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Çekirdek

Nötronlar (yüksüz)

Protonlar (+1)

Elektronlar (-1)

Temel Atom ve Çekirdek Yapısı

Maddenin kendi özelliğini gösterdiği en küçük yapıtaşına atom denir.



27.01.2014

2

Element
• Bir atom çekirdeğindeki proton sayısı elementin kimliğini tanımlamaktadır. Bir

protondan oluşan en basit element hidrojendir. Bilinen yaklaşık 100 element periyodik
cetvelde verilmiştir.

Lantanitler

Aktinitler

Geçiş Elementleri

Atom Numarası
(Proton Sayısı)

Element Sembol

9 Flor F

15 Fosfor P

27 Kobalt Co

31 Galyum Ga

49 İndiyum In

53 İyot I

55 Sezyum Cs

81 Talyum Tl

Atom Numarası
(Proton Sayısı)

Nötron
Sayısı

Element Sembol Kütle Numarası
(p+n sayısı)

9 9 Flor F 18

9 10 Flor F 19

31 36 Galyum Ga 67

31 38 Galyum Ga 69

15 16 Fosfor P 31

15 17 Fosfor P 32

15 18 Fosfor P 33

53 70 İyot I 123

53 74 İyot I 127

53 78 İyot I 131

81 120 Talyum Tl 201

81 127 Talyum Tl 208

İzotop

XX np
p

A
Z

 H1
1 He4

2
Po210

84 Co60
27

Atom numaraları aynı, kütle numaraları farklı çekirdeklere izotop denir.

A=Kütle Numarası
Z=Atom Numarası

Radyoaktivite

Her elementte içinde sınırlı miktarda nötronun bulunabileceği atom çekirdeği
bulunmaktadır. Bu durumdaki çekirdeklere kararlı çekirdek denir. Eğer çekirdek bu
miktardan fazla sayıda nötrona sahipse çekirdek kararsızdır denir ve fazla enerjisinden
kurtulmaya çalışır.

Çekirdeklerin fazla enerjisinden kurtulmak için parçacık veya elektromagnetik ışınım
yapmasına radyoaktivite; bu olay esnasında yayınlanan parçacık veya elektromagnetik
ışına radyasyon denir.
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~300 tanesi kararlı

~7000 tanesi kararsız

Radyoaktif Bozunma ve Yarı ömür

Kararsız bir radyoaktif atom daha kararlı hale gelmek için radyasyon yayınlamaya
çalışır. Bu duruma radyoaktif bozunma veya radyoaktif parçalanma adı verilir.

Her izotopun atomlarının yarısının bozunabileceği veya parçalanabileceği özel bir
zaman periyodu vardır. Buna izotopun yarı ömrü veya yarılanma süresi denir.

Örnek: Eğer yarı ömrü 20 dakika olan
1000 tane radyoaktif çekirdeğimiz
varsa;

20 dakika sonra 500
40 dakika sonra 250
60 dakika sonra 125 tanesi kalır.
...
...
...
...

Element Yarıömür
18F 110 dakika
32P 14 gün

57Co 272 gün
67Ga 78 saat
111In 67 saat
123I 13.1 saat

137Cs 30.8 yıl
201Tl 73.1 saat

Aktivite (A)
Birim zamandaki bozunum sayısı, yani bozunum hızı olarak tanımlanır. Birimi
bozunma/s’dir. Aktivite, saniyedeki parçalanma sayısını vermekte, yayınlanan
radyasyonun türü ve enerjisi hakkında bilgi vermemektedir.

Spesifik Aktivite ve Aktivite Konsantrasyonu
İzotopların birim kütlesinin aktivitesine spesifik aktivite, birim madde miktarının
aktivitesine ise aktivite konsantrasyonu denir. Sıklıkla kullanılan aktivite
konsantrasyonu birimi Bq g-1 ve Bq L-1’dir.

Zaman

A0

A0/2

A0/4

t1/2 2t1/2

Aktiflik
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İyonizasyon

Atomdan bir elektron kopması veya yakalanması olayına iyonizasyon denir.
Atomdan elektron koparıp iyon haline gelmesine sebep olan radyasyona iyonlaştırıcı
radyasyon denir.

