblasti [16].
Svazek urychlených částic z cyklotronu, který je nejčastěji užíván v protonové
terapii, je rozveden transportní trubicí do léčebných místností, ve chvíli, kdy dosáhne
maximálního poloměru cyklotronu. Modifikace svazku na požadovanou nižší energii
probíhá po výstupu v systému energetické modulace (tzv. Energy selection system, ESS).
Jeden urychlovač může sloužit k ozařování postupně ve 3 až 5 léčebných místnostech [2].

Obrázek 5: Rozvod protonových svazků [19]
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2.3 Dozimetrie ionizujícího záření
2.3.1 Detekce ionizujícího záření
Pro studium elementárních částic, ale hlavně pro ochranu pacienta před ozářením,
tudíž pro kalibraci přesné dávky, je nutné používat detektory, které jsou většinou založené
na jejich ionizujícím účinku [20].
Na základě vyvolané změny se detektory rozdělují na integrální a kontinuální.
Integrální detektory měří danou hodnotu po dobu ozařování detektoru a následně si
informaci uchovává. Kontinuální detektory naopak předávají informaci o okamžité
hodnotě měřené veličiny ionizujícího záření. Princip detekce ionizujícího záření
kontinuálními detektory je především založeno na změně energie dopadajícího ionizujícího
záření na elektrický signál, který se dále zpracovává a vyhodnocuje [21].

Obrázek 6: Blokové schéma detekční aparatury [21]

Měření dozimetrické veličiny lze stanovit pomocí absolutní dozimetrické metody,
nebo relativní metody. Absolutní metody měření dozimetrické veličiny jsou stanovené
přímo a nezávisle na jejím definičním vztahu a výsledkem měření je hodnota v základních
jednotkách. Řada relativních metod je založená na různých principech, ale výsledek
měření je vždy v jistém vztahu k měřené veličině. Pro převedení na základní jednotky je
nutný relativní měřící systém kalibrovat srovnáním s absolutní metodou [20].
Zatímco pro relativní měření existuje spousta dozimetrických systémů, většina
zařazených pod integrální detektory [21], pro stanovení absolutního měření se využívají
nejčastěji metody detekce založené na kalorimetrii, iontometrii a absolutního počítání
částic [20].

2.3.2 Dozimetrické systémy v hadronové terapii
Pro konvenční protonovou terapii je výpočet dávky uvolněné k pacientovi
s absolutní chybou menší než 3 % dobře zaveden [22]. Ovšem pro laserem urychlené
protonové svazky je diagnostika a dozimetrie náročná, zejména důvodem vysoké rychlosti
dávek (až 109 Gy/s). Přesto, že proběhlo několik studií a návrhů [23], nebyl doposud
stanoven žádný protokol pro absolutní dozimetrii pro laserem řízené svazky. Urychlování
protonů pomocí vysoko intenzivních laserů je v současnosti předmětem vývoje. Laserem
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urychlené svazky se vyznačují širokým energetickým spektrem, krátkou dobou trvání
protonového pulsu a vysokou dávkou v jednom pulzu. Z těchto důvodů je nutné vyvinout a
charakterizovat nové dozimetrické systémy a detektory. Pro radiobiologické účely je
nejvhodnější nezávislý systém absolutní dozimetrie a on-line relativní monitorace
absorbované dávky [23].

2.3.2.1 Relativní dozimetrie
Jediné detektory použitelné ke kvantitativnímu stanovení energetického spektra
urychlených protonů jsou radiochromické filmy RCF a plastické polymery CR-39.
Přesné změření energetického spektra je nezbytné pro přesnou kalibraci absolutních
detektorů [23].
Gafchromický film je bezbarvý roztok tvořen krystalickými monomery, který se
při kontaktu s ionizujícím zářením zabarví do modra až černa. Tato barevná reakce je dána
polymerizací monomerů a odpovídá absorbované dávce. Hlavní předností je nízká
energetická závislost a lze jím měřit 2-D distribuci dávky. Analýza ozářeného filmu je
založena na RGB skeneru, přičemž se analyzuje buď v červeném, nebo zeleném kanálu.
Gafchromické filmy je možné použít pro relativní i absolutní stanovení dávky. Používá se
však zejména relativní metoda, jelikož absolutní metoda je zatížena příliš vysokou
nejistotou [24].
CR-39 je stopový detektor přítomnosti ionizujícího záření. Částice, jež se dostanou
do detektoru, poničí polymerní strukturu a zanechají tak stopu rozbitých chemických
vazeb. Po následném leptání plastu se odhalí cesty nabitých částic iontových stop [22].
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Další detektor ELIMon pro on-line relativní diagnostiku pro vysoko pulsní
protonové paprsky se vyvíjí a testuje v rámci ELIMED. Plastový scintilátor s připojeným
fotonásobičem detekuje velmi krátké a velmi intenzivní světlo s maximální nejistotou 3 %
uvedenou pro lékařské účely [23].

