
		

	

	

	

	



 X-IŞINLARININ	ÖZELLİKLERİ	

 

ü X-ışınları ya da Röntgen ışınları, 0.125 ile 125 keV enerji aralığında veya buna karşılık, dalgaboyu 

10 ile 0,01 nm (0,1− 100 𝐴°) aralığında olan elektromanyetik dalgalar veya foton demetidir. 

ü  30 ile 30.000 PHz (PHz=1015 hertz) aralığındaki titreşim sayısı aralığına eşdeğerdir.  

ü X ışınları özellikle tıpta tanısal amaçlarla kullanılmaktadırlar.  

ü İyonlaştırıcı radyasyon sınıfına dahil olduklarından zararlı olabilirler.  

ü Röntgen ışınları ışığa benzeyen fakat gözle görülmeyen, oldukça delici özellikli bir salınımdır.  

ü Bu ışınların dalga boyu 10−9 ile 10−11 cm arasındadır. Dalga boyu gözle görülen ışığınkinden kısadır. 

ü X- ışınlarının dalga boyları oldukça küçüktür. Buna karşılık enerjileri ultraviole (morötesi) 

ışınlarından daha büyüktür. (Işığın dalgaboyu azaldıkça, enerjisi artmaktadır.) 

ü  X-ışınları, dalgaboylarından daha ziyade enerjileri ile temsil edilmektedir.  

ü X-ışınlarının ışığı, bir dalga etkisinden daha çok parçacık etkisi göstermektedir. 

ü Dünya atmosferi, oldukça kalın olduğu için uzaydan dünya yüzeyine gelen hiçbir X-ışını Dünya 

atmosferinden geçemez. Bu bizim yaşamımızı sürdürmemiz için oldukça önemlidir.  
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Işığın dalgaboyu azaldıkça, enerjileri artmaktadır. X-
ışınları, oldukça küçük dalga boylarına sahip olduğu için, 
bunların enerjileri ultraviole (morötesi) ışınlarından daha 
büyüktür. X-ışınları, dalgaboylarından daha ziyade 
enerjileri ile temsil edilmektedir. X-ışınlarının ışığı, bir 
dalga etkisinden daha çok parçacık etkisi göstermektedir. 
X-ışını ışığının fotonlarını toplayan X-ışını dedektörleri, 
dalgaları odaklamak için dizayn edilen çok büyük 
aynalara sahip olan radyo teleskoplardan çok farklıdır. X-
ışınları, vakum tüpleriyle deney yaparken şans eseri onu 
bulan Alman bilim adamı Vilhem Conrad Roentgen 
tarafından keşfedilmiştir. Bir hafta sonra, karısının 
parmaklarında takılı olan nikah yüzüğünü ve parmak 
kemiklerini çok açık bir şekilde açıklayan bir X-ışını 
fotğrafını çekti. Bu fotoğraf, bilim çevrelerlinde ve geniş 
halk kitlelerinde büyük heyacan yarattı. Roentgen, 
bilinmeyen ışınımın bu tipini göstermek için onu “X” 

 
 
1896'da	 Wilheim	 Röntgen	 tarafından	
oluşturulan,	eşi	Anna	Bertha'nın	elinin	X-ışını	
görüntüsü.	



 X-IŞINLARININ KULLANIMI 

Eğer biz X-ışınlarını görebilseydik, X- ışını yayan her bir nesneyi görebilirdik veya 

onların iletimini duraklatabilirdik. Herhangi bir hastanede röntgen çektirilirken, 

vücudunuzun bir yanı üzerine X-ışınlarına hassas bir film koyulur ve X-ışınları 

vücudunuzdan geçip bu film üzerine düşecek şekilde ayarlanarak cihaz çalıştırılır. Bir 

dişçide ise film ağzınızın içinde dişin bir yanına yerleştirilerek çenenizden filme 

düşecek şekilde ışınlama yapılır. Hiçbir zaman maruz kaldığınız ışınları hissetmesiniz. 

