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TOPRAKTAKİ RADYONÜKLİTLER İÇİN DOZ DÖNÜŞÜM 
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Bir bölgenin radyasyon fonunun oluşturulmasında, toprak, su ve havada yapılan çevresel 
radyoaktivite ölçümleri ve bu kaynaklardan her birinin havadaki doz hızına katkılarının 
bilinmesi önemli yer tutar. Bu çalışmada, toprakta yapılan radyonüklit konsantrasyonu 
ölçümlerinin (Bq/kg) havadaki doz hızına (nGy/h) dönüştürülmesine yarayan doz dönüşüm 
katsayılarının ({nGy/h}/{Bq/kg}) Monte Carlo yöntemi ile hesaplanması 
amaçlanmaktadır. Toprak hacmine düzgün dağıtılmış varsayılan izotropik bir kaynaktan 
yayımlanan tek enerjili fotonların matematiksel bir vücut modeli içerisinde oluşturduğu 
organ dozları (kaynak parçacık başına) MCNP Monte Carlo programı yardımıyla 
hesaplanmıştır. Bu değerler daha sonra radyasyon ağırlık faktörleri ve organ ağırlık 
faktörleri ile birlikte kullanılarak 100 keV-3 MeV eneıji aralığındaki fotonlar için 
sözkonusu olabilecek etkin doz değerleri ve buradan da birim özgül aktivite başına 
havadaki doz hızlan belirlenmiştir. 
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Katsayılan 

CALCULATION OF DOSE CONVERSION COEFFICIENTS FOR 
THE RADIONUCLIDES IN SOIL USING THE MONTE CARLO 

METHOD 

In determining the radiation background of a region, it is important to carry out 
environmental radioactivity measurements in soil, water and air, to determine their 
contribution to the dose rate in air. Thiş study aims to determine the dose conversion 
coefficients (in {nGy/h}/{Bq/kg}) that are used to convert radionuclide activity 
concentration in soil (in Bq/kg) to dose rate in air (in nGy/h) using the Monte Carlo 
method. An isotropic source which emits monoenergetic photons is assumed to be 
uniformly distributed in soil. The doses released by photons in organs and tissues of a 
mathematical phantom are determined by the Monte Carlo package MCNP. The organ 
doses are then used, together with radiation weghting factors and organ weighting factors, 
to obtain effective doses for the energy range of 100 keV-3 MeV, which in turn are used to 
determine the dose rates in air per unit of specific activity. 
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1. GİRİŞ 

Toprak, su ve havada varolan doğal ve yapay radyonüklitler, bir yörenin radyasyon fonunu 
oluşturur ve genellikle havada yapılan doz hızı ölçümleri bu olguyu karakterize etmede 
kullanılır [1], Yapılan ölçüm sonuçlarına, toprak, su ve havada yeralan radyoaktif 
kaynakların her birinin katkılarının bilinmesi, sözkonusu yörede yaşayan insanlar için 
yıllık etkin dozun ve dolayısıyla radyasyon riskinin belirlenmesinde önemlidir [2]. 
Özellikle, toprakta yeralan radyonüklitler farklı radyoaktif serilere aittirler ve gama ışıma 
enerjileri zengin bir çeşitlilik arzeder. Bu yüzden pratik uygulamalarda, toprakta yeralan 
her bir radyonüklitin aktivite konsantrasyonu (Bq/kg) belirlenir ve elde edilen değerler doz 
dönüşüm katsayıları ile çarpılarak o yöre için havadaki doz hızı (nGy/h) elde edilir. 
Dönüşüm katsayıları ise ya hava-toprak ölçümlerine dayanılarak türetilir [3], ya da 
bilgisayar modelleri yoluyla belirlenir [4], Ancak her iki yöntem de, aktivite 
konsantrasyonunu doz hızına dönüştürür. Radyasyon fonu ise genellikle yıllık etkin doz 
olarak ifade edilir, ancak etkin doza dayalı doz dönüşüm katsayıları ölçümlerle 
belirlenemez. Çünkü literatüredeki bilgisayar modelleri küresel fantom gibi basit vücut 
temsillerine dayanır ve etkin doz gibi organ dozlarının hesaplanmasını gerektiren 
uygulamalarda yetersiz kalır. Bu çalışmada, toprak hacmine düzgün dağıtılmış varsayılan 
izotropik bir kaynaktan yayımlanan tek eneıjili fotonlann matematiksel bir vücut modeli 
içerisinde oluşturduğu organ dozları Monte Carlo yöntemi ile hesaplanmaktadır. Bu 
değerler daha sonra radyasyon ağırlık faktörleri ve organ ağırlık faktörleri ile birlikte 
kullanılarak 100 keV-3 MeV enerji aralığındaki 30 farklı foton enerjisi için sözkonusu 
olabilecek etkin doz değerleri ve buradan da birim özgül aktivite başına havadaki doz 
hızları belirlenmektedir. 