2.3.2.2 Absolutní dozimetrie
Pro absolutní dozimetrii protonových paprsků v klinické oblasti byly navrženy 3 různé
metody.
Oblast kalorimetrie je ve většině případech zaměřena na fotonové svazky, mohou se však
uplatnit i pro kalibraci svazků nabitých částic [10]. Přestože patří kalorimetry
k nejspolehlivějším dozimetrickým systémům a vyznačují se při stanovení absorbované
dávky nejnižšími nejistotami, jde o zařízení, jehož realizace a kalibrace je komplikovaná
[23].
Využívanější je ionizační komora tvořená dvěma kovovými deskami (anodou a katodou)
vloženými do plynného prostředí. Při kontaktu ionizujícího záření s plynem dochází k jeho
ionizaci. Ionizující záření vyráží z neutrálních částic plynu elektrony, které putují ke
katodě a vzniklé kladné ionty jdou k anodě za vzniku elektrického proudu. Procházející
proud ionizační komorou je měřen připojeným ampérmetrem a je úměrný intenzitě
ionizujícího záření, případně dávkovému příkonu [25]
Posledním detektorem, který je náplní mé práce, se nazývá Faradayův válec. Má lineární
odezvu na daný počet částic a zároveň jeho měřený signál je nezávislý na dávce. Z těchto
důvodů může Faradayův válec představovat vhodnou alternativu k měření absolutní dávky
[23]. Vhodnými parametry a materiálem, jeho principem a specifikacemi se budu zabývat
v kapitole 3.1.
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3 Cíle a metody
Cílem mé bakalářské práce je charakterizovat odezvu Faradayova válce na
konvenčně urychlený svazek protonů. Nejprve se zaměřím na odezvu Faradayova na
konstantní tok protonů v závislosti na změně napětí vstupního prstence, poté zhodnotím
jeho účinnost a úroveň saturace prostorového náboje. Důvodem zavedení nového
dozimetrického systému detekující protonové svazky je vývoj laserů urychlující protony.
Takto urychlené protony se vyznačují vysokými dávkami, což vede u dosud užívaných
dozimetrů k velkým nejistotám. Podrobná charakterizace Faradayova válce, jako
základního dozimetrického systému, je zásadní pro případnou lékařskou aplikaci laserem
urychlených protonů [26].

3.1 Faradayův válec a simulace Monte Carlo
Faradayův válec (Faraday Cup, FC) je detektor, který sbírá náboj vstupující do
kovového dutého válce. Schéma vyobrazeno na obrázku 7:

Obrázek 7: Schéma základního principu Faradayova válce [27]

Za předpokladu známé energie protonu ve svazku poskytuje informaci o
absorbované dávce podle vzorce:
𝐷𝑤 =

1
𝑄
(𝑆(𝐸))𝑤 1,602 ∙ 10−10 ,
𝐴
𝑒

(6)

kde 𝐴 je efektivní plocha paprsku [𝑐𝑚2 ], 𝑆(𝐸)𝑤 brzdný výkon [𝑀𝑒𝑉𝑐𝑚2 /𝑔], 𝑄[𝐶]
je náboj nasbíraný Faradayovo válcem a 𝑒 je elementární náboj [22].
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FC má úzký vstupní otvor, kterým přicházejí urychlené nabité částice dovnitř válce.
Svazky urychlených nabitých částic putují do válce a narážejí na jeho stěnu. Podle kapitoly
2.1.1 vznikají při nárazu sekundární elektrony a způsobí, že protony nepředají válci celý
elektrický náboj. Aby nedocházelo k odchylce elektrického náboje a společně k odchylce
lineární odezvy, musí se zabránit výletu sekundárních elektronů ven z válce. Z tohoto
důvodu je FC opatřen ochranným prstencem a supresorem, na který je přiváděno napětí.
Toto napětí (tzv. předpětí) generuje koaxiální a symetrické elektrické pole, které má za
úkol sekundární elektrony odklonit od vstupního okna. Všechny interakce protonů, ale i
sekundárních elektronů se zaznamenávají připojeným elektrometrem ve formě elektrického
proudu [28].

