(مقالۀ پژوهشی)

اعتبارسنجی شتاب دهنده واریان شبیه سازی شده با استفاده از کد BEAMnrc
برای انرژی 6MeV
ناهید چگنی ،1سیده خدیجه حسینی ،*2حجت اهلل شهبازیان ،3رضا مسکنی،4
6

سید مجتبی حسینی قهفرخی ، 5فرزانه میرخاقانی ،2سودابه رجا اسکندری
چکیده

-1استادیار گروه فیزیک پزشکی.
-2دانشجوی کارشناس ارشد فیزیک پزشکی.
-3استادیار گروه رادیوتراپی و آنکولوژی.
-4استادیار گروه فیزیک پزشکی
 -5دانشجو دکتری فیزیک پزشکی.
 -6کارشناس ارشد گروه رادیوتراپی.

1و2و-5گروه فیزیک پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
-4دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
شاهرود ،شاهرود ،ایران.
3و -6گروه رادیوتراپی و آنکولوژی ،بیمارستان
گلستان اهواز ،اهواز ،ایران.

*نویسندۀ مسؤول:
سیده خدیجه حسینی؛ گروه فیزیک پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،

زمینه و هدف :شبیه سازی با تکنیک مونت کارلو یک ارزیابی عملی ویژگی های پرتو
فوتونی کلینیکی است .دقت نتایج شبیه سازی به اعتبار سنجی محاسبات مدل شبیه
سازی استفاده شده متکی است .در این مطالعه اعتبار شبیه سازی با کد BEAMnrc
برای انرژی  6MVبررسی شد.
روش بررسی :کالهک درمانی شتاب دهنده واریان  2100C/Dبرای انرژی 6MV
با استفاده از کد  BAMnrcشبیهسازی شد .چشمه الکترونی تک انرژی با انرژی های
 ،5.7 , 5.9, 6 MeVو استوانه ای به شعاع  1, 2, 3mmو برای میدان های
 10×10 ،4×4و  30×30cm2مورد بررسی قرار گرفت .شمارش در صفحات
فازی زیر پنجره خروجی و باالی فانتوم آب انجام شد .سپس با استفاده از کد
 BEAMdpآنالیز ذرات و کد  DOSXYZمنحنیهای درصد دز عمقی و پروفایل
در عمق  10cmمحاسبه شد .در این مطالعه اندازهگیریها توسط اتاقک یون
 0.13CCداخل فانتوم آب به ابعاد  50×50×50cm3انجام شد .نتایج شبیه سازی و
دوزیمتری با استفاده از گاما ایندکس با معیار  2%/2mmمقایسه شدند.
یافتهها :با افزایش انرژی چشمه الکترونی درصد دوز عمقی در ناحیه انبوهش دز
کاهش یافته و به نتایج دوزیمتری نزدیکتر شد .با افزایش قطر چشمه واگرایی فوتون-
های تولید شده کاهش یافته و لبه های پروفایل افت شدیدی را نسبت به نتایج
دوزیمتری نشان داد.
نتیجهگیری :در نهایت بهترین تطابق (با گاما ایندکس ) 2%/2mmبین نتایج شبیه
سازی و اندازه گیری برای میدانهای  4×4,10×10 , 40×40 cm2و شعاع
 0.2cmدر فاصله چشمه از سطح  100cmبدست آمد.

اهواز ،ایران.

کلید واژگان :رادیوتراپی ،اعتبار سنجی ،پرتوهای فوتونی مگاولتاژی ،شبیه سازی
تلفن99001955858619 :
 ، Beamnrc Email: kh.hosseinee@gmail.comشتابدهنده خطی.
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مقدمه
امروزه استفاده از فوتونها در درمان انواع

