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AÇIKLAMALAR 
KOD 725TTT062 

ALAN  Radyoloji 

DAL/MESLEK Radyoloji Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Röntgen Cihazları 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül, kumanda masasını, röntgen tüpünü, röntgen 
inceleme masasını, radyoskopiyi ve statif düzeneğini 
radyografiye hazırlama konularını kapsayan öğrenme 
materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL 
Bu modül 10. sınıfta radyasyon sağlığı ve güvenliği 
tedbirleri alınmıĢ olarak iĢlenmelidir. 

YETERLĠK Röntgen cihazlarını radyografiye hazırlamak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Radyasyon Güvenliği Mevzuatına uygun olarak, radyoloji 
laboratuarındaki röntgen cihazını radyografiye 
hazırlayabilecektir. 
 

Amaçlar  

1. Tekniğine uygun olarak kumanda masasını radyografiye 
hazırlayabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak röntgen tüpünü radyografiye 
hazırlayabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun olarak röntgen inceleme masasını 

radyografiye hazırlayabileceksiniz. 
4. Tekniğine uygun olarak radyoskopiyi cihazını 

hazırlayabileceksiniz. 
5. Tekniğine uygun olarak statif düzeneğini radyografiye 

hazırlayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Radyografi cihazı, radyoskopi cihazı, kumanda 
masası, statif çeĢitleri ve bunların aksesuarları.  
 

Ortam: Karanlık oda, radyoloji laboratuvarı. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme 
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 
değerlendireceksiniz. 
Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı ( test, çoktan 
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b ) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 
Röntgenle görüntüleme yöntemi radyolojide kullanılan en eski tanı yöntemidir. Bu 

nedenle radyoloji konularını öğrenmeye bu görüntüleme yöntemiyle baĢlanır. Röntgenle 
görüntüleme yöntemi aynı zamanda günümüzde kullanılan Bilgisayarlı Tomografi (BT), 
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) gibi ileri görüntüleme yöntemlerine de temel teĢkil 

etmektedir. 
 
Bu modülün içeriğinin röntgenle görüntülemede kullanılan cihazların ve 

radyografilerin çekimlerine katkıda bulunacağı muhakkaktır. Aynı zamanda konuların tüm 
okullarda bir standart sağlayacağı düĢünülmektedir. 

 
Bir konuyu daha iyi öğrenmenin yolu düzenli çalıĢmaktan geçer. Radyografi 

tekniklerini uygulayarak görüntü elde edebilmek için bu iĢlemi gerçekleĢtiren röntgen 
cihazlarının çok iyi bilinmesi gerekir. Bu da cihazların yapısını ve çalıĢma prensiplerini çok 
iyi bilmekle olabilir. Röntgen cihazlarını daha kullanabilmek için cihazların ana elemanlarını 
tanımak gerekir. Bu öğrenme, cihaza elektrik akımının girmesiyle baĢlar. Daha sonra cihazı 
kontrol eden kumanda masası, görüntünün oluĢmasını gerçekleĢtiren enerji kaynağı olan 
ıĢınlarının oluĢturulduğu röntgen tüpü, röntgen inceleme masası, dinamik incelemede 
kullanılan radyoskopi ve statif ile tüp tutucular öğrenilir. 

 

Bu modülde, röntgen cihazını ve aksesuarlarını kullanarak radyografi çekimine nasıl 
baĢlayacağınızı, bunların nerede ve nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz. 

 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
 
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle kumanda masasını kullanabileceksiniz. 
 
 
 
 

 Röntgen cihazı kumanda masalarını; kaynak kitap, dergi ve internet sitelerinden 
araĢtırınız. 

 Konuyla ilgili dosya oluĢturarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

1. KUMANDA MASASI 
 
Röntgenle görüntüleme, radyolojik tanı yöntemlerinin en eskisidir. Kullanılan enerji X 

ıĢınıdır. Vücudu farklı oranlarda geçen x-ıĢınları bir fotoğraf plağı ya da fluoresan ekran 
üzerine düĢürülerek sabit veya canlı görüntüler elde edilir. Röntgen bir projeksiyon 

yöntemidir. Röntgenle görüntüleme de projeksiyon cihazının önündeki görüntüyü iki boyutlu 
olarak perdeye yansıtması gibi önünde bulunan cisim veya organları film üzerine yansıtır. 
Yalnız bu ikisi arasında bir fark vardır. Projeksiyon cihazı önüne konan Ģekil ya da yazılar 
iki boyutludur. Yansıması da iki boyutlu olur. Röntgenle görüntülemede X ıĢınlarının önüne 
konan insan vücudu üç boyutlu olduğu için ıĢınlar vücudu geçerken yolu üzerindeki 
oluĢumları birbiri üzerine düĢürür (süperpozisyon). Çünkü insan vücudunun derinliği de 
vardır. Örneğin, arka-ön bir kafa radyografisinde kafayı oluĢturan kemikler, beyin ve diğer 
oluĢumlar üst üste düĢerek yapıların her birinin açık bir Ģekilde görüntülenmesini engeller. 

Bu engel, ileri görüntüleme yöntemleri olan BT ve MR gibi kesitsel görüntüleme 
yöntemlerinin uygulamaya geçmesiyle çözümlenmiĢtir. 

 
X ıĢını, doğru akım ile elde edilir. Bu nedenle Ģehir Ģebekesinden gelen alternatif akım 

(AC) transformatör ile (trafo) yükseltilir ve doğrultmaçlar ile doğru akıma (DC) çevrilir. 
Havası alınmıĢ bir cam tüp içerisindeki flaman (katot) ile karĢısına konmuĢ anot arasına 
yüksek gerilim uygulanırsa hızla anoda çarpan elektronların kinetik enerjilerinin büyük bir 

bölümü ısıya, çok az bir bölümünde X ıĢını enerjisine dönüĢür. X ıĢınlarının radyolojide 
kullanılmasının nedeni dokuyu geçebilme yeteneğidir (penetrasyon özelliği). Ġnsan vücudu 
değiĢik atom ağırlığında, kalınlık ve yoğunlukta dokulardan oluĢur. Bu nedenle X ıĢını da 
dokuları geçerken röntgen filmi üzerine değiĢik oranlarda yansır. Bu yansıma sonunda 
siyahtan beyaza kadar değiĢen gri tonlarda görüntü oluĢur. X ıĢınlarından fazla etkilenen 
kısımlar, film üzerinde siyah, az etkilenen kısımlar ise beyaz görünmektedir. 

 
X-ıĢınlarının incelenecek olan vücut bölgesinden geçirildikten sonra film üzerine 

düĢürülerek görüntü elde etme yöntemine, radyografi denir. Film üzerindeki görüntü banyo 
iĢleminden sonra oluĢmaktadır. Önce hastayı geçen X ısınlarıyla üzerine gümüĢ, bromür 
emülsiyonu sürülmüĢ röntgen filminde gizli bir görüntü elde edilir. Daha sonra film banyo 
edilerek bu gizli imaj görünür hale getirilir. Elde edilen görüntü iki boyutludur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Mamografi ve diĢ röntgeni yöntemlerinde de bu prensipten hareket edilerek görüntü 
oluĢturulur. Röntgen filmi üzerine kaydedilen bu görüntüye, radyogram ya da 
röntgenogram denir.  

 

1.1. Röntgen Cihazları 
 
X ıĢını kullanarak görüntülenme sağlayan cihazlardır. Röntgen cihazları, istenilen 

sürede, istenilen kalite ve miktarda x-ıĢınının elde edilmesini sağlar.  
 
Cihazlar, inceleme yapılacak organ, vücut bölgesi veya inceleme çeĢidine göre değiĢik 

Ģekil, büyüklük ve güçte üretilirler. Röntgen cihazları, genel olarak radyografi ve radyoskopi 
cihazları olmak üzere iki guruba ayrılır. Günümüzde bunlar da kendi aralarında 
konvansiyonel ve dijital olmak üzere ayrıca ikiye ayrılmaktadır.  

 
Her iki aygıtın da birçok özellikleri birbirine benzemektedir. Radyografi aygıtlarıyla 

statik bir görüntüleme yapılırken, radyoskopi aygıtlarıyla dinamik bir görüntüleme 
yapılabilmektedir. Radyoskopi aygıtlarıyla röntgen filmine görüntü alınabilmesi de 
mümkündür. DiĢ röntgen cihazlarının da çalıĢma prensibi ve ana elemanları aynıdır. Sadece 

yapı bakımından farklılıklar vardır. 
 
Radyografi ve fluoroskopi cihazları, geliĢmiĢ bilgisayar teknolojilerinin entegrasyonu 

ile dijital hale getirilmiĢtir (dijital röntgen). Bunun için hastayı geçen x-ıĢınları, röntgen 
filmi veya fluoroskopi ekranına değil ıĢınların miktarının ölçülebildiği bir düzenek üzerine 
düĢürülür. Görüntüler, bilgisayar aracılığı ile bu ölçümlerin değerlendirilmesi sonucu ortaya 
çıkar.  