Obrázek 8: Schéma kolektoru s předpětím a Faradayův válec

Při návrhu FC bylo sledováno několik parametrů, jež mohly ovlivnit výsledný sběr náboje.
Jednalo se o velikost válce a tloušťku stěn, aby FC dokázal zastavit primární i sekundární
částice, materiál a geometrie a tloušťka vstupního okna, která udrží vakuum
(~10−5 𝑚𝑏𝑎𝑟) a neovlivní detekci sekundárních elektronů. [29].
V rámci projektu ELIMED byl sestrojen prototyp Faradayova válce v laboratoři LNS
(Laboratori Nazionali del Sud). Realizace FC byla možná díky několika předběžným
studiím provedených za účelem optimalizace již zmíněných parametrů zahrnující tvar,
rozměr, materiál a funkce elektrického pole. Tyto studie byly uskutečněny pomocí
simulace Monte Carlo a jejího konkrétního kódu zvaného Geant4 [28]. Kód Geant4 je
soubor nástrojů vyvinutých pro simulaci průchodu částic hmotou, který obsahuje velké
množství fyzikálních modelů pokrývající interakce elektronů, hadronů a iontů s hmotou
[22].
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Parametry a materiál FC byly zvoleny na základě simulace Monte Carlo, tak aby
byla zajištěna nejvhodnější geometrická konfigurace a materiál ke zjištění přesného nabití
válce. Finální parametry a materiál FC jsou uvedené v tabulce 1:
Tabulka 1: Parametry zkonstruovaného prototypu Faradayova válce [22]

Vnitřní

materiál

délka

Vnější poloměr

Vstupní okno

kapton

25 μm

20 mm

0 mm

hmotnostní prstenec

ocel

5 mm

45 mm

25 mm

Ochranný prstenec

ocel

180 mm

45 mm

25 mm

Stěny FC

hliník

120 mm

45 mm

25 mm

válec

hliník

50 mm

45 mm

0 mm

poloměr

Obrázek 9: Návrh Faradayova válce [28]

Součástí vnější válcové elektrody může být i vnitřní elektroda ve tvaru zkoseného
válce. Její umístění by mohlo přispět ještě k lepšímu odchýlení emitujících sekundárních
elektronů ven z válce a současně i těch vytvořených v okně. V případě, že by bylo na
vnitřní zkosený válec přiváděné opačné napětí, než na vnější válec, rozdílné napětí naruší
válcovou symetrii elektrického pole vnější elektrody. Za předpokladu, že by takto
ovlivněné elektrické pole snížilo emitaci sekundárních elektronů, zvýšila by se účinnost
FC. Předběžné experimenty probíhaly prozatím bez této vnitřní elektrody [28].
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Předmětem mé práce je zprvu studium vlivu velikosti napětí supresoru na výsledný
náboj. Napětí vyvolává elektrické pole, které jak již bylo zmíněno a znázorněno na
obrázku 8 vychyluje sekundární elektrony do stěn válce a zabraňuje tak výletu z něj [29].
Při případném vyzáření sekundárního elektronu ven z válce dojde k podhodnocení
celkového náboje a tím i k mylnému stanovení dávky. Přesné stanovení dávky dodávané
pacientovi je velmi podstatné a měla by odpovídat dávce stanovené ozařovacím plánem
V opačném případě by mohlo dojít k nepříznivému poškození tkáně pacienta [2].
Je tedy nutné charakterizovat vliv úrovně přiváděného předpětí na výsledný náboj a
zjistit ideální hodnotu tohoto předpětí. Ideální hodnotu předpětí lze nalézt uprostřed
intervalu hodnot předpětí, pro které je detekovaný náboj v odezvě na konstantní dávku též
neměnný. Pro analýzu tohoto předpětí mi byly poskytnuta naměřená data vědeckými
pracovníky ELI/LNS. Pro tyto účely byly svazky urychlovány supravodivým cyklotronem
(K-800, LNS, Itálie) stručně popsaným v kapitole 2.2.3.3 a detekovány Faradayova válce
s výše uvedenými (tabulka 1) parametry. Prostřednictvím připojeného osciloskopu k FC
byl naměřen elektrický proud, jehož následnou integrací v programu Origin 9 jsem získala
elektrický náboj. Elektrický náboj jsem počítala jako plochu pod křivkou naměřeného
elektrického proudu. Vycházela jsem přitom ze základního vzorce pro elektrický proud I,
který vyjadřuje množství prošlého náboje Q za jednotku času t:
𝐼=

