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• Radyasyondan korunmada amaç, çalışanların, halkın 
ve çevrenin radyasyonun zararlarına veya radyoaktif 
kirlenme riskine karşı korunmasıdır.

• Radyasyondan korunmada hedef, radyasyonun iki 
temel zararına karşı önlemler geliştirmektir.
1. Radyasyonun akut etkiler oluşturma yeteneğini

zayıflatmak,

• Deterministik ya da non-stokastik etkiler

• Ciltte kızarıklık gibi;

2. Radyasyonun kronik etkilere yol açma olasılığını
azaltmak,

• Stokastik etkiler 

• Lösemi gibi.

Radyasyondan korunma

Toplam ortalama yıllık 

Etkin doz= 3.6 mSv/yıl

Toplam ışınlanma

İnsan yapımı kaynaklar
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• Radyasyondan korunma önlemleri üç ayaklı bir doz 
sınırlama sisteminin parçası olarak düşünülür.

• 1) Uygulamaların Gerekliliği: 
– Işınlanmanın zararlı sonuçları gözönünde

bulundurularak, net bir fayda sağlamayan hiçbir
radyasyon uygulamasına izin verilemez.

• 2) Optimizasyon: 
– Radyasyona maruz kalmaya sebep olan uygulamalarda, 

olası tüm ışınlanmalar için bireysel dozların büyüklüğü, 
ışınlanacak kişilerin sayısı, ekonomik ve sosyal faktörler
göz önünde bulundurularak mümkün olan en düşük
dozun alınması sağlanır.

• 3) Doz Sınırlaması:  
– Tıbbi ışınlamalar hariç, izin verilen tüm ışınlamaların

neden olduğu ilgili organ veya dokudaki eşdeğer doz ve
etkin doz, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde
belirtilen yıllık doz sınırlarını aşamaz.

Doz sınırlama sistemi

Tolere 

edilebilir 

risk

ALARA 

Düzeyi

Kabul 

edilebilir 

risk

Doz Sınırı
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• Yıllık doz sınırları sağlığa zarar vermeyecek şekilde uluslararası 
standartlara uygun olarak, radyasyon görevlileri ve toplum üyesi 
kişiler için ayrı ayrı belirlenmiştir.

• Toplum üyesi kişiler için etkin doz yılda 1 mSv’i geçemez. 
– Özel durumlarda; ardışık beş yılın ortalaması 1 mSv olmak üzere yılda 5 

mSv’e kadar izin verilir. 

– Cilt için yıllık eşdeğer doz sınırı 50 mSv, göz merceği için 15 mSv’dir.

• Radyasyon görevlileri için etkin doz ardışık beş yılın ortalaması 20 
mSv’i, herhangi bir yılda ise 50 mSv’i geçemez. 

– El ve ayak veya cilt için yıllık eşdeğer doz sınırı 500 mSv, göz merceği 
için 150 mSv’dir. 

– Göz merceği ort<20 mSv/y; max<50 mSv/y (ICRP 2011)

• Radyasyon Görevlisi, radyasyon kaynağı ile yürütülen işlerde çalışan 
ve görevi gereği, toplum üyesi kişiler için tanımlanmış doz 
sınırlarının üzerinde radyasyona maruz kalma olasılığı olan kişidir.

Yıllık doz sınırları
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• «İzin verilen tüm ışınlamalarda» kişilerin maruziyetinin yıllık doz 
sınırlarının altında kalması için belli kontrol önlemlerine baş vurulur.

• 1) Süre: Radyasyon dozu kaynak yakınında geçirilen süre ile ilgilidir.
• Ne kadar kısa süre, o kadar az doz!

• Kaynakla çalışma süresi kısa tutulmaya çalışılır; 

• 2) Mesafe: Radyasyon dozu kaynağa uzaklıkla ilişkilidir.
– Ne kadar uzak, o kadar güvenli!

– Alınan doz, mesafenin karesi ile ters orantılıdır (Ters kare kuralı).

• Kaynak mesafesi 2 katına çıkarsa, alınacak doz 4 kat azalır.

• 3) Zırhlama: Radyasyon dozu kaynak şiddetine bağlıdır.
– Radyasyon kaynağı ile çalışan arasına konacak bir engel kaynak şiddetini 

ya tamamen elimine eder, ya da kabul edilebilir bir düzeye indirir.

– Seçilecek zırhın türü ve miktarı, kaynağın özelliklerine bağlıdır. 

Dış radyasyondan korunmanın temel prensipleri
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• İyi bir radyasyon zırhı kaynak yakınında zaman geçiren bireylerin
– Radyasyon maruziyetlerini tolere edilebilir düzeylerde sınırlayarak

– Radyasyondan korunmalarını optimize etmeyi amaçlar.

1. Zırhlama tasarım 
hedefinin belirlenmesi

3. Zırh özelliklerinin 
belirlenmesi

2. Radyasyon alanının 
karakterizasyonu

Radyasyon zırhlama

Radyasyon kaynağının

•Şiddeti (intensite/aktivite)

•Yaydığı parçacık türü

•Enerji spektrumu

•Hacmi ve geometrisi

•Konumu

•Uçuş doğrultusu

•Vs.

