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ATOMUN YAPISIATOMUN YAPISI



ATOMATOM
**** AtomAtom;; birbir elementielementi meydanameydana getirengetiren veve oo

elementinelementin bütünbütün fizikselfiziksel--kimyasalkimyasal
özellikleriniözelliklerini taşıyantaşıyan enen temeltemel yapıtaşıdıryapıtaşıdırözellikleriniözelliklerini taşıyantaşıyan enen temeltemel yapıtaşıdıryapıtaşıdır..
(ATOM(ATOM--Yunanca’daYunanca’da bölünmezbölünmez anlamınaanlamına
gelirgelir..))

**** ElementinElementin bölünemezbölünemez enen küçükküçük parçasıparçası
olmasıolması fikrifikri veve ilkilk atomatom modelimodeli eskieski
Yunanistan’daYunanistan’da Löpis,Löpis, DemokritusDemokritus veve

ik ’ik ’ k dk d d l dd l dEpikür’eEpikür’e kadarkadar uzanıruzanır.. BuBu dönemlerdedönemlerde
atomlarınatomların nedenneden birbir arayaaraya gelerekgelerek
maddeyimaddeyi oluşturduklarınıoluşturduklarını izahizah edebilmekedebilmek
içiniçin atomlarınatomların bazılarınınbazılarının çengelliçengelliiçiniçin atomlarınatomların bazılarınınbazılarının çengelliçengelli
olduklarıoldukları gibigibi hayalihayali modellermodeller
üretilmiştirüretilmiştir..

**** AncakAncak kimyasalkimyasal ilkelereilkelere dayanandayanan ilkilk
atomatom modelimodeli 1919.. yüzyılınyüzyılın başındabaşında DaltonDalton
tarafındantarafından önerilmiştirönerilmiştir..



ATOMATOMATOMATOM

****AtomAtom;; merkezdemerkezde pozitifpozitif yüklüyüklü****AtomAtom;; merkezdemerkezde pozitifpozitif yüklüyüklü
çekirdekçekirdek ileile bununbunun etrafındaetrafında
d id i li ikli ik lldairedaire veyaveya eliptikeliptik yörüngeleryörüngeler
üzerindeüzerinde harekethareket edeneden negatifnegatif
yüklüyüklü elektronlardanelektronlardan oluşuroluşur..



Atomun YapısıAtomun YapısıAtomun YapısıAtomun Yapısı

** Çekirdek (nükleon);Çekirdek (nükleon);
protonlar (pprotonlar (p++))protonlar (pprotonlar (p )   )   
nötronlar (nnötronlar (n00))

m(nm(n00)) = m( p= m( p++ )) = 1 673x10= 1 673x10--2424 grgrm(nm(n00)) = m( p= m( p+ + )) =  1,673x10=  1,673x10 2424 gr.gr.

** Protonun kütlesi elektronun Protonun kütlesi elektronun 
kütlesinin 1837 katıdırkütlesinin 1837 katıdırkütlesinin 1837 katıdır.kütlesinin 1837 katıdır.

** Nötr bir atomda proton ve elektron   Nötr bir atomda proton ve elektron   
l ittil itti

Elektron
Çekirdek

sayıları eşittir.sayıları eşittir.



RadyoaktiviteRadyoaktivitedyo v edyo v e
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RadyoaktiviteRadyoaktivite;; kararsızkararsız bazıbazı elementlerinelementlerin dışdışRadyoaktiviteRadyoaktivite;; kararsızkararsız bazıbazı elementlerinelementlerin dışdış
etkenleretkenler olmaksızınolmaksızın kendiliğindenkendiliğinden parçalanmalarıparçalanmaları
sonucusonucu çevrelerineçevrelerine partiküllerpartiküller yaya dada
elektromanyetikelektromanyetik radyasyonradyasyon vererekvererek dahadaha kararlıkararlıelektromanyetikelektromanyetik radyasyonradyasyon vererekvererek dahadaha kararlıkararlı
halehale geçmeleridirgeçmeleridir..

BuBu elementlereelementlere radyoaktifradyoaktif elementlerelementler denirdenirBuBu elementlereelementlere radyoaktifradyoaktif elementlerelementler denirdenir..



RadyoaktiviteRadyoaktivite;; ilkilk defadefa 18961896 yılındayılında HenriHenriRadyoaktiviteRadyoaktivite;; ilkilk defadefa 18961896 yılındayılında HenriHenri

BecquerelBecquerel tarafındantarafından keşfedilmiştirkeşfedilmiştir.. 18981898 dedeqq ş şş ş

iseise PierrePierre veve MarieMarie CurieCurie tarafındantarafından yapılanyapılan

deneylerdedeneylerde radyoaktifliğinradyoaktifliğin varlığıvarlığı

k lk lkanıtlanmıştırkanıtlanmıştır..



Radyoaktif elementler…Radyoaktif elementler…

**** DoğalDoğal radyoaktifradyoaktif elementlerelementler:: (( periyodikperiyodik cetvelincetvelin
atomatom numaralarınumaraları Z=Z=8181 9292 arasındaarasında kalankalan bölgeleribölgeleriatomatom numaralarınumaraları Z=Z=8181--9292 arasındaarasında kalankalan bölgeleribölgeleri
kapsarkapsar )) DoğadaDoğada dörtdört radyoaktifradyoaktif seriseri
bulunmaktadırbulunmaktadırbulunmaktadırbulunmaktadır..

**** YapayYapay radyoaktifradyoaktif elementlerelementler:: KararlıKararlı elementlerelementler
üklükl k ö l dk ö l d l k ikl k ik llnükleernükleer reaktörlerdereaktörlerde elektromagnetikelektromagnetik alanalan

içerisindeiçerisinde hızlandırılmışhızlandırılmış partiküllerpartiküller ileile
b b db b d dil kdil k d k ifd k if h lh lbombardımanbombardıman edilerekedilerek radyoaktifradyoaktif halehale
getirilmektedirgetirilmektedir..



****RadyoaktifRadyoaktif bozunmabozunma:: BirBir çekirdek,çekirdek, kendiliğindenkendiliğindenyy ç ,ç , ğğ
alfaalfa parçacığıparçacığı ((αα),), birbir elektronelektron ((ββ)) veyaveya birbir fotonfoton
(x,(x,γγ)) yayınlayarakyayınlayarak uyarılmışuyarılmış birbir enerjienerji düzeyindendüzeyinden( ,( ,γγ)) y y yy y y y şy ş jj yy
kurtularakkurtularak dahadaha kararlıkararlı durumaduruma geçergeçer veve yeniyeni birbir
çekirdeğinçekirdeğin oluşmasınıoluşmasını sağlar,sağlar, bubu olayaolaya radyoaktifradyoaktifç ğç ğ şş ğ ,ğ , yy yy
bozunmabozunma denirdenir..



B S bitiB S bitiBozunma SabitiBozunma Sabiti

BozunmaBozunma sabitisabiti herher radyoizotopradyoizotop içiniçin karakteristikkarakteristik
(ilgili(ilgili radyoizotoparadyoizotopa ait)ait) birbir değerdirdeğerdir TanımTanım olarakolarak(ilgili(ilgili radyoizotoparadyoizotopa ait)ait) birbir değerdirdeğerdir.. TanımTanım olarakolarak
bozunmabozunma sabitisabiti;; bbellielli birbir zamanzaman dilimidilimi içindekiiçindeki
bozunanbozunan çekirdekçekirdek miktarınınmiktarının oransaloransal değeridirdeğeridir..
BozunmaBozunma sabitininsabitinin değerideğeri zamanzaman--11 dirdirBozunmaBozunma sabitininsabitinin değerideğeri zamanzaman dirdir..