∆𝑄
.
∆𝑡

(7)

Pro kompletní charakterizaci odezvy Faradayova válce, u kterého je předpoklad
využití v protonové terapii, je zapotřebí definovat jeho účinnost, tzn., že po naměření
výsledných nábojů dopočtu z teoretických a prakticky naměřených údajů podle vzorce (6)
dávku, která bude porovnávána s kalibrovanou dávkou 15 Gy.

3.2 Cyklotron K-800
Experimentální data použita v mé práci byla naměřena na cyklotronu typu K-800
v institutu nukleární fyziky v Itálii (Laboratori Nazionali del Sud of Italian National
Institute for Nuclear Physics, LNS-INFN). Mezi parametry, jimiž urychlené lehké ionty
dosahují energie až 100 MeV patří poloměr cyklotronových magnetů 90 cm a magnetické
pole pohybující se mezi 2,2-4,8 T. Součástí je i urychlovací trubice umístěna 50 cm od
středové roviny, která je poháněna konstantní frekvencí s nastavitelným kmitočtem od 15
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do 48 MHz [30]. Protony jsou zde urychlovány na hodnotu 62 MeV, což je energie
používaná v léčbě očních nádorů [31].

3.3 Transport protonového svazku
Při léčbě očních chorob a nádorů pomocí protonového svazku je zapotřebí mít tento
svazek urychlených protonů po celou dobu pod kontrolou. Svazek protonů urychlených
cyklotronem směřující k Faradayovu válci prochází nejprve přes filtry, které svazek
upravují na konkrétní velikost nádoru, a přes detektory sledující dozimetrické a
geometrické parametry svazku [32].

Obrázek 10: Modulační a monitorující komplex pro transport protonového svazku [32]

Urychlený protonový svazek opouští cyklotron prostřednictvím kaptonového okna
o tloušťce 50 μm vzdáleného od izocentra (místo nádoru) přibližně 3 m a pokračuje k 1.
umístěné fólii. Jedná se o rozptylovací fólii vyrobenou z 15 μm tantalu [31]. Tento
rozptylovací systém je navržen tak, aby docházelo k rovnoměrné distribuci boční dávky
mimo osu nádoru [32]. Následuje 2. tantalová fólie o tloušťce 25 μm, jejíž součástí je i
modulátor. Fólie stanovuje rozsah posunu k dosažení specifické protonové energie a
rotující kolo o konstantní rychlosti otáčení, ale s rostoucí tloušťkou slouží k modulaci
Braggova maxima, tak aby pokrylo velikost nádoru [31].
Hlavním prvkem komplexu je monitorace svazku, ta je zde zajištěna přenosnými
monitorujícími komorami a čtyř-sektorovou komorou zvanou detektorem MOPI. Ten je
schopen online kontroly dávky uvolněné k léčbě pacienta. Posledním prvkem umístěným
cca 8 cm před izocentrem je pacientský kolimátor, jehož apertura má rozměry 2 x 2 cm.
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Součástí komplexu jsou i dva diodové lasery potřebné k identifikaci izocentra a centrování
pacienta. Pacienti jsou imobilizováni na speciální židli řízenou počítačem [31].

Obrázek 11: Léčebná místnost nainstalovaná v LNS v Catanii (Itálie) [30]

Součástí charakterizace FC je i jeho odezva na různou tok hustotu protonů (fluence
protonů). Různý tok protonů je vyznačován napětím UVsf na detektoru sekundárních
elektronů (secondary electron monitor, SEM), jehož schéma je na obrázku 12. Pro studium
vlivu toku protonů na naměřený proud a zároveň na celkový náboj byla vybrána data s
předpětím supresoru -800 V a -1500 V. Podmínkou příznivého výsledku je nezávislost
hodnoty vyčteného náboje na různé fluenci svazku protony, ale konstantní dávce.
Očekáváná je též lineární závislost.