Atılan serbest
elektron

Radyasyonun Sınıflandırılması

İyonlaştırıcı radyasyon
* X-ışınları (Rontgen Işınları)
* Gama () ışınları
* Alfa () Parçacıkları
* Beta () Parçacıkları
* Nötron Parçacıkları

Radyasyon; iyonlaştırıcı radyasyon ve
iyonlaştırıcı olmayan radyasyon şeklinde sınıflandırılır

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon
* Radyo Dalgaları
* Mikro Dalgaları
* Kızıl ve Mor Ötesi ışıklar
* Görünür Işık

Elektromagnetik Spektrum

←İyonlaştırıcı Radyasyon→

Kozmik            Gama                   X-ışınları Ultraviyole           Görünür ışık              Kızılötesi            Mikrodalgalar    Radyo

←Yüksek Frekans                                                                                   Düşük Frekans→
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Alfa (α) Radyasyonu
• Çekirdeğin kararsızlığı hem proton hem de nötron fazlalığından ileri geliyorsa,

çekirdek iki proton ve iki nötrondan oluşan bir alfa parçacığı yayımlayarak bozunur.
Sahip oldukları elektrik yükleri ile ortamda yoğun bir iyonizasyon sağlayarak
enerjilerini kaybederler.

• Erişme uzaklıkları kısadır. Bir kağıt parçası durdurabilir.
• Dış radyasyon tehlikesi yaratmazlar.
• Alfa kaynakları solunum veya cilt yolu ile vücuda girdiklerinde saçtıkları yüksek

enerjili alfa parçacıkları büyük hasarlar meydana getirebilirler.
• +2 yüklü olduklarından etkileşme ihtimalleri yüksektir.
• Çok sayıda çarpışma sonucunda enerjilerinin tamamını kaybederler.
• Enerjilerini tamamen kaybedinceye kadar gittikleri mesafeye “menzil (erişme

uzaklığı)” denir.

Beta () Radyasyonu

• Çekirdekteki enerji fazlalığı, proton
fazlalığından geliyorsa ß+(pozitron) çıkar.

• Nötron fazlalığından meydana geliyorsa ß–

(elektron) çıkar.
• İyonlaşma α’ya göre daha azdır.
• Çekirdekten yayılan elektronlardır
• Aynı enerjideki betaların erişme uzaklıkları

alfalardan daha fazladır
• Alüminyum ve plastikle engellenirler
• x-ışını oluşturma riskinden dolayı kurşun

ile zırhlanmazlar

Nötronlar

• Nükleer reaksiyonlar sonucunda oluşurlar
• Yüksüzdürler
• Girişkenliği çok yüksektir
• Su, parafin, polietilen, beton gibi maddeler

ile zırhlanırlar
• Gama oluşturma riskinden dolayı kurşun

zırhlama için kullanılmaz
• Bir serbest nötronların (çekirdek içinde

olmayan) yarı ömrü sadece 12 dakikadır !!!
• Çekirdek içindeki nötronlar kararlıdır
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Karakteristik
X-Işını

X-ışınları
• x-ışınları, ışığa benzeyen fakat gözle görülmeyen, maddelerin içinden kolay geçebilen
ışınlardır.
• x-ışınları için kurşun veya beton zırhlama malzemesi olarak kullanılır

+
+ +

Frenleme X-Işını

X-ışınları
Elektron demeti, hedef atomun çekirdeğine yaklaştığında, çekirdeğin pozitif yükünden
kaynaklanan elektrik alandan etkilenir ve ivmeli hareket yapmaya zorlanarak dışarıya
fotonlar yayar. Sürekli bir enerji spektrumuna sahip bu fotonlara sürekli x-ışınları, bu olaya
da bremsstrahlung veya frenleme radyasyonu adı verilir.

Gama (γ) Radyasyonu

• Gama ışınlarının kaynağı
atomun çekirdeğidir.

• Çekirdek fazla enerjisini gama
ışınları yaymak suretiyle
atabilir.

• Gama ışınları çok girici
oldukları için bütün maddeler
içinde büyük menzile
sahiptirler.

• Yüksüz oldukları için madde
ile etkileşimleri yüklü
parçacıklardan farklıdır.

