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EĞİTİM ÖĞRETİM
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DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Radyasyon ölçüm araçlarını kullanmak
Genel Amaç
Radyasyon ölçüm araçlarını kullanarak tekniğe ve yasal
mevzuata uygun ölçüm yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Radyasyon ölçüm birimlerini tekniğe ve yasal mevzuata
uygun inceleyebileceksiniz.
2. Ortamdaki radyasyonu tekniğe ve yasal mevzuata uygun
ölçebileceksiniz.
Donanım: İnternet, yazılı, görsel yayınlar tepegöz konu ile
ilgi afiş broşür ve benzeri donanımlar.
Ortam: Mal ve hizmet sektörü uygun ortam ve koşullar
sınıf ortamı
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
değerlendirecektir.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Günlük yaşantımızda her an radyasyonun etkilerine maruz kalmaktayız. Evlerimizin
tabanındaki çatlaklardan gelen radyasyon, doğal olarak bizleri etkilerken ev ve iş
yerlerimizde sıklıkla kullandığımız teknolojik araçlar, tıpta kullanılan çeşitli cihazlar yapay
radyasyonu meydana getirmektedir.
Geçmişte çok bilinmeyen, üzerinde durulmayan radyasyon konusu bugün çağımızın
en fazla merak edilen ve araştırılan konularından biri haline gelmiştir. Özellikle
teknolojideki gelişmeler ve çağımızın hastalığı kanser gibi pek çok hastalığa radyasyonun
neden olduğunun düşünülmesiyle konuya olan ilgi artmıştır. Bilim adamları konuyla ilgili
pek çok araştırma yapmaktadırlar.
Yapılan bu çalışmalar toplumsal ve bireysel olarak teknolojiyi kullanırken bilinçli,
dikkatli olmak gerektiğini ve bu kaygıların gerçekliğini ortaya koymaktadır.
Bu modülle radyasyonun etkilerini öğrenmiş olmakla birlikte; radyasyon ölçümünün
önemi, yöntemleri ve radyasyon ölçümüyle ilgili yönetmelikler hakkında bilgi sahibi
olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koşullar
sağlandığında, radyasyon birimleri hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Radyasyon birimlerinin neler olduğunu araştırınız.



Çevrenizde bulunan kamu kuruluşlarında varsa radyasyon ile ilgili çalışmaları
ve önlemleri araştırınız.

1. RADYASYON BİRİMLERİ
Radyasyon; dalga, parçacık veya foton olarak adlandırılan enerji paketleriyle yayılan
enerjidir. Radyasyon, doğada daima var olan ve birlikte yaşadığımız bir olgudur. Radyo ve
televizyon iletişimini olanaklı kılan radyo dalgaları; tıpta, endüstride kullanılan x-ışınları;
güneş ışınları; günlük hayatımızda alışık olduğumuz radyasyon çeşitleridir.
Şu anda hepimiz dünyada "doğal bir radyasyon banyosu" içinde yaşamaktayız. Bu
banyoyu oluşturan etkenler;



Yer kabuğundaki radyoaktif elementlerin yayınladıkları ışınım-radyasyonlar,
Uzayın boşluklarından gelen kozmik ışınım-radyasyonlar, şeklinde sayılabilir.

Radyasyonun varlığının anlaşılması duyu organlarıyla mümkün olmadığı için
algılanması ve ölçümleri radyasyona hassas cihazlarla yapılır. Radyasyon ölçümünün temeli,
radyasyonla maddenin etkileşmesi esasına dayanır.

Resim 1.1: Radyasyon bölgesi uyarıcı amblemi
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Karasal ortamdaki kayalarda ve deniz ortamındaki sedimentlerde (suda asılı halde
taşınan alüvyal) radyoaktif maddeler bulunduğu gibi atmosferde de kozmik ışınların etkisiyle
radyoaktivite oluşur. İnsanların ürettiği yapay radyoaktif maddeler de karada, suda, havada
etkisini göstermektedir.
Radyoaktivite, bazı maddelerin kararsız olan atom çekirdeklerinin bir sonucudur. Bu
özelliğe sahip olan maddelere “radyoizotop”, bunları içeren maddelere de “radyoaktif
madde” denir. Bazı izotoplar canlıda birikim yapar, bu birikim besin zinciri yoluyla canlıdan
canlıya geçer.
Cıva, kadmiyum gibi metallerin de canlılarda biyolojik birikim yaptıkları
gözlenmiştir. Japonya'da görülen “Minimata hastalığı” bu birikimin bir sonucudur.

