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Soğurulan Doz 

 Kütle birimi başına soğurulan enerji 

 SI birimi Gray (Gy) 

 

1 Gy  = 1 Joule / 1 kilogram 

1 rad = 100 erg / 1 gram 

1 Gy  = 100 cGy = 100 rad 

 

 Medikal alanda deneysel çalışmalarda insan vücudunun 
büyük bir kısmı su olduğundan soğurucu ortam olarak su 
kullanılır.   



Derin doz eğrileri 



200 KVp  

SSD = 50 cm, 
HVL=1 mmCu 
Alan=10x10cm 

4 MV x-ray  

SSD = 100 cm 
Alan=10x10cm  

Co-60  

SSD = 80cm 
Alan=10x10cm 

10 MV x-ray  

SSD = 100cm, 
Alan=10x10cm 

 

(A) (B) 

(C) 
(D) 

İzodoz eğrileri 



Radyasyonun Özellikleri 
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Dozimetri Protokolleri 
 AAPM (American Association of Physics in Medicine, Kuzey Amerika) 

 IPEMB (Institution of Physics and Engineering in Medicine and Biology,  

                 İngiltere) 

 DIN (Deutscheo Institut für Normung, Almanya) 

 NCS (Nederlandse Commissie Voor Stralingsdosimetrie, Hollanda ve  

               Belçika) 

 NACP (The Nordic Association of Clinical Physics, İskandinav Ülkeleri) 

 ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements,  

                Uluslararası) 

 IAEA (International Atomic Energy Agency, Uluslararası) 



IAEA Dozimetri Protokolleri 
TRS, Technical Reports Series. 

 TRS-277, Absorbed Dose Determination in Photon and 
Electron Beams an İnternational Code of Practice 
(1987,1997). 

 TRS-374, Calibration of Dosimeters Used in Radiotherapy 
(1997). 

 TRS-381, The Use of Plane Parallel İonization Chambers 
in High Energy Electron and Photon Beams (1997). 

 TRS-398, Absorbed Dose Determination in External 
Beam Radiotherapy (2000). 



İkinci Derece Standart (Sekonder) 
Dozimetri Laboratuvarları 

 Türkiye’deki İkinci Derece Standart (Sekonder) 

Dozimetri Laboratuvarı, Çekmece Nükleer Araştırma 

ve Eğitim Merkezi, ÇNAEM’dir. 

 



Soğurulan Doz Ölçüm Sistemi 

 Elektrometre ve İyon Odaları 

 Fantomlar (su, katı su, polystyrene, acrylics)  

 Referans ortam, su 



    Farmer Marka 2570/1B                                Wellhöfer  Marka Dose 1      
     Model Elektrometre                                      Model Elektrometre 

Soğurulan Doz Ölçüm Sistemi 



      Silindirik iyon odası                                     Paralel Düzlem İyon odası    
      Farmer Tipi 0.6 cc NE                                   Wellhöfer PPC 40  

Soğurulan Doz Ölçüm Sistemi 



Soğurulan Doz Ölçüm Sistemi 

Silindirik iyon odası (Buildup cap’li)            Silindirik iyon odası (Buildup cap’siz) 
Farmer Tipi 0.6 cc NE                               Farmer Tipi 0.6 cc NE  



     Su Fantomu                                           Katı su Fantomu 

Soğurulan Doz Ölçüm Sistemi 



İyon Odalarının Tasarımları 

 Silindirik geometri tasarımlı  iyon odaları ile yapılan 

ölçümlerde yöne bağımlılık yoktur. 

 Paralel düzlem tasarımlı iyon odaları ile gelen ışınlar bir 

pencereden geçtikten sonra hassas hacme ulaşırlar, bu 

nedenle pencere ölçülecek radyasyon tarafına 

yönlendirilmelidir.  



İyon Odaları  
Silindirik iyon odaları : 

 İç çapları 7 mm’den küçük, iç uzunlukları 25 mm’den kısadır.  

 İyon odasının yapısı olabildiğince homojen olmalıdır.  

 İyon odasının duvar materyali ve buildup cap materyalinin 

aynı olması gerekmez. Ancak her ikisinin bileşimi de 

bilinmelidir.  

 Dış basınç koşulları ile çabuk dengeye gelecek şekilde dizayn 

edilmiştir. 

  İyon odalarının karakteristikleri Tablo-II’de verilmiştir.   