Obrázek 12: Experimentální sestava s Faradayovo válcem
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4 Výsledky
4.1 Vliv předpětí na elektrický náboj
Za účelem ověření potlačení sekundárních elektronů bylo postupně aplikováno na
supresor předpětí od -2400 V do 2400 V. Charakterizace odezvy FC probíhala za dodávky
konvenčního mono-energetického protonového svazku o energii 62 MeV, s konstantní
hodnotou dávky 15 Gy. Dávka byla kontrolována online monitorací komorou kalibrovanou
pomocí ionizační komory [33].
V této kapitole popíši průběh analýzy výsledků pro předpětí -2400 V. Grafy dat pro
ostatní předpětí jsou uvedeny v příloze (Příloha 1).
Pro analýzu jsem použila program Origin 9, pomocí něhož jsem vyobrazila časový
průběh proudu vyčítaného osciloskopem (obrázek 13). Úroveň el. pozadí je poměrně nízká
a teoreticky zanedbatelná, ale pro přesnost jsem úroveň el. pozadí analyzovala a určila
relativní chybu, kterou způsobuje. Na grafech (obrázek 17) je znázorněn rozdíl velikosti
náboje před a následně po odečtení el. pozadí.

Obrázek 13: Graf závislosti naměřeného elektrického proudu na čase
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Obrázek 14: Graf závislosti elektrického proudu na čase po odečtení proudového ofsetu

Z grafu této závislosti je viditelné, že dávka byla dodána ve třech pulsech o délce
trvání 35 s. Zaznamenané artefakty vzniklé připojením nebo odpojením osciloskopu byly
z analýzy vyloučeny. Pro větší přesnost analýzy jsem pulsy z integrovala jednotlivě a
výsledný náboj jsem určila jako průměrnou hodnotu jednotlivých hodnot.

Obrázek 15: Grafy naměřených nábojů po integraci jednotlivých frakcí při předpětí -2400 V
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Pro vyloučení chyby při numerické integraci náboje je nutné analyzovat a odečíst
případné ofsetové napětí proudového signálu. Rozbor šumu jsem prováděla před
připojením osciloskopu A, mezi naměřenými maximy B, C, D a po odpojení osciloskopu
E. Dále jsem šum charakterizovala pomocí statistické veličiny směrodatné odchylky a
střední kvadratické chyby.

Obrázek 16: Přiblížený šum s označenými úseky analýzy
Tabulka 2: Hodnoty charakterizující úroveň šumu
úseky křivky
A
B
C
D
E

průměr (ofset)
[pA]
0,16
0,38
0,40
0,23
0,23

směrodatná odchylka
[pA]
0,66
0,65
0,63
0,66
0,67
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střední kvadratická
chyba ·10-22 [A]
2,16
1,05
1,00
1,22
17,30

Obrázek 17: Hodnoty nábojů v závislosti na přítomnosti šumu

Pro výpočet relativní chyby ε jsem použila vzorec:

𝜉=

𝜉=

|𝑄1 − 𝑄0 |
,
𝑄0

(8)

|3,938 − 3,958|
,
3,958
𝜉 = 0,5 %.

Počet frakcí v jednotlivých měřeních se liší, a proto výsledný náboj získám
průměrnou hodnotou nábojů všech frakcí. V tabulce 3 jsou zaznamenány všechny hodnoty
naměřených nábojů 𝑄, výsledný náboj 𝑄𝑝 a směrodatná odchylka 𝜎 pro daná předpětí 𝑈,
uvedená v příloze (Příloha 1).
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Tabulka 3: Naměřené a vypočtené hodnoty pro jednotlivá měření

U [V]
-2400
-2000
-1500
-1000
-800
-600
-400
-200
-100
-50
0
50
100
200
400
600
800
1000
1500
2000
2400

Q [nC]
3,958
3,933
3,889
3,967
3,937
3,927
3,916
3,935
3,968
3,975
3,987
4,122
4,021
4,064
4,185
4,207
4,251
4,250
4,285
4,296
4,322
4,329
4,309
4,290

3,943
3,888
3,917
4,009
3,967
3,921
3,912
3,944
3,957
3,958
3,977
7,024
4,060
4,063
4,186
4,206
4,229
4,247
4,251
4,272
4,288
4,315
4,314
4,306