Radyasyon zırhı

•Materyali

•Konumu

•Kalınlığı

•Vs.

A
B C

Korunacak birey

•Toplum üyesi

•Çalışan

•Denetimli alan

•Gözetimli alan

 Adımlar
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• Tasarım hedefi «tolere edilebilir» doz hızı  𝑯 düzeyi’dir.
– Radyasyon zırhının (malzeme türü/kalınlığı), ilgilenilen alandaki doz 

hızını tasarım hedefinin altında tutması beklenir.

• Tasarım hedefi belirlenirken genellikle mevzuat limitleri esas alınır.
– İşletmeci/ruhsat sahibi, kurumsal politikası olarak düzenleyici otoritenin 

öngördüğünden daha düşük bir hedef de seçebilir (ALARA).

• Tasarım hedefi, genellikle haftalık iş yükü cinsinden tanımlanır.
– Zırhlanacak çalışma alanını kullanacak bireylerin toplum üyesi mi, yoksa 

radyasyon görevlisi mi olduklarına göre tanımlanır.

• Toplum üyesi kişiler için 

– Etkin doz kısıtı: Yıllık: 1 mSv  Haftalık 20 μSv

• Radyasyon görevlileri için 
– 50 mSv/y etkin doz limiti yerine ALARA kapsamında hedef <5 mSv/y.

– Etkin doz kısıtı: Yıllık: 5 mSv  Haftalık 100 μSv

Adım 1. Zırhlama tasarım hedefinin belirlenmesi

1
𝑚𝑆𝑣

𝑦
×

1 𝑦

50 ℎ𝑎𝑓𝑡𝑎
= 0.02

𝑚𝑆𝑣

ℎ𝑎𝑓𝑡𝑎
= 20

𝜇𝑆𝑣

ℎ𝑎𝑓𝑡𝑎

5
𝑚𝑆𝑣

𝑦
×

1 𝑦

50 ℎ𝑎𝑓𝑡𝑎
= 0.1

𝑚𝑆𝑣

ℎ𝑎𝑓𝑡𝑎
= 100

𝜇𝑆𝑣

ℎ𝑎𝑓𝑡𝑎
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• Zırhlama tasarımının en önemli adımıdır.

• Toplanacak veriler:
– Kaynağın yaydığı parçacıkların türü, 

– Konumu,

– Geometrisi, 

– Işıma şiddeti, 

– Enerji spektrumu,

– Parçacıkların uçuş doğrultuları, vs.

• Belirlenecek nicelikler:
– Zırhın hangi materyalden yapılacağı,

– Zırh kalınlığının ne olacağı,

– Zırhlanacak kaynağa ve korunacak bireylere göre zırhın hangi konuma 
yerleştirileceği vs.

Adım 2. Radyasyon alanının karakterizasyonu
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a) Zırh materyali, radyasyon kaynağının türüne göre belirlenir.

Adım 3. Zırh özelliklerinin belirlenmesi

Alfa parçacıkları

• Havada ancak birkaç 
cm yol alabilirler. 

• Derinin ölü tabakasını 
geçip de vücuda 
giremezler. 

• İnce bir malzeme ile 
dahi durdurulabilirler.

• Bir dış radyasyon 
tehlikesi yaratmazlar. 

• Çoğunlukla zırhlama 
gerektirmezler.

Beta parçacıkları

• Çoğu deriyi aşamaz.

• Yeterince şiddetli bir 
kaynak, cilt ya da göze 
zarar verebilir. 

• Yüksek enerjili ya da 
intensiteli kaynaklar 
için zırhlama gerekir.

• Düşük yoğunluklu 
materyaller,

• Plastik, 
alüminyum, vs.

X ve gama ışınları ile

• Oldukça girici 
olduklarından dış 
radyasyon maruziyeti 
açısından önemlidirler. 

• Zırhlama gerektirirler.

• Yüksek yoğunluklu 
materyaller,

• Kurşun, çelik, 
beton, vs.

Nötronlar

• Oldukça girici 
olduklarından dış 
radyasyon maruziyeti 
açısından önemlidirler. 

• Zırhlama gerektirirler.

• Hidrojen içeren 
materyal 

• Beton, su, 
polietilen, bor 
katkılı parafin, vs.

Kağıt Doku
Su

Beton

Foton kaynakları için 
yüksek atom numaralı 
yoğun malzemelerden 
yapılan zırhlar gerekir.

Nötronlar için yüksek 
hidrojen içerikli 

malzemelerden yapılan 
zırhlar tercih edilir.
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b) Zırh kalınlığı iki faktör esas alınarak hesaplanır:

• 1) Radyasyon kaynağının yaydığı parçacıkların enerjisi
– Yüksek enerjili radyasyon kaynakları için daha kalın zırhlar gerekir.

• Tek enerjili veya spektrumlu

• 2) Radyasyon kaynağının şiddeti
– Şiddeti yüksek radyasyon kaynakları için daha kalın zırhlar gerekir. 

• Radyoaktif kaynaklar  Aktivite

• Radyasyon yayan cihazlar  İntensite

• Zırhlama problemi, S şiddetine sahip bir kaynağın ilgilenilen bir 
alandaki doz hızını «tolere edilebilir»  𝐷 düzeyine indirecek zırhın 
malzeme türü ve kalınlığını bulmaya indirgenebilir.