یکی دیگر از پارامترهایی که جهت تعیین دز بر

تومورهای بدخیم در بخشهای رادیوتراپی اجتناب ناپذیر

روی محور مرکزی تعریف شده است درصد دز عمقی

است .یکی از مزیتهای درمان با فوتون های پرانرژی اثر

است .کمیت درصد دز عمقی را میتوان به صورت خارج

حفاظت پوست به دلیل دز انبوهش میدان است .در واقع

قسمت (بیان شده به صورت درصد) دز جذبی در عمق d

میتوان دز بیشتری را به تومور عمقی داخل بدن داد،

به دز جذبی در عمق  d0عمق ماکزیمم دز بر روی محور

بدون اینکه به پوست آسیب برسد( .)2 ,1پرتوهای

مرکزی پرتو معرفی نمود .رابطه کلی برای بیان رابطه بین

فوتونی مگاولتاژی در بسیاری از سیستمهای طراحی

درصد دز عمقی ( )PDDدر محیط و درصد یونیزاسیون

درمان پیشرفته استفاده میشود .پرتو فوتونی  6مگا ولتاژ

عمقی ( )PDIاندازهگیری شده توسط اتاقک یونیزاسیون

که در درمانهای کلینیکی استفاده می شود توسط بسیاری

در همان محیط و برای پرتوهای مگاولتاژی با رابطه 1

از محققین مورد مطالعه قرار گرفته است( .)6-3شیخ

بیان می شود:

باقری و همکارانش در سال  2992طیف پرتو فوتونی 6
مگا ولتاژ را با استفاده از کد  BEAMnrcمورد مطالعه
قرار دادند( .)7بوستون و چئونگ در سال  2993پرتو
فوتونی  6مگا ولتاژ را با اندازه گیری توسط اتاقک یونش
صفحه موازی مورد بررسی قرار دادند( .)2به دلیل اینکه

med

 L

 (z ) 
 
air
) PDD (z )  PDI (z
med
 L

 (z max ) 
 
air

از این انرژی استفادههای زیادی در بخش های رادیوتراپی
می شود بنابراین نیاز است مورد بررسی قرار گیرد.
در پرتو درمانی ،منحنی پروفایل یک دسته پرتو،
گروهی از نمودارهای هم دوز برای یک پرتو معین است.
پروفایل یک پرتو نشان دهنده تغییرات دز به صورت
تابعی از عمق و فاصله عرضی از محور مرکزی است .در
نمودارهای هم دز ،بیشترین مقدار بر روی محور مرکزی
پرتو قرار دارد و به تدریج به سمت لبه های پرتو کاهش
می یابد .نمودارهای هم دوز را میتوان با استفاده از
اتاقک های یونیزاسیون ،آشکار ساز های حالت جامد ،یا
فیلمهای رادیوگرافی اندازهگیری کرد .اتاقکهای
یونیزاسیون به دلیل دقت و پاسخ انرژی تقریبا وسیع آن
مطمئن-تربن روش است و معموال از آب برای اندازه
گیریهای عملی در رادیوتراپی استفاده میشود.
پارامترهای موثر بر توزیع هم دز یک پرتو ،کیفیت پرتو،
اندازه چشمه کولیماسیون پرتو ،اندازه میدانSSD ،
(فاصله چشمه تا سطح) هستند(.)0

که ) PDI(zنسبت یونیزاسیون در عمق  zبه دز
عمق ماکزیمم  zmaxاست که به صورت درصد بیان می-
med

L 
   نسبت قدرت توقف جرمی محدود
شود،

 air
شده متوسط محیط به هوا است .در پرتوهای فوتونی با
med

 L 
انرژی باال در عمقهای فراتر از  zmaxمقدار
 

 air
مانند فاکتورهای اختالل دیگر تغییر نمیکند .در نتیجه
مقدار  PDDبرابر  PDIمی شود و به طور قابل توجهی
روش اندازهگیری و آنالیز دادهها را آسان می کند .بنابراین
استفاده از اتاقکهای یونش برای بدست آوردن PDD
در محیط در منطقه انبوهش دز پرتوهای فوتونی با انرژی
m e d

L 
   و فاکتورهای اختالل باید
باال که باید

 a i r
محاسبه شوند چون در حالت کلی با اندازه گیری در عمق
 Zبه طور قابل توجهی تغییر می کنند ،یک روش مناسب
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ناهید چگنی و همکاران