Resim 1.2: Minimata hastası

1.1. Aktivite Birimleri
Aktivite; radyoaktif maddenin belirli bir zaman aralığındaki bozunma miktarıdır.
Aktivite birimi, Becquerel (Bq ) 'dir. ( Bekerel olarak okunur.)
Becquerel (Bq) = Bir saniyedeki bozunma sayısıdır.
Eski birim, Curie'dir.
Aktivite birimi Curie’dir. İsmini ünlü fizikçi Marie CURİE’nin soyadından
almaktadır. Madam Curie uranyum tuzlarının yaydığı, sonraları radyoaktivite olarak
adlandırılacak, ışın üzerine detaylı araştırmalara yapmıştır. 1898 başlarında çalışmalarına hız
veren Marie toryumun da bu ışınları yaydığını fark ederek mineralleri çeşitli kimyasal
işlemlerden geçirdikten sonra, polonyum ve radyum elementlerini elde etmiştir.1898'de
Curie, yeni radyoaktif bir element olan ve uranyumun radyoaktif bozunmasından ortaya
çıkan polonyumu bulduğunu duyurmuştur. Marie, 1903 yılında doktorasını vererek Fransa'da
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gelişmiş bilim alanında doktora unvanı alan ilk kadın olmuştur. Aynı yıl kocası ve Becquerel
ile paylaştığı Nobel Fizik Ödülü'nü alarak tarihte Nobel Ödülü alan ilk kadın oldu. Marie ve
eşi Pierre,radyasyondan kaynaklanan rahatsızlıklar geçirmeye başladılar. 1934 yılında
Fransa'nın Savoy kentinde kan kanserinden öldü. Hastalığı, aşırı dozda radyasyona maruz
kalmasına bağlandı. Bu yüzden ona "bilim için ölen kadın" denildi. Radyokaktivite
çalışmalarından dolayı, radyokativite birimine "curie" denilmektedir. Ayrıca Marie CURİE o
dönemlerde atomla ilgili birçok araştırma yapmış ve yeni bilgilere ulaşmıştır. O zamanlarda
tuttuğu not defterleri bile o kadar radyasyona maruz kalmıştır ki bugün o defterler radyoaktif
koruma altında incelenebilmektedir.
1 Ci =3.7 x 1010 Bq

veya

1 Bq = 2.703 x 10 -11 Ci dir.

1 Bq küçük bir değerdir.
Katsayı

Ön ek

1

-

1,000.000
1,000,000,000

Mega
(M)
Giga
(G)

1,000,000,000,00
0

Tera
(T)

Kısaltma

Bq
MBq
GBq
TBq

Tablo 1.1: Aktivite birim tablosu

Resim 1.3: Radyo aktif maddenin bozulma miktarı ve aktivite ilişkisi
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1.2. Işınlama Birimi
Özel birimi röntgen ( R )’dir.
SI birimi: Coulomb/kg (C/kg)’dır.
Röntgen: Normal hava şartlarında havanın 1 kg’ında 2.58 x 10–4 C’lik elektrik yükü
değerinde pozitif ve negatif iyonlar oluşturan x ve gama ışını miktarıdır.
1 R = 2.58 x 10-4 C/kg

1 C/kg = 3.88x103 R

Şekil 1.1: Işınlama birimi bir radyasyon birimi

Wilhelm Conrad RÖNTGEN, tarihteki ilk tıbbi X ışını radyografisini (Röntgen
filmini) keşfeden kişidir.

Resim 1.4: Roentgenium elementine adını veren bilim adamı
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Resim 1.5: İnsan kemiklerinin X ışınları ile çekilmiş ilk görüntüsü

Yukarıdaki resim 1896'da Wilhelm Röntgen tarafından oluşturulan, eşi Anna
Bertha'nın elinin X ışını görüntüsüdür.

