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GİRİŞ

• Biliyoruz ki radyoterapide tümöre verilen dozda ± % 5 den fazla değişiklik göstermemesi gerekmektedir.

• Bu ise doğal olarak radyasyon dozimetrisindeki bütün belirsizliklerin en aza indirgenmesini 
gerektirmektedir.

• IAEA 1987 yılında TRS 277 raporunu yayınladı. (Bu protokol iyon odalarının hava kerma cinsinden 
kalibre edilme prensibine dayanmaktadır.)

• Daha sonra paralel plak iyon odalarının elektron huzmelerinin kalibrasyonunda (özellikle 10MeV 
altındaki enerjilerde) daha avantajlı olduğu görüldüğünden ve TRS 277’de bu iyon odalarıyla ilgili 
detaylı bilgi verilmediğinden;



….DEVAM

• IAEA 1997 yılında özellikle paralel plak iyon odaları için TRS 381 protokolünü geliştirmiştir. 

(TRS 277’deki veri ve protokollerin bir kısmının güncellemesini de içermektedir)

• TRS 277 deki belirsizlikler elektronlar için %3.7 , yüksek enerjili fotonlar için %3.2 ve Co-60 

için ise %2.5 civarında!

• Belirsizlikleri daha aza indirip soğurulan dozu daha kesinlikle hesaplamaya yönelik 

araştırma başlanmış.

• 2000 yılında IAEA TRS 398 protokolü geliştirilmiştir.



DOZİMETRİK EKİPMAN
İYON ODALARI

• Kullanılan iyon odaları
• 10 MeV ve yukarısındaki elektron enerjilerinde 

silindirik iyon odası kullanılabilir.

• Ortovoltaj x-ışınlarında

• Megavoltaj x-ışınlarında
Hava dolu ölçüm volümü

Merkezi elektrod

Silindirik iyon odaları   kullanılabilir
R50 ³ 4 g/cm2



DOZİMETRİK EKİPMAN
İYON ODALARI

• Paralel-Plaka (paralel-plan) iyon odaları
• 10MeV’nin altındaki elektron enerjilerinde kullanılması tavsiye edilir.

• Foton enerjilerinde build up bölgesi ve yüzey dozu ölçümlerinde 
kullanılır.

• Yüzeysel x-ışınları kalibrasyonunda kullanılır

Mutlaka paralel plak iyon odaları kullanılmalı

R50 < 4 g/cm2



  cavity guard electrode 

  

 
type 

diameter 
mm 

height 
mm 

ratio width 
mm 

ratio to 
height 

front window  
thickness 

g / cm2 

  Markus 5.3 2 2.7 0.2 0.1 0.102 

  Roos 16 2 8 4 2 0.118 

  NACP02 10 2 5 3 1.5 0.104 

         

  recommended  ³ 2 ³ 5  ³ 1.5 £ 0.1 

 

cavity guard electrode
type

diameter
mm

height
mm

ratio width
mm

ratio to
height

front window
thickness

g / cm2

Markus 5.3 2 2.7 0.2 0.1 0.102

Roos 16 2 8 4 2 0.118

NACP02 10 2 5 3 1.5 0.104

recommended ³ 2 ³ 5 ³ 1.5 £ 0.1



Paralel Plak İyon Odası 
Gereklilikleri: 

1-’Pancake’ veya ‘disk şekinde bir kavite’

2- Kavite çapının  kavite yüksekliğine oranı 5 veya üstü olmalı

3-Toplayıcı elektrodun çapı £ 20 mm 

4- Kavite yüksekliği £ 2 mm

5-Toplama elektrodunu guard elektrodu ile çevrili olmalı  bunun da 
genişliği ³ 1.5 x kavite yüksekliği. 

6- Ön pencerenin kalınlığı £ 0.1 g/cm2 (veya 1  mm  PMMA)



DOZİMETRİK EKİPMAN
İYON ODALARI



DOZİMETRİK EKİPMAN



DOZİMETRİK EKİPMAN
FANTOMLAR



DOZİMETRİK EKİPMAN
FANTOMLAR

• IAEA’nın teknik raporunda megavoltaj foton ve 

elektron huzmelerinde kalibrasyonda fantom 

materyali olarak su tavsiye edilmektedir.