 Kemikler ve dişlerin yoğunluğu derinizden daha fazla olduğu için X-ışınlarını derinin 

soğurduğundan daha fazla soğurmaktadır ve deri bu ışınları tamamıyla geçirirken, 

kemikler ve dişler çoğunu soğurduğu için film üzerine kemik ve dişlerin bir silueti düşer. Metaller, x-ışınlarını çok fazla 

soğurduğu için diş içerisinde bulunan dolgu maddesi de rahatlıkla 

belirlenir.  

X-ışınları üzerimize tutulduğunda, dalgalar derimizden kolaylıkla 

geçer fakat kemiklerden geçemeyeceği için film üzerine onların 

gölgesi düşer.  

Sağda gösterilen resim, bir yaşındaki bir kızın X-ışını fotoğrafıdır.  

	



 X-IŞINLARININ	OLUŞUMU	

X-ışınları,	doğal	X-ışınları	ve	yapay	X-ışınları	olmak	üzere	iki	şekilde	meydana	gelir.		

	

ü Doğal	X-Işınları:	

	Atom	 çekirdeği	 tarafından	 K	 enerji	 kabuğundan	 elektron	 yakalanması,	 alfa	 bozunumu,	 iç	 dönüşüm	 ve	 beta	 bozunumu	

olaylarıyla	meydana	gelir.			

• Bir	atoma	dışarıdan	gelen	veya	gönderilen	yüksek	enerjili	elektronlar	o	atomun	ilk	enerji	düzeylerinden	elektronlar	

koparırlar.	 Atomdan	 kopan	 bu	 elektronun	 yerine	 daha	 yüksek	 enerji	 seviyelerden	 elektronlar	 atlayarak	 kopan	

elektronun	yerindeki	boşluğu	doldururlar.	Bu	sırada	ortaya	çıkan	enerji	fazlalığı	X-ışını	şeklinde	dışarı	salınır.		

• Çekirdek	içerisinde	bulunan	protonlardan	bir	tanesi	atomun	ilk	enerji	düzeylerindeki	elektronu	yakalar	ve	nötrleşir.	

Yakalanan	bu	elektronun	enerji	düzeyindeki	boşalan	yere	diğer	bir	enerji	düzeyinden	bir	elektron	atlamasıyla	X-ışını	

meydana	gelebilir.	

	

ü Yapay	X-Işınları:	

	Maddenin;	 elektron,	 proton,	 parçacıkları	 veya	 iyonlar	 gibi	 hızlandırılmış	 parçacıklarla	 etkileşmesinden	 ya	 da	 X-ışını	

tüpünden	 veya	 başka	 bir	 uygun	 radyoaktif	 kaynağından	 çıkan	 fotonlarla	 etkileşmesinden	 meydana	 gelir.	 Maddenin,	

fotonlarla	etkileşmesinden	karakteristik	(çizgi)	X-ışınları,	yüklü	parçacıklarla	etkileşmesinden	hem	karakteristik	hem	de	

sürekli	X-ışınları	elde	edilir.		

	



 X-IŞINLARININ	ELDE	EDİLMESİ	

X-ışınları X-ışını tüpü kullanılarak elde edilirler. X-ışını tüpü temelde metal korunak, havası alınmış cam, anot ve katoddan oluşan elektron 

iletimi sağlayan vakumlu bir diyottur.Bir ucunda anot (pozitif elektrot), diğer ucunda katot (negatif elektrot) bulunur ve bunların her ikisi de 

lehimle sıkıca mühürlenmiştir.  

 

 
 



ü X-ışını havası boşaltılmış bir tüp içinde ısıtılan katoddan çıkan elektronların yüksek voltaj ile hızlandırılarak yüksek atom 

numaralı anot metaline çarptırılması sonucu oluşur.  

ü X-ışını tüpünün temel görevi hızlandırılan elektronların kinetik enerjisinin bir kısmını elektromanyetik enerji olan X-ışınına 

dönüştürmektir.  