است ( .)0در انرژیهای باال عمق مرجع معموال عمق

شده بود .هر دو کد  BEAMnrcو  DOSXYZبر

مربوط به دز جذبی بیشینه ( )d0=dmمیباشد .پارامترهای

اساس توسعه

 PRESTAدر سیستم مونت کارلو

مختلفی بر روی توزیع دز عمقی محور مرکزی تاثیر می

 EGS4هستند .گرچه تاکید این پروژه برروی پرتوهای

گذارند .این پارامتر ها عبارتند از کیفیت یا انرژی پرتو،

فوتونی بوده است اما کد  BEAMnrcقابل استفاده در

عمق ،اندازه و شکل میدان ،فاصله چشمه تا سطح()SSD

تمام بخشهای رادیوتراپی شامل پرتوهای فونونی با

و کولیماسیون پرتو (.)0

انرژی باال از شتاب دهندهها ،پرتوهای کبالت 69-و

در این مطالعه برای اعتبار بخشیدن به شبیه سازی از

پرتوهای اشعه  Xکیلوولتاژی ،بود ( .)12در واقع هدف

تطبیق منحنیهای پروفایل و درصد دز عمقی اندازه گیری

 BEAMnrcشبیه سازی بخشهای رادیوتراپی است .در

شده با منحنیهای پروفایل و درصد دز عمقی حاصل از

واقع یکی از مزایای بزرگ فن مونتکارلو این است که

شبیه سازی با استفاده از کد  BEAMnrcاستفاده شد.

اطالعت جزئی از تاریخچه ذره را ارائه میکند .صفحه

یکی از مزیت های تکنیک مونت کارلو این است که می

فازی تولید شده در  BEAMشامل اطالعات مربوط به

توان جزئیات اطالعات تاریخچه ذرات را بدست آورد.

موقعیت ،مسیر ،بار ذره ،تعداد ذرات و  ...می باشد (.)14

تکنیک شبیه سازی در بسیاری از تحقیقات علمی مهم

کد  BEAMبه طور گسترده برای مطالعه پرتوهای

است به خصوص زمانی که به اندازهگیریهای مشکلی

فوتونی شتاب دهنده های کلینیکی مورد استفاده قرار

نیاز باشد .اما اعتبار شبیه سازی به شدت به مدل مورد

گرفته است( .)24-15در این مطالعه نتایج شبیه سازی

استفاده در شبیه سازی بستگی دارد .اما به دلیل اینکه

شده منحنی  PDDو پروفایل پرتو انرژی  6MVبا اندازه

اطالعات و جزئیات دستگاه شتاب دهنده به طور کامل

گیری این انرژی توسط اتاقک یونش ،جهت اعتبار سنجی

موجود نیست بنابراین نیاز است که مدل شبیه سازی شده

پرتو  6MVمقایسه شدند .در این مطالعه هم چنین میزان

با اندازهگیری محک زده شود( .)19در رادیوتراپی

تاثیر اندازه منبع الکترونی و انرژی آن برروی  PDDو

مطالعات گسترده ای برای اعتبار بخشی به شبیه سازی با

پروفایل مورد مطالعه قرار گرفت.

شتاب دهنده خطی انجام شده است (.)12 ,11
نزدیک به  59سال است که تکنیک مونت کارلو در
شبیه سازی تکنیکهای پزشکی مورد استفاده قرار می

روش بررسی
 .5.9اندازهگیریهای تجربی

گیرد .این تکنیک کاربرد های مختلفی دارد که یکی از این

در این تحقیق از شتاب دهنده واریان 2100C/D

کاربردها ،استفاده از آن در پزشکی است .مونت کارلو یک

(محصول آمریکا) با انرژی های  6مگاولتاژی برای اندازه

درک دقیقی از توزیع دوز روی سطح بیمار ایجاد می کند

گیری استفاده شد .دستگاه مجهز به دو جفت کولیماتور

اما زمان محاسبات آن زیاد است .برای حل این مشکل از

در باال ( )Y1, Y2و پایین ( )X1, X2میباشد که

سیستمهای با سرعت باال استفاده شد و در کنار آن

مستقل از هم حرکت می کنند .برای دوزیمتری از یک

کدهایی برای شبیه سازی ایجاد شدند که سرعت آنالیز

 Scanditronix blue phantomساخت شرکت

بیشتری دارند یکی از این کدها  BEAMnrcاست.
( )13کد  BEAMnrcو  DOSXYZیکی از موفقیت

 Wellhoferآلمان با ابعاد  50cm ×50cm ×50cmو
دو اتاقک یونش با حجم حساس (IBA, 0.13CC

های پروژه  OMEGAهستند ،این پروژه به منظور ارتقا

) CC13, Germanyاستفاده شد PDD .برای

سیستم طراحی درمان  3بعدی پرتو الکترونی و محاسبه

میدانهای مربعی به ابعاد  4x4, 10x10 , 30x30بر

توزیع دز بیمار با استفاده از تکنیک مونت کارلو ،انجام
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روی محور مرکزی و  Profileدر عمق  10cmو در

فوتون ها و برای الکترون ها eCUT=0.7MeV

 SSD=100cmبطور جداگانه دوزیمتری شد.