1.3. Soğurulma Doz Birimi

Resim 1.6: Radyasyon uyarısı
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Birim kütle başına depolanan enerjinin ölçüsüdür. Her tür radyasyona uygulanabilir.
Eski birim: Rad

= 0.01

Birimi; Gray (Gy) = 1 Joule/kg

SI birimi: Gray ( Gy )
Rad: Işınlanan maddenin 1 kg’ına 10-4 joule’lik enerji veren radyasyon miktarıdır.
Soğurulan enerji, parçacık veya foton olabilir.
Gray: Işınlanan maddenin 1 kg’ına 1 joule’lik enerji veren radyasyon miktarıdır.
1 Rad = 0.01 Gy
1 Gy = 100 Rad
Radyasyon ölçüsü olarak kullanılan Gray (Gy), 1 kg'lık yumuşak doku başına 1 Joule
soğurulmuş enerjiye eşdeğer olarak alınmıştır ancak radyasyon dozunun hedef dokuda
açabildiği biyolojik hasar, yalnızca soğurulan enerji miktarına değil; radyasyon türüne,
organizmanın cinsine, dokunun niteliğine ve organ hacmine bağlıdır. Biyolojik etki olarak
soğurulan enerji miktarının, boyutsuz bir biyolojik etkinlik faktörüyle çarpılmasıyla elde
edilen "eşdeğer doz" kullanılır. İşte bu eşdeğer dozun birimi Sivert (Sv)'tir.





Radyoterapide tedavi dozları, 50-60 Gy civarındadır.
Klasik radyolojik tetkiklerde alınan doz, 0.001Gy'den küçüktür.
Yıllık doğal radyasyondan kaynaklanan doz düzeyi (Toprak, kozmik, gıdalar,
Radon), yaklaşık 0.0024 Gy'dir.

Resim 1.7: Soğrulma doz birimi grafiği

1.4. Doz Eşdeğer Birimi
Doz eşdeğer birimi, vücutta toplanan enerjinin ifadesidir. Düşük doz düzeylerinde
radyasyonun tipine ve enerjisine göre biyolojik hasarlarını da içeren bir kavramdır.
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Eski birim: Rem, 0.01 Sv
1 Sv yüksek bir doz değeridir.
SI birimi: Sievert (Sv), 1 Joule/kg
Radyasyon korunmasında kullanılan bir birimdir.
Farklı tip radyasyonlardan soğurulan enerjiler eşit olsa bile biyolojik etkileri farklı
olabilir.
Rem = Soğurulan doz X faktörler
Sievert: 1 Gray’lık x veya gama ışınıyla aynı biyolojik etkiyi meydana getiren
radyasyon miktarıdır.
Rem = 10-2 Sv n 1Sv = 100 Rem = 1 J/kg
X ışınları, gamma ışınları ve beta ışınları için 1 Gy = 1 Sv'dir.
Radyoaktif olarak bilinen atomların çekirdeği kararsız olduklarından radyoaktivite
özelliği gösterir. Yani kararsız çekirdekler parçalanır, parçalanma sonucu yeni bir çekirdek
ve parçalanma ürünleri meydana gelir. Atom çekirdeklerindeki bu değişiklikler sonucu
radyasyon yayılır.
Etkin Doz: Doku veya organların aldığı dozun tüm vücut için yüklediği riski ifade
etmek için kullanılan bir kavramdır.
Birimi: Sievert’tir.
Dünya genelinde doğal radyasyon kaynakları nedeniyle alınan yıllık etkin doz, 2.4
mSv'dir.
Tıp alanında çalışan radyasyon görevlilerinin aldıkları dozun yıllık ortalaması 1-5
mSv civarındadır.
Çernobil nedeniyle Türk halkının aldığı kişisel doz ortalaması, 0.5 mSv'dir.26 Nisan
1986'da Çernobil nükleer güç santralının 4. ünitesinde meydana gelen kazada, reaktör
kalbinin tümü ve binanın büyük bir bölümü hasar görmüştür. Büyük miktarda radyoaktif
materyal çevreye yayılmıştır.
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Resim 1.8: Nükleer patlama sonucunda yayılan radyasyon insanları olumsuz etkiler