Fiziksel YarıFiziksel Yarı--ÖmürÖmür

FizikselFiziksel yarılanmayarılanma süresisüresi (T(T11//22),),
radyoaktifradyoaktif yarıyarı ömürömür olarakolarak dadaradyoaktifradyoaktif yarıyarı--ömürömür olarakolarak dada
anılıranılır.. TanımTanım olarakolarak fizikselfiziksel 100

120

yarıyarı--ömürömür;; başlangıcındakibaşlangıcındaki
radyoaktifradyoaktif atomlarınatomların yarısınınyarısının 60

80

yy yy
parçalanmasıparçalanması içiniçin geçengeçen süredirsüredir..

20

40

0
0 2 4 6 8 10



Ortalama Ömür
Bir radyoaktif atomun ortalama ne kadarBir radyoaktif atomun ortalama ne kadar 

zaman radyoaktif kalacağını gösterir. 



l d k ifl d k ifDoğal Radyoaktif Doğal Radyoaktif 
SerilerSeriler

En uzun Ömürlü Üyesi

Son

Seri Adı

Son 
Çekirdek 
(Kararlı)

Çekirdek
Yarı-Ömür 

(yıl)Seri Adı Çekirdek (yıl)
Toryum 208Pb 232Th 1.41 x 1010

Neptünyum 209Bi 237Np 2 14 x 106Neptünyum 209Bi 237Np 2.14 x 106

Uranyum 206Pb 238U 4.47 x 109

Aktinyum 207Pb 235U 7.04 x 108



R d ktif B Tü l iR d ktif B Tü l iRadyoaktif Bozunma TürleriRadyoaktif Bozunma Türleri

αα -- Alfa BozunumuAlfa Bozunumu
ββ -- Beta BozunumuBeta Bozunumu
γγ Gamma BozunumuGamma Bozunumuγγ -- Gamma BozunumuGamma Bozunumu



αα -- Alfa BozunumuAlfa Bozunumu

ÖzellikleÖzellikle ağırağır çekirdeklerdeçekirdeklerdeğğ çç
görülengörülen bubu bozunumunda,bozunumunda, HelyumHelyum
çekirdeğiçekirdeği olarakolarak dada bilinen,bilinen, 22ç ğç ğ ,,
protonproton veve 22 nötrondannötrondan oluşanoluşan
birbirinebirbirine sıkısıkı bağlıbağlı birbir parçacıkparçacık ((αα))ğğ p çp ç (( ))
fırlatılırfırlatılır.. BunlarBunlar partikülerpartiküler
(tanecik)(tanecik) radyasyonlardırradyasyonlardır..( )( ) y yy y



ββ -- Beta BozunumuBeta Bozunumu

ÇekirdekÇekirdek fazlafazla protonproton veyaveya nötronundannötronundan birbir protonuprotonu nötronanötrona
ötöt tt dö ü tü kdö ü tü k k t l bilik t l bili BB ddveyaveya nötronununötronunu protonaprotona dönüştürerekdönüştürerek kurtulabilirkurtulabilir.. BuBu aradaarada

reaksiyondareaksiyonda yükyük korunumkorunum gereğigereği çekirdektençekirdekten birbir elektronelektron
fırlatılırfırlatılır.. BunlarBunlar partiküllerpartiküller (tanecik)(tanecik) radyasyonlardırradyasyonlardır..pp ( )( ) y yy y

β+ (pozitron)  bozunumu

p +

β- (negatron) bozunumu

p n + e+

β (negatron) bozunumu

n p + e-



γγ -- Gamma BozunumuGamma Bozunumuγγ

AlfaAlfa veve betabeta bozunumlarınınbozunumlarınınAlfaAlfa veve betabeta bozunumlarınınbozunumlarının
birçoğunda,birçoğunda, ürünürün çekirdekçekirdek enerjienerji
açısındanaçısından uyarılmışuyarılmış durumdadurumda kalırkalır..çç y şy ş
ÜrünÜrün çekirdekçekirdek bubu uyarılmışuyarılmış
durumlardandurumlardan kurtulmakkurtulmak amacıylaamacıyla birbiryy
veyaveya ikiiki gammagamma fotonufotonu yayınlaryayınlar veve
enerjienerji bakımındanbakımından temeltemel seviyeyeseviyeye
(( sıfırsıfır enerjienerji seviyesi)seviyesi) ineriner..
GammaGamma ışınlarıışınları XX--ışınlarıışınları veve
görünürgörünür ışıkışık gibigibi elektromanyetikelektromanyetik
radyasyonlardırradyasyonlardır..



ELEKTRON VE ELEKTRON VE 
FOTON ETKİLEŞİMİFOTON ETKİLEŞİMİ
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RADYASYONRADYASYON
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“” “” Radyasyon “”“”y y
Atom tarafAtom tarafıından enerjinin yayılması  ndan enerjinin yayılması  

ve ve 
bu enerjinin bobu enerjinin boşşluk içinde iletilmesi luk içinde iletilmesi işişlemidir.lemidir.



İİİİyonlayonlaşşttıırrııccıı RadyasyonRadyasyon

İİyonlayonlaşşttıırrııccıı radyasyonradyasyon terimiterimi xx veve γγİİyonlayonlaşşttıırrııccıı radyasyonradyasyon terimiterimi xx veve γγ
ışıışınlarnlarıı ileile αα,, ββ partikülleri,partikülleri, protonlarprotonlar,,
elektronlar,elektronlar, nötronlarnötronlar veve kozmikkozmik ışıışınlarnlar
gibigibi radyasyonradyasyon tiplerinitiplerini kapsarkapsargibigibi radyasyonradyasyon tiplerinitiplerini kapsarkapsar..



İİİİyonlayonlaşşma Olayma Olayıı
** Bir atom ya da molekülden bir Bir atom ya da molekülden bir 

elektronun kopmaselektronun kopmasıı olayolayııddıır.r.

-

pp yy
** Bu olayBu olayıı oluoluşşturan radyasyon turan radyasyon 

tiplerinetiplerine iyonlaştırıcı
- -

tiplerine,tiplerine, iyonlaştırıcı
radyasyon adadıı verilir. verilir. 

B -Beta 
partikülü

-



İİİyonlaşma İyonlaşma 
OlayıOlayıOlayıOlayı

BBirir AA atomununatomunun ddışış yörüngelerindenyörüngelerinden birbir elektronelektronBBirir AA atomununatomunun ddışış yörüngelerindenyörüngelerinden birbir elektronelektron
koparkopar veve bubu olayolay sonunda,sonunda, AA atomuatomu iyonlaiyonlaşışırr yaniyani

itifitif l kl k ükl iükl i ll BB itifitif ii ddpozitifpozitif olarakolarak yüklenmiyüklenmişş olurolur.. BunaBuna pozitifpozitif iyoniyon adadıı
verilirverilir..

A A AA++ + é+ é



İİyonlayonlaşşma Olayma Olayıı

OlayOlay sonundasonunda AA atomundanatomundan kopankopan serbestserbestOlayOlay sonundasonunda AA atomundanatomundan kopankopan serbestserbest
elektron,elektron, birbir negatifnegatif iyonduriyondur veve didiğğerer birbir BB,, gg yy ğğ
atomuatomu ileile birlebirleşşerekerek onuonu negatifnegatif iyoniyon halinehaline
getirebilirgetirebilir..

