
X-IŞINI OLUŞUMU (HATIRLATMA)

Şekilde modern bir tip X-ışını aygıtının şeması görülmektedir. Havası boşaltılmış cam bir tüpte 

iki elektrot bulunur. Soldaki katot ısıtıldığında elektronlar salınır. Katot ile anot arasında uygulanan 

birkaç bin voltluk bir potansiyel farkı elektronların ivmelenmesine, dolayısıyla birkaç keV enerji 

kazanmalarına yol açar; bu enerji 0.1c kadar bir hıza karşılık gelir. Elektronlar anoda çarpıp aniden 

durduğunda X-ışınları üretilir. X-ışınlarının elektron yoluna 90° açıyla salındığı gözlenmiştir; bu 

nedenle katodun eğimli oluşu X-ışınlarının istenilen bir yönde çıkabilmesini sağlamak içindir. 

X-ışınlarının hafif yoğunlukta katılara kolayca nüfuz edebildiği anlaşılınca, bulunduktan hemen

birkaç ay sonra tıp alanında kullanılmaya başlandılar; ama henüz anlaşılmış değildi. İvmelenen bir

elektrik yükünün elektromagnetik dalga yayınladığı daha önce biliniyordu. O halde X-ışınlarının da,

elektronların anotta uğradığı büyük frenleme sonucu üretilen elektromagnetik dalgalar olacağı akla

uygun geliyordu. (Bu yolla üretilen ışınıma Bremsstrahlung denir; bu Almanca sözcüğün anlamı

“frenleme radyasyonu” dur.) Burada sorun, dalgaboyları çok küçük olması beklenen X-ışınlarının

dalga olduğunu kanıtlayabilmekti. Bir şeyin dalga olduğunu göstermek ve dalgaboyunu ölçmek için

herhalde en kestirme yol, onu bir kırınım ağından geçirip oluşan saçakları gözlemektir. İyi bir kırınım

ağında çizgiler arası uzaklık 1000 nm civarında olmalıdır; ancak, X-ışınlarında kullanılacak kırınım

ağında bu uzaklık 0.1 nm olmalıdır ki bu, deneysel olarak kolay yapılacak bir iş değildi.



X-IŞINI KIRINIMI

1912 de von Laue şöyle bir düşünce geliştirdi: bir kristlade atomlar düzenli konumlarda 

sıralandığında ve sıralar arası uzaklık 0.1 nm mertebesinde olduğuna göre, böyle bir kristal X-ışınları 

için üç boyutlu bir kırınım ağı olarak kullanılabilirdi. Bu düşüncenin doğru olduğu kısa sürede 

anlaşıldı; Laue ve asistanları X-ışınlarının dalga olduğunu ve dalgaboylarının 0.1nm civarında 

olduğunu kanıtladılar. 

• Kristal üzerine gönderilen sürekli bir X-ışını demeti kristal içinde kırınıma uğrar.

• Kırınıma uğrayan ışıma belirli doğrultularda yoğunlaşır.

– Bu doğrultular kristalin tabakalarından yansıyan

dalgalar arasındaki yapıcı girişime karşılık gelir.

• Kırınım deseni bir fotoğraf filmi üzerine kaydedilir

• Aydınlık nokta dizileri Laue desenleri adını alır

• Kristal yapısı bu noktaların parlaklıkları ve aralarındaki

mesafenin analizi ile belirlenir

X-ışını Kırınım Deseninin Örnek Bir Fotoğrafı	Bir kristaldeki atomların  dizilişi birbirine 

paralel ve özdeş düzlemler oluşturur. 

Şekilde böyle iki düzlem grubu 

gösterilmiştir. 



BRAGG KIRINIMI 

X-ışınları kırınımında kristallerin kullanımı İngiliz Fizikçileri W.L. Bragg ve babası W.H.

Bragg tarafından geliştirildi; bu nedenle Bragg kırınımı adı verilir VE 1915 yılında Nobel Ödülüne

layık görülmüştür. (Veya, Bragg yansıması, Bragg saçılması olarak da bilinir.) Bu teknik, tarihsel

olarak X-ışınlarının tanılanmasında önemli olduğu kadar, günümüzde de kristal yapıların

incelenmesinde önemli bir yer tutar. Bragg kırınımını anlamak için bir kristali, düzenli

aralıklarla sırlanmış özdeş ve birbirine paralel düzlemler olarak düşünebiliriz.