ü Filamandan düşük bir akım geçirilerek ısıtılır ve filaman yüksek ısı şokuna hazırlanır. Uygulanan akım filamandaki yüksek direnç 

nedeni ile filaman çok yüksek ısı değerlerine ulaşır. Isıtılan filamanda tungsten atomlarına ait dış yörünge elektronları 

serbestleşerek metal yüzeyinden hafifçe ayrılır. Bu olaya termo-iyonik emisyon adı verilir. Emisyon için filamanın çok yüksek 

derecelere ısıtılması gereklidir. Şutlama anında akım yükseltilerek termo-iyonik emisyon arttırılır ve elektronlar hızlandırılır, 

odaklayıcı başlıkla anoda yönlendirilir. 

ü Hedef madde elektronlarının yörüngeden ayrılmadan uyarılması termal enerjiye; çekirdek ve yörünge elektronları ile etkileşimi 

ise X-ışını oluşumuna yol açmaktadır.  

ü Elektron bombardımanında kinetik enerjinin büyük bir kısmı ısı enerjisine dönüşmektedir. Elektronlar, hedefin dış yörünge 

elektronlarına aynı yörüngede daha yüksek enerji düzeyine uyarmakta ancak onları yörüngeden koparamamaktadır.  

ü Anottan, X-ışınları elektron geliş yoluna 90 derece açıyla salınır. Bu nedenle X-ışınlarının istenen bir yönde çıkmasını sağlamak 

için katot belli bir eğimde yapılır. 

ü Bugün kullanılmakta olan X-ışını lambalarının çoğu Coolidge lambasıdır. Son derece yüksek bir vakum düzeyine sahip olan bu 

lambalarda elektronlar, sıcak bir filamandan (ince bir telden) yayılır. Katottan çıkan ve 1 milyon volta kadar ulaşabilen yüksek bir 

gerilimle hızlandırılan elektronlar tungstenden yapılmış ağır bir çubuğa çarptırılır.  

 

Ø X-Işını Tüpünün Türleri 

	



ü Sabit Anotlu X-Işını Tüpü 

§ Düşük tüp akımına sahiptirler. 

§ Tungsten plağı (hedef) küçük ve dikdörtgen şeklindedir.  

§ Genellikle diş üniteleri ve portatif cihazlar da kullanılırlar. 

 

ü Hareketli Anotlu X-Işını Tüpü 

§ Hedef alanları büyüktür. 

§ Artmış ısı kapasitesine sahiptirler. 

§ Elektromanyetik indüksiyon motoru ile döndürülür 

 

Ø X-Işını Tüpünün Temel Kısımları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø X

	

ü Anot 

o X ışını tüpünün pozitif kısmıdır. 

o Bakır gibi ısıyı iyi ileten bir 

malzemeden yapılır. 

o Ucunda X ışını hedefi olarak 

adlandırılan tungstenden yapılmış 

bölüm mevcuttur. 

o Sabit ve döner tipleri vardır. 

	

ü Katot 

o X ışını tüpünün negatif kısmıdır. 

o Tungstenden yapılmış flaman 

mevcuttur. 

o Odaklayıcıdır fincan mevcuttur. 

o Bağlantı kabloları burada yer alır. 

	

ü Cam Tüp 

o 20-25 cm uzunluğa ve 15 

cm çapa sahip olmalıdır. 

o Havası boşaltılmış ve ısıya 

dayanıklı olmalıdır. 

o 5 cm2 cam pencereye sahip 

olmalıdır. 

o Anot ve katotu içerisinde 

barındırır. 

	



-ışını Tüpünde Işın Demetinin Şiddetini Etkileyen Faktörler 

X-ışını tüpünde ışın demetinin şiddetini etkileyen 5 faktör bulunmaktadır. 