2. YÖNTEM 

2.1. Monte Carlo Yöntemi 

Monte Carlo tekniği, ilk olarak 1940'h yıllarda atom silahlarının tasarımında kullanılmış 
ve radyasyonun maddesel ortamlardaki etkileşimlerinin incelendiği uygulamalar için 
başarılı bir araç olarak kabul edilegelmiştir [5]. Yöntem, günümüzde fiziksel ölçümlerin ya 
çok zor ya da imkansız olduğu durumlarda yaygın biçimde kullanılmakta olup, genel 
olarak bir olayı veya deneyi çeşitli istatistik teknikler kullanarak sayısal olarak 
betimlemeye çalışan bir modelleme tekniğidir. Radyasyonun maddesel ortamdaki 
etkileşimlerini modellemede bu yöntem, radyasyon enerjisini taşıyan parçacıkların enerji, 
konum, uçuş doğrultusu ve uçuş mesafesi gibi niteliklerini rastgele sayılar ve uygun 
olasılık dağılımları kullanarak belirler ve böylece ortam içerisinde hareket eden 
parçacıkların geçireceği fiziksel etkileşim türlerini, her etkileşimde kaybedilecek eneıji 
miktarlarını, saçılma açılarını v.s. tahmin etmeye çalışır. Sonuçta ise, önceden tanımlanmış 
hacimlerde bırakılacak radyasyon dozu miktarları hesaplanmış olur. 

2.2. MCNP Radyasyon Taşıma Programı 

Radyasyon etkileşimlerinin Monte Carlo yöntemi ile simülasyonunda kullanlan farklı 
bilgisayar programlan vardır (EGS, ETRAN, ITS ve MCNP gibi). Bu çalışmada kullanılan 
MCNP (Monte Carlo N-Particle) programı ile üç boyutlu karmaşık geometrilerde ve geniş 
enerji spektrumları için nötron, foton ve elektron etkileşimlerinin simülasyonu 
yapılabilmektedir [6]. Yaklaşık 40.000 satır Fortran ve 1.000 satır da C kaynak kodu olarak 
Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Alamos Ulusal Laboratuan'nda Transport Methods 
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Groups (XTM) tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışmada, MCNP'nin 4c sürümü 
kullanılmıştır. 