Düzlemlere belirli bir θ açısıyla yaklaşan bir elektromagnetik dalga göz önüne alalım. Dalga 

kristale çarptığında her atomdan ışımanın bir bölümü saçılacak, saçılan dalgaların aynı fazda olduğu 

doğrultularda kırınım maksimumları gözlenecektir. İlk düzlemden yansıyan dalgaları göz önüne 

alalım: saçılan dalgaların aynı fazda olduğu doğrultu bildiğimiz yansıma kuralıyla verilir: 

θ = θ 

Sonra, aralarında d uzaklığı olan ardışık iki düzlemdeki atomlardan saçılan dalgaları göz önüne 

alalım.  



İki dalga arasındaki yol farkı 2dsinθ olur. Ardışık iki düzlemden kırınan dalgaların aynı fazda 

olabilmesi için yol farkı λ dalga boyunun tam katları olmalıdır: 

2dsinθ = n λ 

n = 1,2,3,... tamsayısı kırınım maksimumunun derecesi olur. Çoğu deneylerde n > 1 olan 

maksimumlar çok zayıftır ve sadece n = 1 önemli olur. Yukarıda yazdığımız bağıntıya Bragg yasası 

denir. 

ü Bragg yansıması sadece 𝑛𝜆 ≤ 2𝑑 dalgaboyu şartında meydana gelir.

ü Bragg yansıması koşulunu sağlamak görünür ışık ile mümkün değildir.

ü Bragg yasası koşulunu sağlamak için X-ışınları kullanılır.

ü Kırınıma uğramış desenler (yansımalar) Bragg yasası ile tanımlanan belirli açılarda oluşabilir.



COMPTON SAÇILMASI 

Amerikalı fizçi Arthur H. Compton tarafın- dan 1923 yılında 

gerçekleştirilen yüksek enerjili X ışınları fotonunun karbon atomunun 

serbest elektronlarından birisine esnek çarparak, elektronu bir doğrultuda 

fırlatırken, kendisinin de herhangi bir doğrultuda saçılması olayına 

compton olayı denir.  

Bu olay, fotonların momentumlarının olduğunu gösteren ve ışığın tanecikli karakterini doğrulayan 

önemli bir olaydır. 

Compton olayında; 

ü Saçılma olayı aynı düzlem içinde gerçekleşir.

ü Foton çarpışmadan önce ve çarpışmadan sonra aynı hızla, yani ışık hızı (c) ile yayılır. Saçılan

fotonun enerjisinin azalması hızının azalmasından değil, frekansın azalmasındandır.

ü Toplam enerji korunur. Gelen fotonun kaybettiği enerji, elektronun kazandığı kinetik

enerjiye eşittir.

𝐸 = 𝐸! + 𝐸!  ⟹      ℎ𝑓 = ℎ𝑓! +
1
2𝑚𝑣

! 

ü Momentum korunur. Gelen fotonun momentumu, saçılan fotonun momentumu ile saçılan

elektronun momentumlarının vektörel toplamına eşittir.

𝑝 = 𝑝! + 𝑝! 

ü Gelen fotonun enerjisi ve momentumunun bir kısmı saçılan elektrona aktarılır. Bunun

sonucunda da foton enerji kaybetmiş olarak saçılır. Saçılan foton enerji kaybettiğinden

frekansı küçülür ve buna bağlı olarak da dalga boyu büyür. Dalga boyundaki değişim

miktarı;



∆𝜆 = 𝜆! − 𝜆 = !
!!!

1− 𝑐𝑜𝑠𝜃  bağıntısı ile hesaplanır. Bu eşitlikte; 

ℎ:𝑝𝑙𝑎𝑛𝑘 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡𝑖 = 6,62 10!!"𝐽𝑠 

𝑐: ışı𝑘 ℎı𝑧ı = 3 10!  𝑚 𝑠
𝑚!: 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛 𝑘ü𝑡𝑙𝑒𝑠𝑖 = 9 10!!"𝑘𝑔 

değerleri yerine yazılırsa, !
!!!