B + éB + é BBB + é B + é BB--



UyarUyarıılma Olaylma Olayııyy yy
EEğğerer ortamaortama girengiren radyasyonunradyasyonun enerjisi,enerjisi, ortamortamıı

ll l dl d l kl k k kk k k dk doluoluşşturanturan atomlardanatomlardan elektronelektron koparacakkoparacak kadarkadar
yüksekyüksek dedeğğilse,ilse, oo zamanzaman elektronlarelektronlarıınn yörüngeyörünge
dd ğğii i ii i bb l bilil bili BB ll ll dddedeğğiişştirmesinetirmesine sebepsebep olabilirolabilir.. BuBu olayaolaya uyaruyarıılmalma adadıı
verilirverilir veve elektronuelektronu yörüngeyörünge dedeğğiişştirmitirmişş atomaatoma dada

ll d id iuyaruyarıılmlmışış atomatom denirdenir..





DoğadaDoğada bulunanbulunan veve insanlarinsanlar tarafındantarafından yapayyapayDoğadaDoğada bulunanbulunan veve insanlarinsanlar tarafındantarafından yapayyapay
olarakolarak eldeelde edilenedilen radyasyonlarradyasyonlar ikiiki grubagruba
ayrılırayrılır;;ayrılırayrılır;;

El k ikEl k ik d ld lElektromagnetikElektromagnetik radyasyonlarradyasyonlar

TanecikTanecik radyasyonlarradyasyonlar



Elektromagnetik Elektromagnetik 
RadyasyonlarRadyasyonlarRadyasyonlarRadyasyonlar
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xx ve ve γγ ışınlarının her ikisi de ışınlarının her ikisi de 
elektromagnetik dalga olupelektromagnetik dalga olupelektromagnetik dalga olupelektromagnetik dalga olup
madde ile etkileşmelerimadde ile etkileşmelerimadde ile etkileşmeleri madde ile etkileşmeleri 

birbirinin aynıdır.birbirinin aynıdır.yy



Elektromagnetik radyasyonlarElektromagnetik radyasyonlarg y yg y y
birbirine dik yönde hareket eden elektrik ve magnetik birbirine dik yönde hareket eden elektrik ve magnetik 

alanların birleşimidir.alanların birleşimidir.alanların birleşimidir.alanların birleşimidir.

Hızları ışık hızı (c=3x1010 cm/sn)ş ( )

Dalga boyu λ (birbirini izleyen iki dalganın tepe noktaları 
arasındaki uzaklık)

λ

λ



x ve x ve γγ ışınları, radyo dalgaları, radar, ışınları, radyo dalgaları, radar, 
enfraruj ve ultraviyole enfraruj ve ultraviyole 

elektromagnetik radyasyonlardır.elektromagnetik radyasyonlardır.g y yg y y

Hızları ışık hızına eşit fakat dalga boyları ve Hızları ışık hızına eşit fakat dalga boyları ve 
frekansları farklıdırfrekansları farklıdırfrekansları farklıdır. frekansları farklıdır. 



Elektromagnetik Radyasyonların Elektromagnetik Radyasyonların 
Madde Tarafından AbsorbsiyonuMadde Tarafından Absorbsiyonu

**** Fotoelektrik olayFotoelektrik olay

** Kompton olayıKompton olayı  Kompton olayıKompton olayı

* * Çift oluşumÇift oluşum

* * Kohorent saçılmaKohorent saçılma

** FotodisintegrasyonFotodisintegrasyon



FOTOELEKTRİK OLAYFOTOELEKTRİK OLAYFOTOELEKTRİK OLAYFOTOELEKTRİK OLAY

** ** 0.5MeV’den küçük enerjili fotonlarda sık 0.5MeV’den küçük enerjili fotonlarda sık 
görülür.görülür.

**** Atomun K L M N yörüngelerindeki sıkıAtomun K L M N yörüngelerindeki sıkı  Atomun K, L, M, N yörüngelerindeki sıkı Atomun K, L, M, N yörüngelerindeki sıkı 
bağlı  elektronları ile etkileşir.bağlı  elektronları ile etkileşir.



Enerjisi 0,5 MeV’a kadar olan fotonlar için geçerlidir. Gelen düşük enerjili foton
etkileştiği maddenin atomlarının sıkı bağlı elektronlarından birine enerjisinin tümünü

Fırlayan 

vererek kaybolur, etkileştiği elektronda atomdan foto-elektron olarak fırlar.

Gelen foton
E<0 5 MeV

y
fotoelektron

E<0,5 MeV

K L M
FotoelektrikFotoelektrikFotoelektrik Fotoelektrik 

OlayOlay

Karakteristik radyasyonlar
Foto elektronlar diğer atomların yörünge elektronlarını koparacak kadar enerjiye sahipFoto-elektronlar diğer atomların yörünge elektronlarını koparacak kadar enerjiye sahip
olduklarından bütün enerjilerini kaybedinceye kadar sekonder iyon çiftleri meydana
getirerek yollarına devam ederler.



**** AbsorblayanAbsorblayan materyalinmateryalin atomatom numarasınanumarasına
bağlıdırbağlıdır.. ιι//ρ∝ρ∝ZZ33ğğ ρρ

**** ZZ33 bağlılıkbağlılık BaSOBaSO karışımıkarışımı ee H paq eH paq e gibigibi**** ZZ33 bağlılıkbağlılık BaSOBaSO44 karışımıkarışımı veve HypaqueHypaque gibigibi
kontrastkontrast maddelerimaddeleri kullanıldığındakullanıldığında önemlidirönemlidir..

**** KemikKemik kaskas yağyağ gibigibi farklıfarklı atomatom numaralınumaralıKemik,Kemik, kas,kas, yağyağ gibigibi farklıfarklı atomatom numaralınumaralı
materyallerinmateryallerin xx ışınıışını absorbsiyonuabsorbsiyonu farklıdırfarklıdır..



Gelen fotonun enerjisi 0,5 MeV’dan yaklaşık 10 MeV düzeyine yükseldikçe
fotonun içinden geçtiği madde tarafından absorblanması daha çok Compton Olayı
ile olmaktadır Foton daha çok bağ enerjisi en az olan atomun en dışile olmaktadır. Foton daha çok bağ enerjisi en az olan atomun en dış
elektronlarından birisiyle etkileşime girer. Enerjisinin bir kısmını elektronu
yerinden koparıp ona kinetik enerji kazandırarak fırlatmaya harcar, geri kalan
enerji ile de başka yönde yoluna devam eder (Compton Elektronu)enerji ile de başka yönde yoluna devam eder (Compton Elektronu).

Fırlayan elektron
(kompton elektronu)

S l f tGelen foton
0,5 MeV<E<10 MeV

Saçılan foton
hν2

Kompton OlayıKompton Olayı



K t El ktK t El ktKompton ElektronuKompton Elektronu



KOMPTON OLAYININ ÖZEL HALLERİKOMPTON OLAYININ ÖZEL HALLERİKOMPTON OLAYININ ÖZEL HALLERİKOMPTON OLAYININ ÖZEL HALLERİ

** ** Direkt çarpışmaDirekt çarpışma
**** Sıyırıp geçen çarpışma ( grazing )Sıyırıp geçen çarpışma ( grazing )  Sıyırıp geçen çarpışma ( grazing )Sıyırıp geçen çarpışma ( grazing )
**** 909000 Foton saçılmasıFoton saçılması



KOMPTON OLAYIKOMPTON OLAYIKOMPTON OLAYIKOMPTON OLAYI

** Atomun zaAtomun zayıfyıf babağlığlı ve serbest elektronlarve serbest elektronlarınıını kapsar.kapsar.

** Atom n marasAtom n marasıına bana bağlığlı dedeğğildirildir** Atom numarasAtom numarasıına bana bağlığlı dedeğğildirildir..
** Elementlerin grElementlerin graam bam başışına elektron sayna elektron sayııssıına bana bağlığlıddıır.r.