Adım 3. Zırh özelliklerinin belirlenmesi

 𝐷 = 𝑍 ⊗ 𝑆
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• Gama yayan 𝐴 aktiviteli bir nokta kaynağın foton akısından dolayı 𝑑
kadar uzağındaki bir noktada oluşturacağı  𝐷0 doz hızı (Gy/h):

– 𝑓: 𝐸 enerjisi ile yayımlanan fotonların bozunum yüzdesi;

–  𝜇𝑒𝑛
𝜌: kütlesel enerji soğurma katsayısı 𝑚2

𝑘𝑔
; 

– 𝜌: havanın yoğunluğu 𝑘𝑔

𝑚3 .

• 𝐴 = 1 𝐵𝑞, 𝑑 = 1 𝑚 alınır ve tüm sabitler birleştirilirse, herhangi bir 
kaynak için özgül gama-ışını sabiti elde edilir: 

Gama ışını sabiti, Γ

 𝐷0 =
A 𝐵𝑞

𝑏𝑜𝑧./s
𝐵𝑞

× 𝑓
γ

boz.
× 𝐸

𝑀𝑒𝑉
γ

1.6 × 10−13 𝐽
𝑀𝑒𝑉

×  
𝜇𝑒𝑛

𝜌
𝑚2

𝑘𝑔

4𝜋 𝑑2 𝑚2

Γ = 1.273 × 10−14 

𝑖

𝑓𝑖 𝐸𝑖  
𝜇𝑒𝑛,𝑖

𝜌
𝐺𝑦 𝑚2

𝐵𝑞 𝑠
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• Farklı izotopların özgül gama-doz hızı sabitleri tablolarda mevcuttur. 

• Bu değerler yardımıyla, aktivitesi A olan herhangi bir zırhsız 
kaynağın 𝑑 kadar uzağındaki bir noktada oluşturacağı

– Kerma hızı (μGy/h) Eşdeğer doz hızı (μSv/h)

şeklinde elde edilir.

Gama ışını sabiti, Γ

 𝐷0 𝜇𝐺𝑦/ℎ =
A 𝐺𝐵𝑞

𝑑2 𝑚2
Γ

μGy/h

G𝐵𝑞/𝑚2
 𝐻0 𝜇𝑆𝑣/ℎ =

A 𝐺𝐵𝑞

𝑑2 𝑚2
Γ

μSv/h

G𝐵𝑞/𝑚2

Radyonüklit
𝑅 𝑐𝑚2

𝑚𝐶𝑖 ℎ

𝑮𝒚𝒎𝟐

𝑩𝒒 𝒔

𝜇𝐺𝑦 𝑚2

𝐺𝐵𝑞 ℎ

𝝁𝑺𝒗𝒎𝟐

𝑮𝑩𝒒 𝒉
18F 5.73 3.764E-17 135.5   148.9   

60Co 12.96 8.514E-17 306.5   336.8   
68Ga 5.37 3.528E-17 127.0   139.6   

99mTc 0.6 3.941E-18 14.2   15.6   
99Mo 1.45 9.525E-18 34.3   37.7   
123I 1.53 1.005E-17 36.2   39.8   
125I 1.41 9.262E-18 33.3   36.6   
131I 2.16 1.419E-17 51.1   56.1   

137Cs 3.32 2.181E-17 78.5   86.3   
226Ra 8.25 5.419E-17 195.1   214.4   
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• Gama kaynağı ile ilgilenilen nokta arasına 𝑥 kalınlığındaki bir engel 
girerse, ilk durumdaki  D0 doz hızı  D 𝑥 değerine azalır.

– 𝜇: engelin yapıldığı materyalin doğrusal zayıflatma katsayısıdır (𝑐𝑚−1).

• Zırh hesaplamalarında lineer zayıflatma katsayısı yalnızca «iyi 
geometri» şartları sağlandığında doğru sonuçlar verir. 

– İnce hedef, dar demet, vs.

– Bu şart sağlanmıyorsa, ilgilenilen alana 

olduğundan daha az sayıda foton ulaşmış görünür.

• Ancak pratikte, zırh malzemesi içinde saçılmaya uğrayan fotonlar 
da ilgilenilen alana ulaşarak hesaplanan doza katkıda bulunur.

– «Zayıf geometri» durumu

Zırhın radyasyon alanına etkisi

 𝐷 𝑥 =  𝐷0𝑒
−𝜇𝑥  𝐻 𝑥 =  𝐻0𝑒

−𝜇𝑥
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• Bu yanlışlık, birikim faktörü B kullanılarak düzeltilebilir.

– Birikim (build-up) faktörü, birincil demetten kopup saçılan ama 
detektöre ulaşan fotonları da hesaba katar.

– B, birimsiz bir nicelik olup, değeri her zaman 1’den büyüktür.

– B, soğurucunun özelliklerine (𝜇 , 𝑥, vs.) ve foton enerjisine bağlıdır.

• Farklı malzemeler ve foton enerjileri için birikim faktörleri tablo ve 
grafikler halinde mevcuttur (genellikle µx’in bir fonksiyonu olarak).