3,893
3,932
-

3,960
3,931
3,924
3,965
3,931
3,950
3,914
3,948
3,962
3,957
3,982
4,018
4,070
4,194
4,196
4,245
4,254
4,252
4,274
4,291
4,334
4,334
4,322
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Qp [nC]

σ [nC]

3,953

0,009

3,914

0,020

3,980

0,025

3,932

0,023

3,914
3,942
3,955
3,963
3,982

0,002
0,007
0,016
0,010
0,005

4,685

1,409

4,066
4,188
4,203
4,242
4,250
4,233
4,281
4,300
4,356
4,319
4,306

0,004
0,005
0,006
0,011
0,004
0,019
0,013
0,019
0,010
0,013
0,016

Obrázek 18: Graf závislosti výsledného náboje na předpětí

4.2 Účinnost Faradayova válce
Účinnost FC je definována poměrem dávky vypočítanou z naměřených dat a
kalibrovanou dávkou 15 Gy. Pro výpočet dávky jsem využila vzorec (6), kdy dosazuji
výsledné náboje Qp z tabulky (tabulka 3). Konstantu A, efektivní oblast paprsku A = 4 cm2,
jsem dopočítala z parametrů posledního umístěného kolimátoru před FC. Brzdný výkon S
(E) je tabulková hodnota zjištěná z databáze standardních hodnot [34], kde pro známou
hodnotu energie protonů Ep = 62 MeV a FC z hliníku odpovídá S (E) = 8, 127 MeV cm2/g.
Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce (tabulka 4).
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Tabulka 4: Vypočtené hodnoty pro stanovení účinnosti FC

náboj Q [nC]

dávka D [Gy]

absolutní chyba ε [Gy]

relativní chyba ξ [%]

3,953
3,914
3,980
3,932
3,914
3,942
3,955
3,963
3,982
4,685
4,066
4,188
4,203
4,242
4,250
4,233
4,281
4,300
4,356
4,319
4,306

8,032
7,952
8,087
7,989
7,952
8,009
8,036
8,053
8,091
9,519
8,260
8,510
8,540
8,618
8,635
8,600
8,697
8,738
8,851
8,775
8,749

6,968
7,048
6,913
7,011
7,048
6,991
6,964
6,947
6,909
5,481
6,740
6,490
6,460
6,382
6,365
6,400
6,303
6,262
6,149
6,225
6,251

46,450
46,989
46,089
46,738
46,984
46,603
46,429
46,315
46,060
36,541
44,930
43,270
43,064
42,545
42,431
42,670
42,020
41,750
40,995
41,501
41,675

4.3 Vliv fluence protonů na elektrický proud a náboj
Pro ověření nezávislosti detekovaného náboje i pro různý zářivý tok protonů
(fluenci) odevzdávající stejnou dávku 15 Gy byla provedena měření pro předpětí -800 V a
-1500 V. Pro vyhodnocení linearity odezvy FC jsem vynesla do grafu (obrázku 19) body
závislosti průměrného elektrického proudu na napětí různých fluencí. Tyto body jsem
proložila přímkou, a určila rovnici přímky z jejich parametrů. Totéž jsem udělala i po
integraci naměřeného elektrického proudu. Výsledný graf pro závislost elektrického náboje
na fluenci (reprezentovanou napětím Vsf měřeného na detektoru SEM) je zobrazen na
obrázku 20.
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Obrázek 19: Graf závislosti elektrického proudu na rostoucí fluenci reprezentované napětím
Tabulka 5: Parametry přímek a odchylky

Rovnice přímky
𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑞
křivka

k

q

Statistický údaj
odchylky [%]

-800 V

-0,435·10-12

2,129·10-10

0,999

-1500 V

-0,396·10-12

2,149·10-10

1,000
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Obrázek 20: Graf závislosti elektrického výsledného náboje na rostoucí fluenci protonů
Tabulka 6: Parametry přímky a odchylky

Rovnice přímky
𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑞
křivka

k

q

Průměrný
náboj Q
[nC]

-800 V

0,145·10-9

3,834·10-9

3,913

0,050

0,907

-1500 V

0,150·10-9

3,830·10-9

3,913

0,054

0,863
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Směrodatná
odchylka
[nC]

Statistický
údaj
odchylky [%]