= 0,024Å  bulunur. Bu değere compton dalga boyu 

denir. 

COMPTON SAÇILMASININ RADYOLOJİYLE İLGİSİ 

Ø Tanısal radyolojide saçılan radyasyonun hemen hemen tamamı Compton saçılması

şeklinde oluşur.

Ø Tanısal sınırlardaki (orta düzeyde enerjili) foton dış yörünge elektronları ile etkileşir.

Dış yörünge elektronunu yörüngesinden söker. Atomdan sökülen elektrona Compton

elektronu denir. Elektronun boşalan yeri dış yörüngedeki başka bir elektron tarafından

doldurulurken karakteristik radyasyon ortaya çıkar.

Ø Compton etkisi tanısal radyolojide önemlidir. Saçılan X-ışını filimde sislenmeye

neden olur.



PROBLEMLER 

1) 50Å dalga boylu X-ışını durgun haldeki elektrona çarparak şekildeki

gibi 60° ile saçılıyor. Buna göre saçılan fotonun dalga boyu kaç Å’ dur?

(ℎ𝑐 = 12400 𝑒𝑉Å)  (cvp.: 50,012)

a) 50,000 b) 50,005 c) 50,012

d) 50,020 e) 50,025

2) 50Å dalga boylu X-ışını durgun haldeki elektrona çarparak şekildeki 

gibi 60° ile saçılıyor. Buna göre saçılan elektronun enerjisi kaç 𝑒𝑉’ dür?

(ℎ𝑐 = 12400 𝑒𝑉Å)  (cvp.: 248)

a) 248 b) 238 c) 100 d) 148 e) 348

3) 20Å dalga boylu X-ışını fotonlarının serbest elektronlardan saçılması deneyinde saçılma açısı    0!

olduğunda, saçılan fotonların dalga boyu kaç Å’ dur? (cvp.:20)

a) 19,909 b) 20,000 c) 20,009 d) 20,012 e) 20,024

4) 20Å dalga boylu X-ışını fotonlarının serbest elektronlardan saçılması deneyinde saçılma açısı 60!

olduğunda, saçılan fotonların dalga boyu kaç Å’ dur? (cvp.:20,012)

a) 19,909 b) 20,000 c) 20,009 d) 20,012 e) 20,024

5) 20Å dalga boylu X-ışını fotonlarının serbest elektronlardan saçılması deneyinde saçılma açısı   

90!olduğunda, saçılan fotonların dalga boyu kaç Å’ dur? (cvp.: 20,024)

a) 19,909 b) 20,000 c) 20,009 d) 20,012 e) 20,024

6) 2E enerjili fotonlar gönderilerek yapılan Compton deneyinde, saçılan elektronun enerjisi E/2,

saçılan fotonun dalga boyu 𝜆! olmaktadır. Gelen fotonun enerjisi 3E yapıldığında, saçılan elektronun

enerjisi yine E/2 fotonun dalga boyu 𝜆! oluyor. Buna göre, !!
!!

 oranı kaçtır? (cvp.: 5/3)

a) 1 b) 1/2 c) 2/3 d) 3/5 e) 5/3



7) Yapılan bir Co mpton deneyinde dalga boyu    620Å olan bir foton, serbest bir elektrona çarparak 

enerjisinin %20’ sini elektrona aktarıyor. Buna göre elektron kaç Ev’ luk enerji ile saçılır? (cvp.: 4)

a)1 b) 2 c) 3 d) 3 e) 4

8) Yapılan bir Compton deneyinde dalga boyu 620Å olan bir foton, serbest bir elektrona 

çarparak enerjisinin %20’ sini elektrona aktarıyor. Buna göre saçılan ve gelen fotonun dalga boyları 

arasındaki fark kaç Å’ dur? (cvp.: 155)

a)155 b) 175 c) 135 d) 205 e) 125

10) Yüksek enerjili bir foton durmakta olan bir elektrona çarpıyor. Buna göre, seçilen fotonun;