– 𝜇𝑥, ortalama serbest yol sayısı.

Birikim faktörü

𝐵 =
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑅𝑎𝑑𝑦𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 + 𝑆𝑎ç𝚤𝑙𝑎𝑛 𝑅𝑎𝑑𝑦𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑅𝑎𝑑𝑦𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛
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• Doz hızı bağıntısına birikim katsayıları da dahil edilirse,

elde edilir.

• Buradan, eşdeğer doz hızını  𝐻 𝑥 değerinde tutmak için gerekli zırh 
kalınlığı hesaplanabilir.

• Ancak birikim faktörü B, denklemin bilinmeyeni olan zırh 
kalınlığının (x) bir fonksiyonudur!

– Yani x bilinmeden, B’nin bilinmesi imkansızdır.

Zırh kalınlığı hesabı

 𝐻 𝑥 = 𝐵  𝐻0𝑒
−𝜇𝑥 = 𝐵

𝐴Γ

𝑑2
𝑒−𝜇𝑥

𝑥=−
1

𝜇
𝑙𝑛

 𝐻 𝑥

𝐵
𝐴Γ

𝑑2



1. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi | 19-21 Kasım 2015, Ankara | Radyolojik Tesislerin Tasarım ve Zırhlamasında Optimizasyon | Prof.Dr. Ahmet Bozkurt | 16/30

• Bu açmazdan kurtulabilmenin bir kaç yolu vardır.

• 1. İterasyon: x’in tahmini bir değeri (x0) için tablolardan B belirlenir; 
buna karşılık gelen doz hızı denklemden hesaplanır. 

– Hesaplanan  𝐻 𝑥 , istenen bir hedef doz hızı  𝐻𝐿’den büyük ise, x0 arttırılır 
ve işlemler hedef doz hızına ulaşılana kadar tekrarlanır.

• 2. Enerji soğurma katsayısı: Zırh denkleminde μ/ρ yerine μen/ρ 
kullanılırsa, birikim faktörüne (B) gerek kalmaz.

Teknik açıdan doğru değildir; sadece basit 

olduğundan tercih edilir.

• 3. Bilgisayar hesaplamaları: Karmaşık zırh ve kaynak geometrileri 
için hassas bilgisayar hesaplamaları gerçekleştirilir.

– Bu amaçla kullanılan bilgisayar modelleri, genellikle Monte Carlo (MC) 
yöntemini ya da Discrete Ordinates Tekniğini (DOT) içerir.

• DOT, belli basitleştirilmiş durumlar için Boltzman transport denklemini 
çözmeye yarayan bir sayısal integrasyon tekniğidir.

• MC ise geniş veri tablolarını ve rasgele sayı üreticilerini kullanarak radyasyonun 
bir zırh içerisindeki yayılımını matematiksel olarak izlemeye çalışır.

• Ticari programlar: Microshield, FastRad

Zırh kalınlığı hesabı

𝑥=−
1

 
𝜇𝑒𝑛

𝜌
𝑙𝑛

 𝐻 𝑥

𝐵
𝐴

𝑑2
Γ
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• 4. Geniş demet geçiş eğrileri: Farklı radyoizotoplar ya da foton 

enerjileri için  
 𝐻 𝑥

 𝐻0
’ın zırh kalınlığına (x) karşı çizildiği grafiklerdir.

– İlgilenilen nokta için zırhsız durumdaki doz hızının  𝐻0 zırh ile hedeflenen 
doz hızına  𝐻 𝑥 oranı (Geçiş faktörü, B) hesaplanır

– Buna karşılık gelen 𝑥 değeri ilgili geçiş eğrisi grafiğinden seçilip, uygun 
zırh kalınlığı olarak belirlenir.

– Sadece sınırlı sayıda izotop ve zırh materyali için geçiş eğrileri mevcuttur.

• Bu sebeple kullanımları kısıtlıdır.

Zırh kalınlığı hesabı

𝐵 =  
 𝐻0

 𝐻 𝑥
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Geniş demet geçiş eğrileri (Broadbeam transmission cs.)

511 keV için geniş demet geçiş faktörleri

Kalınlıka,b Kurşun Betonc Demir

0 1.0000 1.0000 1.0000

1 0.8912 0.9583 0.7484

2 0.7873 0.9088 0.5325

3 0.6905 0.8519 0.3614

4 0.6021 0.7889 0.2353

5 0.5227 0.7218 0.1479

6 0.4522 0.6528 0.0905

7 0.3903 0.5842 0.0542

8 0.3362 0.5180 0.0319

9 0.2892 0.4558 0.0186

10 0.2485 0.3987 0.0107

12 0.1831 0.3008 0.0035

14 0.1347 0.2243 0.0011

16 0.0990 0.1662 0.0004

18 0.0728 0.1227 0.0001

20 0.0535 0.0904

25 0.0247 0.0419

30 0.0114 0.0194

40 0.0024 0.0042

50 0.0005 0.0009

a Kurşun için kalınlık, mm cinsinden
b Beton ve demir için için kalınlık, cm cinsinden
c Betonun yoğunluğu = 2,35 g cm-3
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• PET görüntülemede genellikle FDG şeklinde F-18 kullanılır.
– F-18, bir pozitron yayıcı radyoizotoptur; yarı-ömrü 109.8 dk.

