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Elektron Dozimetrisi  
IAEA  TRS-398 





Elektron Derin Doz Eğrisi 



Farklı Enerjilerdeki Elektronların 
Derin Doz Eğrileri  



İzodoz eğrileri 



Elektron Enerji Spektrumu ve 
Parametreleri 



Yüksek Enerjili Elektronlar 
 Emax,a : Elektron demetinin hızlandırıcı çıkış penceresindeki 

maksimum enerjisi 

 Emax,o : Elektron demetinin fantom yüzeyindeki maksimum enerjisi 

 Emax,z : Elektron demetinin z derinliğindeki maksimum enerjisi 

 Ēa  : Elektron demetinin hızlandırıcı çıkış penceresindeki ortalama 

enerjisi 

 Ep,a : Elektron demetinin hızlandırıcı çıkış penceresindeki en olası 
enerjisi 

 ra  : Enerji dağılımı (enerji spektrumunun yarı maksimumundaki 

genişlik) 



Menzil Enerji İlişkisi 

 Pratik menzil Rp eğrinin inen kısmına 

teğet ile fren ışınımı (Bremsstrahlung) 

kuyruğunun uzantısının kesişme 

derinliği olarak tanımlanır.  

 R50 soğurulan dozun maksimumunun 

%50’ si olan derinlik olarak tanımlanır.  

 Deneysel enerji menzil bağıntıları su 

fantomuna dik gelen geniş ve paralel 

elektron demetleri için tam geçerlidir. 



Elektron Dozimetrisi TRS 398 
Dozimetri Sistemi: 
  İyonizasyon  Odaları 
   Paralel düzlem :Bütün demet kaliteleri 

için tavsiye edilir.  
 R50 <4 g/ cm2  (E0<10 MeV) için mutlaka 
  
 Silindirik iyon odaları  
R50 ≥4 g/ cm2  (E0≥ 10 MeV)  kullanılabilir     



Elektron Dozimetrisi TRS 398 

 Paralel düzlem iyon odalarında 
referans noktası giriş penceresinin iç 
yüzeyi üzerinde pencerenin merkezinde 
alınır. 

 Bu nokta fantomda ilgilenilen noktaya 
pozisyonlanmalıdır. 

 İyon odası pencere kalınlıkları (mm ve 
mg/cm2 ) tablo 4te verilmiştir. 



















İyon odasının referans noktası 

 Paralel düzlem : Hava kavitesinin önü 

 Elektron demetleri için : silindirik iyon odasının 

merkezinden 0.5 rsil   mesafede 



Elektron Dozimetrisi TRS 398 

 FANTOM:Referans fantom su 
 Ölçüm derinliğinde en geniş alanın 4 

kenarından en az 5 cm geniş olmalıdır. 
 Yatay elektron demetleri için Fantom 

penceresi plastik ve kalınlığı 0.2-0.5 cm 
arasında olmalıdır. 

 Fantom penceresinin su eşdeğeri kalınlığı = 
pencere kalınlığı x plastiğin yoğunluğu ‘dur.  

 



Elektron Dozimetrisi TRS 398 

 Genellikle plastik olarak PMMA ve Clear 
Polystrene kullanılır. 

  Yoğunluk PMMA 1.19 g/ cm3                                  
polystrene   1.06 g/ cm3  

  R50< 4g/ cm2 (E0 <10 MeV)  olan demet 
kalitelerinde plastik fantom kullanılabilir.      



Elektron Dozimetrisi TRS 398 
 Paralel düzlem iyon odaları eğer su 

geçirmez değilse tercihan PMMA veya 
iyon odasına uyumlu bir  materyalle 
kaplanabilir.Hava kavitesinin önüne 1 
mm den daha kalın materyal 
eklenmemelidir. 

 Silindirik iyon odalarında da PMMA kılıf 
kullanılmalıdır.Tercihan 1 mm den daha 
kalın olmamalıdır.  
 