 
Radyografi aygıtlarında, masada veya dikey kaset yerleĢtirilebilen statif adı verilen 

ünitede radyografi çekilebilir. Radyografide, hastanın incelenecek bölgesi röntgen filmini 
taĢıyan kaset üzerine veya kasetin bulunduğu kaset taĢıyıcılar üzerine gelecek Ģekilde 
yerleĢtirilir. Çekilecek bölgeye göre, organ tüp mesafesi ayarlanarak röntgen tüpünden 
incelenecek bölgeye x-ıĢını gönderilir. (Fotoğraf 1.1). 

 
 

Fotoğraf 1.1: IĢın kaynağı, obje ve görüntü algılayıcı arasındaki iliĢki ve bir röntgen cihazı 
örneği 
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Röntgen cihazlarında temel olarak kumanda masası, X ıĢını tüpü, hasta masası, statif 
ve tüp tutucu gibi ana elemanların yanı sıra bunlar üzerinde kullanılan çeĢitli aksam ve 
aksesuarlar mevcuttur.  

 

Resim 1.1: Röntgen cihazı 

 
 Dijital Röntgen  

 

Radyografi ve fluoroskopi, bilgisayar teknolojisi ile entegre edilerek dijital röntgen 
ortaya çıkmıĢtır. Bu yöntemde hastayı geçen x-ıĢınları röntgen filmi üzerine değil özel 
görüntü alıcı düzenek üzerine düĢürülür. Bu Ģekilde görüntüyü meydana getiren veriler önce 
rakamsal verilere ve daha sonra da görüntüye dönüĢtürülür. Bu düzenek, x-ıĢınlarının 
miktarını ölçen bir detektör sistemi olabileceği gibi (dijital radyografi, dijital fluoroskopi), 
lazer ıĢını ile taranabilecek bir fosfor plağı da olabilir (komputerize radyografi). 
Konvansiyonel röntgende gümüĢ kristallerinde oluĢan siyahlaĢmanın etkisiyle ortaya çıkan 

tonlama, bilgisayarda ilgili alana uyan rakamsal verinin renkle kodlanması ile 
oluĢturulmaktadır. Her iki dijital görüntüleme yönteminde de görüntü, hastayı geçen x-
ıĢınlarının güçlü bilgisayarlarda sayısal olarak ölçülmesi ile oluĢturulur. 

 
Dijital röntgende, film yerine detektör zinciri veya görüntü plağı bulunur. Görüntü, 

piksel adı verilen küçük noktalardan oluĢur. Bir dijital görüntüyü oluĢturan piksel sayısına, o 
görüntünün matriksi denir. Matriks, görüntünün birbirine dik iki kenarında bulunan piksel 
sayılarının çarpımına eĢittir ve 1024x1024 ya da 2048x2048 gibi bir çarpım Ģeklinde 

belirtilir. Televizyon, bilgisayar monitörü ya da dijital fotoğraf makinelerinde olduğu gibi, 
bir sistemin matriksi sayısı ne kadar yüksek olursa görüntünün kalitesi de o kadar iyi olur. 
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Vücudu geçen detektörlerin saptadığı x-ıĢını değerleri, bilgisayar aracılığıyla yapılan 
hesaplamalarla her piksele bir sayısal değer verir. Görüntü, bu değerlerin karĢılığı olan gri 
tonlarla piksellerin boyanması sonucu elde edilir. Sayısal değerler değiĢmez; ancak gri renk 
cetvelinden seçilen boyama aralıklarına göre görüntünün tonunu değiĢtirilebilir. Bu iĢlem, 
televizyon gibi cihazların dansite, kontrast ve renk ayarlarına benzetilebilir. 

 

 Dijital Röntgenin Avantajları  

 
o Bu sistemde dijital görüntü, bilgisayar ortamında kaydedildiği için 

görüntü büyültülebilir veya küçültülebilir. Bu iĢlemle bir film 
üzerine çok sayıda görüntü basılarak film tasarrufu sağlanır.  

o Dijital görüntülemede istenilen gri tonlar oluĢturulabilir. Örneğin; 
bir ekstremite radyogramında, isteğe göre kemikler veya yumuĢak 
dokuyu daha iyi gösterilecek Ģekilde ayarlanabilir. Bu özellik 
konvansiyonel röntgende sıklıkla karĢılaĢılan teknik yetersizliğe 
bağlı film tekrarını önler. Böylece, hem hastanın gereksiz ıĢın 
alması önlenir hem de filmden tasarruf edilir. 

o Dijital röntgende çekim esnasında ve görüntü üzerinde film 

basılmadan önce ayarlamalar yapılabildiği için film tekrar sayısı 
oldukça azalır. 

o Dijital görüntü, bilgisayar ortamında ağ bağlantısı olan her yere 
gönderilebilir. Bu Ģekilde zaman tasarrufu sağlanır. 

o Dijital görüntüleme, arĢivleme sistemine birçok kolaylık 

sağlamaktadır. Radyolojik incelemeler disket, CD, DVD ve benzeri 
elektronik ortamlarda fazla yer kaplamadan saklanabilmektedir. 
Aynı zamanda bu görüntülere kolayca ulaĢılır. 

o Dijital görüntüleme, anjiyografide de önemli yararlar sağlar. Dijital 
görüntüleme sayesinde elektronik olarak çıkarma ya da silme 
(subtraksiyon) yapılarak damarların üstünü örten, (örneğin beyin 
anjiografisinde kafa ve yüz kemikleri gibi) vücut yapıları 
silinebilir. Bu sayede daha az kontrast madde kullanılır. 

o Buna karĢılık, pahalı olması ve radyogramlar elde edilirken verilen 
x-ıĢını miktarının filmlerin kararma derecesine bakılarak 
değerlendirilememesi (hastanın fazla ıĢın alma olasılığı) yöntemin 
dezavantajıdır. Yöntemlerin geometrik çözümleme güçleri de 
pratikte henüz konvansiyonel röntgeninkine ulaĢamamıĢtır. 
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Fotoğraf 1.2: Dijital röntgen cihazı örneği 

 

1.1.1. Sigortalar ve Ana ġalter 
 
Çok yüksek voltaj değiĢmelerinden röntgen cihazlarının etkilenmemesi için elektrik , 

bölge trafoları veya ana dağıtım kablolarından alınmalıdır. Alınan elektrik, kumanda 
masasına gelmeden önce sigorta ve ana Ģalterden geçer. Sigortalar, cihazın herhangi bir 
bölgesinde arıza olduğunda o bölgeye giden fazla akımı önler. Sigortalardan geçen akım ana 
Ģalter vasıtasıyla kumanda masası ve diğer elektrikli cihazlara bağlıdır. Bu nedenle röntgen 

cihazını tamamen elektrikten yalıttığı için ana Ģalter, radyografi odasında kolayca ulaĢılacak 
bir yere monte edilmelidir. Kumanda masası üzerinde olmamasına rağmen cihaza elektrik 
gelmesi için önce ana Ģalter açılır. Daha sonra kumanda masası üzerindeki düğme, tuĢ ve 
göstergeler kullanılır.  

 

  

Fotoğraf 1.3: Sigortalar ve ana Ģalterin bulunduğu pano örnekleri 
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1.1.2. Kumanda Masası 
 

Röntgen cihazının kontrolü ile ıĢınlama faktörlerinin seçimi ve gösterge elemanlarının 

izlenmesi, "kumanda masası" adı verilen bir masa üzerindeki kontrol düğmeleri ve gösterge 
elemanları aracılığıyla sağlanır. 

 
Röntgen kumanda masalarının tekniğine uygun biçimde radyografi odaları dıĢında 

monte edilmesi tercih edilmekle birlikte, koruyucu kurĢun paravan kullanma koĢulları 
Ģartıyla radyografi odasında uygun bir köĢeye de yerleĢtirilebilir; ancak kurĢun paravan 
kullanmadan kumanda masasının radyografi odasında bulundurulması doğru değildir. Çünkü 

bu durumda personelin doğrundan sekonder radyasyona maruz kalması söz konusudur. 
 

   

Fotoğraf 1.4: KurĢun paravan 

 
Kumanda masası düzeninde, kontrol düğmeleri ve göstergeler farklı biçimde olabilir; 

ancak biçim ve Ģekilleri değiĢik olsa da yaptıkları görevler değiĢmez. Büyüklük ve Ģekil 

yönünden değiĢiklik göstermekle birlikte elektriksel donanım, kontrol düğmeleri ve 
göstergeler yaptıkları iĢ bakımından önemli bir farklılık göstermez. Kumanda masasının 
kontrol düğme ve göstergelerinin görev özellikleri bilindiği zaman, en karıĢık röntgen 
cihazlarını kullanmak dahi zor değildir. Kumanda masasında genel olarak aĢağıdaki 
göstergeler ve düğmeler bulunur. 

  

Fotoğraf 1.5: Kumanda masası çeĢitleri 
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Fotoğraf 1.6: Radyografi için kullanılan bir kumanda masası göstergeler ve düğmeleri: 1.Masa 
bucky seçme düğmesi, 2. Statif bucky seçme düğmesi, 3. KV ayarlama düğmesi, 4. mAs 

ayarlama düğmesi, 5. KV göstergesi, 6.mAs göstergesi, 7.Exposure (ıĢınlama) göstergesi, 8. 