Farmer Graphite/aluminum  iyon odası 0.6 cc 











İyon Odaları  
Paralel Düzlem iyon odaları : 

 Paralel düzlem iyon odalarında plakalar arasındaki mesafe    

2 mm’den ve toplayıcı elektrotların yarıçapı 20 mm’den az 

olmamalıdır. 

  Pencerenin önü ince olmalıdır, 1 mm’den küçük olması 

tercih edilir.  

 Kaviteyi çevreleyen materyal su eşdeğeri olmalıdır. Yani 

kütle çarpışma durdurma gücü ve lineer saçılma gücü su 

gibi olmalıdır. 



Fantomlar 
 Soğurulan doz ölçümlerinde, foton ve elektron demetlerinin 

her ikisi için de fantom olarak su önerilir.  

 İletken olmayan plastik fantomların kullanımı büyük dikkat 

gerektirir. Bu fantomlarda özellikle elektron demetlerinin 

ölçümlerinde yük birikmesi oluştuğu gösterilmiştir. Bu yük 

birikmesi iyon odası civarında elektrik alanı oluşturur, bu da 

elektron akımını kaviteye doğru yönelterek bir sinyal 

artışına neden olur. Bu nedenle soğurulan doz ölçümünde 

elektronlar için daima su ya da iletken plastik fantomlar 

kullanılmalıdır.   



Fantom Boyutları 

 Ölçüm derinliğinde dört kenardan en geniş 

alan için 5’er cm pay olmalıdır. 5 cm pay, 

ölçüm yapılan maksimum derinliğin ötesinde 

de olmalıdır. 

 





Radyasyon Demet Geometrisi 

 Demet hizası ve konumu;  

  Kolimatör dönme ekseni 

  Geometrik demet ekseni 

  Radyasyon demet ekseni 

  Işık demet ekseni 





Yüksek Enerjili Fotonlar 
 Hızlandırıcılardan elde edilen foton demetleri hedefe çarpan elektron 

demetleri tarafından oluşturulur.  

 Meydana gelen sürekli spektrum (Bremsstrahlung spektrumu)  

 elektron enerjisine,  

 hedef materyaline, 

 hedef kalınlığına, 

 Aynı zamanda demet düzleştirici filtrenin  

 Kalınlığı,  

 Materyali,  

 dizaynına bağlıdır.   



 Sürekli spektrum x-ışınını karakterize eden parametre “ 

nominal maksimum enerji” (veya “nominal hızlandırma 

potansiyeli”)’dir.  

 

 Nominal maksimum enerji, yaklaşık olarak hedefe 

çarpan elektronların enerjisidir.  

Yüksek Enerjili Fotonlar 



 Warm-up etkisi : İyon odası ile ölçümler yapılmadan önce 

ölçüm sisteminin ısınması ve iyon odasının termal 

dengeye ulaşması için yeterli bir süre beklenmelidir. 

 Sızıntı Akımı : Sızıntı akımı ölçülmelidir. Sızıntı akımı, 

gerçek ölçümler için bulunan akımlarla karşılaştırıldığında 

önemsiz olmalıdır.    

Suda soğurulan dozun 
belirlenmesi 



 Polarite Etkisi : İyon odasının polarite etkisi, özellikle paralel 

düzlem iyon odaları için kontrol edilmelidir ve Tablo I’de 

verilen limitler içinde bulunmalıdır. Bu etki, düşük enerjili 

elektronlar için büyük olabilir. Pratikte genellikle yalnız bir 

polarite kullanılır. 

  
2

MM
M −+ +=

Suda soğurulan dozun 
belirlenmesi 



 Sıcaklık ve Basınç : İyon odaları, ölçümler esnasında iyon 

odasını çevreleyen hava kütlesine açıktır. İyon odasının 

kalibrasyon koşullarındaki oda sıcaklığı To, basınç Po, ölçümler 

esnasındaki sıcaklık T ve hava basıncı P ise; 

 

  

 

 Genellikle, To=20oC, Po=1013 mbar (760 mm-Hg)’dir. 

P
Px

T273.2
273.2P o

o
TP +

Τ+
=

Suda soğurulan dozun 
belirlenmesi 



 Nem : Duvar materyali A-150 plastik veya naylon (Higroskopik 

materyal) olan iyon odaları dışındaki iyon odalarında nem, oda 

kavitesinde oluşan yük üzerinde küçük bir etkiye sahiptir.  