Elektron Dozimetrisi TRS 398  

 İyon odasındaki hava basıncının 
çevredeki basıncı izlemesi için iyon 
odası ve kılıf arasındaki hava 
boşluğunun  0.1-0.3 mm olması 
yeterlidir. 



Elektron Dozimetrisi TRS 398 
Demet Kalite Spesifikasyonu 
Elektronlar için demet kalite 
indeksi suda yarı değer 
derinliğidir. (R50)  Bu, suda 
maksimum soğurulan dozun 
%50 sinin soğurulan doz olduğu 
derinliktir. 



Elektron demet kalitesi R50 nin tayini 
için referans koşullar 

 Sabit SSD=100 cm de  
 R50< 7 g / cm2 (E0< 16 MeV)  
Fantom yüzeyinde en az 10 cmx10 cm 

alan büyüklüğü 
 R50>7 g / cm2 (E0>16 MeV) 
Fantom yüzeyinde en az 20 cmx 20 cm 
  alan büyüklüğü 

 
 

 



 Elektron demetleri :  

 Yarı değer derinliği R50 (Enerjiye dönüştürmekten 

kaçının) 
 

 R50 = 1.029 R50,ion – 0.06 g / cm2 (R50,ion       10 g / cm2) 

 R50 = 1.059 R50,ion – 0.37 g / cm2 (R50,ion > 10 g / cm2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 Yeni Zref = 0.6 R50-0.1 g / cm2 

 

TRS-398  
Demet Kalite Spesifikasyonu 

≤





TRS 398 
Elektron demet kalitesi (R50 ) 
9tayini referans koşulları 
 Fantom materyali : 

                              R50 ≥4 gcm^-2       su 

                          R50 <4 gcm^-2       su veya plastik 

 İyon odası tipi : 

              R50 ≥4 gcm^-2  paralel düzlem veya silindirik 

              R50 <4 gcm^-2  paralel düzlem  
 

 



TRS 398 
Elektron demet kalitesi (R50 ) 
9tayini referans koşulları 
SSD            100 cm 

Fantom yüzeyinde alan boyutları: 

                         R50 ≥7 gcm^-2  enaz  20cm x 20cm 

                      R50 <7 gcm^-2  enaz  10cm x 10cm 

İyon odasının referans noktasının konumu: 

     Paralel düzlem iyon odaları için ilgilenilen nokta 

     Silindirik iyon odaları için 0.5 rsil 



Elektron Dozimetrisi TRS 398 

 Zref  derinliğinde Q demet kalitesinde bir elektron demeti 
için iyon odası yokluğunda  suda soğurulan doz; 

     Dw,Q=MQND,w,Q0kQ,Q0 

MQ : Sıcaklık ve basınç; elektrometre kalibrasyonu; 
         polarite etkisi ve iyon tekrar birleşme etkileri için  
         düzeltilmiş dozimetre okuması 

ND,w,Q0 :Referans kalite Q0 da dozimetre için suda 
soğurulan doz kalibrasyon faktörüdür. 

kQ,Q0 :İyon odasına özel faktördür.Referans demet kalitesi 
Q0 ve gerçek demet kalitesi Q arasındaki farkları  
düzeltir. 



Elektron Dozimetrisi TRS 398 
 Zref teki soğurulan doz Zmax daki soğurulan doza çevrilir. 

          ND,w,Q                                   kQ,Qint                      

 kQ,Q0= -----------          kQ,Q0=--------- 
                  ND,w,Q0                                           kQ0,Qint 

         1)İyon odası Co-60 ile kalibre edilebilir.(Tablo18)      
(çeşitli Q kullanıcı demet kaliteleri ve birçok iyon odası için)  

         2)İyon odaları bir seri elektron demeti için kalibre edilir. 
         3) İyon odaları çapraz kalibre edilebilirler. 
   En yüksek elektron enerjisi R50>7g/cm2 (E0>16 MeV) 

tavsiye edilir. (Tablo 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



















 Plastik fantomdaki derinlik 

 zw=zpl cpl g/cm2 (zpl in g/cm2) 
 