§ Tüp akımı 

§ Tüp potansiyeli 

§ Hedef maddesi 

§ Filtre kullanımı 

§ Tüp voltajının dalga şekli 

 

Ø X-Işınlarında Demet Sınırlama (Kolimasyon) 

§ Hastadan saçılan radyasyon miktarı X-ışının uygulandığı alan ile orantılı olduğundan, alan boyutu istenen görüntülemenin yapılabilmesi 

için gerekli olan minimum büyüklüğe ayarlanmalıdır.  

§ Genellikle dikdörtgen ya da dairesel biçimde ve radyasyon geçirmez kolimatörler kullanarak ışın demetinin kolimasyonu ve X-ışını 

sisteminde çalışan personelin saçılan radyasyondan en az etkilenmesi sağlanabilir  

 

 

Ø X-Işını Kullanımında Filtrleme 

X Işınlarının büyük kısmı düşük enerji düzeyindedir. Filtre edilmeyen düşük enerjili radyasyon gereksiz cilt 

dozuna neden olur ve görüntüye pozitif etkide bulunmaz.. Alüminyum filtre ile gereksiz radyasyonun 

ortadan kaldırılması gerekir. 

 

X-ışını tüp akımı ışın şiddeti ile doğru orantılıdır. Tüp potansiyeli katot 

elektronlarının enerjisini belirler. Elektronların enerjisinin artması X-ışını 

oluşumunu hem sayı hem de enerji olarak arttırır. Işın şiddetindeki artma 

tüp potansiyelinin karesi ile orantılıdır. 

	



 

Ø X-Işını Tüplerinde Kullanılan Hedef Maddeler 

Günümüzde Rodyum (Rh Z=45) elementi hem hafif hem de ağır elementlerin uyarılmasında kullanılmaktadır. İkincil hedefli X-ışını sistemlerde 

genellikle rodyum hedefinden elde edilen X-ışınları ikincil bir hedefe yollanır ve oradan elde edilen X-ışınları kullanılır. (Alüminyum, 

Gadolinyum vb.). X-ışını tüplerinde en çok kullanılan hedef maddeler 3 çeşittir. 

o Hafif elementleri uyarmada kullanılan hedef maddeleri: Atom numarası 29’dan küçük olan elementlerdir. (Alüminyum, Titanyum, 

Vanadyum, Krom, Demir, Nikel, Bakır) 

o Orta ağırlıktaki elementleri uyarmada kullanılan hedef maddeleri: Atom numarası 29 ile 49 arasında olan elementlerdir. (Zirkonyum, 

Moliptenyum, Paladyum, Gümüş, Kadmiyum) 

o Ağır elementleri uyarmada kullanılan hedef maddeleri: Atom numarası 73 ile 79 arasında olan elementlerdir. (Tantal, Volfram, 

Tungsten, Platin, Altın, Gadolinyum) 

 

Ø X-Işını Tüplerin Isınması 

Tüpe uygulanan enerjinin % 1’i X ışınına dönüşür, % 99 ‘u ısı olarak ortama yayılır. Anot sıcaklığı  X-ışını ortaya çıkarken 2.600 ºC’ye kadar 

kadar ulaşır. Tüplerde ısı temel problemdir. Yüksek performanslı tüplerde, sıcaklık seviyesi aşırı artıp soğuma sonrası azalmaktadır. 100000 

veya daha fazla defa sıcaklık değişikliğine dayanabilecek az sayıda madde mevcuttur. Tüpler dizayn edilirken aşırı ısı yükselmesini mümkün 

olabilen en kısa sürede dağıtabilecek ve uzun süre yüksek performansta kullanılabilecek tüpler hedeflenmektedir. 

Tüp ömrünü uzatmak için mümkün olabilen düşük enerji seviyelerinde (miliamper, kilovolt, zaman) çalışmak gerekir. 

 

 



 X-IŞINLARININ ÇEŞİTLERİ 

X-ışınları çekirdek içinde değil, elektronlar seviyesinde meydana gelen olayların ürünüdür. 