استفاده شد .با استفاده از تکنیک وازنش برد ( Range

 .5.5شبیه سازی

 )Rejectionبه مقدار  ESAVE = 2 MeVزمان

در این مطالعه که یک مطالعه پایه ای است ،دستگاه

اجرای برنامه  3-2برابر کاهش یافت و تنها  % 1فوتون

درماتی شتاب دهنده واریان  2199با انرژی  6MVبا

هایی که در کالهک تولید شدند(بجز تارگت) را نادیده

استفاده از کد  BEAMnrcتا سطح فانتوم شبیه سازی

گرفته شد( .)26پرتو الکترونی به شکل استوانهای و تک

شد .برای محاسبه درصد دز عمقی و منحنی پروفایل در

انرژی موازی ( )mono energetic parallel beamبا

عمق  10cmاز کد  DOSXYZو برای آنالیز صفحه فاز

انرژیهای  5.7, 5.9, 6.0MeVبا اندازه شعاع 1.0,

از نظر شار انرژی و شار فوتونی همچنین نحوه توزیع

 2.0 , 3.0mmانتخاب شد .از کد  BEAMdpبرای

فوتونها و الکترونها بر روی این صفحات فرضی مربوط

آنالیز ذرات در صفحه فازی مورد استفاده قرار گرفت.

به پرتو از کد  BEAMdpبهره برده شد.

برای محاسبه  PDDو  Profileاز کد DOSXYZ

در این کار شبیه سازی کالهک درمانی با استفاده از
 BEAMnrcبرای میدان های  30×30 cm2و

استفاده شد که برای این منظور ابتدا فانتوم آب به ابعاد
3

 50cm ×50cm ×50cmشبیه سازی و الکترونها و

 4×4، 10×10مورد بررسی قرار گرفتند .برای هریک از

فوتونهای موجود در صفحه فازی بدست آمده از

این میدان ها منحنی های درصد دز عمقی و پروفایل با

 BEAMnrcبه عنوان منبع استفاده شد .تکنیک کاهش

خطای کمتر از  1درصد محاسبه شدند و با نتایج اندازه

واریانس بکار رفته در کد  DOSXYZقطع انرژی

گیری مقایسه شدند .تعداد ذراتی که برای هرمیدان مورد

 pCUT=0.01MeVو  ،eCUT=0.7MeVتقسیم

بررسی قرار گرفت برای میدان های مختلف متفاوت بود

فوتونی( )photon splitingو افزایش تکرار هرذره در

و برای میدانهای بزرگتر تعداد ذرات کمتری به کاربرده

صفحه فازی (  )recycle beamاستفاده شد.

