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Dozimetrie FFF svazků – stručný návod 

Stanovení dávky od FFF fotonových svazků za referenčních podmínek využívá formalismus uvedený 

v doporučení TRS 483 [1]. V tomto doporučení je pro vysokoenergetické fotonové svazky popsán jak 

formalismus malých polí, tak i formalismus nestandardních polí (machine specific reference fields). 

TRS 483 navazuje na TRS 398 [2] i na AAPM TG-51 [3].  

A. Stanovení kvality FFF svazku TPR20,10(10) 

1. Stanoví se TPR 20,10  

Referenční podmínky pro stanovení TPR 20,10 

Materiál fantomu Voda 

Typ komory Cylindrická nebo planparalelní  

Hloubka měření 20 g/cm2 a 10 g/cm2 

Referenční bod komory Pro cylindrickou komoru na centrální ose ve středu 
objemu dutiny, pro planparalelní vnitřní povrh 
vstupního okénka v jeho středu 

Umístění referenčního bodu Pro oba typy komor do hloubky měření 

Orientace osy komory Kolmo k ose svazku 

SDD 100 cm 

Tvar a velikost pole 10 cm x 10 cm 

 

2. Stanoví se velikost ekvivalentního homogenního čtvercového pole S: 

Svazek S 

Pro 6-7 MV FFF svazky 9,5 cm 

Pro 10 MV FFF svazky 9,1 cm 

 

3. Stanoví se TPR20,10(10) dle vztahu Palmanse: 

𝑇𝑃𝑅20,10(10) =
𝑇𝑃𝑅20,10(𝑆) + 𝑐(10 − 𝑆)

1 + 𝑐(10 − 𝑆)
 

kam za TPR20,10(S) se dosadí TPR20,10 změřené v bodě 1, za S se dosadí S stanovené v bodě 2.  

c = (16,15 ± 0,12) × 10-3 pro 4 ≤ S ≤ 12, kde S je velikost ekvivalentního homogenního 

čtvercového pole v cm. 

 

B. Stanovení dávky pro FFF svazek za referenčních podmínek 

Referenční podmínky pro stanovení dávky FFF svazku  

Materiál fantomu Voda 

Velikost fantomu Alespoň 30 cm x 30 cm x 30 cm 

Typ komory Cylindrická (uvedená v tabulce 13)  

Hloubka měření 10 g/cm2 

Referenční bod komory na centrální ose ve středu objemu dutiny 

Umístění referenčního bodu Do hloubky měření 

SSD/SDD 100 cm 

Tvar a velikost pole 10 cm x 10 cm 

 

Dávka se stanoví dle vztahu 

𝐷𝑤 = 𝑀𝑘𝑜𝑟𝑖𝑔  𝑁𝐷,𝑤   𝑘𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑚𝑠𝑟,𝑓𝑟𝑒𝑓 

 

 𝑘𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑚𝑠𝑟,𝑓𝑟𝑒𝑓 se dosadí z tabulky 13 pro TPR20,10(10) stanovené v bodě 3. Žádné další korekce se již 

neprovádějí. 
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C. Doporučení SÚJB  

V tomto stručném návodu (body A a B) je uveden postup pro FFF svazky na klasických urychlovačích 

(nikoliv pro tomoterapii nebo CyberKnife). Je záměr vypracovat doporučení SÚJB pro nestandardní 

pole, které bude obsahovat základní formalismus pro stanovení dávky a dále kapitoly pro FFF svazky, 

Cyber Knife, TomoTherapy a Gamma Knife. Pro relativní dozimetrii malých polí se doporučuje 

postupovat přímo podle kapitoly 6 doporučení TRS 483.  
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