• Kurşun veya beton zırhlama
malzemesi olarak kullanılır

Gama Bozunumu

γ radyasyonu: yüksek enerjili
elektromagnetik dalga
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Radyasyonun madde arasında
5 temel etkileşim şekli mevcuttur:
• Elastik saçılma
• Fotoelektrik etki
• Compton saçılması
• Çift oluşumu
• Fotonükleer etki (fotodisintegrasyon)

Radyasyonun madde ile etkileşimi

Elastik saçılma

hνin = hνout

Enerji kaybı yok

Gelen Foton
Saçılan foton

Fotoelektrik etki

Ee: Çıkan elektronun maksimum kinetik enerjisi
W: Elektronu koparmak için gereken enerji

Ee = hν - W

Gelen foton

Çıkan elektron
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Fotoelektrik etki

Auger elektron

Karakteristik X-ışını

Compton Saçılması

Gelen foton

Elektron

Foton

θ
φ

Çift oluşumu-Tip 1

Gelen foton , hν

Pozitron, E+

Elektron, E-
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Fotonükleer Etki (Fotodisintegrasyon)

10 MeV’den daha büyük enerjiye sahip gama fotonları, çekirdek ile etkileşime
girdiklerinde, çekirdek tarafından enerji soğurulabilir ve bir veya daha fazla
nükleon (proton veya nötron) yayınlanabilir. Bu işleme fotodisintegrasyon veya
fotonükleer reaksiyon denir [(γ,n), (γ,p)]. Örneğin 11C ve 13N elde etmek için (γ,n)
reaksiyonu ile 12C ve 14N hedefleri kullanılabilir.

Hücresel Düzeyde İyonlaştırıcı Radyasyon

• Hücre zarını parçalayabilir
• Serbest radikal oluşumuna sebep

olabilir

• γ+H2O→H+ + OH-

Hücresel Düzeyde İyonlaştırıcı Radyasyon

• Bir veya her iki DNA iplikçinin
kırılmasına yol açabilir
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İç Işınlanma
• Radyoaktif maddelerin istenmeyen

bir şekilde solunum ve sindirim
sistemleri, veya derideki yaralar
vasıtası ile vücut içerisine
alınmasıdır.

• Vücut içerisine girmiş olan
radyoizotoplar hangi yolla alınmış
olursa olsun vücut içerisine dağılarak
gün veya aylar mertebesinde
vücutdan atılır.

• Radyoaktif maddelerden veya
radyasyon üreten cihazlardan
(Röntgen cihazları vb.) çıkan gama
ve X-ışınılarına maruz kalma
durumudur.

• Işınlama bittikten sonra doz alımı söz
konusu değildir.

Dış Işınlanma

Dış Işınlanma                            İç ışınlanma
• Katı, sıvı ve gaz fazlarındaki
radyoaktif maddelerin çeşitli
uygulamalarda istemeden yüzeyde veya
bazı bölgelerde birikmesi veya miktarının
artmasına radyoaktif bulaşma adı verilir.

Radyoaktif bulaşma
(kontaminasyon)

•Radyasyon dozu ise hedef kütle tarafından, belli bir sürede, soğurulan veya alınan
radyasyon miktarıdır.

•Bütün zararlı maddeler, genellikle, vücutta birtakım biyolojik hasarlara neden olurlar.
Bu hasarların büyüklüğü ise o maddenin cinsinin yanısıra, vücuda alınış şekli, süresi
ve miktarına bağlı olarak değişir.

Radyasyon Dozu

Radyasyon Birimleri

Uluslararası Radyasyon Birimleri Komitesi (ICRU) radyasyon çalışmalarında
kullanılan kavramlar olan aktivite, ışınlama dozu, soğurulma dozu ve doz eşdeğeri için
özel birimler tanımlamıştır. Bunlar sırasıyla; Curie (Ci), Röntgen (R), rad ve rem’dir.
Bu özel birimler, 1986 yılından itibaren terk edilmeye başlanmış ve yerine tüm
dünyada kullanılan birimlerin aynı olması düşüncesi ile M.K.S. sistemini esas alan
“Uluslararası Birimler Sistemi (SI)” kullanılmaktadır. Aynı kavramlar için SI birimleri
sırasıyla Becquerel (Bq), Coulomb/kg, Gray (Gy), ve Sievert (Sv) olarak seçilmiştir.

Kaynak

t= 1 sn sonra

t= 2 sn sonra

t= 3 sn sonra

Aktivite=Bozunum/saniye=8/1 =8 Bq

Radyasyon Birimleri

=16/2=8 Bq

=24/3=8 Bq

Aktivite birimi: Verilen bir zaman aralığında belirli bir enerji düzeyindeki radyoaktif
maddenin bozunma miktarıdır.