• Fantom ölçüm derinliğinde dört tarafta (her 

yönde) en büyük alan boyutundan 5 cm daha 

büyük olmalı

• Derinlik yönünde de, maksimum derinlikten sonra 

en az 5 gr/cm2 daha fantom materyali olmalı. 

Ortavoltaj X-ışınlarında  bu derinlik en az 

10gr/cm2 olmalıdır.



DOZİMETRİK EKİPMAN
ÖLÇÜM FANTOMLARI

• Katı (plastik) fantomlar

• Artan kullanımlarına rağmen, referans 
ölçümlerde plastik fantom kullanımından 
kaçınılmalıdır.

• Bu tür fantomların kullanılması, absorbe dozda, 
meydana gelen hataların esas kaynağını 
oluşturmaktadır.



FOTON VE ELEKTRONLARDA KATI FANTOM 
FAKTÖRÜ



DOZİMETRİK EKİPMAN
KATI FANTOMLAR

• Katı-Plastik fantom kullanmanın dezavantajları:

• Derinliğin düzetmesi: zw= zpl cpl

• Dozimetre okuması düzeltmesi  MQ,pl : MQ=MQ,pl hpl

• Burada cpl derinlik düzeltme faktörü

hpl “fluence” düzeltme faktörü



DOZİMETRİK EKİPMAN
ÖLÇÜM FANTOMLARI

• Dikkat: Plastik fantomların kullanılmamasının bir nedeni hpl’nin neden olduğu 
yüksek belirsizliktir.

Cpl ve hpl için TRS 398 den gelen değerler



KALİBRASYON PROSEDÜRÜ
GENEL FORMÜL

• MQ : Q kalitesindeki huzmede düzeltilmiş elektrometre okuması 
·MQ = Mraw kTP kelec kpol ks

• ND,W,Q0: Standart laboratuvarda, Q0 huzme kalitesinde, suda 
yapılmış kalibrasyon faktörü

• kQ,Q0: Referans huzme Q0 ve kullanıcı huzmesi Q arasındaki farkı 
düzelten faktör

, , , ,w Q Q D w Qo Q QoD M N k=



KALİBRASYON PROSEDÜRÜ
İYON ODASININ SUDA POZİSYONLANDIRILMASI

• Pozisyonlandırma io. referans noktanın ölçüm noktasına ayarlanması 
(yerleştirilmesi) olarak tanımlanabilir

• IAEA TRS398 protokolüne göre silindirik io. Referans noktasının ölçüm 
noktasına ayarlanması:

• Huzme kalibrasyonu

• Yüks. En. Elektronlar ölçüm derinliğinden 0.5r daha derin



KALİBRASYON PROSEDÜRÜ
İYON ODASININ SUDA POZİSYONLANDIRILMASI

• IAEA TRS398 protokolüne göre paralel plak io. Referans noktasının ölçüm 
noktasına ayarlanması:

• Huzme kalibrasyon  & Derin doz ölçümü

Yüks. En. Elektronlar daima ölçüm derinliğinde



zref

.

Elektron Aplikatörü

SSD=100 cm

Fantom

.

.

zref=0.6R50-0.1 g/cm2

398



zref

.

Elektron Aplikatörü

0.5rcyl

zref=0.6R50-0.1 g/cm2

rcyl=İyon odasının yarıçapı

SSD=100 cm

.Silindirik İyon Odası

Fantom398



FARKLI İYON ODALARI İÇİN ETKİN ÖLÇÜM DERİNLİĞİ



YÜKSEK ENERJİLİ ELEKTRONLARDA 
POZİSYONLANDIRMA



DÜZELTME FAKTÖRLERİ

• Eğer iyon odası referans şartlar dışındaki bir yerde kullanılıyorsa burada 
ölçülen yük referans şartlarda olan etkiler için düzeltilme faktörleri 
kullanılarak referans şartlara getirilmelidir.