5 Diskuse
Nejprve jsem se zaměřila na analýzu šumu a proudového ofsetu a jeho vlivu na
výsledné naměřené náboje. Úroveň šumu byla vypočítána jako směrodatná odchylka
proudu v časových úsecích mezi jednotlivými expozicemi (viz. obrázek 16) a odpovídá
hodnotě 0,28 pA. Hodnoty ofsetů jednotlivých úseků jsou společně s dalšími
charakteristickými hodnotami zaznamenané v tabulce 2 a pohybují se v řádech setin pA a
střední kvadratická chyba v řádech 10-22 A. Relativní chyba při měření náboje bez a po
potlačení elektrického pozadí odpovídá pouze 0,5 %. Relativní chyba je minimální a
proudový ofset má zanedbatelný vliv na určení celkového náboje, deponovaného
protonovým svazkem.
V úloze vyhodnocení vlivu přiváděného předpětí na velikosti celkového náboje,
jejichž výsledky jsou zaznamenány v tabulce 3, jsem z grafického znázornění vyloučila
data pro přiváděné předpětí -50 V. U tohoto přiváděného předpětí se výrazně lišil
průměrný náboj a zároveň i velikost směrodatné odchylky od ostatních výsledných hodnot,
indikující výskyt hrubé chyby při provedení experimentu. Závislost výsledných hodnot
nábojů na předpětí znázorňuje graf (obrázek 18), ze kterého je zřetelná konstantní odpověď
na začátku křivky mezi zápornými hodnotami předpětí -2400 V až -200 V, a případně na
konci křivky nad +1500 V. V oblasti mezi konstantními odezvami je výsledný náboj
předpětím výrazně ovlivněn. Nárůst elektrického náboje se zvyšujícím se předpětí je
nevhodný pro minimalizaci chyby způsobené sekundárními elektrony.
Při stanovení účinnosti Faradayova válce dosahují chyby, stanovené jako podíly
mezi naměřenými dávkami a kalibrovanou dávkou, hodnoty téměř 50 %. Takto vysoké
chyby byly zřejmě způsobené měřením bez vnitřní zkosené elektrody FC, kdy i přes
aplikování záporného předpětí se nedokázalo zabránit výletu některých sekundárních
elektronů. Dalším možným zdrojem chyby je nepřesnost efektivní plochy svazku. Plocha
svazku byla vypočítána pouze z geometrie kolimátoru. Přesnější stanovení efektivní plochy
svazku by vyžadovalo dodatečné měření a analýzu profilu protonového svazku.
Posledním úkolem bylo studium odezvy FC na různý tok protonů, přičemž
závislost elektrického proudu na toku protonů charakterizovaným napětím Vsf je lineární
s odchylkou přibližně 1 %. Velikost detekovaného náboje při různém toku je téměř
konstantní, směrodatné odchylky se pohybují kolem 0,05 nC.
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6 Závěr
Na základě analýzy dat (viz. tabulka 3) vyvozuji, že vhodné předpětí se pohybuje
od -2400 V do -200 V, případně od 1500 V až 2400V, jelikož odezva FC (detekovaný
náboj) je konstantní pro široký rozsah předpětí. Šum ani proudový ofset na stanovení
náboje nemají výrazný vliv, neboť je relativní chyba rovna 0,5 %.
Měřením vyčítaného proudu v závislosti na toku protonu v rozsahu odpovídajícím
hodnotám Vsf (0 – 1 V) byla potvrzena velmi dobrá linearita odezvy FC. Vyhodnocením
náboje měřeného pro různý tok, ale konstantní deponovanou dávku, získávám téměř
konstantní odezvu se směrodatnou odchylkou 0,05 nC. Na základě tohoto zjištění vyvozuji,
že v daném rozsahu toku protonu nedochází k prostorové saturaci náboje. Na základě
těchto zjištění mohu konstatovat, že pro dané vlastnosti protonového svazku je FC vhodný
pro budoucí absolutní kalibraci s využitím některého z absolutních dozimetrických
systémů.
Nutnost absolutní kalibrace (např. s využitím ionizační komory nebo jiných
absolutních dozimetrických systémů) byla potvrzena měřením účinnosti FC. Naměřená
účinnost dosahuje hodnot 54 %-64 %. Chyba byla pravděpodobně způsobena nepřesností
efektivní plochy svazku, a pro přesnější stanovení účinnosti FC je tedy nutné provést
měření prostorového rozložení protonu ve svazku.
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