Özel birim; (Ci)
Curie, saniyede 3.7x1010 bozunmadır.
1 Ci = 3.7x1010 Bq

SI birim; (Bq)
Becquerel, saniyede 1 parçalanmadır.
1 Bq = 2.7x 10-11 Ci
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Işınlama birimi: Işınlama X ve gama ışınlarının havayı ışınlama kabiliyetinin (Foton
akısının) bir ölçüsüdür. X veya Gama radyasyonu ışıması Röntgen birimi ile verilir.
Ölçüm havada yapılır. Gerçekte radyasyonun kendisi doğrudan ölçülemez. Röntgen,
radyasyonun iyonlaştırıcı etkisine dayanan radyasyon ışınlamasını ifade eden bir
birimdir.
Röntgen birimi adını X-ışınlarını keşfeden Wilhelm Conrad Röentgen’den almıştır.

Radyasyon Birimleri

Özel Birim; (R)
Röntgen: 1 g havaya 83 erg’lik enerji
transferi yapan iyonlaştırıcı radyasyon
miktarıdır.
(N.Ş.A. 760 mmHg basıncı)
Havanın 1 Kg’nda 2.58x10-4 C’luk elektrik
yükü değerinde (+) ve (-) iyonlar oluşturan X
ve gama radyasyon miktarıdır.)

1 Röntgen=2.58x10-4 C/kg havada

SI Birimi; (C/kg)
1C/kg:Normal hava şartlarında (0 0C 760
mmHg basıncında) havanın 1 kg’da 1
Coulomb’luk pozitif veya negatif elektrik
yükü taşıyan iyonlar meydana getiren X
veya gama radyasyon miktarıdır.

1 C/kg = 3876 R

Radyasyon Birimleri

Soğurulan doz: radiation absorbed doz (rad)
İyonlaştırıcı radyasyon madde ile karşılaştığında enerjisini çeşitli etkileşimlerle
(iyonizasyon vb.) maddeye aktarır. Maddeye aktarılan veya ortama depolanan
bu enerji miktarına soğurulan doz denir. Soğurulan doz (D) birimi Gray’dir
(Gy).

Özel Birim; (Rad)
Rad: 1 g maddeye 100 erglik enerji
verebilen radyasyon miktarıdır.

1 Rad=0.01 Gy

SI Birimi; (Gy)
Gray:1 kg maddeye 1 Joule’luk enerji
verebilen radyasyon miktarıdır.

1 Gy=100 Rad

Doz eşdeğeri birimi: (Eşdeğer doz) röntgen equivalent man (rem)
• Radyasyondan korunma amacıyla soğurulan dozun kullanılmasının en önemli

güçlüğü, dokulardaki soğurulan dozun biyolojik etkilerinin gelen radyasyonun
tipine ve enerjisine bağlı olmasıdır. Yani biyolojik etki sadece soğurulan doza
bağlı değildir. Bu güçlüğün üstesinden gelmek için eşdeğer doz
kullanılmaktadır. Eşdeğer doz birimi Sievert’tir. (Sv)

Radyasyon Birimleri

Özel Birim  (Rem)
Rem: 1 röntgen’lik X ve gama
ışını ile aynı biyolojik etkiyi
oluşturan herhangi bir radyasyon
miktarıdır.

1 Rem  =  0.01 Sv

SI Birim (Sv)
Sievert: 100 röntgenlik X ve gama
ışını ile aynı biyolojik etkiyi
oluşturan herhangi bir radyasyon
miktarıdır.

1 Sv = 100 Rem
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Radyasyonun tipi WR
Foton 1
Elektron 1
Proton 2
Alfa 20
nötron <10 keV 5
nötron (10 keV – 100 keV) 10
nötron (100 keV – 2 MeV) 20
nötron (2 meV – 20 MeV) 10
nötron >20 MeV 5

Radyasyon Birimleri

İfadesi ile bulunur. Eşdeğer dozu
hesaplamak için radyasyon ağırlık
faktörü (wR) kullanılmaktadır. wR
boyutsuz bir parametre olması
sebebiyle soğurulma dozu ile eşdeğer
dozun birimleri aslında aynı olup her
ikisi de J.kg-1’dır. Ancak
karıştırılmaması için eşdeğer doz
olarak özel birim olarak Sievert (Sv)
kullanılmaktadır.