Vücut bölgelerine göre otomatik doz ayarı yapan göterge ve tuĢları, 9.Makineyi açma /kapama 

düğmeleri 10.Exposure tuĢu 

 
 Makineyi Açma/Kapama (ON/OFF) Düğmesi  

 

Bu düğme ON konumundayken devre kapanır, makine açılır. OFF konumundayken 
devre açılır, makine kapalıdır. Cihaz çalıĢtırıldığında, Ģehir voltajı oto transformatörüne 
uygulanır. Aynı zamanda flaman transformatöründen de akım geçtiği için flamanda akkor 
hale gelir. Bu nedenle flamanın ömrünü uzun tutmak için çalıĢılmadığı zaman cihazı açık 
bırakmamak gerekir. 

 

 

Fotoğraf 1.7: Röntgen cihazı açma/kapama (on/off) düğmeleri  
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 Hat Gerilim Göstergesi 

 
Cihaza giren Ģehir voltajını gösteren göstergedir. Bazen cihaza gelen Ģehir voltajı, 

cihazı çalıĢtıracak voltajdan yüksek veya düĢük olabilir. Bu voltajı gösteren cihaz da oto 
transformatörün primer devresine bağlanan voltmetredir. 

 
 Hat Voltaj Kompansatörü  

 
Bazen cihaza gelen Ģehir voltajı, cihazı çalıĢtıracak voltajdan yüksek veya düĢük 

olabilir. Bazı cihazlarda Ģehir voltajı otomatik olarak ayarlanır. Bazı cihazlarda ise düğme ile 
ayarlanır. Bu voltaj ayarlama iĢlemini kumanda masasında bulunan oto transformatörü 
yapar. 

 
 Oda IĢığı Açma Kapama Düğmesi 

 

Bazı cihazlarda radyografi veya radyoskopi esnasında gerektiğinde oda ıĢığını açmak 
veya kapatmak için düğme bulunur. 

 
 Kademe Seçici Düğme ve Göstergesi 

 
Cihazın hangi güçle çalıĢtırılacağını seçen ve gösteren tuĢlardır. 

 

Fotoğraf 1.8: Kademe (güç) seçici düğme kullanımı 

 
 Focus (Foküs) Seçici Düğme ve Göstergesi 

 
Radyografi yapılırken vücut bölgesine göre hangi focusun kullanılacağını seçen ve 

gösteren düğmedir. Bu düğme veya tuĢ, X ıĢının hangi flamandan elde edileceğini seçmek 
için kullanılır. Dijital göstergeleri olan kumanda masalarında focus seçenekleri, tuĢlar ile 
gösterilmiĢtir. Buna göre hangi focus seçilecekse o tuĢa basılır. 
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Fotoğraf 1.9: Foküs seçici düğme kullanımı 

 
 Dahili HaberleĢme Sistemi 
 

Özellikle günümüzde kullanılan modern röntgen cihazlarının çoğunda gerektiğinde 
hastaya komut vermek veya diğer haberleĢme durumlarında gerektiğinde kullanmak için 
dahili ses düzeneği yerleĢtirilmiĢtir. 

 
 Fazla Yük Göstergesi 
 

Cihaz yoğun kullanıldığı zaman uyarı yapan göstergedir. 
 
 Yedek Bağlantı Düğmesi 
 

Bu düğmeler, cihaza yeni fonksiyonlar eklendiğinde, kumanda masalarına bağlanması 
için yerleĢtirilmiĢtir. 

 
 Gösterge IĢıklandırıcısı 
 

Kumanda masasında bulunan göstergeleri ıĢıklandıran aydınlatma sistemidir. 
 

 Fluoroskopi Zaman Ayarlayıcısı 
 

Fluoroskopi yapılacak süreyi ayarlayan düğmedir. Cihazın elektrik devrelerinde 
bulunan taymır ayarlanan zaman süresince fluoroskopi yaptırır. Zaman ayarına göre 
otomatik olarak fluoroskopiyi bitirir. 

 

 Tüp Seçici Düğme 
 

Bu düğme bir cihaza bağlı iki tüp olduğunda, çalıĢma esnasında hangi tüple 

çalıĢılacaksa onu seçmek için kullanılır. Daha çok radyografi için sabit masada kullanılan tüp 
ve hareketli masadaki fluoroskopi için kullanılan tüplerin seçimi için kullanılır. 

 

 Bucky Seçme Düğmesi 
 

Bucky röntgen cihazlarında oluĢan seconder radyasyonun filme ulaĢmasını önler. Bu 
düğme, bir cihaza bağlı iki bucky tertibatı varsa bunları seçmek için kullanılır. Çoğu röntgen 
cihazında, sabit masa ve statifte bucky tertibatı bulunur. 
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Fotoğraf 1.10: Bucky seçme düğmesinin kullanımı 

 
 Radyografi veya Radyoskopi Seçici Düğme  

 
Bazı röntgen cihazlarında radyoskopi ve radyografi masalarının kullanım düğmeleri, 

aynı kumanda masası üzerinde bulunur. Radyografi veya radyoskopi iĢlemlerinden hangisi 
çalıĢılacaksa onu seçen düğmedir. 

 

 mA Ayar Düğmesi 

 
Radyoskopi veya radyografide kullanılacak mA değerini ayarlayan düğmedir. Tüpten 

geçen akımı kontrol etmek için kullanılır. 
 
 Expoure (IĢınlama) Zamanı Kontrol Düğmesi 

 

Röntgen cihazlarında ıĢınlama zamanını, taymır adı verilen cevre elemanı kontrol 
eder. Taymır sadece ayarlanmıĢ zaman süresince, yüksek voltaj transformatörünün primer 
devresine akım verilmesine izin verir. Bu ayarlama, kumanda masasında bulunan ıĢınlama 
zaman kontrol düğmesi ile yapılır. 

 
 mA Göstergesi  

 

Tüpten geçen akımı (mA) gösteren mili ampermetre yüksek voltaj transformatörü 
seconder devresinin tam ortasına yerleĢtirilmiĢtir. Flaman akımını gösterir. 

 
 KV Ayarlayıcı Düğme 

 
Röntgen tüpünün anodu ve katodu arasındaki akımın gerilimini yüksek voltaj 

transformatörü ayarlar. X ıĢını üretmek için katot ve anot arasında büyük bir potansiyel fark 
meydana getirmek gerekir. Bu potansiyel fark için gerekli voltaj ayarı KV ayarlayıcı düğme 

ile yapılır. Günümüzde kullanılan bazı cihazlarda doz değerleri otomatik olarak ayarlanır. 
Bazılarında da kumanda masasında bulunan vücut bölgelerini gösteren göstergelere basılarak 
normal yetiĢkin doz değerleri otomatik olarak ayarlanmaktadır. 
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Resim 1.2: Vücut bölgeleri seçilerek otomatik doz ayarları yapılan bir kumanda masası 
göstergesinde akciğer bölgesinin seçilmesi (Bu düğme ile KV, mA ve zaman ayarlaması 

otomatik olarak yapılmaktadır.) 
 

 KV Göstergesi 
 

Oto transformatörün seconder devresine yerleĢtirilen voltmetre tarafından ölçülen KV 

değerini gösterir. 

 

Resim 1.3: mAs ve KV göstergeleri 
 

 Exposure (IĢınlama) Düğmesi 
 

IĢınlama düğmesine basılınca, akım yüksek voltaj transformatörüne gelir. Bu akım, 
doğrultmaçlarla doğrultularak röntgen tüpüne gider. Röntgen tüpünden geçerken mA metre 
üzerinde okunur. Genelde röntgen cihazlarında ıĢınlama düğmesi iki aĢamalıdır. Birinci 
aĢama hazırlık aĢamasıdır. Bu aĢamada flaman akkor hale gelir ve anot maksimum dönme 
hızına ulaĢır. Bu sırada kumanda masasında yeĢil ıĢık tarafından gösterilir ve aynı zamanda 
“tık” diye bir ses duyulur. Bu ses duyulunca ikinci aĢama için ıĢınlama düğmesine basılır. 
Ġkinci aĢama,, elektronların hedefe çarptırılarak X ıĢınlarının oluĢturulduğu aĢamadır. 
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Resim 1.4: Exposure düğmesi kullanımı 

 
 X IĢını Uyarı Lambası 
 

Bu lamba exposure esnasında X ıĢını oluĢtuğunu gösteren lambadır. Exposure 
esnasında yanar. 

 
Dijital Röntgenin kumanda ünitesinde temel olarak konvansiyonel röntgen kumanda 

masasında bulunun ve iĢlevleri aynı olan düğme ve göstergeler vardır. Dijital röntgende 
adında da anlaĢılacağı gibi bilgisayar sistemleri kullanılır. Dijital sistemlerde hasta giriĢleri, 
hastanenin merkezi sistemine bağlı olarak yapılabileceği gibi teknisyen tarafından da 
girilebilir. Konvansiyonel röntgende kumanda masası üzerinde yapılan bir çok iĢlem, dijital 
röntgende cihaz teknik faktörleri kumanda aparatından ayarlanmaktadır. Kumanda 
ünitesinde exposure butonu da bulunmaktadır. Konvansiyonel röntgende karanlık odada film 
banyosu sırasında yapılan birçok iĢlem, bu sistemde bilgisayarla film baskısından önce 

yapılmaktadır. Bunlar; kontrast ayarı, film üzerine iĢaret koyma ve filmi istenilen yöne 
döndürme gibi iĢlemlerdir. Doz kontrolleri genelde otomatik olarak yapılır. Yazılımlarının 
özelliğine göre cihazlar arasında farklılıklar bulunur. 