** Enerjinin artmasEnerjinin artmasııyla azalyla azalıır.r.

**** Fotonun  her bir çarpFotonun  her bir çarpışışmasmasıında bir miktar enerjinda bir miktar enerji
saçsaçııllıır, bir kr, bir kıısmsmı ı da absorblanda absorblanıır.r.

** Absorblanma miktarı çarpışma açısına ve enerjiye Absorblanma miktarı çarpışma açısına ve enerjiye 
bağlıdır.bağlıdır.ğğ



ÇİFT OLUŞUM OLAYIÇİFT OLUŞUM OLAYI

** Fotonun enerjisi 1.02 MeV’ den büyüktür.Fotonun enerjisi 1.02 MeV’ den büyüktür.
** Pozitron serbest elektronla birleşerek yok olurPozitron serbest elektronla birleşerek yok olurPozitron serbest elektronla birleşerek yok olur. Pozitron serbest elektronla birleşerek yok olur. 

Yok olma sonucu enerjileri 0.511 MeV olan Yok olma sonucu enerjileri 0.511 MeV olan 
iki gamma ışını oluşur Kütle enerjiye dönüşüriki gamma ışını oluşur Kütle enerjiye dönüşüriki gamma ışını oluşur. Kütle enerjiye dönüşüriki gamma ışını oluşur. Kütle enerjiye dönüşür..

** Gram başına atomik numaraya (ZGram başına atomik numaraya (Z22) bağlı ) bağlı 
l kl kolarak artarolarak artar. . 



Çift OluÇift Oluşşumuumu Elektron (-)Çift OluÇift Oluşşumuumu

0 51 MeV γ
Gelen foton

E>1,02 MeV

0,51 MeV γ

E 1,02 MeV
0,51 MeV γ

Elektron (+)

1,02 MeV’dan daha az enerjili fotonlar için imkansız olup, 2 MeV’a kadar
önemsizdir Gelen foton çekirdeğin elektrik alanına girdiğinde etkileşerek bir elektronönemsizdir. Gelen foton çekirdeğin elektrik alanına girdiğinde etkileşerek bir elektron
(e-) ve bir pozitron (e+) çifti oluşturur (enerjinin kütleye dönüşümü). Elektron bütün
enerjisini sekonder iyon çiftleri meydana getirerek kaybeder. Pozitron ise hareketi
sırasında madde içine bir serbest elektronla karşılaşırsa zıt yönlü olduklarındansırasında madde içine bir serbest elektronla karşılaşırsa zıt yönlü olduklarından
çarpışarak birbirlerini yok ederler(kütlenin enerjiye dönüşümü). Böylece birbirine zıt
önde iki gamma ışını yayınlarlar.







YUMUŞAK DOKUDA RADYASYONUN YUMUŞAK DOKUDA RADYASYONUN 
ABSORBSİYONUABSORBSİYONU

** 5050KeVKeV aa kadarkadar fotoelektrikfotoelektrik olayolay önemliönemli

** 6060KeVKeV ileile 9090KeVKeV arasındaarasında fotoelektrikfotoelektrik veve komptonkompton6060KeVKeV ileile 9090KeVKeV arasındaarasında fotoelektrikfotoelektrik veve komptonkompton
olayıolayı eşiteşit önemdeönemde

**** 200200KeVKeV ileile 22MeVarasındaMeVarasında komptonkompton olayıolayı tektek başınabaşına
baskındırbaskındır..

** 55MeVMeV ileile 1010MeVarasındaMeVarasında çiftçift oluşumuoluşumu önemliönemli
olmayaolmaya başlarbaşlarolmayaolmaya başlarbaşlar..

** 5050MeVMeV ileile 100100MeVMeV arasındaarasında çiftçift oluşumuoluşumu çokçok
önemlidirönemlidir..



Koherent SaçılmaKoherent Saçılma
**** Bu etkileşim elektronun yakınından geçen ve onu  Bu etkileşim elektronun yakınından geçen ve onu  

titreştiren elektromagnetik dalgadan  ibarettir.titreştiren elektromagnetik dalgadan  ibarettir.
**** Titreşen elektron gelen elektromagnetik dalga ile aynı Titreşen elektron gelen elektromagnetik dalga ile aynı ş g g g yş g g g y

frekansta enerji yayar.frekansta enerji yayar.
**** Ortamda enerji absorblanmazOrtamda enerji absorblanmaz  Ortamda enerji absorblanmaz.Ortamda enerji absorblanmaz.

**** Foton küçük açı ile saçılır.Foton küçük açı ile saçılır.



Kohorent Saçılma



FotodisintegrasyonFotodisintegrasyon
** Etkileşme foton ve atom çekirdeği arasında Etkileşme foton ve atom çekirdeği arasında 

olurolurolur.olur.
* * Çok yüksek foton enerjilerinde oluşur.Çok yüksek foton enerjilerinde oluşur.
* * Nükleer reaksiyona ve bir veya birçok  Nükleer reaksiyona ve bir veya birçok  

ükl l l biliükl l l bilinükleonun yayılmasına yol açabilir.nükleonun yayılmasına yol açabilir.
** Çekirdekten nötronların yayınlanmasına neden Çekirdekten nötronların yayınlanmasına neden Ç y yÇ y y

olur.olur.



Fotodisentegrasyon



T ikTanecik

R d lRadyasyonlar
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tiküll itiküll i i b b ii b b iαα partikülleripartiküllerinin absorbsiyonunin absorbsiyonu
** Madde içinden oldukça yavaMadde içinden oldukça yavaşş geçerler.geçerler.
** Bütün enerjilerini kBütün enerjilerini kıısa ve dosa ve doğğrusal bir yolrusal bir yolBütün enerjilerini kBütün enerjilerini kıısa ve dosa ve doğğrusal bir yol rusal bir yol 

boyunca tüketirler.boyunca tüketirler.
** C lC l d k l i i d k 1d k l i i d k 1 2 ik il2 ik il** CanlCanlıı dokular içinde ancak 1dokular içinde ancak 1--2 mikron menzile 2 mikron menzile 

sahiptirler. sahiptirler. 
** Hücre içine girecek olurlar ise, son derece Hücre içine girecek olurlar ise, son derece 

büyük biyolojik tahribatlara yol açarlar.büyük biyolojik tahribatlara yol açarlar.büyük biyolojik tahribatlara yol açarlar.büyük biyolojik tahribatlara yol açarlar.



ik ll iik ll i i b b ii b b iαα partikülleripartiküllerinin absorbsiyonunin absorbsiyonu

**** AtomlarAtomlarıınn negatifnegatif yüklüyüklü elektronlarelektronlarıı ileile
l kt ll kt l t dt d kk ddçarpçarpışıpışıp elektronlarelektronlarıınn atomdanatomdan kopmaskopmasıınana yaya dada

yörüngeyörünge dedeğğiişştirmesinetirmesine yolyol açarlaraçarlar..

**** HerHer çarpçarpışışmama enerjilerininenerjilerinin birbir kkıısmsmıınnııHerHer çarpçarpışışmama enerjilerininenerjilerinin birbir kkıısmsmıınnıı
kaybetmesinekaybetmesine nedenneden olurolur ..