2.3. Matematiksel Vücut Modeli 

İnsan vücudunun anatomisi modellenirken vücuttaki organ ve dokuların yoğunluğu, 
bileşimi, büyüklüğü, şekli ve konumuna dair bilgilerin önceden bilgisayara tanıtılması 
gerekir. Vücuttaki farklı organ ve dokuların yoğunluk ve element bileşimlerine dair bilgiler 
literatürde mevcuttur [7, 8]. Vücuttaki organ ve dokuların büyüklük, şekil ve konumlan 
toplumdaki bireyler arasında büyük farklılık gösterir. Bu yüzden, radyasyon 
dozimetrisinde organ dozlan hesaplanırken ortalama bir vücut anatomisini temsil 
edebilecek standart modeller kullanılır. Matematiksel bir vücut modelinde çeşitli tipteki 
düzlemler veya yüzeyler (küre, silindir, kare, dikdörtgen , elipsoid gibi) kullanılarak 
vücudun ve organlann geometrisi bilgisayar ortamında yaklaşık olarak temsil edilir. Bu 
çalışmada, literatürde Referans İnsan olarak tanımlanan ve ortalama bir bireyin vücut 
özelliklerini içeren (Kütle: 73 kg; Boy: 1,76 m) bir veri tabanı üzerine kurulmuş bir 
matematiksel model kullanılmıştır [9]. Şekil l 'de MCNP'nin grafik özellikleri ile alınmış 
kesitsel bir gösterimi sunulan ve koordinat sisteminin merkezinde yeralan matematiksel 
model görülmektedir. 41 farklı anatomik yapıyı aynntılayabilen bu modelde kullanılan 
doku bileşimleri Çizelge 1 'de yoğunluklan ile birlikte verilmiştir. 

Şekil 1. Referans İnsan vücut özelliklerine dayanarak oluşturulan matematiksel vücut 
modelinin MCNP'den alınmış önden bir görüntüsü. 
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Çizelge 1. Vücut modelinde kullanılan dokuların element bileşimleri ve yoğunlukları. 

Ağırlık Yüzdesi (%) 

Element 
Yumuşak Doku 

(1,04 g/cm3) 
Kemik Doku 

(1,4 g/cm3) 
Akciğer Doku 
(0,296 g/cm3) 

H 10,45 7,34 10,13 
C 22,66 25,48 10,24 
N 2,49 3,06 2,87 
0 63,53 47,89 75,75 
F — 0,03 — 

Na 0,11 0,33 0,18 
Mg 0,01 0,11 0,01 
Si 0,03 0 0,01 
P 0,13 5,1 0,08 
S 0,2 0,17 0,23 
c ı 0,13 0,14 0,27 
K 0,21 0,15 0,19 
Ca 0,02 10,19 0,01 
Fe 0,01 0,01 0,04 
Zn — 0,01 — 

2.4. Kaynak Modeli 

İnsan vücudunu temsil eden matematiksel vücut modeli, 50 m yarıçapında ve 1 m 
kalınlıktaki toprak zemin üzerine yerleştirilmiştir (Modellenen toprak katmanının bileşim-
yoğunluk bilgileri Ref. 4'ten alınmıştır.). Tek enerjili fotonlar yayan bir kaynak, toprak 
içerisinde düzgün dağılmış olarak varsayılmış ve izotropik olarak yayımlanan fotonların, 
vücut modelinin etkin doz hesabında kullanılan 41 organında bıraktığı doz miktarı 
MCNP'nin F6 tally dedektörü ile MeV/g/parçacık cinsinden okunmuştur. Bu organların 
bazıları, kütle bilgileri ve organ ağırlık faktörleri ile birlikte Çizelge 2'de verilmiştir. 
MCNP'nin hesapladığı soğurulan organ dozları, öncelikle 1.602* IO"10 ile çarpılarak 
Gy/parçacık birimine dönüştürülmüştür. Radyasyon ağırlık faktörü her enerjideki fotonlar 
için bire eşit olduğundan, bulunan değerler Sv/parçacık birimine sahip olan eşdeğer doz 
olarak ta adlandırılabilir (Denklem 1). 

hT=Y.wRDT,R (!) 
R 

Bu denklemde wr, fotonlar için radyasyon ağırlık faktörü, Dt,r ise soğurulan organ 
dozudur. Tüm organların eşdeğer dozları Denklem 2'de kullanıldığında, 

E = ^w tH t (2) 
T 

yine Sv/parçacık birimine sahip olan etkin doz hesaplanmış olur. Bu değer ise toprak 
katmanının kg cinsinde kütlesi ve bir yıldaki saniye sayısı ile çarpıldığında (Sv/y)/(Bq/kg) 
cinsinden etkin doz dönüşüm katsayısı (EDDK) elde edilir. Literatürde doz dönüşüm 
katsayıları (DDK), 
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Çizelge 2. Etkin doz hesaplamada kullanılan organlar ve kütleleri. 