 

  

Resim 1.5: Dijital röntgen cihazı kumanda odası 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Röntgen cihazı kumanda masasını 
tekniğine uygun olarak kullanabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ana Ģalteri açınız/kapatınız.  Elektrik kazalarına karĢı önleminizi alınız 

 Cihazı açınız/kapatınız (on/off). 
 Düğmeler hassas olduğundan fazla 

bastırmamalısınız.  

 X ıĢını tüpünü seçiniz. 
 Tüplerin bağlı olduğu masaları ayırt 

edebilmelisiniz. 

 Foküs seçiniz. 
 Gereksiz yere büyük foküs seçmemeye 

dikkat etmelisiniz.  

 Güç (kademe) seçiniz.  

 DüĢük doz gerektiren yoğunluğu az olan 

organların incelemelerde düĢük kademe 
seçmelisiniz. 

 Yüksek doz gerektiren yoğunluğu fazla olan 

organların incelemelerinde yüksek kademe 
seçmelisiniz. 

 Kilovolt ayarı yapınız. 
 Kilovolt ayarı yaparken düĢük kv yüksek 

mAs veya yüksek kv düĢük mAs kurallarına 

uymalısınız. 

 Miliamper ayarı yapınız. 
 Otomatik ayarlamalarda mAs ayarlanırken 

süreninde ayarlanacağını unutmayınız. 

 IĢınlama süresini (saniye) 
ayarlayınız. 

 IĢınlama süresi otomatik olarak kesildiği 

için exposure düğmesine fazladan 
basmamalısınız. 

 Ekspojur düğmesini kullanınız. 

(ıĢınlama) 

 Exposure düğmesinin iki aĢamalı olduğunu 

unutmamalısınız. 

 Exposure yaparken orantılı güç 
kullanmalısınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇ 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. Anot ve katot arasındaki x oluĢturacak gerilimin ayarı hangi tuĢlar veya düğme ile 
yapılır? 
A) Exposure düğmesi  
B) mA seçici düğme  

C) Bucky seçme düğmesi  
D) Tüp seçici düğme  
E) KV seçici düğme  
 

2. Kumanda masasında ilk olarak hangi düğme seçildiğinde flaman akkor hale gelir? 

A) On düğmesi 
B) mA düğmesi 
C) KV düğmesi 
D) Focus düğmesi 
E) Güç (kademe) düğmesi 
 

3. Hat voltaj kompansatörü ayar düğmesinin görevi nedir? 
A) Cihazı açmaya yarar. 
B) Cihaza gelen Ģehir voltajını ayarlar. 
C) X ıĢını üretmek için tüpe uygulanacak gerilimi ayarlar. 
D) Exposure ( ıĢınlama) yapar. 

E) Miliamper ayarı yapar. 
 

4. Kumanda masasına ilk gelen gerilimi, aĢağıdakilerden hangisi gösterir? 
A) Hat gerilim göstergesi 

B) Radyografi KV göstergesi 
C) Radyografi mA göstergesi  
D) Fazla yük göstergesi 
E) Güç (kademe) göstergesi  
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, dijital görüntülemenin özelliği değildir? 
A) Görüntü büyütülüp küçültülebilir. 
B) Görüntü grafisi çekilen organdan küçük filmlere basılamaz.  
C) Bir filme birden fazla görüntü basılabilir. 
D) Görüntü internet ortamında paylaĢılabilir. 
E) Dijital görüntülerin arĢivlenmesi daha kolay olur. 

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 
 
Bu faaliyette sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle röntgen tüpünü doğru bir 

Ģekilde kullanabileceksiniz. 
 

 
 
 
 Röntgen tüpünü kullanma iĢlemini, kaynak kitap, dergi ve internet sitelerinden 

inceleyiniz. 
 Konuyla ilgili dosya oluĢturarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 Hastanelere giderek X ıĢını tüplerini inceleyiniz. 

 

2. X IġINI TÜPÜ 
 
Radyolojide kullanılan X ıĢınlarının elde edilmesinde kullanılan röntgen cihazının 

parçalarından biri de röntgen tüpüdür. KarıĢık ve pahalı bir cihaz olan röntgen tüplerini daha 
verimli ve uzun süre kullanabilmek için tüpü ve çalıĢma prensiplerini iyi bilmek gerekir. 
Röntgen tüpleri günümüze kadar çeĢitli aĢamalardan geçerek sürekli geliĢtirilmiĢtir. Modern 
röntgen tüplerinde katot, anot, havası boĢaltılmıĢ cam muhafaza ve bu düzeneğin hepsinin 
yerleĢtirildiği haube vardır. 

 

Resim 2.1: Cam zarflı x ıĢını tüpü 
 

   

Resim 2.2: Modern bir x ıĢını tüpü          Resim 2.3: Tüp koruyucusu 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Katot: Tüpün negatif elektrotudur. Katot flamanını tutar ve aynı zamanda 
üzerinde elektron yönlendirici bulunur. 

 Flaman: Genelde Tungstenden yapılmıĢ spiral Ģeklindedir. Katot ıĢınlarının 
oluĢması için gerekli elektron yayılımını yapan bölümdür. 

 Anot: Sabit veya çoğunlukla döner Ģekilde yapılırlar. Genelde, silindir Ģeklinde 

bakırdan yapılmıĢtır. Ortasında tungstenden yapılmıĢ hedef bulunur. 
Elektronların hızla çarptırılarak X ıĢınlarının oluĢturulduğu bölümdür.  

 Cam zarf: Anot, katot ve bunları oluĢturan elemanların yerleĢtirildiği zarftır. 
Elektronların katottan anoda hızla çarptırılması için havası boĢaltılmıĢtır. 

 Haube: Cam zarfı koruyan kısımdır. X ıĢını penceresi dıĢında kurĢundan 
yapıldığı için ıĢın geçirmez. Aynı zamanda topraklanarak elektrik Ģoku 
oluĢmasını engeller ve içi yağla dolu olduğunda, hem yalıtkanlık hem de 
soğutma görevi yapar. 

 
Statif ve statife bağlı tüp taĢıyıcılar röntgen tüplerini taĢır. Röntgen tüplerinin dıĢ 

yapıları da birbirine benzemekle beraber, tüp üzerinde kullanılan düğmelerin yerleri farklı 
olabilir. Röntgen tüpü üzerinde genellikle aĢağıdaki düğmeler ve düzenek bulunur.  

 

Resim 2.4: Röntgen tüpü örneği gösterge ve düğmeleri  
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1. Tüpü hareket 

ettirmek için 

kullanılan kol 

2. X ıĢını tüpü 

3. Tüpü masa boyunca 

sağa-sola hareket 

ettirme düğmesi 

4. Tüpü açılandırma 

düğmesi 

5. Tüp ileri-geri 

hareket düğmesi 

6. Diyafram ayar 

düğmeleri 

7. Tüp penceresi 

8. Kılavuz ıĢık 

düğmesi 

9. Tüp açısı göstergesi 

10. Tüpe aparatların 

takılacağı kısımlar 

11. Tüp aĢağı-yukarı 

hareket düğmesi 

Resim 2.5: Röntgen tüpü örneği gösterge ve düğmeleri  

 

2.1. Tüp Kumanda Paneli Kolu 
 

Çekilecek radyografinin özelliğine göre, tüpü ayarlamak için kullanılan koldur. Tüpe 
yaptırılan bütün hareketler bu kol yardımıyla yapılır. Bu hareketler mutlaka fren tertibatı 
düğmeleri ile beraber yapılır. 

 

2.2. Tüpü Masa Boyunca Hareket Ettiren Düğme 
 

Bu düğme ile röntgen tüpü masa boyunca yani masada yatar vaziyetteki bir hastanın 
ayakları veya baĢına doğru hareketi sağlar. Bu Ģekilde tüp radyografi çekilecek bölge üzerine 
getirilir. 

 

Resim 2.6: Tüpü masa boyunca hareket ettiren düğme ve kullanımı 
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2.3. Tüpü AĢağı-Yukarı Hareket Ettirme Düğmesi (FFM –Film 

Fokus Mesafesi Ayar Düğmesi) 
 
Tüpü aĢağı-yukarı hareket ettiren düğmedir. Daha çok masa üstünde çalıĢırken film 

foküs mesafesini ayarlamak için kullanılır. 

 

Resim 2.7: Tüpü aĢağı yukarı hareket ettiren düğme ve kullanımı 

 

2.4. Tüpü Öne ve Arkaya Doğru Hareket Ettiren Düğme 
 
Tüpün, ileriye veya geriye doğru hareketini sağlayan düğmedir. 