**** YüksekYüksek iyonizasyoniyonizasyon yoyoğğunluunluğğunauna sahipsahiptirlertirler..



ββ partiküllerinin partiküllerinin 
b b ib b i

****GenellikleGenellikle yollaryollarıı üzerindekiüzerindeki atomlaratomlarıınn
absorbsiyonuabsorbsiyonu

GenellikleGenellikle yollaryollarıı üzerindekiüzerindeki atomlaratomlarıınn
yörüngeyörünge elektronlarelektronlarıı ileile çarpçarpışıışırlarrlar.. AtomAtom
çekirdekleriçekirdekleri ileile çarpçarpışışmama olasolasııllııklarklarıı dada vardvardıırr..çekirdekleriçekirdekleri ileile çarpçarpışışmama olasolasııllııklarklarıı dada vardvardıırr..

****MaddeMadde içindeiçinde zigzaglarzigzaglar çizerekçizerek yollarınayollarına****MaddeMadde içindeiçinde zigzaglarzigzaglar çizerekçizerek yollarınayollarına
devamdevam ederlerederler.. MenzilleriMenzilleri daima,daima, maddemadde
içindeiçinde katettiklerikatettikleri gerçekgerçek yoldanyoldan dahadaha kkıısadsadıırriçindeiçinde katettiklerikatettikleri gerçekgerçek yoldanyoldan dahadaha kkıısadsadıırr..

****HH ll ldld kk i ii i ğğ ll ğğ dd****HHıızlarzlarıı azaldazaldııkça,kça, iyonizasyoniyonizasyon yoyoğğunluunluğğundaunda
dada birbir artartışış ortayaortaya ççııkmaktadkmaktadıırr..



Elektronların AbsorpsiyonuElektronların Absorpsiyonu

* * Atomun elektronları ile inelastik çarpışma Atomun elektronları ile inelastik çarpışma ç p şç p ş
(iyonizasyon(iyonizasyon-- eksitasyon)eksitasyon)

** Çekirdek ile inelastik çarpışma (Bremsstrahlung)Çekirdek ile inelastik çarpışma (Bremsstrahlung)  Çekirdek ile inelastik çarpışma (Bremsstrahlung)Çekirdek ile inelastik çarpışma (Bremsstrahlung)
* * Atomun elektronları ile elastik çarpışmaAtomun elektronları ile elastik çarpışma
** Çekirdek ile elastik çarpışmaÇekirdek ile elastik çarpışma



Elektronlarda Enerji KaybıElektronlarda Enerji Kaybı

** Çarpışma yolu ile enerji kaybıÇarpışma yolu ile enerji kaybı  Çarpışma yolu ile enerji kaybıÇarpışma yolu ile enerji kaybı
**** Işınsal yol ile enerji kaybı  Işınsal yol ile enerji kaybı  







NötronlarNötronlarıın n 
AbsorbsiyonuAbsorbsiyonuAbsorbsiyonuAbsorbsiyonu

** Atom çekirdekleri ile direkt çarpAtom çekirdekleri ile direkt çarpışışmalarmalar yaparlaryaparlar  Atom çekirdekleri ile direkt çarpAtom çekirdekleri ile direkt çarpışışmalar malar yaparlaryaparlar..

** YavaYavaş ş nötronlar atom çekirdenötronlar atom çekirdeğğine girerler ve orada yakalanine girerler ve orada yakalanıırlar.rlar.

** HHıızlzlıı nötronlar, atom çekirdekleri ile elastik çarpnötronlar, atom çekirdekleri ile elastik çarpışışmalar yaparlar. malar yaparlar. 

**** Orta enerjili nötronlar, madde ile hem çekirdek yakalanmasOrta enerjili nötronlar, madde ile hem çekirdek yakalanmasıı hem de hem de 
çekirdekle çarpçekirdekle çarpışışma yollarma yollarıı ile karile karşışıllııklklıı etkileetkileşşmeye girebilirler. meye girebilirler. 





Nötronların absorbsiyonuNötronların absorbsiyonu

** Nötron n enerjisineNötron n enerjisine** Nötronun enerjisineNötronun enerjisine
** ** Atomik yoğunluğunaAtomik yoğunluğunay ğ ğy ğ ğ
*** *** Atomların kütlelerineAtomların kütlelerine
**** **** Atom çekirdeğinin yüzey kesit alanına Atom çekirdeğinin yüzey kesit alanına 

bağlıdırbağlıdırbağlıdır.bağlıdır.



Dozimetrik TanımlarDozimetrik Tanımlar

( foton ve enerji akısı , absorbe ( foton ve enerji akısı , absorbe ( j ,( j ,
doz , kavite teorisi v.b. )doz , kavite teorisi v.b. )

BİRİMLERBİRİMLER
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FOTONFOTONFOTON FOTON 

VE VE 

ENERJİ AKISIENERJİ AKISI
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Radyasyon dozimetresiRadyasyon dozimetresi

****RadyasyonRadyasyon dozimetresidozimetresi konusu,konusu, iyonlaştırıcıiyonlaştırıcı
dd ikik öl ül i döl ül i d ib iib iradyasyonradyasyon miktarınınmiktarının ölçülmesindenölçülmesinden ibarettiribarettir..

** BirBir radyasyonradyasyon demetinindemetinin şiddetinişiddetini ölçmeninölçmenin yolu,yolu,
belirlibelirli birbir yerdekiyerdeki birbir cmcm22 denden geçengeçen parçacıklarınparçacıklarınyy g çg ç p çp ç
veyaveya kuantumlarınkuantumların sayısınınsayısının tayintayin edilmesidiredilmesidir..



****BirBir radyasyonradyasyon demetinidemetini gözgöz önüneönüne aldığımızdaaldığımızda;;dy syody syo de ede e gögö ö ü eö ü e d ğ dd ğ d ;;
radyasyonradyasyon şiddetininşiddetinin ölçüsüölçüsü olarakolarak birbir AA alanınaalanına dikdik
olarakolarak sn’desn’de geçengeçen parçacıklarınparçacıkların veyaveya fotonlarınfotonların
sa ısınısa ısını k llanmakk llanmak mümkündürmümkündür BB sa ı asa ı a AKIAKI adıadısayısınısayısını kullanmakkullanmak mümkündürmümkündür.. BuBu sayıyasayıya AKIAKI adıadı
verilirverilir..
veveveve

F: F: Radyasyon akısıRadyasyon akısı

FF:: N/A N/A parçacık ( veya foton ) / snparçacık ( veya foton ) / sn

**Belirli**Belirli birbir noktadakinoktadaki radyasyonunradyasyonun şiddetişiddeti,, cmcm22 denden
geçengeçen fotonfoton veyaveya parçacıkparçacık sayısınısayısını birbir tektek fotonfoton veyaveyageçengeçen fotonfoton veyaveya parçacıkparçacık sayısınısayısını birbir tektek fotonfoton veyaveya
parçacığınparçacığın taşıdığıtaşıdığı enerjienerji ileile çarpmakçarpmak suretisureti ileile
bulunabilirbulunabilir..