 R50,ion =R50,ion,pl cpl g/cm2(R50,ion,pl  in g/cm2) 
 

 Zref,pl=zref/cpl g/cm2(zref in g/cm2)   
 MQ=MQ,pl hpl        



Düzeltme faktörleri 

        (273.2+T)     P0 

kTp=---------------  ------ 
        (273.2+T0)    P 
Sıcaklık-basınç 
 
 
 



Düzeltme faktörleri 

 Polarite düzeltmesi 
          ıM+ı +ıM-ı 
 Kpol=--------------- 
              2M 
Tekrar birleşme düzeltmesi (İki voltaj 

yöntemi) 
ks=a0 +a1(M1/M2)+(M1/M2)^2 

 



Suda Soğurulan Doz 

 Dw,Q(ref)=MQ ND,w,Q0 kQ,Q0  Gy/MU 
 

 Dw,Q (Zmax)=100 Dw,Q(Zref) / PDD(zref) 







TRS 398  

 Elektrometre :PTW , UNIDOS E 
 İyon odası : PTW , TM340001 
Suda soğurulan doz kalibrasyon faktörü 
NDW = 1,007 mGy/mGy 
NDW = 82,715 mGy/nC 

 



TRS 398 (6MeV) 
1.Radyoterapi cihazı ve referans koşullar 
Nominal doz hızı:   400 MU/dak 
Referans fantom:   su 
Referans alan : 10x10  cmxcm 
Demet kalitesi Q (R50,W ) = 2.440 g/cm^2 
Nominal Enerji:  6 MeV 
Ölçülen R50  = 2.440 g/cm^2 
Referans  SSD:  100 cm 
Referans derinlik : 0.6R50 -0.1 =1.4 g/cm^2 



TRS 398 (6MeV) 

2.İyon odası ve elektrometre 
İyon odası modeli: Roos 
İyon odası duvarı materyali: PMMA 
İyon odası duvarı kalınlığı : 0.1180 g/cm^2 
ND,w,Q0  =0.082715 Gy/Nc 
Kalibrasyon referans koşulları: 
P0 =101.3 kPa  T0 =20.0 C   rel.nem %10    
Polarizasyon voltajı: 200 V 



TRS 398  (6MeV) 

4.i.Dozimetre okumaları ve düzeltmeler                                   
P= 102.0 kPa  T=21.0 C  bağıl nem % 50 
              (273.2 +T) P0   
 kT, P = ------------------- = 0.9965 
              (273.2 + T0) P 
Düzeltilmemiş okuma  100 MU   12.855 nC 
                    M1= 0.1286 nC /MU 



TRS 398 (6MeV) 

4.iii. Polarite düzeltmesi 
Okuma (+V1 )   M+ =12.36 ; okuma(-V1)    M- =12.36 
       IM+I +I M-I   
kpol= ------------- = 1.0000 

            2M 



TRS 398 (6MeV) 
4.iv.Rekombinasyon düzeltmesi ( iki voltaj yöntemi) 
Polarizasyon voltajları: 
V1 (normal) =200 V      Okuma   M1= 12.54   
V2(azaltılmış)= 100 V   Okuma   M2 = 12.42 
Demet tipi : puls 
Voltaj oranı : V1 /V2 =2.000   
Okumaların oranı M1/M2 = 1.0095 
a0= 2.3370    a1= -3.6360  a2= 2.2990   
ks = a0 + a1(M1/M2) + a2( M1/ M2)^2 =1.0095 
( a0, a1, a2   tablo VIII den ) 

 
 



TRS 398 (6MeV) 
             M1 /M2 -1                 
  ks -1 = ------------     (kontrol edelim) 
              V1 /V2 -1      
                                  ks -1 = 0.010 
 