Suda soğurulan dozun 
belirlenmesi 



 Tekrar Birleşme : İyonların tekrar birleşmesinden dolayı kavite 
hacminde toplanan yükün eksik etkisi bir düzeltme faktörü 
kullanımını gerektirir. Bu etki, 

  İyon odası geometrisine, 

  Uygulanan toplama voltajına, 

  Radyasyonla yük oluşum hızına bağlıdır.  

 Pulslu radyasyonlarda özellikle taramalı demetler ile tekrar 
birleşme için düzeltme faktörü oldukça önemli olur. Diğer 
yandan sürekli radyasyon (   -ışınları) için etki, genellikle 
çok küçüktür. 

Suda soğurulan dozun 
belirlenmesi 

γ 



Suda soğurulan dozun 
belirlenmesi 

 Rekombinasyon düzeltme faktörü Ps’yi belirlemek için deneysel bir 

yöntem tavsiye edilir. “İki-voltaj” yöntemi olarak adlandırılan yöntem 

basittir. Bu yöntem aynı ışınlama koşulları için kullanılan 2 farklı V1 

(normal çalışma bias voltajı) ve V2 voltajları için toplanan Q1 ve Q2 

yüklerinin ölçümüne dayanır.              

 V1 normal çalışma bias voltajında puls ve puls taramalı radyasyon için; 

  

 Burada ai sabitleri, Tablo VIII ve IX’dan bulunabilir. Sürekli radyasyon 

için Ps şekil 13’te verilmiştir. 

2

2

1
2

2

1
1os )

Q
Q(a)

Q
Q(aaP ++=

 
 
 











TRS-398 
 ND,W formalizm temeline dayanır. 
 Qo kalibrasyon kalitesinde 

 
   

 
 Diğer Q kullanıcı kalitesinde (fotonlar,elektronlar, ağır 

parçacıklar) 
 

   

 
              : Demet kalite faktörüdür. 

ooo QW,D,QQW, NMD =

oo QQ,QW,D,QQW, kNMD =

oQQk ,



TRS-398  
Demet Kalite Spesifikasyonu 

 Foton demetleri : 
 

 Sabit SCD’de iki farklı derinlikteki dozların oranı 
TPR20,10 (elektron kontaminasyonundan 
bağımsız) (60Co TPR değil) 



TRS-398  
 

 İyon odaları: Yüksek enerjili foton demetlerinde  
referans dozimetri için yalnız silindirik iyon odaları 
tavsiye edilir. 

 Fantomlar: Referans fantom sudur. Yatay 
demetlerde fantom penceresi  0.2 - 0.5 cm 
kalınlığında plastik olmalıdır. İyon odası 
pozisyonlanırken pencerenin su eşdeğeri kalınlığı 

   hesaba katılmalıdır.(twin dpl ) ; dPMMA =1.19  g/cm^3 

   dpolystrene = 1.06 g/cm^3 



TRS 398 
Foton demet kalitesi tayini referans 
koşulları 

 Fantom materyali : su 

 İyon odası tipi :silindirik veya paralel düzlem 

 Ölçüm derinlikleri : 20 gcm^-2 ve 10 gcm^-2 

 İyon odasının referans noktası: silindirik iyon 
odası için merkezi eksen üzerinde kavite hacminin 
merkezinde ; paralel düzlem için merkezi eksen 
üzerinde pencerenin iç yüzeyinde 

 İyon odası referans noktası konumu SCD: 100 cm   

  SCD de alan: 10 cm x 10 cm     

 

 





Demet Kalite Spesifikasyonu 

 Demet Kalitesi (TPR20,10’nun belirlenmesi): 

 
  

 

SCD = sabit = 100 cm 

d2= 20 g / cm2 

d1 = 10 g / cm2 

Alan = 10 cm x 10 cm (SCD = 100 cm’de)   

10

20

10

20
20,10 M

M
D
DTPR ≈=



TRS 398 
Yüksek enerjili Foton demetlerinde suda 
soğurulan doz tayini referans koşulları 

 Fantom materyali :su    İyon odası tipi: Silindirik 

 Ölçüm derinliği zref : 

   TPR 20,10 <0.7     10 gcm^-2 (veya 5 gcm^-2 )  
TPR 20,10 ≥0.7     10 gcm^-2  

  İyon odasının referans noktası: Merkezi eksen 
üzerinde kavite hacminin merkezinde 