AkAk k ktk kt ll f if i k ik i ilil llAkıAkı kaynaktankaynaktan olanolan mesafeninmesafenin karesikaresi ileile azalırazalır..
BuBu mesafeninmesafenin karesikaresi ileile tersters orantıorantı kanunukanunu diyediye
bilinmektebilinmekte olupolup radyasyonradyasyon korunmasındakorunmasında
büyükbüyük önemönem taşırtaşır..yy şş



l d ji i i hl d ji i i hAlandan enerjinin geçiş hızına Alandan enerjinin geçiş hızına 
exposure doz şiddetiexposure doz şiddeti,,exposure doz şiddetiexposure doz şiddeti, , 

Alandaki enerji absorblanma hızınaAlandaki enerji absorblanma hızına
absorblanmış doz şiddetiabsorblanmış doz şiddeti denir.denir.ş şş ş



YARILANMA KALINLIĞIYARILANMA KALINLIĞI

XX veyaveya γγ ışınlarınınışınlarının maddemadde içindekiiçindeki nüfuznüfuz kabiliyetlerikabiliyetleri
fazlafazla olupolup αα veve ββ parçacıklarıparçacıkları gibigibi belirlibelirli birbir maddemadde
kalınlığıkalınlığı tarafındantarafından durdurulamazlardurdurulamazlar.. BununBunun yerineyerine
i i di i d tikl itikl i tt itit k l l klk l l kl bb lliçindeniçinden geçtiklerigeçtikleri ortamınortamın eşiteşit kalınlıklarıkalınlıkları bubu ışınlarıışınları
bellibelli birbir orandaoranda absorblayacağındanabsorblayacağından şiddetşiddet azalmasıazalması
exponensiyeldirexponensiyeldirexponensiyeldirexponensiyeldir
ÖrneğinÖrneğin belirlibelirli birbir maddemadde kalınlığıkalınlığı birbir γγ ışınıışını demetinidemetini
yarıyayarıya indiriyorsaindiriyorsa aynıaynı maddeninmaddenin aynıaynı kalınlıktakalınlıkta 22 birbiryarıyayarıya indiriyorsa,indiriyorsa, aynıaynı maddeninmaddenin aynıaynı kalınlıktakalınlıkta 22..birbir
katıkatı yineyine demetindemetin yarısınıyarısını absorblayarakabsorblayarak orijinalorijinal demetdemet
şiddetinişiddetini dörttedörtte birebire indirecekindirecek veve böyleceböylece devamdevamşiddetinişiddetini dörttedörtte birebire indirecekindirecek veve böyleceböylece devamdevam
edildiğiedildiği taktirdetaktirde şiddetşiddet 11//88 ee ,, 11//1616 yaya inecekinecek fakatfakat
hiçbirhiçbir zamanzaman 00 olmayacaktırolmayacaktır..yy



X veya γ ışını şiddetiniX veya γ ışını şiddetini
yarıya indiren madde yarıya indiren madde 

kalınlığınakalınlığınakalınlığınakalınlığına
yarılama kalınlığı yarılama kalınlığı y ğy ğ

adı verilir.adı verilir.



Bazı zırhlama materyalleri için yarılama Bazı zırhlama materyalleri için yarılama 
kalınlıklarıkalınlıkları

Enerji 100 keV 1 MeVEnerji 100 keV 1 MeV 10 MeV10 MeVEnerji              100 keV       1 MeVEnerji              100 keV       1 MeV 10 MeV10 MeV
AlüminyumAlüminyum 1.5 cm1.5 cm 4.3 cm      11.0 cm4.3 cm      11.0 cm
DemirDemir 0.2 cm         1.5 cm0.2 cm         1.5 cm 2.9 cm2.9 cm
KurşunKurşun 0 021 cm 0 9 cm 1 2 cm0 021 cm 0 9 cm 1 2 cmKurşunKurşun 0.021 cm     0.9 cm        1.2 cm0.021 cm     0.9 cm        1.2 cm



Genel absorbsiyon denklemiGenel absorbsiyon denklemi

Io I

I  =  I o   e –μxdx

I o = Başlangıçtaki radyasyon şiddeti.
I = Bir engelden geçtikten sonraki radyasyon şiddeti.

Li b b i k t ( 1 )μ = Lineer absorbsiyon katsayısı ( cm -1 )
x = Madde kalınlığı



ABSORBSİYONABSORBSİYON
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AbsorbeAbsorbe doz,doz, herher ortamortam veve herher türdekitürdekiAbsorbeAbsorbe doz,doz, herher ortamortam veve herher türdekitürdeki
iyonlaştırıcıiyonlaştırıcı radyasyonradyasyon içiniçin tanımlanmıştanımlanmış olup,olup,
radyasyonradyasyon tedavisindetedavisinde kullanılankullanılan önemliönemli birbirradyasyonradyasyon tedavisindetedavisinde kullanılankullanılan önemliönemli birbir
tanımlamadırtanımlamadır..
AbsorbeAbsorbe dozdoz;; radyasyonaradyasyona maruzmaruz kalankalanAbsorbeAbsorbe dozdoz;; radyasyonaradyasyona maruzmaruz kalankalan
ışınlananışınlanan birbir maddeninmaddenin birimbirim miktarındamiktarında
soğurulansoğurulan radyasyonradyasyon enerjisidirenerjisidirsoğurulansoğurulan radyasyonradyasyon enerjisidirenerjisidir..
DD =dE/=dE/ ddmm
BuradaBurada;;
dEdE;; iyonlayıcıiyonlayıcı radyasyonradyasyon tarafındantarafından maddeninmaddenindEdE;; iyonlayıcıiyonlayıcı radyasyonradyasyon tarafındantarafından maddeninmaddenin
ddmm kütlesinekütlesine bırakılanbırakılan enerjidirenerjidir..



Etkin eşdeğer doz : HEtkin eşdeğer doz : HE  E  ( EDE)( EDE)

BütünBütün vücutvücut ışınlamalarındaışınlamalarında ,, çeşitliçeşitli organorgan vevegg
dokularındokuların aldığıaldığı dozundozun farklıfarklı etkietki dağılımlarıdağılımları
birleştirerekbirleştirerek bulunan,bulunan, toplamtoplam sağlığasağlığa zararlılıkzararlılık
olarakolarak tanımlanmaktadırtanımlanmaktadırolarakolarak tanımlanmaktadırtanımlanmaktadır..

HHEE :: ΣΣ TT ** WW TT ** HH TT

HH TT :: TT dokusudokusu içindekiiçindeki ortalamaortalama eeşdeğerdeğer dozdoz
WWTT :: AğırlıkAğırlık faktörüfaktörü..TT ğğ
WWT,T, BütünBütün vücudunvücudun düzgündüzgün ışınlanmasıışınlanması halindehalinde
stokastikstokastik etkilerinetkilerin TT dokusundadokusunda meydanameydana getirdiğigetirdiği

ll bütübütü ü tt kiü tt ki t lt l llzararların,zararların, bütünbütün vücuttakivücuttaki toplamtoplam zararlarazararlara
oranıdıroranıdır..



ICRPICRP Ağırlık Ağırlık ğğ
FaktörleriFaktörleri

Organ W T

G d'l 0 25Gonad'lar 0.25
Göğüs 0.15
Kırmızı Kemik İliği 0 12Kırmızı Kemik İliği 0.12
Akciğer 0.12
Tiroid 0.03
Kemik Yüzeyi 0.03
Geri kalanlar * 0.30

Geri kalanlar * : Mide , ince bağırsak, aşağı kalın bağırsak
ve yukarı kalın bağırsak olmak üzere 4 organı kapsar.



Kavite teorisi ( BraggKavite teorisi ( Bragg Gray)Gray)Kavite teorisi ( BraggKavite teorisi ( Bragg--Gray)Gray)

XX ışınlarıışınları veve αα ışınlarınınışınlarının ölçüsündeölçüsünde kullanılankullanılan
enen uygunuygun metod’turmetod’tur.. BuBu teoriyeteoriye göregöre;; birbir
ortamaortama yerleştirilenyerleştirilen gazgaz doludolu kavitedekavitede meydanameydanaoo ye eş eye eş e gg do udo u v edev ede eydeyd
gelengelen iyanizasyon,iyanizasyon, çevreçevre ortamdaortamda absorblananabsorblanan
enerjiyleenerjiyle ilişkilidirilişkilidir 33 MeVMeV kadarkadar enerjidekienerjidekienerjiyleenerjiyle ilişkilidirilişkilidir.. 33 MeVMeV kadarkadar enerjidekienerjideki
radyasyonunradyasyonun havadahavada meydanmeydan getirdiğigetirdiği
i ii i b bb b ll jiji ilil t l dt l diyonizasyon,iyonizasyon, absorbeabsorbe olanolan enerjienerji ileile orantılıdırorantılıdır..