D için; Gy=J.kg-1

H için; Sv=J.kg-1

T organ veya dokusu ve R radyasyonu için; DT, R soğurulan doz olmak üzere eşdeğer doz
(HT):

Etkin doz:
• Vücuttaki organ ve dokuların da radyasyona duyarlılığı farklıdır. Ayrıca tüm vücut

yerine, bazı organ ve dokular radyasyona maruz kalabilir
• Bu durumda, tüm vücut için radyasyon etkisini hesaplamak için etkin doz kavramı

tanımlanmıştır
• Etkin dozu belirlemek için her organ için farklı doku ağırlık faktörleri kullanılır

(wT).
• T organ veya dokusu ve R radyasyonu için; DT, R soğurulan doz, HT eşdeğer doz

olmak üzere Etkin doz (E);

Radyasyon Birimleri

Organ/ Doku wT
Kırmızı kemik iliği 0.12
Gonatlar 0.20
Kolon 0.12
Akciğer 0.12
Mide 0.12
Mesane 0.05
Meme 0.05
Karaciğer 0.05
Özefagus 0.05
Tiroit 0.05
Cilt 0.01
Kemik yüzeyi 0.01
Geri kalanlar 0.05
Toplam 1

Aktivite
(kaynak)

Bq

Eşdeğer doz
(Belirli bir organ)

Sv

Etkin Doz
(Tüm Vücut)

Sv

Soğurulmuş doz
(Herhangi bir madde)

Gy

Işınlama dozu
(hava)
C/kg

Radyasyon Birimleri (özet)
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Radyasyon terimleri ve özel birimler ile SI birimleri arasındaki ilişki

TERİM
BİRİMİ

DÖNÜŞÜM
ESKİ YENİ

AKTİVİTE
Curie (Ci) ; 3.7x1010 parçalanma / 1 saniye Becquerel (Bq); 1 parçalanma/1 saniye 1Ci=3.7x1010 Bq

1 Ci=37GBq

IŞINLANMA DOZU

Röntgen (R) ; normal hava şartlarında (00C
ve 760 mm Hg basıncı) havanın
1kg’ında 2.58x10-4 Coulomb’luk
elektrik yükü değerinde (+) ve (-)
iyonlar oluşturan X veya g
radyasyonu miktarıdır.

Coulomb / kilogram (C/kg) ; normal hava
şartlarında havanın 1 kg’ında 1 Coulomb’luk
elektrik yükü değerinde (+) ve (-) iyonlar
oluşturan X veya g radyasyonu miktarıdır.

1C/kg=3876 R
1R=2.58x10-4 C/kg

SOĞURULMUŞ
DOZ

radiation doz (rad); ışınlanan
maddenin 1 kg’ında 10-2 Joule’lük
enerji soğurulması meydana getiren
herhangi bir radyasyon miktarıdır.

Gray (Gy) ; ışınlanan maddenin 1 kg’ında 1
Joule’lük enerji soğurulması meydana getiren
herhangi bir radyasyon miktarıdır.

1Gy=100rad
1rad=0.01 Gy

DOZ EŞDEĞERİ

röntgen equivalent man (rem); 1 Röntgenlik
X veya g ışını ile aynı biyolojik etkiyi
oluşturan herhangi bir radyasyon
miktarıdır. rem=(rad)x(WR)*

Sievert (Sv) ; 1 Gy’lik X ve g ışını ile aynı biyolojik
etkiyi meydana getiren herhangi bir
radyasyon miktarıdır.
Sv= (Gy)x(WR)*

1Sv=100 rem
1rem=0.01Sv

*WR, “Radyasyon ağırlık faktörü” olarak adlandırılır. Farklı radyasyonların biyolojik etkilerindeki farklılıkları hesaba katmak ve aynı
zamanda radyasyondan korunma hesaplarını basitleştirmek için kullanılan bir faktördür.

Dinlediğiniz için teşekkür ederim.

• Eugen Kvasnak, PhD. Department of Medical Biophysics and Informatics 3rd Medical
Faculty of Charles Universit

• Nuclear Physics and Society Physics Department University of Richmond (Nuclear
Basics)

• ETAS-239 Graduate Institute of Technology, UALR, University of Arkansas at Little
Rock

• http://ie.lbl.gov/toi.html
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