• Burada en önemli faktörler:
• kT,P sıcaklık, basınç (hava yoğunluğu)
• kpol polarite etkisi
• Ks iyon yeniden birleşme



HUZME KALİTESİ DÜZELTME FAKTÖRÜ

• İyon odalarının kalibrasyonunda sıklıkla huzme kalite faktörü Q0 olan 
cobalt-60 gamma ışınları kullanılmaktadır ve kQ normal olarak huzme 
kalite düzeltme faktörü olarak adlandırılır:

• kQ,Q0 = kQ,Co-60  = kQ



KQ HUZME KALİTE FAKTÖRÜNÜN BELİRLENMESİ



YÜKSEK ENERJİLİ ELEKTRONLAR İÇİN KALİTE 
İNDEKSİN BELİRLENMESİ

• Yüksek enerjili Elektronlar için 
Kalite parametresi Q’nun
belirlenmesi

• Megavoltaj elektron 
huzmelerinde kalite 
parametresi suda R50
derinliğine göre 
belirlenmektedir.



YÜKSEK ENERJİLİ ELEKTRONLAR İÇİN 
KALİTE İNDEKSİN BELİRLENMESİ

• TRS 398 e göre Yüksek enerjili elektronlarda 
kalite parametresi Q’nun belirlenmesi:

• R50 aşağıdaki koşullarda ölçülür

• Sabit SSD 100cm

• Su yüzeyinde alan boyutu

• En az 10cmx10cm eğer R50 ≤ 7g/cm2

• En az 20cmx20cm eğer R50 > 7g/cm2



YÜKSEK ENERJİLİ ELEKTRONLAR İÇİN KALİTE 
İNDEKSİN BELİRLENMESİ

• R50’nin ölçülmesi:

• İyon odası ile ölçtüğümüz 
iyonizasyon-derin doz eğrisi bu derin 
doz eğrisi değil

• Sudaki doz:
• Dw(P) = Dair .Sw,air .p

• Sw,air enerjiye bağlı, dolayısıyla 
derinliğe de bağlı



6             18 MEV PDI              PDD



KQ,Q0

• Elektron huzmelerinde out put sıklıkla zmaks’ta ölçülmek isteniyor.

• Tekrar hatırlatmak gerekirse bu derin doz eğrisinin elde edilmesini gerektirir.

• Elde edilen eğriyi derin-doz iyonizasyondan derin-doz eğrisine çevirmek gerekiyor.

• Bunun için ilgilenilen elektron enerjisinde derin iyonizasyon eğrisini (derinlik bağımlı sudan havaya 
durdurma gücü oranı) “stoping power ratio” ile çarpmak gerekecek. (TRS 398 Appendix B.)



YÜKSEK ENERJİLİ ELEKTRONLARDA Zmaks’daki
ABSORBE DOZ
• Derinlik bağımlı sudan havaya durdurma gücü oranı elektron 

huzmesinde aşağıdaki gibi bulunur:

Burada: x =In(R50), ve y = z/R50



IAEA EXCEL ÇALIŞMA SAYFASI



ELEKTRON HUZMELERİNDE ÇAPRAZ 
KALİBRASYON

• İyonizasyon odasının çapraz kalibrasyonu ne demek?

• Çapraz kalibrasyon, kalibrasyonu olmayan bir iyon odasının kalibrasyonu olan 
bir referans iyon odası ile uygun bir enerjide kalibre edilmesidir.

• Bir örnek vermek gerekirse, cobalt-60 radyasyonunda kalibre edilmiş bir 
referans iyon odası ile bir paralel plaka iyon odasının, kullanılan bir elektron 
huzmesinde kalibrasyonunun yapılması verilebilir.

• Fazla ara işlem gerektirmesine rağmen paralel plaka iyon odalarının çapraz 
kalibrasyonu, paralel plak iyon odalarının 60Co da doğrudan kalibre 
edilmesinden daha kolaydır.

• Bunun nedeni ise: 60Co huzmesinde paralel plaka iyon odaları için pwall
düzeltilmesindeki problemdir.