Organ Kütle (g) Organ ağırlık 
faktörü (wt) 

Yumurtalıklar 8,72 0,20 
Kemik (kafatası, omurilik, kaburga, köprücük kemiği, kürek 
kemiği, leğen kemiği, kol kemikleri, bacak kemikleri) 

10.000,70 0,12 

Kalın bağırsak (Azalan bağırsak, sigmoid bağırsak) 309,82 0,12 
Akciğer 997,52 0,12 
Mide 418,08 0,12 
Sidik torbası 258,65 0,05 
Göğüs 350,48 0,05 
Karaciğer 1.888,64 0,05 
Yemek borusu 41,81 0,05 
Tiroid bezi 31,37 0,05 
Arta kalan organlar (adrenal, beyin, üst kalın bağırsak, yükselen 
bağırsak, çapraz bağırsak, ince bağırsaklar, böbrek, pankreas, dalak, 
timus, rahim) 

3.676,40 0,05 

(nGy/h)/(Bq/kg) biriminde kullanıldığından, (Sv/y)/(Bq/kg) biriminde elde ettiğimiz 
EDDK'ları 109 çarpanı ile çarpıp, bir yıldaki saat sayısına ve Sv/Gy dönüşüm çarpanı olan 
0,7'ye böldüğümüzde istenen birimdeki DDK'lar elde edilebilir. 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
. * 

Bu çalışmada incelenen 100 keV-3 MeV aralığmdaki fotonlar için matematiksel vücut 
modeli kullanılarak elde edilen etkin doz dönüşüm katsayıları (EDDK) Çizelge 3'te 
verilmiştir. Bu değerlere bir eğri uydurulduğunda, 

EDDK = 1.1011AE - 0.27515 (3) 

bağıntısı R2 = 0.99755 regresyon katsayısı ile elde edilir. Burada E, MeV cinsinden foton 
eneıjisidir. 

Şekil 2, bu çalışmada elde edilen doz dönüşüm katsayısı (DDK) değerlerinin Ref. 4'teki 
değerlerle bir kıyasını vermektedir. Görüldüğü gibi, artan foton enerjisi ile küresel fantom 
kullanılarak elde edilen DDK değerleri, matematiksel fantom ile elde edilen DDK 
değerlerinden farklılık göstermektedir. Ancak, küresel fantom değerleri sadece küre içinde 
soğurulan doza dayanılarak elde edilmişken, bu çalışmada üretilen değerler bir 
matematiksel modelin organlarında soğurulan dozlara dayanılarak ayrıntılı biçimde 
hesaplanmıştır. Bu sebeple, bu çalışmada önerilen EDDK değerleri daha gerçekçi 
değerlerdir. 
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Çizelge 3. Farklı foton eneıjileri için etkin doz dönüşüm katsayıları. 

Energy (MeV) EDDK {(nSv/y)/(Bq/kg} Energy (MeV) EDDK {(nSv/y)/(Bq/kg) 
0,1 0,05517 1,6 2,37477 
0,2 0,16931 1,7 2,59636 
0,3 0,31086 1,8 2,77947 
0,4 0,42720 1,9 3,08247 
0,5 0,56121 2 3,17809 
0,6 0,70661 2,1 3,34373 
0,7 0,84786 2,2 3,52753 
0,8 1,01678 2,3 3,57630 
0,9 1,25917 2,4 3,76689 

1 1,41408 2,5 4,03749 
1,1 1,52717 2,6 4,36233 
1,2 1,70227 2,7 4,39026 
1,3 1,86926 2,8 4,45693 
1,4 2,07959 2,9 4,62260 
1,5 2,23152 3 4,88221 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

EıtaıjHMeV) 

Şekil 2. Doz dönüşüm katsayısının eneıji bağımlılığı ve literatür değerleriyle kıyaslanması. 
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