• F-18’in yaydığı pozitron, maddesel ortamda yavaşlar ve karşılaştığı 
bir elektronla birleşerek zıt yönlü iki anihilasyon fotonu üretir.

– PET sistemleri, 511 keV enerjili bu gamalara karşı zırhlanır.

– 511 keV fotonların HVL’si: kurşun 5 mm, beton 98 mm; 

• F-18 için doz hızı sabiti (Γ): 0.143 (µSv/h)/(MBq m2). 
– Diğer görüntüleme yöntemlerinde radyasyon kaynağı görece küçük 

olduğundan, bir nokta olarak değerlendirilebilir;

– PET’de aktivite hasta vücuduna dağılacağından nokta kaynak varsayımı 
yanlış olur; kaynak geometrisi önemlidir.

– Hasta azaltım faktörü: 0.643; Γ=0.092 (µSv/h)/(MBq m2)

Pozitron Emisyon Tomografi (PET)’de Zırhlama

 
𝜇𝑒𝑛

𝜌
ℎ𝑎𝑣𝑎,0.511𝑀𝑒𝑉

= 0.029654  𝑐𝑚2
𝑔
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PET hastalarından yayımlanan dozu etkileyen faktörler 

Görüntülenmek üzere FDG verilen hastanın vücudundan yayımlanacak 
radyasyon dozunu belli faktörler etkiler.

1. Radyasyon dozunun bir kısmını hasta vücudu ve PET tarayıcı soğurur.

– Vücut soğurma oranı 0.36; Tarayıcı soğurma oranı %15

2. F18’in radyolojik bozunmasından dolayı (t1/2=109.8 dk), t süresince 
yayılacak toplam doz 𝐻 𝑡 , başlangıç doz hızı  𝐻 0 ile sürenin 𝑡 çarpımından 
daha azdır. 

3. FDG verilen hasta, tutulum odasında 𝑡𝑢 süresince beklerken yayacağı doz, 
azalım faktörü 𝑅𝑡𝑢 oranında azalır.

4. Tutulum odasında 𝑡𝑢 süresince bekletilen hasta, görüntüleme odasına 
alındığında vücudundaki radyoaktivite 𝐹𝑢 oranında azalmıştır.

5. Çoğu durumda, hastaya verilen aktivite görüntüleme öncesi %15 oranında 
boşaltım yoluyla atılır (fizyolojik azalma); ilk aktivite 0.85 oranında azalır.

Pozitron Emisyon Tomografi (PET)’de Zırhlama

t (dk) 30 60 90

F18 için 𝑅𝑡𝑢 0.911 0.832 0.763

𝐹𝑢 = 𝑒
− ln 2
𝑡1/2

𝑡𝑢

𝑅𝑡𝑢 =
𝐻 𝑡

 𝐻 0
=
1

λ
1 − 𝑒

− ln 2
𝑡1/2

𝑡
=

𝑡1/2

𝑙𝑛2 𝑡𝑢
1 − 𝑒

− ln 2
𝑡1/2

𝑡𝑢

𝐻 𝑡 =  
0

𝑡

 𝐻 𝑡 𝑑𝑡 =  
0

𝑡

 𝐻 0 𝑒−𝜆𝑡𝑑𝑡 =
 𝐻 0

𝜆
1 − 𝑒−𝜆𝑡
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• Bir PET biriminde haftada 50 hastaya ortalama 555 MBq aktiviteyi 18FDG veriliyor. 
Hasta başına ortalama tutulum süresi 1 saat ve görüntüleme süresi 30 dakikadır. 
Tutulum odasından 4 m, görüntüleme odasından 2 m uzaktaki kontrol odasının 
duvarları nasıl zırhlanmalıdır?

• F-18 için doz hızı sabiti :Γ = 0.143
𝜇𝑆𝑣 𝑚2

𝑀𝐵𝑞 ℎ

• Kontrol odası için meşguliyet faktörü, T=1

• Doz kısıtı/tasarım doz hedefi, 𝐻𝐿 = 100 𝜇𝑆𝑣/ℎ𝑎𝑓𝑡𝑎 (Denetimli alan; rad. görevlisi)

1. Tutulum odasındaki hastalara göre zırhlama

• 𝑑𝑢: Tutulum odasındaki hastanın korunacak noktaya uzaklığı = 4 m.

• 𝑡𝑢: Ortalama tutulum süresi = 60 dk = 1 h.