 İyon odasının referans noktasının konumu: ölçüm 
derinliği olan zref 

 SSD/SCD     100 cm ; Alan boyutu: 10cmX10 cm                                        



İyon odasının referans noktası 

 Silindirik : İyon odasının merkezi 

 Paralel düzlem : Hava kavitesinin önü 





        için tavsiyeler 

 Kullanıcı iyon odası için          ‘ın doğrudan ölçülebilir 

 Qo olarak 60Co ile hesaplanan kQ günümüzde en genel 

pratik olandır 

 Geniş kapsamlı deneysel değerlerden iyon odalarının geniş 

bir örneği yalnız standart laboratuvarlar tarafından bulunan     

               değerleri kullanılabilir. Standart laboratuvarlarda 

bulunmamışsa tavsiye edilmez. 

oQQk ,

oQQk ,

oQQk ,



TRS-398  
 

              ND,w,Q 

k Q,Q0=  ----------- 

              ND,w,Q0 

Referans kalite Q0       Co-60 ise , 

                                          kQ,Q0 =kQ 

                                           ND,w,Q0 =ND,w  



TRS-398  
 

               



 



 



 



 



TRS 398  

 Elektrometre :PTW , UNIDOS E 
 İyon odası : PTW , TM30013 
Suda soğurulan doz kalibrasyon faktörü 
NDW =  1,003 mGy/mGy 
NDW =53,539 mGy/nC 

 



TRS 398 (6MV) 

1.Radyoterapi cihazı ve referans koşullar 
Nominal doz hızı:   400 MU/dak 
Referans fantom:   su 
Referans alan : 10x10  cmxcm 
Referans derinlik :10.0 g/cm^2 
Nominal hızlandırma potansiyeli:  6 MV 
Demet kalitesi ,Q(TPR20,10) : 0.668 
Set up:  SSD 
Referans mesafe: 100 cm 



TRS 398 (6MV) 

2.İyon odası ve elektrometre 
İyon odası modeli: PTW 30013 
İyon odası duvarı materyali: PMMA 
İyon odası duvarı kalınlığı : 0.057 g/cm^2 
ND,w,Q0  =53,539 mGy/nC 
Kalibrasyon referans koşulları: 
P0 =101.3 kPa  T0 =20.0 C   rel.nem %50    
Polarizasyon voltajı: 400 V 



TRS 398  (6MV) 

3.1.Dozimetre okumaları ve düzeltmeler                                   
P= 102.0 kPa T=21.0 C  bağıl nem % 50 
              (273.2 +T) P0   
 kT, P = ------------------- = 0.997 
              (273.2 + T0) P 
Düzeltilmemiş okuma  100 MU   12.53 nC 
                    M1= 0.1253 nC /MU 



TRS 398 (6MV) 

3.3. Polarite düzeltmesi 
Okuma (+V1 )   M+ = 13 ; okuma(-V1)     M- = 12.56 
       IM+I +I M-I   
kpol= ------------- = 1.001 

            2M 



TRS 398 (6MV) 
3.4.Rekombinasyon düzeltmesi ( iki voltaj yöntemi) 
Polarizasyon voltajları: 
V1 (normal) =400 V      Okuma   M1= 12.54  nC 
V2(azaltılmış)= 200 V   Okuma   M2 = 12.51  nC  
Demet tipi : puls 
Voltaj oranı : V1 /V2 =2.000   
Okumaların oranı M1/M2 = 1.002 
a0= 2.3370    a1= -3.6360  a2= 2.2990 

k s = a0 + a1(M1/M2) + a2( M1/ M2)^2 =1.002 
(a0 , a1, a2   Tablo VIII den) 

 
 
 



TRS 398 (6MV) 
             M1 /M2 -1                 
  ks -1 = ------------     (kontrol edelim) 
              V1 /V2 -1      
                                  ks -1 = 0.002 
 
           M1 /M2 -1                 
           ------------ =0.002 
            V1 /V2 -1      



TRS 398 (6MV) 
4. V1 voltajında düzeltilmiş dozimetre okuması 
MQ = M1 kTP kelec kpol ks = 0.1253 nC /MU 
 Referans derinlikte soğurulan doz hızı 
Demet kalite düzeltme faktörü kQ,Q0 =0.9916 
(Tablo 14)   
Dw,Q (zref) =MQ ND,w,Q0  kQ,Q0 =0.66510 cGy /MU 
Zmak. = 1.50 g/cm^2 
 