 

2.5. Tüp Açı Göstergesi 
 

Çekilecek radyografinin özelliğine göre tüpe verilen açıları gösteren göstergedir. Sabit 
masalarda genelde tüp 180 derece hareket özelliğine sahipken özellikle, yeni versiyon C 
kollu cihazlarda tüp, 360 derece hareket edebilmektedir. 

 

 

Resim 2.8: Tüp açı göstergesi 
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2.6. Tüpe Açı Veren Düğme 
 
Açılı çekilecek radyografilerde veya ayakta statifte çekilecek pozisyonlarda, 

gerektiğinde tüpü açılandırmak için kullanılan düğmedir. Statifte çekilecek radyografilerde 
tüp, horizantal konuma getirilir. 

 

  

Resim 2.9: Tüpe açı verme iĢlemi 

 

2.7. Diyafram Ayar Düğmeleri  
 
Radyografisi alınacak bölgeyi sınırlandırmak için kullanılan düğmelerdir. Bu 

sınırlandırma enine ve boyuna olabilir. Diyafram ayarı ile hem hasta gereksiz radyasyondan 
korunmuĢ olur hem de fazladan seconder radyasyon yayılımının önüne geçilmiĢ olunur.  

 

 

Resim 2.10: Diyafram ayar düğmeleri 

 

2.8. Tüp IĢığı Düğmesi 
 
Görüntü alanını ve merkezi ıĢını ayarlamak için kılavuzluk yapacak ıĢığın kontrolünü 

sağlayan düğmedir. 



 

 22 

 

Resim 2.11: Kılavuz ıĢık yardımıyla pozisyonlandırma 

 

2.9. Tüp Penceresi 
 
Tüpte elde edilen x ıĢınlarını sadece radyografisi alınacak bölgeye yönlendiren ve ona 

göre ıĢınların çıkabileceği yapıda olan penceredir. 
 

 

Resim 2.12: Tüp penceresi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda röntgen cihazı x ıĢını tüpünü 
tekniğine uygun olarak kullanabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Tüp hareket (ileri-geri, sağ-sol) düğmelerini 
kullanınız. 

 Düğmeleri kullanmadan tüpü 
hareket ettirmeye çalıĢmayınız.  

 Tüpe açı veriniz. 
 Açı verirken tüp fren tertibatını 

kullanınız. 

 Diyafram ayarı yapınız. 

 

 Diyafram ayarı yapmayı 
unutmayınız. 

 Diyafram ayarı yaparken radyografi 
alanını kesmemeye dikkat ediniz. 

 FFM ayarı yapınız. 

 

 FFM ayarı yaparken statif 
üzerindeki ölçü bandını kullanınız. 

 Merkezi ıĢını ayarlayınız. 
 Orta ıĢını ayarlarken kılavuz ıĢığı 

kullanınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi flamanı tutar? 
A) Haube 
B) Katot 
C) Anot 

D) Yağın içindedir  
E) Tubus 

 

2. Röntgen tüpünde yalıtkanlık görevini hangisi yapar? 
A) Cam zarf 

B) Katot 
C) Anot 
D) Haube 
E) Diyafram 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi röntgen tüpünde kullanılan bir düğme veya tuĢ değildir? 
A) Açı düğmesi 
B) Ġleri geri hareket düğmesi 
C) AĢağı yukarı hareket düğmesi 
D) Kılavuz ıĢık düğmesi 
E) KV ayar düğmesi 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi röntgen tüpü üzerinde bulunan bir göstergedir? 
A) mA göstergesi 
B) KV göstergesi 

C) Açı göstergesi 
D) Kademe göstergesi 
E) Işınlama uyarı lambası 
 

5. IĢınlama alanı dıĢına radyasyon yayılmasını engelleyen düzenek aĢağıdakilerden 

hangisidir? 
A) Tubus 
B) Açı düzeneği 
C) Anot 
D) Diyafram 

E) IĢık düzeneği 

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 
 
 
 
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle röntgen inceleme masasını 

kullanabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Hasta inceleme masasını kullanmayla ilgili kaynak kitap, dergi ve internet 

sitelerini inceleyiniz. 

 Konuyla ilgili dosya oluĢturarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 Hastanelere giderek değiĢik hasta inceleme masalarını inceleyiniz. 
 

3. RÖNTGEN CĠHAZI MASALARI 
 
Röntgen cihazı masaları özellikle yatarak yapılan radyolojik incelemelerde kullanılır. 

Radyodiyagnostik laboratuarlarında kullanılan masalar genel olarak sabit ve hareketli olmak 
üzere ikiye ayrılır. 

 

3.1. Sabit Röntgen Masaları 
 
Röntgen tüpünün hareket sahasına uyacak Ģekilde dört ayak üzerinde yere monte 

edilmiĢ dikdörtgen Ģeklinde masalardır. Bu masaların üst kısımları x ıĢınlarını kolayca 
geçirebilen kontrplak veya ince lastikle kaplanmıĢtır. Bazı masaların yüzeyini uzunlamasına 
iki eĢit parçaya bölen orta hat çizgisi mevcuttur. 

 
Masanın alt kısmında, sekonder ıĢınların filme ulaĢmasına engel teĢkil eden bucky 

düzeneği yer alır. Bu masaların kenarları genellikle, madeni bir kenarlık ile çevrilmiĢtir. 

 
Bir röntgen cihazı masasında genellikle, aĢağıdaki aksam ve aksesuarlar bulunur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 3.1: Farklı hasta inceleme masaları ve aksesuarları 

 
 Masa hareketleri kontrol düzeneği (Fren Tertibatı) 

 
Masanın, sağa-sola ve ileri-geri hareketlerini yaptıran düğmedir. Çoğu masalarda bu 

hareketler yüzer Ģekildedir. Masa fren tertibatları eski cihazlarda çeĢitli kollar vasıtasıyla 
yapılırken günümüz cihazlarında masa alt kesiminde pedallı veya fotoselli fren tertibatları 
devreleri bulunmaktadır. Bu devre açılarak masaya pozisyon verildikten sonra ayak çekilerek 

devre sistemi kilitlenmektedir. 
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Resim 3.2: Ayak pedallı fren tertibatı kullanımı 
 

 Orta Hat Çizgisi 
 

Hastanın, masanın orta hattına ayarlanmasında dikkate alınan çizgidir. Günümüzde 
kullanılan masalar genelde yüzer Ģekilde yapıldığından bu masalarda orta hat çizgisi 

bulunmamaktadır. 
 

 Tomografi Aksesuarları Bağlantı Yeri 
 

Konvansiyonel tomografi için kullanılan kolların bağlandığı yerlerdir. Bu aksam 
bilgisayarlı tomografiden önce kullanılıyordu. Günümüzde kullanılan cihazların çoğunda bu 
bağlantı yerleri yoktur. Konvansiyonel tomografide, tüp ve kaset bir kolla birbirine 
bağlanarak tüp ve kaset kesitsel görüntü alacak Ģekilde karĢılıklı olarak (paralel) hareket 
ederek görüntü alınır. 

 

 Emniyet Kolu Takılan Çelik Ray 
 

Hastanın tutunması veya sabitleĢtirilmesi gereken durumlarda çeĢitli aparatların 
bağlandığı koldur.  

 

 Bucky ve Kaset TaĢıyıcı Tabla Tespit Düğmesi 
 

Bucky tablasını hareket ettiren ve kilitleyen düğmedir. 

 

Resim 3.3: Tespit düğmesi 
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 Bucky (Buki) ve Kaset Tablası 

 
Buckynin bulunduğu tabladır. Bucky ile çekilecek radyografilerde kaset bu tabla 

içerisine yerleĢtirilir. Bu tabla, radyografide kullanılan tüm ebattaki kasetler yerleĢtirilecek 
Ģekilde yapılmıĢtır. 

 

 

Resim 3.4: Bucky ve kaset tablası kullanımı 

 
Seconder ıĢınlar görüntünün kalitesini bozar. Bunu önlemek için değiĢik acılardan 

gelen bu ıĢınların tutulması gerekir. ĠĢte bu amaçla Dr Bucky tarafından keĢfedilen ve Potter 
tarafından geliĢtirilen "Potter-Bucky diyaframları" kullanılmalıdır. Potter-Bucky düzeneği 
için ince kurĢun çubuklar belirli aralıklarla birbirine paralel olacak Ģekilde düzenlenmiĢ ve 
bu çubukların arası primer radyasyonu geçiren bir madde ile doldurulmuĢtur. 

 
Bucky düzeneğinde, dikey gelen ıĢınlar kurĢun çubuklar arasından geçerek filme 

ulaĢır, eğri gelen ıĢınlar ise bu kurĢun çubuklara çarparak, çubuklar tarafından absorbe 

olurlar. Bu kurĢun çubuklar, birbirlerine paralel fakat konik olan ıĢına dik olarak 
yerleĢtirilmiĢtir. Yani, kurĢun çubuklar, tüp tarafında birbirine yakın; ekran (film) tarafında 
ise birbirinden uzaktır. Bu düzenek sayesinde, merkezden uzak kısımlarda dikey ıĢınların 
tutulması önlenmiĢ olmaktadır. 

 
KurĢun çubuklar tablasıyla birlikte "Bucky Düzeneği" adını alır. Bucky Düzeneği 

röntgen cihazı masalarının altında yer alır. Çubuklar masa ile kaset tablası arasında yer 

alırlar. 
 