Suda Absorbe Doz TayiniSuda Absorbe Doz Tayiniyy
Kullanıcıda suda absorbe dozKullanıcıda suda absorbe doz BraggBragg--GrayGray bağıntısı bağıntısı 
kullanılarak tayin edilir:kullanılarak tayin edilir:kullanılarak   tayin edilir:kullanılarak   tayin edilir:
DDw,uw,u = D= Dair,u air,u (S(Sw,uw,u))
Kullanılan iyon odası özelliklerine göre Kullanılan iyon odası özelliklerine göre 
‘perturbasyon faktörü’ ‘perturbasyon faktörü’ 
(P(Puu)  düzeltmesi yapılır:)  düzeltmesi yapılır:
DDw uw u(P(Peffeff)= D)= Dair uair u (S(Sw airw air) P) Puuw,uw,u(( effeff)) air,u air,u (( w,airw,air)) uu
Değerler yerine konursa:Değerler yerine konursa:

DD (P(P ) M) M NN (S(S ) P) PDDw,uw,u(P(Peffeff)= M)= Muu NND D (S(Sw,airw,air) P) Puu
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1956 da ICRU (İnternational Commision on
Radiological Units and Measurements )
tarafından radyasyon miktarı birimi

(exposure dose) olarak

“röntgen”  

veve 

absorbe doz birimi olarakta 

( Radiation Absorbe Dose ) 

“ rad ” 

kabul edildikabul edildi. 



Röntgen birimi ile rad birimini 
birbirinden ayırmak gerekirbirbirinden ayırmak gerekir.



RadRad veve röntgenröntgen birimlerinin basit şematik izahıbirimlerinin basit şematik izahıRadRad veve röntgenröntgen birimlerinin basit şematik izahıbirimlerinin basit şematik izahı

röntgenröntgen

rad

Biyolojik materyal

rad

y j y

Kabaca izah etmek gerekirse; ışının bir materyalden girip,g ; ş y g p,
arkasından çıkan ışınların akısı röntgen, materyal tarafından
absorblanan doz da rad’ dır.



Röntgen :

x-ışınlarının ve γ ışınlarının miktarı olup,
h 0 001293 d t ik kli d kihavanın 0,001293 gramında tanecik şeklinde ki
emisyonun katılması ile meydana gelen iyonların
taşıdığı her iki işaretteki ( ± ) elektrik miktarı birtaşıdığı her iki işaretteki ( ) elektrik miktarı bir
esb ( elektrostatik yük birimi ) ne eşitse radyasyon
miktarı 1 röntgen’ dir. ( 1 cm³ hava, standart

Wilhelm Röntgen

şartlarda 0º C ve 760 mm Hg basıncı 0.001293 gr’
dır. )

ilk x-ışını görüntüsü
WR in eşinin sol eli



İ Öİyonlaştırıcı Radyasyonun Ölçülmesi ;

Şekil * de idealize bir durum göz önüne alınmış olup radyasyon
gösterilen hava hacmi içinden geçerken fotoelektrik, compton
ve eğer radyasyon enerjisi yeter derecede yüksek ise çift
teşekkülü gibi absorbsiyon olayları meydana gelir.

Meydana gelen elektronlar havada iyonizasyon yaparak hem
pozitif hemde negatif iyonlar meydana getirir.p g y y g

Elektron plakları arasına uygun bir voltaj uygulandığı taktirde
iyonlar tekrar birleşemeyeceğinden radyasyon geçişi ile serbest
hale geçen elektrik yükü ölçülebilecektir.



Şekil * : İyonlaştırıcı radyasyonun ölçülmesiŞekil * : İyonlaştırıcı radyasyonun ölçülmesi

Bir hacim içindeki atomlarla 
radyasyonun etkileşmesi sonucu 
meydana gelen iyonizasyon ölçülür+

“Exposure rate” demet içindeki 
radyasyonun bir ölçüsüdür.

+

kaynak

“Absorblanmış Doz” demetten

kaynak

Absorblanmış Doz  demetten 
ayrılan radyasyonun bir 
ölçüsüdür.-

Demeti sınırlayan diyafram



Rad :

Absorbe edilen enerjinin bir ölçüsüdür. Rad; gram
başına 100 erg’lik bir enerji absorbsiyonu meydana getiren
herhangi bir radyasyon miktarı olarak tanımlanır. Bu
tanımlama parçacıklı veya foton olarak herhangi bir
radyasyon ve maddeye daha fazla bir niteliğe ihtiyaçradyasyon ve maddeye daha fazla bir niteliğe ihtiyaç
olmadan uygulanır.

Hava içinde 1 röntgenlik ışınlama dozu gram başına
0.88 rad’lık absorblama dozu meydana getirir.



3 MeV’tan daha yüksek enerjilerdeki 
radyasyonlar içinradyasyonlar için 

ve nükleer partiküller içinp ç

“ kerma ”

( from kinetic energy relased in material)( gy )

nın kullanılması önerilir.



Kerma;
Işınlanan materyal tarafından serbest bırakılan enerjidir.

Kerma , rad birimine benzer. Bu birim sadece maddeye verilen
ji i ihti t i d l d ük kenerjiyi ihtiva etmeyip aynı zamanda ışınlama esnasında yüksek

enerjili partiküller tarafından madde içinde meydana getirilen
( bremsstrahlung ) bremss ışınları tarafından verilen enerjiyi de( bremsstrahlung ) bremss ışınları tarafından verilen enerjiyi de
ihtive eder.

Bremss ışınları yüksek enerjili tedavilerde tedaviyeBremss ışınları, yüksek enerjili tedavilerde, tedaviye
katkısı az olduğundan klinik uygulamalarda ihmal edilir.

B nedenle rad e kerma birimi birbirlerine eşdeğerdirBu nedenle rad ve kerma birimi birbirlerine eşdeğerdir.



CCema; 

BirimBirim kütlekütle başınabaşına değişendeğişen enerjininenerjinin
kısaltmasıdırkısaltmasıdır BuBu elektronelektron veve protonlarprotonlar gibigibi direkdirekkısaltmasıdırkısaltmasıdır.. BuBu elektronelektron veve protonlarprotonlar gibigibi direkdirek
iyonizaniyonizan radyasyonlararadyasyonlara uygulanabilenuygulanabilen nonnon--

k ikk ik bibi d did distokastikstokastik birbir değerdirdeğerdir..



RemRem ;;
SuyunSuyun 11 mikronundamikronunda ortalamaortalama olarakolarak 100100

iyoniyon çiftiçifti meydanameydana getirecekgetirecek spesifikspesifikyy ç fç f yy gg p fp f
iyonizasyonaiyonizasyona sahipsahip olanolan xx--ışınınınışınının 11 rad’ınınrad’ının
aynıaynı biyolojikbiyolojik etkisinietkisini meydanameydana getirengetirenaynıaynı biyolojikbiyolojik etkisinietkisini meydanameydana getirengetiren
herhangiherhangi birbir radyasyonunradyasyonun absorbeabsorbe olanolan
miktarıdırmiktarıdırmiktarıdırmiktarıdır..