شد .برای میدان  30×30cm2تعداد  59میلیون ذره

روشهای مقایسه توزیع دوز مختلفی بر اساس

استفاده شد که تعداد  055903442ذره در صفحه فاز

ترکیبهای متنوعی از دوزها و محدودیت توافق فضایی

تولید شد و برای میدان  10×10 cm2تعداد 299

شامل آزمون اختالف دوز ( )DDو آزمون فاصله از

میلیون ذره استفاده شد که  370536033ذره در صفحه

توافق ( )Distance To Agreement, DTAتوسعه

فازی تولید شد .برای میدان  4×4 cm2نیز تعداد 1

پیدا کرده است .شاخص گاما یکی از روشهای کمی

میلیارد ذره استفاده شد که  275070225ذره در صفحه

مقایسه دوز بر اساس معیارهای فضایی و دوز قرار گرفته

فازی تولید شد .در شبیه سازی با استفاده از کد

است .در این پژوهش ،شاخص گاما با معیار DD=2%

 BEAMnrcاز تکنیک کاهش واریان Directiona

و  DTA=2mmمورد استفاده قرار گرفت ( .)31-27به

 Bremstrahlung Splittingبه دلیل بهره وری بیشتر

عبارتی شاخص گاما مکان هندسی تمام نقاط داخل یک

آن نسبت به دیگر تکنیک های کاهش واریانس در

سطح بیضوی است که اضالع آن اختالف دز و کمیت

 )25( BEAMnrcاستفاده شد .در این تکنیک کاهش

فاصله تا توافق می باشد .لذا شاخص گاما برای نقاط

واریانس سه ورودی اندازه میدان مطابق با اندازه میدان

داخل ،روی و خارج از بیضی به ترتیب کوچکتر ،مساوی

تابشی ،فاصله منبع تا سطح  199سانتی متر و تعداد تقسیم

و بزرگتر از یک خواهد شد .حال اگر نقطه ای که دز در

فوتونی  1999داده شد .هم چنین برای کم شدن زمان

آن محاسبه شده ،در این بیضی قرار بگیرد ،شاخص گاما

اجرای برنامه از قطع اترژی  pCUT=0.01MeVبرای
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کوچکتر و یا مساوی یک خواهد شد و می توان نتیجه
گرفت که محاسبات در این نقطه قابل قبول است (.)32

شکل  2توزیع طیف فوتونهای تابشی که شامل
طیف پیوسته ترمزی (برمزاشتراالنگ) و تابش گسسته

پس از اجرای برنامه ی شبیه سازی در هر حالت،

اختصاصی می باشد را نشان می دهد .همان طور که در

منحنی های درصد دز عمقی و پروفایل از فایل خروجی

شکل دیده می شود حداکثر انرژی با انرژی الکترونهای

شبیه سازی استخراج و به نرم افزار Microsoft excel

برخوردی برابری کرده و با افزایش انرژی سطح زیر

 2013منتقل شد .در نهایت منحنی های شبیه سازی و

منحنی افزایش یافته که نشان دهنده برخوردهای بیشتر می

اندازه گیری ها با استفاده از شاخص گاما باهم مقایسه

باشد .اما با افزایش قطر چشمه بازدهی تولید تابش ترمزی

شدند.

و اختصاصی کاهش پیدا کرده است.
آنالیز منحنیهای  PDDو پروفایل
برای منحنیهای  PDDنتایج دز عمقی اندازه

یافتهها
پرتوهای فوتونی مگاولتاژی ،نیاز به ارزیابی

گیری شده و شبیه سازی شده به ماکزیمم مقدار روی

فاکتورهای دارند که باعث تغییر توزیع دز می شوند .از

محور مرکزی نرماالیزه شدند و برای منحنیهای پروفایل

آنجایی که منحنی درصد دز عمقی به انرژی الکترونهای

نتایج دز عمقی اندازه گیری شده و شبیه سازی شده به

برخوردی وابسته میباشد و این در حالی است که

مقدار دز مرکزی نرماالیزه شدند.

پروفایل به شعاع توزیع الکترون های برخوردی حساس

در این مطالعه انرژیهای مختلف و اندازه میدان

است .لذا تغییرات انرژی پرتو الکترونی برای کوچکترین

های مختلف مورد بررسی قرار گرفت ،با افزایش اندازه

میدان تابشی ( )4×4 cm2و تغییر اندازه چشمه

میدان دز سطحی افزایش مییابد که به دلیل افزایش ذرات

الکترونی برای بزرگترین میدان ( )30×30 cm2مطابق

باردار آلوده کننده است .با افزایش انرژی درصد دوز در

شکل 3و 4مورد بررسی قرار گرفت (.)24

منطقه بیلدآپ کاهش یافته و نتایج شبیه سازی به مقادیر

آنالیز فضای فازی

اندازه گیری نزدیک تر می شود که این نتیجه قابل انتظار

دراین مطالعه برای آنالیر صفحه فازی ،از یک برش

است زیرا با افزایش انرژی قدرت نفوذ الکترونهای ثانویه

نازک زیر پنجره بریلیومی در فاصله  9cmاز تارگت

افزایش یافته و دوز خود را در عمق بیشتر واگذار میکنند

استفاده شد و تعداد  29999999ذره به عنوان تعداد ذرات

لذا درصد دوز در این ناحیه کوچکتر میشود (شکل.)3

ورودی به کار برده شد .توزیع زاویه ای فوتونها بر روی

در ناحیه بعد از بیلدآپ اختالف زیادی بین انرژی های

محور مرکزی کمترین مقدار را داشته و با افزایش زاویه

مختلف با اندازه گیری مشاهده نمی شود.