Yayılan radyasyon, yaklaşık 4.000 kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin sakat
kalmasına yol açabilecek büyüklüktedir. Felaketin etkileri Ukrayna ile sınırlı kalmamış,
çevre ülkelere de yayılmıştır.
Doz, herhangi bir maddenin, belli bir zaman içerisinde kullanılan veya tüketilen
miktarını tanımlamaktadır. 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
yanı sıra, vücuda alınış şekli, süresi ve miktarına bağlı olarak değişir. Örneğin, günlük
yaşantısında günde bir bardak alkol tüketen bir kişinin, günde bir şişe alkol tüketmeye
başlaması durumunda, vücudunda oluşacak zararlar da farklı oranlarda oluşacaktır. Yine
aynı şekilde, bu miktarın tüketim hızı yani ne kadar zamanda tüketildiği de zararın
büyüklüğünü belirleyici bir etkendir. Tüketim hızı arttıkça meydana gelecek zarar da buna
paralel olarak büyüyecektir. Bunların yanı sıra, yaşam boyunca tüketilen toplam miktar da
oluşabilecek zararı belirleyen önemli bir unsur olacaktır. Gerekli önlemler alınmadığı
takdirde, belli bir sürede, belli bir miktarın (kabul edilebilir sınırların) üzerinde radyasyon
enerjisi soğuran, yani radyasyon dozu alan, canlılarda da bazı zararlı etkilerin meydana
gelmesi kaçınılmazdır. Bu etkinin büyüklüğü ise ancak yukarıdaki örnekte de anlatıldığı gibi
radyasyon çeşidi, soğuruluş hızı ve soğurulan radyasyonun miktarı bilindiği zaman
mümkündür. Bütün bu faktörler bilindiğinde radyasyonun insan sağlığı veya diğer canlı ve
cansız varlıklar üzerinde bırakacağı etki kolayca belirlenebilir.
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Resim 1.9: Çernobil patlamasının insanlar üzerine olumsuz etkileri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
‘’Radyasyonun varlığının anlaşılması duyu organları ile mümkün olmadığı için
algılanması ve ölçümleri radyasyona hassas cihazlar ile yapılır. Radyasyon ölçümünü
yapabilmek içini öncelikle radyasyon birimlerinin bilinmesi gerekir.’’
Bilgisinden hareketle radyasyon birimlerinin neler olduğunu gösteren uyarıcı pano
hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Radyasyon birimlerini araştırınız.
 Radyasyon birimlerini sıralayınız.
 Yaptığınız araştırmalarla ile ilgi resimler
belirleyiniz.
 Kullanacağınız araç gereçleri temin
ediniz.

 Her öğe ile ilgili destekleyicileri yanına
yerleştiriniz.
 Yaptığınız
anlatınız.

çalışmayı

 Panonuzu asınız.

arkadaşlarınıza

 Yazılı
ve
görsel
kaynaklardan
faydalanabilirsiniz.
 Radyasyonu ölçen kurumlardaki ilgili
kişilerden faydalanabilirsiniz.
 Yaptığınız araştırmaların bilgilerinden
yararlanabilirsiniz.
 Yazılarınızla
ilişkilendireceğiniz
resimleri
görsel
kaynaklardan
seçebilirsiniz.
 İnternetten yararlanabilirsiniz.
 Elinizdeki
artık
materyallerden
yararlanabilirsiniz.
 Okunmuş dergi gazete, mecmua v.b den
yararlanabilirsiniz.
 Resim, yazı, vb. materyallerden
yararlanabilirsiniz
 Resim, şekil ve amblemleri doğru
ilişkilendirebilirsiniz.
 Temiz ve düzenli çalışabilirsiniz.
 İlk önce arkadaşlarınızın düşüncelerini
öğrenebilirsiniz.
 Herkes tarafında rahatlıkla fark edilecek
bir yer seçebilirsiniz.

12

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi radyasyon birimi değildir?
A) Aktivite birimi
B) Işınlanma birimi
C) Eş değer doz birimi
D) Işık birimi

2.

Doz eşdeğer biriminin özel birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rod
B) Becqerel
C) Rem
D) Röntgen

3.

Radyoaktif maddenin belirli bir zaman aralığındaki bozunma miktarı aşağıdakilerden
hangisini ifade etmektedir?
A) Soğurulma birimi
B) Işınlanma birimi
C) Aktivite birimi
D) Doz eşdeğer birimi

4.