• 𝑅𝑡𝑢: 𝑡𝑢 süresi göz önüne alınarak doz hızına uygulanacak azalım faktörü = 0.832

• Korunacak noktada tutulum süresince hasta başına birikecek eşdeğer doz

• Korunacak noktada kişi başı haftalık doz

• Zırh için geçiş faktörü

PET Tesisi Örnek Zırh Hesabı

H 𝑡𝑢 =
0.643Γ𝐴

𝑑𝑢
2 𝑡𝑢𝑅𝑡𝑢 =

0.643 × 0.143
𝜇𝑆𝑣 𝑚2

𝑀𝐵𝑞 ℎ
× 555

MBq
ℎasta

4 𝑚 2 × 1 ℎ × 0.832 = 2.654
𝜇𝑆𝑣

ℎasta

𝐻𝑊𝑢 = 𝑁𝑊H 𝑡𝑢 =
50 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎

ℎ𝑎𝑓𝑡𝑎
× 2.654

𝜇𝑆𝑣

ℎasta
= 132.7

𝜇𝑆𝑣

ℎafta

𝐵 =
𝑇𝐻𝐿
𝐻𝑊𝑢

=
1 × 100

𝜇𝑆𝑣
ℎafta

132.8
𝜇𝑆𝑣
ℎafta

= 0.754
Kurşun zırh kalınlığı: 0.23 cm; 

Beton zırh kalınlığı: 4.5 cm; 

Demir zırh kalınlığı: 1.0 cm.
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2. Görüntüleme odasındaki hastalara göre zırhlama

• 𝑑𝑖: Görüntüleme odasındaki hastanın korunacak noktaya uzaklığı = 2 m.

• 𝑡𝑖: Ortalama görüntüleme süresi = 30 dk = 0.5 h.

• 𝐹𝑢: Tutulum için aktiviteye uygulanacak bozunum faktörü, 

• Verilen aktivitenin boşaltım sonrasında hasta vücudunda kalan oranı = 0.85

• 𝑅𝑡𝑖: 𝑡𝑖 süresi göz önüne alınarak doz hızına uygulanacak azalım faktörü = 0.911

• Görüntüleme süresince korunacak noktada hasta başına birikecek eşdeğer doz

• Korunacak noktada kişi başı haftalık doz

• Zırh için geçiş faktörü

3. Gerekli toplam zırhlama

• Korunacak noktadaki toplam haftalık doz

• Zırh için birleşik geçiş faktörü

PET Tesisi Örnek Zırh Hesabı

H 𝑡𝑖 =
0.643Γ𝐴

𝑑𝑖
2 0.85𝑡𝑖𝐹𝑢𝑅𝑡𝑖 =

0.643 × 0.143
𝜇𝑆𝑣 𝑚2

𝑀𝐵𝑞 ℎ × 555
MBq
ℎasta

2 𝑚 2 × 0.85 × 0.5 ℎ × 0.685 × 0.911 = 3.384
𝜇𝑆𝑣

ℎasta

𝐻𝑊𝑖 = 𝑁𝑊H 𝑡𝑖 =
50 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎

ℎ𝑎𝑓𝑡𝑎
× 3.384

𝜇𝑆𝑣

ℎasta
= 169.2

𝜇𝑆𝑣

ℎafta

𝐵 =
𝑇𝐻𝐿
𝐻𝑊𝑖

=
1 × 100

𝜇𝑆𝑣
ℎafta

169.2
𝜇𝑆𝑣
ℎafta

= 0.591

𝐹𝑢 = 𝑒
−

ln 2
109.8 𝑑𝑘

×60 𝑑𝑘
= 0.685

𝐻𝑊 = 𝐻𝑊𝑢 +𝐻𝑊𝑖 = 135.7 + 169.2 = 301.9
𝜇𝑆𝑣

ℎafta

𝐵 =
𝑇𝐻𝐿
𝐻𝑊

=
1 × 100

𝜇𝑆𝑣
ℎafta

301.9
𝜇𝑆𝑣
ℎafta

= 0.331

Kurşun zırh kalınlığı: 0.81 cm; 

Beton zırh kalınlığı: 11.3 cm; 

Demir zırh kalınlığı: 3.2 cm.

Kurşun zırh kalınlığı: 0.41 cm; 

Beton zırh kalınlığı: 6.9 cm; 

Demir zırh kalınlığı: 1.7 cm.



1. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi | 19-21 Kasım 2015, Ankara | Radyolojik Tesislerin Tasarım ve Zırhlamasında Optimizasyon | Prof.Dr. Ahmet Bozkurt | 23/30

• Radyasyondan korunmanın optimizasyonu radyasyon maruziyetinin 
korunma önlemleriyle kontrol altına alınabileceği tüm durumlara 
uygulanabilir.

• Radyasyon maruziyeti taşıyan bir tesis bazı kişiler için radyasyon 
dozu kaynağıdır. 

• Doz sınırlama sisteminin 3. ayağı olan optimizasyon prensibi, tüm 
bireylerin limitleri aşmayacak dozlar almalarını sağlayacak yeterli 
korunmanın sağlanmasını gerektirir. 

• Ancak korunma düzeyinin arttırılması maliyeti de arttıracağından, 
optimizasyon uygulaması ile korunmanın miktarı ile sağlık hasarının 
maliyeti arasında bir denge aranır.

– Maliyet-fayda analizi

Zırhlamada Optimizasyon
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• Radyasyon üreten bir sistem için zırh tasarlanırken radyolojik, 
ekonomik ve sosyopolitik faktörlerin denge içinde olması gözetilirek 
optimum zırh kalınlığı aranır.

• İlk hesapla elde edilen zırh kalınlığı, materyal e kurulum maliyeti 
açısından daha hesaplıymış gibi görünse de, diğer maliyet faktörleri 
gözönüne alındığında en düşük toplam maliyeti sağlamayabilir.