YÜKSEK ENERJİLİ ELEKTRONLARDA 
KALİBRASYON BELİRSİZLİKLERİ (TRS 398’DEN)



ÇAPRAZ KALİBRASYON İÇİN ÖLÇÜM KOŞULLARI



ELEKTRON HUZMESİ PARAMETRELERİ



ELEKTRON HUZMESİ PARAMETRELERİ

7,434cm 7,546cm

2,338cm 2,355cm 1,3

4,4



ÇAPRAZ KALİBRASYON ÖLÇÜM ŞARTLARI



ELEKTRON HUZMELERİNDE ÇAPRAZ KALİBRASYON
ÇAPRAZ KALİBRASYON PROSEDÜRÜ

• En yüksek elektron enerjisinde yapılması E0>16 MeV tavsiye ediliyor.

• Referans iyon odası ve kalibre edilecek iyon odası ayrı ayrı suda zref’e

yerleştirilerek karşılaştırılır.

• Kalibrasyon faktörü !",$,%&'())*
kalibre edilecek iyon odası için suda absorbe doz 

protokolüne göre, çapraz kalibrasyon kalitesi Qcross’a bağlı olarak şu şekilde verilir:



ELEKTRON HUZMELERİNDE ÇAPRAZ KALİBRASYON
ÇAPRAZ KALİBRASYON PROSEDÜRÜ

• Örneğe aktardığımızda şu şekle çevirebiliriz.
• Örnek:
• Kalibre edilecek iyon odası: Paralel plan Roos çember
• Çapraz kalibrasyon için kullanılacak : Silindirik Farmer tipi iyon odası
• Çapraz kalibrasyon 18MeV elektron enerjisinde gerçekleştirilecek.



ROOS PARALEL PLAK İO. İÇİN ÇAPRAZ KALİB. 
FAKTÖRÜNÜN BELİRLENMESİ



ELEKTRON HUZMELERİNDE ÇAPRAZ KALİBRASYON
ÇAPRAZ KALİBRASYON PROSEDÜRÜ

• Çapraz kalibrasyonu yapılan sonradan kullanımı

• !",$,%&'())* çapraz kalibrasyon faktörü herhangi bir huzmenin absorbe doz kalibrasyonunda 
aşağıdaki denklem yardımı ile kullanılabilir.

• Buradaki +%,%&'())* aşağıdaki işlemle türetilebilir.

• Burada verilen değerler TRS 398 Tablo 7 IV’de veriliyor.





ELEKTRON ÇAPRAZ KALİBRASYON

2,36cm

2,36cm



BULUNAN ND,W CROSS’UN TEST EDİLMESİ

• Örneğin 6Mev’da referans derinlikte ölçümler alınır.

• Bulunan bu değer bulunan çapraz kalibrasyon faktörü ve 
• Tablo 7 IV’den bulunan kQ,Q0 ile çarpılarak output tespit edilir.



ÖZET: TRS 398 ELEKTRON HUZME KALİBRASYONU

• 1) Silindirik iyon odaları 10MeV ve üzerindeki elektron enerjilerinde ; 

• Paralel plan iyon odaları ise 10MeV altındaki enerjilerde kullanılması tavsiye edilmektedir.

• 2) Temel kalibrasyon denklemi:

• 3) Okunan yüke uygulanan en önemli düzeltme faktörleri:

• kT,P sıcaklık ve basınç düzeltmesi

• Kpol polarizasyon düzeltmesi

• Ks İon yeniden birleşme düzeltmesi

, , , ,w Q Q D w Qo Q QoD M N k=



ÖZET: TRS 398 ELEKTRON HUZME KALİBRASYONU

• 4) TRS 398 de kalite düzeltme faktörleri tablo haline getirilmiştir.

• kQ aşağıdaki formülden hesaplanabilir.

• 5) Ölçümler enerjiye bağlı olarak belirlenen referans derinliklerde yapılı:

• Zref = 0.6 R50 – 0.1 g/cm2

• 6) Çapraz kalibrasyon paralel plan iyon odalarında elektron dozimetresinde yapılarak 
hesaplanacak absorbe dozdaki belirsizliği azaltmak için kullanılabilir.



İlginiz ve sabrınız için çok
teşekkürler!