Kararsız çekirdekler parçalanması sonucu yeni bir çekirdek ve parçalanma ürünleri
meydana gelir cümlesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Ram
B) Radyasyon
C) Rod
D) Röntgen

5.

Işınlanan maddenin 1 kg’ına 10-4 joule’lük enerji veren radyasyon miktarıdır.
Cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rad
B) Becquerel
C) Röntgen
D) Rem

6.

Işınlanan maddenin 1 kg’ına 1 joule’lük enerji veren radyasyon miktarı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rad
B) Gray
C) Becquerel
D) Röntgen
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7.

Soğurulma biriminin özel birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rad
B) Becqerel
C) Ram
D) Röntgen

8.

“Radyasyon ölçümünün temeli, radyasyon ile ................................esasına dayanır.”
cümlesinde bulunan boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisi yazılmalıdır?
A) Maddenin etkileşmesi
B) Maddenin etkileşmemesi
C) Işınlanma
D) Soğurulma

9.

“Radyoaktif olarak bilinen atomların çekirdeği kararsız olduklarından ..............özelliği
gösterir.” cümlesinde bulunan boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisi yazılmalıdır?
A) Kararsız
B) Karakterize
C) İyonize
D) Radyoaktivite

10.

“Farklı tip radyasyonlardan soğurulan enerjiler eşit olsa bile.............. etkileri farklı
olabilir.” cümlesinde bulunan boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisi yazılmalıdır?
A) Psikolojik
B) Biyolojik
C) Radyoaktivite
D) İyonize

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Radyasyon ölçümü yapan bir kurumda çalışmaktasınız ve radyasyon konusunda
hazırlanmış olan konferansta konuşmacısınız. Konferansı dinleyen kişilerin radyasyon
hakkındaki bilgilerini ölçmek için bir anket hazırlayacaksınız. Aşağıdaki kriterleri dikkate
alarak bir anket oluşturunuz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Radyasyon hakkında genel bilgi topladınız mı?

2.

Anketin gerekliliğini belirten bilgilendirici kısım yazdınız mı?

3.

Anketin kaç sorudan oluşacağını belirlediniz mi?

4.

Radyasyonun nerelerde olduğuna dair bir soru hazırladınız mı?

5.

Radyasyon birimlerinin neler olduğuna dair soru hazırladınız
mı?
Radyasyonun zararları hakkında bilgi sahibi olup olmadıklarını
belli eden soru hazırladınız mı?
Radyasyondan korunmak için yapılabilecekler hakkında soru
hazırladınız mı?

6.
7.
8.

Evet

Hayır

Soruları anket formuna yazdınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bürüm cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koşullar
sağlandığında, radyasyon ölçüm sistemleri hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Radyasyon çeşitlerini araştırınız.



Radyasyon ölçüm sistemleri hakkında araştırma yapınız.

2. RADYASYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

Şekil 2.1: Radyasyon ölçüm grafiği

2.1. İyon Odası Dedektörü (Gaz Dedektörü)
İyon odası dedektörünün özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:




Alçak radyasyon şiddetine duyarlı olmamakla beraber yüksek doz şiddetlerini
ölçmede son derece yararlıdır.
Radyasyon çeşitlerini ayırt etme özelliği yoktur.
Dedektöre gelen taneciğin sebep olduğu iyonlaşma sonucu oluşan iyon veya
elektronların sayımı için E alanı gereklidir.
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Şekil 2.2: Gaz dedektörü yüksek doz şiddeti ölçmeye yarar







Plakalar arasında gaz veya hava doludur.
Burada sinyalin genliği, oluşan iyonların sayısı ile orantılıdır. Elektrik alanından
bağımsızdır.
Ortamda oluşan iyon ve elektronlar yüklerine bağlı olarak kutuplara giderler. E
alanı, oluşan iyon ve elektronların tekrar bir araya gelmelerini önler.
İyon yaratmak için gerekli enerji 34 eV civarındadır. (1 MeV’lik radyasyon ise
3x10^4 iyon veya elektron üretir.)
Bu üretilen enerji 0,5 mV civarındadır. Oluşan sinyalin ölçülmesi için de
yükseltilmesi gerekmektedir. Bu da bir yükseltici yardımıyla yapılmaktadır.