 
 

 



 SSD set-up  10x10 cmxcm  

PDD (zref=10 g/cm^2) = % 66.30 
Zmak. da soğurulan doz  

Dw.Q (zmak.) = 100Dw,Q (zref) / PDD (zref) 
            =1.0033cGy/MU 
 SAD set-up  
TMR   zref  de için 10x10 cmxcm 

TMR (zref =10 g/cm^2)                      Dw,Q(zref) 

 Zmak. da soğurulan doz Dw,Q(zmak.)=------------ 

                                               TMR (zref ) 



TRS 398 (15 MV) 

1.Radyoterapi cihazı ve referans koşullar 
Nominal doz hızı:   400 MU/dak 
Referans fantom:   su 
Referans alan : 10x10  cmxcm 
Referans derinlik :10.0 g/cm^2 
Nominal hızlandırma potansiyeli: 15MV 
Demet kalitesi ,Q(TPR20,10) : 0.764 
Set up:  SSD 
Referans mesafe: 100 cm 



TRS 398 ( 15 MV) 

2.İyon odası ve elektrometre 
İyon odası modeli: PTW 30013 
İyon odası duvarı materyali: PMMA 
İyon odası duvarı kalınlığı : 0.057 g/cm^2 
ND,w,Q0  =53,539 mGy/Nc 
Kalibrasyon referans koşulları: 
P0 =101.3 kPa  T0 =20.0 C   rel.nem %50    
Polarizasyon voltajı: 400 V 



TRS 398 (15MV) 

3.1.Dozimetre okumaları ve düzeltmeler                                   
P= 102.0 kPa T=21.0 C  bağıl nem % 50 
              (273.2 +T) P0   
 kT, P = ------------------- = 0.997 
              (273.2 + T0) P 
Düzeltilmemiş okuma  100 MU   14.905 nC 
                    M1= 0.1491 nC /MU 



TRS 398 (15MV) 

3.3. Polarite düzeltmesi 
Okuma (+V1 )   M+ = 15 ; okuma(-V1)     M- = 14.55 
       IM+I +I M-I   
kpol= ------------- = 1.000 

            2M 



TRS 398 (15MV) 
3.4.Rekombinasyon düzeltmesi ( iki voltaj yöntemi) 
Polarizasyon voltajları: 
V1 (normal) =400 V      Okuma   M1= 14.54  nC 
V2(azaltılmış)= 200 V   Okuma   M2 = 14.46  nC  
Demet tipi : puls 
Voltaj oranı : V1 /V2 =2.000   
Okumaların oranı M1/M2 = 1.006 
a0= 2.3370    a1= -3.6360  a2= 2.2990 
 ks = a0 + a1(M1/M2) + a2( M1/ M2)^2 =1.005 
(  a0, a1, a2  tablo VIII den )    

 
 



TRS 398 (6MV) 
             M1 /M2 -1                 
  ks -1 = ------------     (kontrol edelim) 
              V1 /V2 -1      
                                  ks -1 = 0.005 
 
           M1 /M2 -1                 
           ------------ =0.005 
            V1 /V2 -1      



TRS 398 (15MV) 
4. V1 voltajında düzeltilmiş dozimetre okuması 
MQ = M1 kTP kelec kpol ks = 0.1494 nC /MU 
 Referans derinlikte soğurulan doz hızı 
Demet kalite düzeltme faktörü kQ,Q0 =0.9736 
(Tablo 14)   
Dw,Q (zref) =MQ ND,w,Q0  kQ,Q0 =0.77876 cGy /MU 
Zmak. = 1.50 g/cm^2 
 
 
 

 



 SSD set-up  10x10 cmxcm  

PDD (zref=10 g/cm^2) = % 76.70 
Zmak. da soğurulan doz  

Dw.Q (zmak.) = 100Dw,Q (zref) / PDD (zref) 
            =1.0153 cGy/MU 
 SAD set-up  
TMR   zref  de için 10x10 cmxcm 

TMR (zref =10 g/cm^2)                      Dw,Q(zref) 

 Zmak. da soğurulan doz Dw,Q(zmak.)=------------ 

                                               TMR (zref ) 
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