           M1 /M2 -1                 
           ------------ =0.010 
            V1 /V2 -1      



TRS 398 (6MeV) 
4.iv. V1 voltajında düzeltilmiş dozimetre okuması 
MQ = M1hpl kTP kelec kpol ks = 0.12937 nC /MU 
 Referans derinlikte soğurulan doz hızı 
Demet kalite düzeltme faktörü kQ,Q0 =0.938 
(Tablo 18)  
5.zref  derinliğinde suda soğurulan doz  
Dw,Q (zref) =MQ ND,w,Q0  kQ,Q0 =1.00 37 cGy /MU 
6.zmak.  derinliğinde suda soğurulan doz hızı 
zmak. = 1.30 g/cm^2 
 
 
 

 



TRS (6 MeV) 
PDD (zref=1.4 g/cm^2) = % 99.90 
Zmak. da soğurulan doz  

Dw.Q (zmak.) = 100Dw,Q (zref) / PDD (zref) 
            =1.0047 cGy/MU 



TRS 398 (9MeV) 
1.Radyoterapi cihazı ve referans koşullar 
Nominal doz hızı:   400 MU/dak 
Referans fantom:   su 
Referans alan : 10x10  cmxcm 
Demet kalitesi Q (R50,W ) = 3.576 g/cm^2 
Nominal Enerji: 9MeV 
Ölçülen R50  = 3.534 g/cm^2 
Referans  SSD:  100 cm 
Referans derinlik : 0.6R50 -0.1 =2 g/cm^2 



TRS 398 (9MeV) 

2.İyon odası ve elektrometre 
İyon odası modeli: Roos 
İyon odası duvarı materyali: PMMA 
İyon odası duvarı kalınlığı : 0.1180 g/cm^2 
ND,w,Q0  =0.082715 Gy/Nc 
Kalibrasyon referans koşulları: 
P0 =101.3 kPa  T0 =20.0 C   rel.nem %10    
Polarizasyon voltajı: 200 V 



TRS 398  (9MeV) 

4.i.Dozimetre  okumaları ve düzeltmeler                                   
P= 102.0 kPa  T=21.0 C  bağıl nem % 50 
              (273.2 +T) P0   
 kT, P = ------------------- = 0.9965 
              (273.2 + T0) P 
Düzeltilmemiş okuma  100 MU   13.18 nC 
                    M1= 0.1318 nC /MU 



TRS 398 (9MeV) 

4.iii. Polarite düzeltmesi 
Okuma (+V1 )   M+ =12.36 ; okuma(-V1)    M- =12.36 
       IM+I +I M-I   
kpol= ------------- = 1.0000 

            2M 



TRS 398 (9MeV) 
4.iv.Rekombinasyon düzeltmesi ( iki voltaj yöntemi) 
Polarizasyon voltajları: 
V1 (normal) =200 V      Okuma   M1= 12.5 
V2(azaltılmış)= 100 V   Okuma   M2 = 12.38 
Demet tipi : puls 
Voltaj oranı : V1 /V2 =2.000   
Okumaların oranı M1/M2 = 1.0097 
a0= 2.3370    a1= -3.6360  a2= 2.2990 
Ks = a0 + a1(M1/M2) + a2( M1/ M2)^2 =1.0095 
 
 
 



TRS 398 (9MeV) 
             M1 /M2 -1                 
  ks -1 = ------------     (kontrol edelim) 
              V1 /V2 -1      
                                  ks -1 = 0.010 
 
           M1 /M2 -1                 
           ------------ =0.010 
            V1 /V2 -1      



TRS 398 (9MeV) 
4.iv. V1 voltajında düzeltilmiş dozimetre okuması 
MQ = M1hpl kTP kelec kpol ks = 0.13259 nC /MU 
 Referans derinlikte soğurulan doz hızı 
Demet kalite düzeltme faktörü kQ,Q0 =0.924 
(Tablo 18)  
5.zref  derinliğinde suda soğurulan doz  
Dw,Q (zref) =MQ ND,w,Q0  kQ,Q0 =1.0134 cGy /MU 
6.zmak.  derinliğinde suda soğurulan doz hızı 
zmak. = 2.01 g/cm^2 
 
 
 

 