REM;REM;
RadyasyonunRadyasyonun biyolojikbiyolojik etkisietkisi sadecesadece ortalamaortalamay yy y y jy j

dokudoku dozudozu rad’arad’a bağlıbağlı olmayıpolmayıp

** LETLET (( LineerLineer enerjienerji transferitransferi))’’ nnee
** d kd k i i d kii i d ki dd d ğ ld ğ l** dokudoku içindekiiçindeki dozundozun dağılımınadağılımına
** verilenverilen dozdoz miktarınamiktarına
** dozundozun verilmeverilme sayısınasayısına (( fraksifraksiyoyonasyonnasyon))

gibigibi parametrelereparametrelere dede bağlıdırbağlıdır..



Aynı zamanda rem birimi;

* absorbe doz ( rad ) ile 

* nispi biyolojik etkiye ( RBE )

bağlıdırbağlıdır.



Doz eşdeğeri ( RBE Dozu)

Biyolojik etkinin sadece absorblanmış radyasyon dozuna
bağlı olma zorunluluğu yoktur. O halde hem biyolojik hemdeb ğ o o u u uğu yo u . O de e b yo oj e de
fiziksel faktörleri içine alan bir radyasyon birimine ihtiyaç
vardır. Fiziksel bir miktar olarak rad cinsinden ölçülen
absorblanmış dozu, radyasyon dozuna biyolojik cevaba katacak
bir veya daha fazla faktörlerle çarpmak suretiyle radyasyon
dozunun ölçülmesi düşünülebilirdozunun ölçülmesi düşünülebilir.
Bu düşünceyi;
** Doz eşdeğeri ( DE ) = Absorblanmış Doz ( rad ) * Biyolojik Faktörş ğ ( ) ş ( ) y j

şeklinde ifade edebiliriz.



Doz eşdeğerine aynı zamanda “RBE dozu”Doz eşdeğerine aynı zamanda RBE dozu
adı da verilir

Doz eşdeğer birimi rem dir.ş ğ

Röntgen biriminin insan eşdeğerinin
k lt l klidikısaltılmış şeklidir.

RBE;;

x-ışınları γ ve β tanecikleri için 1,

nötronlar için 10’dur.



LET ; 

Elektrik yüklü bir parçacık madde içinden geçtiği
zaman,yolu boyunca atomlarla etkileşmesi sonucu enerjisini
kaybeder.

Parçacık tarafından kaydedilen enerji atomlara
transfer edildiğinden, parçacığın geçtiği birim yol uzunluğuf ğ p ç ğ g ç ğ y ğ
başına kaybettiği enerjiye “ Lineer enerji transferi ( LET ) ”
adı verilir ve genellikle mikron başına kiloelektronvolt yani
K V/ i i d l lKeV/μ cinsinden ölçülür.



RBE d ğ l i LET d ğ i b ğl ld ğ d dRBE değerleri LET değerine bağlı olduğundan radyasyonun
temel etkisinin bir indisini verir.

O halde LET değeri yüksek olan parçacıkların RBE
değeride büyük olacaktır. Fakat RBE değerleri sadece
radyasyonun cinsine bağlı olmayıp göz önüne alınan biyolojik
etkiye de bağlıdır. RBE değerlerinin sadece radyasyonun
i i b ğl d ğil d ö ö ü l bi l jikcinsine bağlı değil aynı zamanda göz önüne alınan biyolojik

etkiye bağlı olması nedeni ile RBE değerlerinin maksimum
müsade denilen dozların tayininde kullanılması pratikmüsade denilen dozların tayininde kullanılması pratik
bakımından uygun olmayacağından çeşitli LET değerleri
tarafından meydana getirilen biyolojik etkiler arasındaki
farkları düzeltmek amacıyla ICRU tarafından “Kalite Faktörü
( KF) ” terimi önerilmektedir.



LET ve KF değerleri arasındaki bağıntı 

LET ( su içinde KeV/μ ) KF

3.5 veya daha az 1
3.5 - 7.0 1 – 2
7.0 – 23 2 – 5
23 – 53 5 - 10
53 175 10 2053 – 175 10 – 20



RBE / Kalite FaktörüRBE / Kalite FaktörüRBE / Kalite Faktörü RBE / Kalite Faktörü 
(QF)(QF)

Radyasyonun tipiRadyasyonun tipi Kalite faktörüKalite faktörü
XX--ışınları,gamma ışınları,beta ışınlarıışınları,gamma ışınları,beta ışınları 11XX ışınları,gamma ışınları,beta ışınlarıışınları,gamma ışınları,beta ışınları 11
Termal nötronlarTermal nötronlar 55
NötronlarNötronlar 55--2020
Protonlar, recoil protonlar, E > 2MeV Protonlar, recoil protonlar, E > 2MeV 55
Alfa ve ağır çekirdeklerAlfa ve ağır çekirdekler 2020

Matematik olarak: Doz Eşdeğeri DE

DE(Sievert) = H(Sv) D(Gy) RBE≡DE(Sievert)  H(Sv)      D(Gy) . RBE

Q

≡

[ Eski birim: H(rem)       D(rad) . RBE]≡



Maksimum müsade edilen dozların tanımlanmasında kullanılan kalite faktörü değerleriğ

Radyasyon Cinsi Kalite faktörü

x-ışınları; gamma ışınları;elektronlar 
ve maksimum enerjileri 0.03 MeV’den 1.0
büyük beta ışınları

maksimum enerjileri 0.03 MeV’den 
büyük olmayan beta ışınları 1.7

10 MeV’e kadar enerjili nötronlar 10
ve protonlar Gözlerin ışınlanması 

h li d KF 30 dhalinde KF=30 dur

Doğal olarak meydana gelen 10
lf klalfa parçacıkları

Ağır geri tepme çekirdekleri 20



Aktivite ;

Bir radyoaktif izotopun birim zaman içinde
parçalanma sayısıdır. Parçalanmanın boyutları olmadığı için
aktivite sn başına ölçülür. Aktivite birimi “Curie (Ci) ”
olarak ifade edilirolarak ifade edilir.

1 Ci; 1 gramlık Ra-226 nın sahip olduğu aktiviteg p ğ
miktarıdır.



1977 yılında ICRU ,

SI ( The International system of Units ) birimlerinin
kulllanılmasını tavsiye etmiştirkulllanılmasını tavsiye etmiştir.

SI birimleri eski sisteme uygundur.

Doz değerleri ve eski birimler ; Aktivite “Curie”,
exposure “ Röntgen” , absorbe doz “rad” ve eşdeğer
d “ ” didoz “rem” dir.

Yeni birimler ise Aktivite “Becquerel”, exposure
“Coulomb/kg” , absorbe doz “Gray” ve eşdeğer doz
“Sievert” dir.



Ölçü(miktar) Yeni Birim(sembol) SI birimi Eski birim(sembol) Eski/Yeni Birim
Birbirleri ile İlgisi

Exposure ------- C / kg Röntgen ( R ) 1 R = 2.58.10 -4

Absorbe doz Gray ( Gy ) j / kg Rad ( rad ) 1 rad = 0.01 Gy

Eşdeğer doz Sievert ( Sv) j / kg Rem ( rem ) 1 rem = 0.01 Sv

Aktivite Becquerel ( Bq ) sn ¯¹ Curie ( Ci ) 1 Ci = 3.7 . 10

Birim sistemlerinin özetiBirim sistemlerinin özeti 



ZZ
ZZ
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İLGİYLE DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLERİLGİYLE DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