Yüksek enerjili elektronların bir metal atomuna çarpması ile iki farklı atomik süreç sonucunda 

üretilir.  

 
 

Ø Bremsstrahlung Işıması (Sürekli X-ışınları) 
 

Yüksek hızlı bir elektron çekirdeğin yakınından geçtiğinde, çekirdeğin çekim kuvveti sebebiyle 

elektron yolundan saptırılır ve bu da bir ivmelenmeye sebep olmaktadır.İvmelenen bir yük de 

elektromanyetik ışıma yapar yani bir foton salar.Oluşan bu ışınıma Bremsstrahlung ışıması 

anlamındaki “frenleme ışınımı” yada “beyaz ışıma” denir. Sürekli bir x-ışını spektrumuna sebep 

olur. 

 

 

Ø Karakteristik X-Işınları 

Hedef maddeye ulaşan yüksek hızlı elektron, hedef madde üzerinden çarptığı yörüngedeki bir 

elektron koparır. Elektronun koptuğu yörüngedeki boşluğu daha üst yörüngeden gelen bir 

elektron doldurur ve bu iki yörüngedeki enerji farkı kadar bir ışıma yapar. Buna karakteristik 

ışıma denir. Her bir elementin kendine özgü karakteristik ışıma dalgaboyu vardır. 

	

	

	



 X-IŞINLARINDA DALGABOYU SEÇİCİLER  

Enstrümantal analizlerde, polikromatik ışının sadece sınırlı dalga boyu aralığını kapsayan bantlarına gereksinim vardır. Böyle bantların elde 

edilmesi için "dalga boyu seçici" denilen aletler veya sistemler kullanılır. Dalga boyu seçiciler dalga boyunu istenilen dar bir aralıkta sınırlarlar; 

cihazın seçiciliğini ve hassasiyetini yükseltirler. Dalga boyu seçiciler filtreler ve monokromatörler olmak üzere iki cinstir. burada fikir vermesi 

açısından sadece filtrelerden bahsedeceğiz. 

v Filtreler: Basittirler, dayanıklıdırlar ve ucuz malzemelerdir. Bu tip dalga boyu seçiciler iki grupta incelenebilir:  

Ø Girişim filtreleri  

ü 200-14000 nm dalga boyu aralığında çalışır; ultraviyole, görünür, ve infrared ışın için uygundurlar.  

ü Optik girişim yaparak oldukça dar ışın bantları elde edilmesinini sağlarlar. 

ü Bir girişim filtresinde geçirgen (şeffaf) bir dielektrik malzeme (kalsiyum fluorür veya magnezyum fluorür gibi) bulunur. Bu malzeme iki 

cam levhanın iç yüzeylerini saran iki yarı geçirgen metalik film arasına yerleştirilmiştir. Geçen ışının dalga boyunu dielektrik tabakanın 

kalınlığı saptar, bu nedenle kalınlığın çok iyi kontrol edilmesi gerekir.  

Ø Absorbsiyon filtreleri 

ü Girişim filtrelerinden daha ucuzdur.  

ü Daha çok görünür bölgedeki band seçiminde kullanılırlar, 380-750 nm.  

ü Spektranın bazı bölgelerini absorblayarak ışını sınırlarlar. 

ü En çok kullanıla tipleri renklendirilmiş cam veya boya süspansiye edilmiş ve cam levhalar arasına sıkıştırılmış jelatindir.  

ü Etkin band genişlikleri 30-250 nm aralığındadır. En dar band genişliği veren filtreler bile istenilen ışının bir kısmını absorblar.  

ü Tüm görünür bölgede geçirgenliği maksimum olan cam filtreler vardır. 

ü Kesici filtreler görünür spektrumun bir bölümünde %’100’e yakın geçirgenlik gösterir, kalan kısmında ise geçirgenlik hızla sıfıra düşer.  



 X-IŞINLARINDA ENERJİ HESABI 
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