Şekil 2.3: Yükselticilerle sinyalleri ölçme

İyonlaştırıcı radyasyonları aşağıda belirtildiği gibi sınıflandırılmaktadır.
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Alfa ışınları

Alfalar, iki proton ve iki nötrondan oluşan Helyum atomu çekirdekleri olup 2He4
şeklinde gösterilmektedir. Pozitif yüklüdür. Alfa parçacıkları genellikle tabiatta oluşmuş ve
atom ağırlıkları büyük olan polonyum, toryum, radyum, uranyum gibi doğal radyoaktif
izotoplardan yayınlanır. Ayrıca yapay radyoaktif maddeler de alfa yayınlarlar. Çekirdeğin
alfa çıkararak parçalanması olayı, atom numarası büyük izotoplarda görülür ve genellikle
doğal radyoaktif atomlarda rastlanır.

Şekil 2.4: Alfa ışınları

Alfa parçacıklarını çok küçük kalınlıklardaki maddelerle (örneğin ince bir kâğıt tabaka
ile) durdurmak mümkündür. Bunun sebebi, diğer radyasyon çeşitlerine göre sahip oldukları
nispeten büyük elektrik yükleridir. Sahip oldukları bu elektrik yükü, alfa parçacıklarının
herhangi bir madde içerisinden geçerken yolları üzerinde yoğun bir iyonlaşma meydana
getirmelerine ve bu yüzden de enerjilerini çabucak kaybetmelerine yol açar. Enerjilerini bu
şekilde çabucak kaybeden alfa parçacıklarının erişme uzaklıkları da dolayısıyla çok kısadır.
Bu yüzden de normal olarak dış radyasyon tehlikesi yaratmazlar. Ancak mide, solunum ve
yaralar vasıtasıyla vücuda girdiklerinde tehlikeli olabilirler.
Büyük kütleleri nedeniyle çevrelerindeki maddeyi geçerken, çabucak
soğurulduklarından fazla ilerleyemezler. İnce bir kâğıt, her çeşit giyecek ve insanın derisi
alfaları soğurmaya yeterlidir. Yüksek iyonlaştırıcı olma özelliklerinden dolayı, bu ışınlar
tehlikelidirler. Solunum ve sindirim sistemlerine herhangi bir yolla girdiklerinde, zararlı
etkileri çok büyük olur.
Alfa saçan radyoaktif maddelere örnek olarak; Radyum (Ra-226), Radon (Rn-222),
Plutonyum (Pu-238) gösterilebilir.

18



Beta ışınları

Şekil 2.5: Beta ışınları

Çekirdekteki enerji fazlalığı çekirdek civarında, E = mc2 eşitliğiyle açıklanabilen, bir
kütle oluşturur. Bu kütle, çekirdekteki fazla yükü alır ve dışarıya bir beta ışını olarak çıkar.
Bunlar pozitif veya negatif yüklü elektronlardır. Pozitif yüklü elektronlar “b+” ile negatif
yüklü iyonlar ise “b-" işaretiyle sembolize edilirler. Çekirdekteki enerji fazlalığı; proton
fazlalığından meydana geliyorsa b+, nötron fazlalığından meydana geliyorsa b- çıkar.
Beta parçacıkları da alfa parçacıkları gibi belli bir yük ve kütleye sahip olduklarından
madde içerisinden geçerken yolları üzerinde iyonlaşmaya sebep olurlar. Ancak bu
iyonlaşma, alfa parçacıklarının oluşturduğu iyonlaşmadan daha azdır. Çünkü bu parçacıklar
alfa parçacıklarına göre daha hafif ve yüz kere daha nüfus edicidirler. Yine de bunlardan
korunmak için ince alüminyum levhadan yapılmış bir zırh malzemesi yeterlidir.
Beta ışınları, bir elementin çekirdeğindeki proton veya nötronların fazlalığından dolayı
çekirdeğin yayınladığı yüksek enerjili elektronlardır. Beta ışınları da parçacık özelliği
gösterirler. Bu ışınların yüksek enerjili olanları bile birkaç mm kalınlığındaki metal levha ile
durdurulabilir.
Beta saçan radyoaktif maddelere örnek olarak; Potasyum (K-40), Stronsiyum (Sr-90),
Karbon (C-14) gösterilebilir.