Kranium, Vertebra, Pelvis, DÜS (Direk Üriner Sistem), ĠVP ( Ġntra Venöz Pyelografi) 

ve Kolesistografi gibi sekonder ıĢın yayımına çok müsait vücut bölgelerinin radyolojik 
tetkiklerinde bucky mutlaka kullanılmaktadır. 

 
 Kaset SabitleĢtirici Düzenek 

 

Bucky tablası içerisinde yer alır. Tabla içerine yerleĢtirilen kasetin hareketsizliğini 
sağlar.  
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Resim 3.5: Kaset sabitleĢtirici ve kullanımı 

 
 Kompresyon (SıkıĢtırma Bandı)  

 

Hastanın hareket etmesini önlemek ve özellikle, kompresyon uygulanması gereken 
radyografilerde kullanılır. Örneğin IVP (Ġntra venöz pyelografi) incelemesinde kontrast 
maddenin böbrekler ve üreterleri hemen boĢaltmasını engellemek için kullanılır. 

 

3.2. Hareketli (Yatar-Kalkar) Röntgen Masaları 
 
Günümüzde kullanılan radyografi masalarına da birçok hareket özelliği 

kazandırılmıĢtır. Bu masalar yüzer Ģekilde yani üst kısmı her tarafa hareket edebilecek 
Ģekilde yapılmıĢlardır. Ayrıca bazı masalar aĢağı yukarı hareket edebilecek Ģekildedir ve 
hareketleri uzaktan kumanda edilebilmektedir. 

 

    

Resim 3.6:Hareketli yatar/kalkar hasta inceleme masası örnekleri (eskiden yeniye doğru)  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda röntgen cihazı inceleme masasını 

tekniğine uygun olarak kullanabileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Masa hareket düğmelerini kullanınız. 

 Düğmeleri fazla zorlamamalısınız. 

 DeğiĢik masa fren düzenekleri olduğunu 
unutmamalısınız. 

 Masa orta hattını ayarlayınız. 
 Eski model cihazlarda tüp ve masa orta 

hattını mutlaka ayarlamalısınız. 

 Emniyet kolunu kullandırınız. 
 Gerekli durumlarda hastaları emniyet 

kolunu kullandırmalısınız. 

 Bucky tablasını kullanınız. 
 Buckyli çekilmesi gereken 

radyografilerde kullanmayı unutmayınız. 

 Masa kompresyon bandını kullanınız. 
 Kopresyon bandını kullanırken fazla sıkı 

veya gevĢek olmadığından emin 
olmalısınız. 

 Kaset ayarı yapınız. 
 Kaset ayarı yaparken kaset sabitleme 

düğmesini kullanmalısınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 

1. Röntgen hasta masalarının üst yüzeyi nasıl bir malzemeden yapılır? 
A) Madeni malzemeden yapılır. 
B) Kontraplak gibi ıĢını kolay geçirebilecek malzemeden yapılır. 
C) KurĢundan yapılır. 
D) Demir gibi ıĢını zor geçiren malzemeden yapılır. 
E) IĢını geçirmeyecek atom numarası yüksek metallerden yapılır. 

 

2. AĢağıdaki sistemlerden hangisi, beraber hareket eder? 
A) Bucky ve kaset düzeneği 
B) Röntgen tüpü ve masa 
C) Masa ve kaset tablası 
D) Tüp ve kaset  
E) Masa ve bucky düzeneği 
 

3. Hangi incelemede kompresyon bandı kullanılır? 

A) YetiĢkin el  
B) YetiĢkin kafa  
C) IVP 
D) Arteriografi 
E) HSG 

 
4. Seconder radyasyonun filme ulaĢmasını engelleyen düzenek hangisidir? 

A) Bucky tertibatı  
B) Fren tertibatı 
C) Kaset tutucu 
D) Masa yüzeyi 
E) Kompresyon bandı 
 

5. Radyoskopi masalarını diğer masalardan ayıran en önemli özellik hangisidir? 
A) AĢağı yukarı hareketi yapması 
B) Sağa sola hareket etmesi 
C) Öne arkaya hareket etmesi 
D) Yatar kalkar olması 
E) Sabit olması 

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 
 
 
 
 
Bu faaliyette sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle radyoskopi cihazını 

kullanabileceksiniz.  
 

 

 
 
 
 Radyoskopiyi kullanma iĢlemini kaynak kitap, dergi ve internet sitelerinden 

inceleyiniz. 
 Konuyla ilgili dosya oluĢturarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 Hastanelere giderek değiĢik radyoskopi düzeneklerini inceleyiniz. 

 

4. RADYOSKOPĠ CĠHAZI 
 
Radyoskopi cihazının çalıĢması, röntgen cihazında olduğu gibidir. Sadece görüntünün 

alınması yöntemleri farklıdır. Bu yöntemde hasta X ısını kaynağı ile Flüoresan ekran 
arasındadır. Fluoresan ekran kullanılarak yapılan bu görüntülemenin bir diğer adı 
fluoroskopidir. Fluoroskopi parıldama ile görme demektir. X ıĢınları bir fluoresan ekran 
üzerine gönderildiğinde, parıldama meydana gelir. Bu olaya, fluoresans denir. Fluoresans 
olayının üzerinde meydana geldiği ekrana da radyoskopi ekranı ya da fluoresan ekran denir. 

 
Radyoskopinin radyografiden farkı, görüntünün canlı olarak (real-time) izlenebilen 

dinamik bir inceleme Ģekli olmasıdır. Dolayısıyla radyoskopide özellikle, kontrast madde 
verilerek bağırsakların, kalbin damarların ve mide gibi organların hareketleri canlı olarak 
izlenebilir. Radyogramda ise görüntü aynı fotoğraftaki gibi film üzerinde sabittir. 

 
Radyoskopi daha çok hareketli yapıları gözlemek için kullanılır. Bunun yanında asıl 

iĢlevlerinden biri de radyografisi yapılacak bölgeyi belirlemek için kılavuzluk etmektir. 
Angiografide kontrast madde verilerek tıkalı bir damarın hangi pozisyonda net göründüğünü 
göstererek radyogramlarının alınması örnek olarak verilebilir. Yine bu iĢlem yapılırken 
damar içerisinde hareket eden kateterin (kontrast madde vermek için kullanılan ince bir 
boru) gidiĢ yolunun gösterilmesi gibi iĢlemlerde kullanılır. Bu örnekler vücudun birçok 
bölgesi için verebilir. 

 
Radyoskopi, giriĢimsel radyolojinin de temel kılavuz yöntemlerinden biridir. Örneğin; 

darlık olan damarların geniĢletilmesi, kalp pili takılması veya darlık olan bölgelere stent 
takılması gibi giriĢimsel iĢlemlerde kılavuzluk yapar. Yine ameliyatlar sırasında 
gerektiğinde, radyoskopiden yararlanılır. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
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Eskiden radyoskopide görüntüler karanlıkta izlenirdi. Bu görüntünün izlenebilmesi 
için gözün karanlığa uyumu gereklidir. Bu cihazlar fazla kullanılmamaktadır. Görüntünün 
aydınlıkta da görülmesini sağlamak için görüntü kuvvetlendiriciler (image intensifier) 
geliĢtirilmiĢtir. Bu yöntemde görüntüler, televizyon ekranına yansıtılmaktadır. Ayrıca, 
görüntü kuvvetlendiriciler daha az radyasyon alınmasını sağlar. Monitörde izlenen görüntü, 
video sinyali Ģeklindedir. 

 

Günümüzde genellikle verem savaĢ dispanserlerinde kullanılan mikrofilm cihazlarında 
da aynı sistem kullanılmaktadır. Bu cihazlarda elde edilen görüntünün fotoğrafı çekilir.  

  

ġekil 4.1: Fluoroskopi ekranında oluĢan görüntü, görüntü yükseltici ve video monitörü ile 

aydınlıkta izlenebilir. 
 

Radyoskopide hareketli masalar kullanılır. Günümüzde modern cihazlarda radyoskopi 
için C kollu tüpler kullanılmaktadır. Bu cihazlarda genellikle dijital görüntüleme 
yapılmaktadır. Radyoskopide tüp, seriografi ve fluoresan ekranın bulunduğu kısımla 
bağlantılıdır ve birlikte hareket ederler.  