تعداد فوتونها افزایش یافته به طوری که در زاویه 11-0

همانظور که شکل  3نشان می دهد انرژی 6MV

درجه به حداکثر مقدار خود رسیده و سپس کاهش یافته

نسبت به دیگر انرژی های  5.7و  5.9MVتطابق بهتری

و حدودا در زاویه  15درجه به صفر می گراید (شکل.)1

با منحنی درصد دز اندازه گیری شده دارد .زیرا درصد

با کاهش ابعاد چشمه الکترونی همانند یک منبع نقطه ای

نقاط بیشتری دارای گاما اندیکس کمتر از یک هستند .از

عمل کرده و زاویه پراکندگی افزایش می یابد .با افزایش

شکل  4نیز مشخص است که برای شعاع توزیع الکترون

انرژی ،سطح زیر منحنی افزایش می یابد لذا بازدهی تولید

های برخوردی ،شعاع  0.2cmتطابق بهتری با اندازه

فوتون افزایش پیدا می کند و این درحالی است که با

گیری دارند.

افزایش ابعاد منبع بازدهی کاهش یافته و منحنی برای
چشمه  3mmحداقل مقدار را نشان می دهد.

اثر توزیع فضایی چشمه الکترونی در شکل  4نشان
می دهد که فاکتور گاما برای  2mmاز بقیه بهتر است.
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با افزایش قطر چشمه الکترونی ،منحنی پروفایل

ها و خارج از میدان نیز دیده می شود .بهترین تطابق برای

شبیه سازی در محل لبه میدان تابشی به شدت افت کرده

منحنی درصد دز عمقی برای میدان 30×30cm2

و گاما فاکتور حدود  3,5را نشان می دهد.

بدست آمد که اختالف اندازه گیری و شبیه سازی با گاما

در نهایت با توجه به آنالیز صفحه فازی و منحنی

ایندکس کمتر از  9,2بدست آمد .بر طبق مشاهدات این

های  PDDو پروفایل چشمه الکترونی مدادی با شعاع

مطالعه ،انرژی ورودی چشمه کمتر از مقدار انرژی اسمی

 2mmو انرژی 6MVانتخاب شد که در شکل ،5

است .در این مطالعه انرژی فوتون به کاربرده شده تک

 PDDو پروفایل برای میدان های  30×30 cm2و

انرژی بود ،گرچه در مطالعه ای که توسط دینگ و

 4×4 cm2،10×10cm2مشاهده می شود .همان

همکارانش در سال  )24( 2992انجام شد بهترین تطابق

طور که از شکل  5دیده می شود درصد اختالف اندازه

برای طیف انرژی  6.02mvو  FWHM 1.2 MeVو

گیری و شبیه سازی با استفاده از اندیکس گاما کمتر از 1

به شکل گوسی با  FWHM 1.2 cmمشاهده شد .البته

بود.

این اندازه گیری برای Varian Clinac-2100EX
همانطور که مقادیر گاما ایندکس نشان می دهد

انجام شده بود.

سازگار ی شبیه سازی و اندازه گیری در قسمت نیم سایه
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energy fluence distribution
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Abstract
Background and Objective: Simulation using Monte Carlo
technique is a practical method for assessment of the
characteristics of the clinical photon beam from the treatment
head. The accuracy of the simulation results is based on the
validation of the Monte Carlo models used in the calculation.
This study validated the simulation with BEAMnrc code for
6MV energy.
Subjects and Methods: The accelerators of Varian Clinic
2100C/D for photon beam 6MV were simulated using the
BEAMnrc code system. A cylindrical mono energetic with 5.7,
5.9, 6MV energies and 1, 2, 3mm radius were applied. Two
phase space files were scored below the exit window and above
the phantom then analyzed the beam characteristics using
BEAMdp and calculated the percentage depth dose and profile
at 10cm using DOSXYZ code. In this work, measurements
were performed using 0.13cc ion chamber inside a water
phantom with dimension 50×50×50cm3. At the end of
simulation, the results of the measured data were compared
using gamma index with criteria 2%/2mm.
Result: By increasing the electron energy, percentage depth
dose in buildup region was reduced and became closer to
measurements. With increasing the diameter of the electron
source, the photons were diverged and the edges of the profiles
showed a sharp drop compared to the dose measurements.
Conclusion: Finally good agreement (gamma index
within2%/2mm) between the measurements and simulations
was achieved for field sizes of 4×4 ,10×10 and 30×30cm2 with
radial of incident electrons 0.2cm at source surface distances of
100cm.
Key Words: Radiotherapy, validation, mega-voltage photon
beams, BEAMnrc simulation, Linear Accelerator.
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