I. Hızı,   II. Momentumu,    III. Enerjisi,     niceliklerinden hangileri azalır?

a) yalnız I b) yalnız II c) yalnız III d) II ve III  e) I, II ve II

11) Yüksek enerjili bir fotonla serbest bir elektronun etkileşiminden oluşan Compton olayı için;

I. Saçılan fotonla, saçılan elektronun enerjilerinin toplamı, gelen fotonun enerjisinden küçüktür.

II. Saçılan fotonla, saçılan elektronun momentum vektörlerinin toplamı, gelen fotonun momentum
vektörüne eşittir.

III. Saçılan fotonun hızı, saçılan elektronun hızından büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur? 

a) yalnız II b) I ve II c) I ve III d) II ve III e) I, II ve II



13) Bir Compton saçılması deneyinde foton enerjisinin !
!
 ini kaybetmektedir. Fotonun saçıldıktan

sonraki dalga boyu 𝜆 olduğuna göre, saçılmadan önceki dalga boyu kaç 𝜆’ dır? 

a) !
!
                   b) !

!
                  c) !

!
                   d) !

!
                 e) !

!

14) Compton olayında X-ışını fotonu serbest elektronla etkileştikten sonra saçılma açısı 60° oluyor.

Buna göre, fotonun dalga boyundaki değişim kaç Å’ dur? ( !
!!!

= 0,024Å)

a) 1,2 b) 0,12 c) 0,012 d) 0,0012 e) 0,00012

15) Compton olayında gelen fotonun dalga boyu 1550Å, saçılan fotonun dalga boyu 3100Å’ dur.

Buna göre, saçılan elektronun enerjisi kaç 𝑒𝑉’ dur? (ℎ𝑐 = 12400𝑒𝑉Å)

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

16) 𝜆 dalga boylu X-ışını durmakta olan serbest elektrona

çarpınca 2𝜆 dalga boylu olarak geri yansıyor. Buna göre,

𝜆 kaç Å’ dur? (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑜𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑔𝑎 𝑏𝑜𝑦𝑢 = 0,024Å)

a) 0,012 b) 0,024 c) 0,12 d) 0,24 e) 0,048

17) 𝜆  dalga boylu X-ışını durmakta olan serbest

elektron ile etkileştikten sonra  !
!
𝜆  dalga boylu foton

olarak şekildeki gibi saçılıyor. Gelen fotonun enerjisi E

olduğuna göre, saçılan elektronun enerjisi kaç E olur?

a) !
!

b) !
!

c) !
!

d) !
!

e) !
!



18) Compton olayında durmakta olan serbest elektrona

dalga boyu 𝜆 = 0,024Å  olan X-ışını çarptığında, 𝜆!

dalga boylu foton olarak şekildeki gibi saçılıyor. Buna

göre, 𝜆! kaç Å’ dur? ( !
!!!

= 0,024Å)

a) 0,024 b) 0,036 c) 0,048 d) 0,060

e) 0,072

19) 𝜆 dalga boylu foton serbest haldeki bir elektronla

Compton olayı gerçekleştirdiğinde 𝜆!  dalga boyuyla

şekildeki gibi saçılıyor. Buna göre, !
!

!
oranı kaçtır?

a) !
!

b) !
!

c) !
!

d) !
!

e) 2

20) Compton olayında bir foton bir elektronla etkileştiğinde enerjisinin %30’ unu kaybediyor. Gelen

fotonun enerjisi 𝐸!, saçılanınki 𝐸! olduğuna göre, 
!!
!!

 oranı kaçtır?

a) !"
!

b) !
!

c) !
!

d) !"
!

e) !"
!

21) bir fotonla bir elektronun etkileşmesiyle oluşan Compton saçılması deneyinde gelen foton,

enerjisinin %40’ ını başlangıçta durmakta olan elektrona aktarıp saçılmaya uğruyor. Buna göre, bu

olayda saçılan fotonun momentumu, gelen fotonun momentumunun kaç katı olur?

a) !
!

b) !
!"

c) !
!"

d) !
!

e) !
!