    

Fotoğraf 4.1: Günümüzde kullanılan modern radyoskopi cihazı örnekleri 
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Fotoğraf 4.2: Ekranından tetkiklerin direk izlendiği eski tip bir radyoskopi cihaz örneği 

 
Radyoskopi ekranı ve seriyografi düzeneği eski tip cihazlarda yatar-kalkar masa ile 

birlikte bulunurdu. Seroigrafi düzeneği, ekran tutucunun bir parçasıdır. Genelde ekranın sağ 

tarafında bulunur. Arka tarafı dıĢında her yeri kurĢunla kaplıdır. Bu düzen diyaframa 
vasıtasıyla istenilen ebada ayarlanır. Seroigrafi düzeneğindeki kaset taĢıyan kısım, radyografi 
çekimi sırasında cihazına göre manuel veya otomatik olarak fluoresan ekran arkasına gelir. 
Bu arada fluoroskopi kesilir. Radyografi için ıĢınlama; bazı cihazlarda otomatik olarak, bazı 
cihazlarda ise elle yapılır. Günümüzde kullanılan modern radyoskopi cihazlarında ekran ve 
kumanda düğmeleri ayrı bir kumanda odasında bulunmaktadır. Ekran ve seriyografi 
düzeneğinin kısımları aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 

Fotoğraf 4.3: Modern ve klasik radyoskopi kumandaları 
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4.1. Masanın Konumunu (Dikey-Yatay) Ayarlayan Düğme 
 
Ġncelemenin özelliğine göre masanın yatırılıp kaldırılmasını sağlayan düğmedir. Bu 

düzen, eski cihazlarda seriografi düzeneği üzerinde bulunurdu. Günümüzde kullanılan 
modern cihazlarda bu düzenek genellikle uzaktan kumanda edilir.  

 

Fotoğraf 4.4: Dikey duruma getirilmiĢ radyoskopi masası 

 

4.2. Diyaframı Ayarlayan Düğme 
 
Radyoskopisi alınacak bölgeye gönderilecek x ıĢını demeti dıĢında fazla radyasyonu 

önlemek için alanı daraltan veya geniĢleten düğmedir. Ekranı tetkik bölgesiyle sınırlandırır. 

 

4.3. Ekranı Ayarlayan Düğme 
 

Radyoskopi ekranını, incelenecek bölgeye göre aĢağı-yukarı hareket ettiren düğmedir. 
 

4.4. Radyoskopi Düğmesi 
 
Radyoskopi için X ıĢını yayılmasını sağlayan düğmedir. Tetkik bölgesinin 

görüntülenmesi için kullanılır. 
 

4.5. Radyografi Ġçin IĢınlama Düğmesi 
 
Radyografi için X ıĢını üretilmesini sağlayan düğmedir. Görüntünün filme 

kaydedilmesi için kaset tutucuya film kasedi koyarak ıĢınlama düğmesine basmak gerekir. 
 

4.6. Tubus Baskı Düğmesi 
 
Tetkik esnasında, tetkikin özelliğine göre hastanın incelenecek bölgesine baskı 

yapılması gerekiyorsa bu baskıyı sağlayacak tubusu hareket ettiren düğmedir.  
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4.7. Ekran Hareketini SabitleĢtirici Düğme 
 

Tetkik esnasında skopi ekranını sabitleyen düğmedir. 
 

4.8. Hasta Yüzünü Aydınlatan Kırmızı IĢık Kontrol Düğmesi 
 

Klasik cihazlarda genellikle, tetkik karanlık ortamda yapılır. Bu düğme, karanlık 

ortamda hastanın kontrolü için kullanılır. Günümüzde kullanılan modern cihazlarda ise 
aydınlık ortamda tetkik yapılmaktadır.  

 

4.9. Fluoresan Ekran  
 

Görüntüyü gösteren ekrandır. Klasik cihazlarda görüntüye buradan bakılır. 
Günümüzde kullanılan modern radyoskopi cihazlarında görüntü kuvvetlendiricilerle skopi 
ekranı üzerindeki görüntü kameralarla monitöre aktarılarak izlenmektedir. Bu ekranlar 

genellikle 35x35 cm. ebatlarındadır. 
 

4.10. Hasta ile Hekim Arasındaki Saydam Koruyucu  
 

Bu düzenekte eski tip cihazlarda, hekimin cihazın baĢında çalıĢtığı durumlarda 
kullanılır. 

 

Fotoğraf 4.5: Saydam koruyucu 

 

4.11. Kaseti Elle Kumanda Etme Kolu 
 

Elle (manuel) çalıĢılan cihazlarda kasedi x ıĢını tüpü önüne iten ve çeken koldur.  
 

4.12. Ekran Bucky Ayarlayıcısı 
 

Fluoroskopide kullanılan bucky’i ayarlar. Ekran yardımıyla yapılan tetkiklerde, 
sekonder radyasyonun-filme ulaĢmasına engellemek için kullanılır. 

 

4.13. Kamera ve TV Sistemi 
 

Bu sistem, ayrı bir odadan kumanda edilmektedir. Sistem üzerinde görüntü büyütme, 

küçültme, bölme, dansite ve kontrast ayarı yapma gibi düğmeler bulunur. Görüntüler 
monitörden izlenebilmektedir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Radyoskopi cihazını tekniğine 

uygun olarak kullanabileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Masa hareket düğmelerini (Fren 
tertibatını) kullanınız. 

 Masanın fren sisteminin özelliklerine 
dikkat ediniz. 

 Fotoselli fren tertibatlarında fotosellerin 
üzerinin temiz olmasına dikkat ediniz. 

 Diyafram ayar düğmesini kullanınız.  
 Diyafram ayarı yaparken görüntü alanını 

kesmemeye dikkat ediniz. 

 Ekran hareket düğmesini kullanınız. 
 Floroskopik ekranı hareket ettirirken 

görüntülenecek alanı iyi tespit 
etmelisiniz. 

 Fluoroskopi düğmesinin kullanınız. 
 Gereksiz radyasyondan korunmak için 

gereksiz yere fluoroskopi 
yapmamalısınız.  

 Tubusu kullanınız.  Tubusu gereksiz yere kullanmayınız. 

 Kaset kumanda kolunu kullanınız. 
 Kaset takıp çıkarırken kolu 

zorlamamalısınız. 

 Seriografi düzeneğini kullanınız.  Gerektiğinde filmi bölmelisiniz. 

 Bucky kullanınız. 
 Bucky tertibatının seçili olduğun emin 

olunuz. 

 Kamera ve televizyon sistemini 
kullanınız. 

 Monitörlerin uygun yerlerde 
bulunmasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 38 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Ġmaj intesifier nedir? 
A) Görüntü kuvvetlendiricidir. 
B) Hareket düğmesidir. 
C) Bucky düğmesidir. 
D) Görüntü büyütücüdür. 
E) Tubus düğmesidir. 

 

2. Parıldama ile görme nedir? 
A) Radyografi 
B) Fluoroskopi 
C) Fotometri 
D) Video kaydı 
E) Fotoğrafçılık 
 

3. Radyoskopi esnasında, radyografi alınmasını sağlayan aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Fren sistemi 
B) Radyoskopi düzeneği 
C) Ġmaj intensifier 
D) Tubus düzeneği 
E) Seriografi düzeneği 

 
4. Tetkik esnasında vücudun gerekli bölgelerine baskı hangi düğme ile yapılır? 

A) Ekran hareket düğmesi  
B) Kaset kumanda kolu 
C) Tubus baskı düğmesi 
D) Diyafram ayar düğmesi 
E) Fluoroskopi düğmesi 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi, radyoskopi cihazında bulunmaz? 
A) Ekran hareket düğmesi  
B) Kaset kumanda kolu 
C) Tubus baskı düğmesi 
D) Diyafram ayar düğmesi 
E) Tomografi aksesuarı bağlantı yeri 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 
 
 
 
Bu faaliyette sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle statif ve tüp tutucuları 

kullanabileceksiniz. 
 

 
 
 
 
 Statif ve tüp tutucuları kullanma iĢlemini kaynak kitap, dergi ve internet 

sitelerinden inceleyiniz. 
 Konuyla ilgili dosya oluĢturarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Hastanelerde değiĢik statif ve tüp tutucu düzeneklerini inceleyiniz. 
 

5. STATĠF VE TÜP TUTUCULAR 
 
Statifler, ayakta çekilen radyografiler için kullanılan statifler ve tüple beraber tüp 

tutucuları taĢıyan statifler olmak üzere ikiye ayrılır. 
 
Ayakta çekilen radyografilerde kullanılan statifler, daha çok akciğer radyografilerinde 

kullanıldığı için akciğer statifi diye de adlandırılır. DeğiĢik tipleri vardır. Statiflerin 
bazılarında bucky düzeneği mevcuttur. Dijital röntgende ayakta çekilen radyografiler için 

detektörleri taĢıyan statifler vardır. Statifler genellikle yere monte edilir. Bazıları seyyar da 
olabilir. Statif üzerinde tüm kaset ebatlarına uygun, kasetlerin yerleĢtirileceği bir düzenek 
bulunur. Bazı statiflerde hastanın tutunacağı yerler vardır. Statif üzerindeki kaset taĢıyan 
düzenek, rahat hareket edebilmelidir. 