TRS (9MeV) 
PDD (zref=2.01 g/cm^2) = % 100 
Zmak. da soğurulan doz  

Dw.Q (zmak.) = 100Dw,Q (zref) / PDD (zref) 
            =1.0134 cGy/MU 



TRS 398 (12MeV) 
1.Radyoterapi cihazı ve referans koşullar 
Nominal doz hızı:   400 MU/dak 
Referans fantom:   su 
Referans alan : 10x10  cmxcm 
Demet kalitesi Q (R50,W ) = 5.016 g/cm^2 
Nominal Enerji: 12MeV 
Ölçülen R50  = 4.933 g/cm^2 
Referans  SSD:  100 cm 
Referans derinlik : 0.6R50 -0.1 =2.9  g/cm^2 



TRS 398 (12MeV) 

2.İyon odası ve elektrometre 
İyon odası modeli: Roos 
İyon odası duvarı materyali: PMMA 
İyon odası duvarı kalınlığı : 0.1180 g/cm^2 
ND,w,Q0  =0.082715 Gy/nC 
Kalibrasyon referans koşulları: 
P0 =101.3 kPa  T0 =20.0 C   rel.nem %10    
Polarizasyon voltajı: 200 V 



TRS 398  (12MeV) 

4.i.Dozimetre  okumaları ve düzeltmeler                                   
P= 102.0 kPa  T=21.0 C  bağıl nem % 50 
              (273.2 +T) P0   
 kT, P = ------------------- = 0.9965 
              (273.2 + T0) P 
Düzeltilmemiş okuma  100 MU   13.395 nC 
                    M1= 0.1340 nC /MU 



TRS 398 (12MeV) 

4.iii. Polarite düzeltmesi 
Okuma (+V1 )   M+ =12.36 ; okuma(-V1)    M- =12.36 
       IM+I +I M-I   
kpol= ------------- = 1.0000 

            2M 



TRS 398 (12MeV) 
4.iv.Rekombinasyon düzeltmesi ( iki voltaj yöntemi) 
Polarizasyon voltajları: 
V1 (normal) =200 V      Okuma   M1= 12.17 
V2(azaltılmış)= 100 V   Okuma   M2 = 12.05 
Demet tipi : puls 
Voltaj oranı : V1 /V2 =2.000   
Okumaların oranı M1/M2 = 1.0100 
a0= 2.3370    a1= -3.6360  a2= 2.2990 
 ks = a0 + a1(M1/M2) + a2( M1/ M2)^2 =1.0098 
(a0, a1, a2   tablo VIII den) 

 
 



TRS 398 (12MeV) 
             M1 /M2 -1                 
  ks -1 = ------------     (kontrol edelim) 
              V1 /V2 -1      
                                  ks -1 = 0.010 
 
           M1 /M2 -1                 
           ------------ =0.010 
            V1 /V2 -1      



TRS 398 (12MeV) 
4.iv. V1 voltajında düzeltilmiş dozimetre okuması 
MQ = M1hpl kTP kelec kpol ks = 0.13483 nC /MU 
 Referans derinlikte soğurulan doz hızı 
Demet kalite düzeltme faktörü kQ,Q0 =0.912 
(Tablo 18)  
5.zref  derinliğinde suda soğurulan doz  
Dw,Q (zref) =MQ ND,w,Q0  kQ,Q0 =1.017cGy /MU 
6.zmak.  derinliğinde suda soğurulan doz hızı 
zmak. = 2.80 g/cm^2 
 
 
 

 



TRS (12MeV) 
PDD (zref=2.9 g/cm^2) = % 99.9 
Zmak. da soğurulan doz  

Dw.Q (zmak.) = 100Dw,Q (zref) / PDD (zref) 
            =1.0180 cGy/MU 



Elektron Aplikatör’ü Takılmış Philips marka SL 25 medikal  lineer hızlandırıcı 







Çeşitli İyon Odası Tipleri için Hesaplanan  
değerleri        

Elektron Demet Kalitesi, 













Teşekkür Ederim 
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