• Toplam maliyeti (U) minimize edecek zırh kalınlığı seçiminin net 
faydayı da arttrması beklenir.

– Toplam maliyet, U=X+Y

• Radyasyondan korunmanın maliyeti (X) 
– Kaynağın ürettiği iyonlaştırıcı radyasyonun doğasına, işletme şartlarına, 

zırh malzemesinin maliyetine, doz azaltma düzeyine ve tesisin yıpranma 
hızına, vs. bağlıdır.

• Radyolojik sağlık hasarının maliyetinin (Y)
– Tesisin ömrü boyunca üreteceği kollektif doz ile ilgilidir.

Zırhlamada Optimizasyon
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• Optimizasyon çalışmasının ana amacı toplam maliyeti (U) bir 
minimum değere düşürmektir. 

– Aynı zamanda tesisteki radyasyondan etkilenebilecek herkes için

şartı sağlanmalıdır.

– 𝐻𝑒 𝑥 : x kalınlıktaki zırhla temastayken e kişisinin alacağı doz (mSv),

– 𝐻𝐿: ALARA prensibi gözönüne alındığında benimsenen doz kısıtı (mSv).

Zırhlamada Optimizasyon

min𝑈 = min 𝑋 + 𝑌

𝐻𝑒 𝑥 ≤ 𝐻𝐿 , 𝑒 = 1,2,3,… , 𝑛

M
a

li
y
e

t 
($

)

Kollektif doz (Sv)

Toplam maliyet

(X+Y)

Hasarın 

maliyeti

(Y)
Korunmanın

maliyeti

(X)

Optimum 

çözüm

𝑑𝑈

𝑑𝑥
=

𝑑

𝑑𝑥
|𝑥=𝑥0 𝑋 + 𝑌 |𝑥=𝑥0 =

𝑑𝑋

𝑑𝑥
+
𝑑𝑌

𝑑𝑥
= 0 →

𝑑𝑋

𝑑𝑥
|𝑥=𝑥0 = −

𝑑𝑌

𝑑𝑥
|𝑥=𝑥0

Optimizasyon:

Minimum U’yu verecek zırh kalınlığını bulmak.
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• Bir PET biriminde haftada 50 hastaya ortalama 555 MBq aktiviteyi 
18FDG veriliyor. Hasta başına ortalama tutulum süresi 1 saat ise 
tutulum odasından 4 m uzaktaki kontrol odasının duvarlarının 
optimum zırh kalınlığı ne olmalıdır?

• Hesaplanan kurşun zırh kalınlığı, x0=0.23

• Zırhlanacak duvarıın eni, l (m): 5

• Zırhlanacak duvarıın yükseklği, h (m): 5

• Bir yıldaki hafta sayısı, Nh: 52,

• Ortalama doz ile maksimum doz arasındaki oran, ρ: ½,

• Tesiste radyasyona maruz kalacak kişi sayısı, Np: 10,

• Meşguliyet zaman faktörü, η: 2000 saat/8760 saat,

• Tesisin kullanım ömrü, τ: 20 yıl.

• α: Radyasyondan korunmanın birim maliyeti ($/kişi/Sv): 10000,

• Kurşun malzemenin birim maliyeti, Xv ($/m3): 5000,

• İlk deneme için kurşun zırh kalınlığı, x0=0.05 cm.

PET Tesisi Örnek Zırh Optimizasyonu
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• Radyasyondan korunmanın maliyeti X ($):

• Geçiş faktörü:

– Kurşun için: α=1.543 cm-1; β=-0.4408 cm-1; γ=2.136

• Tutulum süresince zırh yüzeyinde bırakılacak 

kişi başına haftalık doz (μSv/hafta/kişi):

• Kollektif dozu hesapla (mSv):

• Radyolojik sağlık hasarının maliyeti Y ($) :

PET Tesisi Örnek Zırh Optimizasyonu

𝐻𝐶 = 10−3𝐻 𝑑𝑢, 𝑥 𝑁ℎ𝜌𝑁𝑝𝜂𝜏

𝐻 𝑑𝑢, 𝑥 = B𝑁𝑊
0.643ΓA

𝑑𝑢
2 𝑡𝑢𝑅𝑡𝑢

𝐵 𝑥 = 1 + 𝛽/𝛼 𝑒𝛼𝛾𝑥 − 𝛽/𝛼 −1/𝛾

𝑌 = α𝐻𝐶 = α10−3𝐻 𝑑𝑢, 𝑥 𝑁ℎ𝜌𝑁𝑝𝜂𝜏 = α10−3𝐵𝑁𝑊
0.643ΓA

𝑑𝑢
2 𝑡𝑢𝑅𝑡𝑢𝑁ℎ𝜌𝑁𝑝𝜂𝜏

𝑋 = 𝑋𝑉ℎ𝑙𝑥 𝑑𝑋

𝑑𝑥
|𝑥=𝑥0 = 𝑋𝑉ℎ𝑙

𝑑𝐵

𝑑𝑥
= −1/𝛾 1+ 𝛽/𝛼 𝑒𝛼𝛾𝑥 − 𝛽/𝛼

−
1
𝛾−1 1+ 𝛽/𝛼 𝑒𝛼𝛾𝑥𝛼𝛾

𝑑𝑌

𝑑𝑥
|𝑥=𝑥0 =

𝑑

𝑑𝑥
α10−3𝐵𝑁𝑊

0.643ΓA

𝑑𝑢
2 𝑡𝑢𝑅𝑡𝑢𝑁ℎ𝜌𝑁𝑝𝜂𝜏 =α10−3𝑁𝑊

0.643ΓA

𝑑𝑢
2 𝑡𝑢𝑅𝑡𝑢𝑁ℎ𝜌𝑁𝑝𝜂𝜏

𝑑𝐵

𝑑𝑥
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• Optimizasyon şartı:

PET Tesisi Örnek Zırh Optimizasyonu

𝑑𝑋

𝑑𝑥
|𝑥=𝑥0 = −

𝑑𝑌

𝑑𝑥
|𝑥=𝑥0

𝑋𝑉ℎ𝑙 = −α10−3𝑁𝑊
0.643ΓA

𝑑𝑢
2 𝑡𝑢𝑅𝑡𝑢𝑁ℎ𝜌𝑁𝑝𝜂𝜏 −1/𝛾 1+ 𝛽/𝛼 𝑒𝛼𝛾𝑥0 − 𝛽/𝛼

−
1
𝛾−1 1+ 𝛽/𝛼 𝑒𝛼𝛾𝑥0𝛼𝛾

Böyle bir denklemin analitik çözümü zordur. 
Nümerik çözümle ya da grafikteki eğrilerin 
kesişimlerinden optimum zırh kalınlığı 
𝑥0 = 0.45 𝑐𝑚 olarak bulunur. 

İlk hesapla elde edilen 𝑥0 = 0.23 𝑐𝑚
değerindeki zırh kalınlığı zırhın arkasındaki dozu 
doz kısıtı olarak alınan 100 μSv/hafta değerinin 
altına düşürmeye yetecek kalınlıktır.

𝑥0 = 0.45 𝑐𝑚 ise tesisin ömrü, çalışan sayısı, 
doz yoğunluğu, iş temposu, vs. Faktörlerini de 
içeren ve maliyet-fayda analizi açısından 
ekonomik olan optimum zırh kalınlığıdır. 
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Bu denklemin çözümünden elde edilecek 𝑥0, optimum zırh kalınlığıdır. 
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• Aynı çözümü nümerik yoldan da bulabiliriz.

PET Tesisi Örnek Zırh Optimizasyonu

Y: Radyasyon sağlık 
hasarının toplam 

maliyeti, $

X: Toplam 
radyasyondan 

korunma maliyeti, 
$

U: Optimize edilmiş 
toplam zırh
maliyeti, $

x0 (cm) 0.05 0.1 0.15 0.2 0.23 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

B 0.9452 0.8912 0.8385 0.7873 0.7537 0.6905 0.6452 0.6021 0.5613 0.5227

H(du,x) (uSv/hafta/kişi) 125.41 118.25 111.25 104.46 100.00 91.62 85.61 79.89 74.47 69.36

HC (uSv) 148.888 140.388 132.083 124.019 118.721 108.769 101.635 94.848 88.416 82.340

Y ($) 1488.88 1403.88 1320.83 1240.19 1187.21 1087.69 1016.35 948.48 884.16 823.40

X ($) 62.50 125.00 187.50 250.00 292.29 375.00 437.50 500.00 562.50 625.00

U ($) 1551.38 1528.88 1508.33 1490.19 1479.50 1462.69 1453.85 1448.48 1446.66 1448.40
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Kaynaklar

Dinlediğiniz İçin Teşekkürler...
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• 1. İlk deneme kurşun zırh kalınlığı 

için geçiş faktörünü hesapla:
– Kurşun için: α=1.543 cm-1; β=-0.4408 cm-1; γ=2.136

• 2. Tutulum süresince zırh yüzeyinde 

bırakılacak kişi başına haftalık dozu hesapla (μSv/hafta/kişi):

• 3. Kollektif dozu hesapla (mSv):

• 4. Radyolojik sağlık hasarının maliyeti Y ($)’yi hesapla:

• 5. Radyasyondan korunmanın maliyeti X ($)’yi hesapla:

• 6. Optimize edilmiş toplam zırh maliyeti U ($)’yu hesapla:

• 7. x0’ı belli bir miktar arttırarak yukarıdaki adımları tekrarla.

• 8. U’nun x’e karşı grafiğini çiz. Grafiğin minimumu optimum zırh 
kalınlığıdır. 

PET Tesisi Örnek Zırh Optimizasyonu İterasyon Adımları

𝐻𝐶 = 10−3𝐻 𝑑𝑢, 𝑥 𝑁ℎ𝜌𝑁𝑝𝜂𝜏

𝐻 𝑑𝑢, 𝑥 = B𝑁𝑊
0.643ΓA

𝑑𝑢
2 𝑡𝑢𝑅𝑡𝑢

𝐵 𝑥 = 1 + 𝛽/𝛼 𝑒𝛼𝛾𝑥 − 𝛽/𝛼 −1/𝛾

𝑌 = α𝐻𝐶

𝑋 = 𝑋𝑉ℎ𝑙𝑥

𝑈 = 𝑋 + 𝑌