 
Tüpü taĢıyan statifler masa üstü tüpü ile beraber kullanılacaksa tüpün kolayca statife 

dönebileceği bir yere monte edilmelidir. Tüp taĢıyıcı statifler bazı cihazlarda yere tespit 

edilmiĢ, bazılarında ise tavana tespit edilmiĢtir. Statifler, raylı bir sistem üzerinde hareket 
ederler. Bunlar, eski tip cihazlarda manuel olarak, yeni cihazlarda ise motorlu bir sistemle 
hareket ettirilir. Tüp tutucu statife bağlıdır ve her yöne hareket yeteneğine sahiptir. Bütün 
hareketleri kontrol edebilen tüp aksamında fren tertibatı mevcuttur. Tüp tutucular üzerinde 
de bir ölçü bandı bulunur. Bu ölçüler cm veya inç cinsinden olabilir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 5.1: Buckyli, buckysiz ve dijital röntgende kullanılan detektörlü statif (dikey kaset 
tutucu) örnekleri 

 

 

Resim 5.2: Ayakta radyografi çekilen statif ve bölümleri  

 
Vertikal kaset tutucuda (akciğer statifi) aĢağıdaki bölümler bulunur.  
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5.1. Vertikal Kaset Tutucu (Akciğer Statifi) Sütunu 
 
Üzerinde buki (bucky) düzeneği ile kaset tutucu tablanın bulunduğu düzenektir. Bu 

düzenek röntgen tüplerini taĢımak içinde kullanılır. Sütün Ģeklinde yapılmıĢtır. Sütunlar 
madeni bir yapıda olup yuvarlak veya dört köĢedir, tavana ve yere çakılı raylar arasında 
hareket ederler. Genellikle, yerdeki ray üzerinde, statif sütununu istenilen yerde 
durdurabilecek "fren tertibatı" bulunur. Ġçi boĢ olup tüp ve tüp tutucularının ağırlığıyla denge 
teĢkil edecek ağırlık, bu boĢluk içine konmuĢtur. 

 

5.2. Dikey Kaset Tutucu Tabla Kısmı 
 
Bu bölümün dıĢ kısmı, X ıĢınlarını rahat geçirebilecek maddelerden yapılmıĢtır. 

Üzerinde hastaya rahat pozisyon vermek için iĢaretler ve tutunmak için aparatlar bulunabilir. 

 

5.3. Bucky Tablası 
 

Radyografiyi Statifte buckyli çekmek için kullanılır. Sabit röntgen masalarında olduğu 
gibi buckyi oluĢturan kurĢun çubukların alt tarafında kaset yerleĢtirilecek bölme bulunur. 

 

5.4. Kaset Tutucu 
 
Masadaki bucky ve kaset tablası gibidir. ÇeĢitli ebatlarda kasetlerin yerleĢtirileceği 

Ģekilde yapılmıĢ tertibattır. Kaset tutucuda, kaset sabitleĢtirici bir düzenek bulunmaktadır. 
 

5.5. Dikey Tutucu Fren Sistemi 
 
Hastanın boyuna göre, bucky ve kaseti taĢıyan tutucuyu hareket ettiren ve radyografi 

esnasında kaset tutucunun sabit kalmasını sağlayan tertibattır.  
 

5.6. Montaj Aparatı 
 
Akciğer statiflerini gerektiğinde duvara veya yere monte için kullanılan aparatlardır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Röntgen cihazı statif ve tüp 

tutucuları tekniğine uygun olarak kullanabileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Statifi hastaya göre ayarlayınız. 
 Statifi ayarlarken fren tertibatını 

kullanmayı unutmamalısınız. 

 Bucky tablasını kullanınız. 
 Bucky tablasını iterken veya çekerken 

elinize dikkat etmelisiniz. 

 Kaset tutucuyu kullanınız. 

 Kaset tutucu kolu dikkatli çekiniz. 

 Kaset tutucuya radyografinin özelliğine 
göre kaseti dikey ya da yatay olarak 
doğru yerleĢtiriniz. 

 Kaset sabitleyici tertibatı kullanmayı 
unutmayınız. 

 Hastanın boyuna göre özellikle çocuklar 
için gerekiyorsa basamak kullanınız. 

 Statif tablasına göre kısa kalan 

çocukların boyunu yükseltmek için 
basamak Ģeklinde merdiven kullanınız.  

 Dikey tutucu fren sistemini kullanınız. 

 Düzenli olarak fren sisteminin çalıĢıp 
çalıĢmadığını kontrol etmelisiniz. 

 Fren tertibatı kol Ģeklinde kazaları 
önlemek için boĢta bırakmayınız.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Statifin içi niçin boĢ yapılmıĢtır? 

A) Hafif olması için 
B) Kolay hareket etmesi için 
C) Kolay Ģekil alması için  
D) Ġçine tüp ve tüp taĢıyıcı sistemi dengeleyecek ağırlığın konması için 
E) Metalden tasarruf etmek için 

 
2. Statif daha çok hangi radyografiler için kullanılır? 

A) Vertebra radyografileri 
B) Kaza geçirmiĢ hasta radyografileri  
C) Extremite radyografilerinde 
D) Üriner sistem radyografilerinde 
E) Akciğer bölgesi radyografileri  
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
3. Akciğer statifleri ………veya ………….. monte edilebilir. 

4. Statifler genelde ………….. bir sistem üzerinde hareket ederler. 

5. Tüp tutucular üzerinde genellikle, bir ………… bandı bulunur. 

 
 
 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 
 

AĢağıdaki soruları cevaplandırınız. 

 
1. Dijital röntgende görüntüyü oluĢturan en küçük birime (noktalara) ne ad verilir? 

2. Röntgen tüpünde x ıĢınları hangi elektrotta meydana gelir? 

3. Röntgen hasta inceleme masalarında, seconder radyasyonun filme ulaĢmasını 

engelleyen düzeneğe ne ad verilir? 

4. Radyoskopi çekilirken hasta nerede durur? 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

5. ( ) X ıĢınlarının radyolojide kullanılmasının nedeni, dokuları geçebilme yeteneğidir. 

6. ( ) Bir röntgen tüpünde anot ve katot adı verilen elektrotlar bulunur. Anot negatif, 

katot pozitif elektrik yüküne sahiptir. 

7. ( ) Bucky çubukları, masa ile kaset arasında yer alır. 

8. ( ) Radyoskopide görüntü sabit, radyografide ise görüntü hareketlidir. 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

9. Röntgen tüpünde hem yalıtkanlık hem de soğutma görevini,……………yapar. 

10. X ıĢınları vücudu geçerken yolu üzerindeki oluĢumların birbiri üzerine düĢmesine, 

……………… denir. 

11. Röntgen masasında, kaset sabitleĢtirici düzenek, …………………içerisindedir 

12. Fluoresans olayının meydana geldiği ekrana, ……………………denir. 

13. ……………………..statifler, ayakta çekilen radyografiler için kullanılır. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

14. Kumanda masasında flaman akımını aĢağıdakilerden hangisi gösterir? 
A) KV ayarlayıcı düğme 
B) KV göstergesi 

C) mA ayar düğmesi 
D) mA göstergesi 
E) Hat gerilim göstergesi 

 
15. Sadece radyografisi çekilecek bölgeyi görüntü alanına dahil etmek için kullanılan 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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düğme hangisidir? 
A) Bucky düğmesi 
B) Diyafram ayar düğmesi 
C) KV ayar düğmesi 
D) mA ayar düğmesi 
E) Tüp açı düğmesi 

 

16. AĢağıdakilerden hangisi, röntgen cihazı masasında yer almaz? 
A) Orta hat çizgisi 
B) Kompresyon bandı  
C) Tubus konus tutucuları 
D) Emniyet kolu 
E) Masa fren tertibatı 

 
17. Radyoskopi sırasında x ıĢını yayılımını hangisi sağlar? 

A) Diyafram ayar düğmesi 
B) Tubus baskı düğmesi 
C) Fluoroskopi düğmesi 
D) Serigrafi düzeneği 
E) KV ayar düğmesi 
 

18. AĢağıdakilerden hangisi, dijital görüntülemenin özelliği değildir? 
A) Görüntü büyütülüp küçültülebilir. 
B) Görüntü grafisi çekilen organdan daha küçük filmlere basılamaz.  
C) Bir filme, birden fazla görüntü basılabilir. 
D) Görüntü internet ortamında paylaĢılabilir. 

E) Dijital görüntülerin arĢivlenmesi daha kolay olur. 
 

19. Hat voltaj kompansatörü ayar düğmesinin görevi nedir? 
A) Cihazı açmaya yarar. 
B) Cihaza gelen Ģehir voltajını ayarlar. 

C) X ıĢını üretmek için tüpe uygulanacak gerilimi ayarlar. 
D) Exposure ( ıĢınlama) yapar. 
E) Miliamper ayarı yapar. 

 

20. AĢağıdaki sistemlerden hangisi, beraber hareket eder? 
A) Bucky ve kaset düzeneği 
B) Röntgen tüpü ve masa 
C) Masa ve kaset tablası 
D) Tüp ve kaset  
E) Masa ve bucky düzeneği 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 A 

3 B 

4 A 

5 B 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 E 

4 C 

5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 C 

4 A 

5 D 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜNCEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 E 

4 C 

5 E 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 E 

3 Duvara veya yere 

4 Raylı 

5 Ölçü 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 Piksel 

2 Anot 

3 Bucky düzeneği 

4 
Masa ile radyoskopi ekranı arasına 

durur. 

5 D 

6 Y 

7 D 

8 Y 

9 Haube 

10 Superpozisyon 

11 Bucky Tablası 

12 Radysopi veya fluoroskopik ekran 

13 
Vetikal kaset tutucu veya akciğer 

statifi 

14 D 

15 B 

16 C 

17 C 

18 B 

19 B 

20 A 
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