Gama ışınları

Şekil 2.6: Gama ışınları

Gama ışınlarının kaynağı atomun çekirdeğidir. Bu ışınlar, atom çekirdeğinin enerji
seviyelerindeki farklılıklardan meydana gelir. Çekirdek bir alfa veya bir beta parçacığı
çıkarttıktan sonra genellikle kararlı bir durumda olmaz. Fazla kalan çekirdek enerjisi bir
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elektromanyetik radyasyon halinde yayınlanır. Gama ışınları, beta ışınlarından daha yüksek
enerjili ve dolayısıyla daha nüfuz edici ışınlardır. “g” harfi ile sembolize edilirler.
Gama ve x ışınlarının, alfa ve beta parçacıklarına göre madde içine nüfuz etme
kabiliyetleri çok daha fazla, iyonlaşmaya sebep olma etkileri ise çok daha azdır. Ancak
birkaç santimetre kalınlığındaki kurşun tuğlalarla ve sadece belli bir kısmı durdurulabilir.
Madde içerisinden geçerken şiddet azalmasına uğrar. Yüksüz olduklarından elektrik ve
manyetik alanda sapma göstermezler.
Gama ışınları, yüksek enerjili fotonlardan oluşan elektromanyetik dalgalar halinde
yayıldıklarından nüfuz edici özelikleri daha fazladır. Elektrik olarak yüksüzdür ve kütleleri
yoktur. Çekirdeğin yapısını değiştirmez, gama yayınlanması çoğunlukla alfa ve beta
bozunmasından sonra olur. Örneğin, havada birkaç yüz metre, kurşunda 8-10 cm gittikleri
halde, yine de tümüyle soğurulamazlar.
Gama saçan maddelere birkaç örnek olarak; Sezyum (Cs-137), Kripton (Kr-88),
Kobalt (Co-60) gösterilebilir.

Şekil 2.7: Radyasyon türlerinin nüfuz etme özellikleri

2.2. Geiger Miller Dedektörü



Az iyonlaşma meydana getiren yüklü parçacıklar, düşük enerjili x ve gama
ışınları ile ölçülür.
Bu dedektörle parçacık enerjisinin ölçülmesi ve parçacık cinslerinin birbirinden
ayrılması söz konusu değildir.
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Şekil 2.8: Geıger Muller dedektörü








İyon odaları x, g ışınları ve b parçacıkları ölçümünde kullanılırlar.
Alçak radyasyon şiddetine duyarlı olmamakla birlikte yüksek doz şiddetlerini
ölçmede son derece yararlıdır.
Çeşitli radyasyonları ayırt etme özelliği yoktur.
60-300 voltluk çalışma aralığında etkindir.
Gaz olarak genellikle atmosfer basıncında hava kullanılır.
Göstergeleri, genellikle C/kg.sn , (x)R/h veya (x)Sv/h

2.3. Orantılı Sayaçlar


Çalışma voltajı orantılı bölgede olup meydana gelen yüksek alan şiddetiyle
anottaki yük miktarı, dolayısıyla voltaj pulsu büyür. Bu tip dedektörlerle; iyon
odasına açılan naylon veya mikalardan yapılmış ince pencereyle alfa
parçacıklarının ölçümü yapılır.



Gazın çoğaltma faktörü 105-106 ve çalışma voltaj aralığı 1500-4000 volttur.



Orantılı cihazların a ve b radyasyonlarını ayırt etme özelliği vardır.

2.4. Sintilasyon Dedektörü (Pırıldama)
Elektrona verilen enerji, onu yerinden koparmaya yeterli olmadığı zaman uyarılan
elektron, tekrar eski haline dönerken görünür ışık yayar. Sintilasyon fosforlarının yaydığı
ışık, foto çoğaltıcı tüpler tarafından toplanarak voltaj pulsu haline getirilir. Pulsun büyüklüğü
radyasyonun enerjisiyle orantılıdır.
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Şekil 2.9: Sintilasyon dedektörü

Gazlı sayaçlar nükleer fizik için pek uygun değildir. Bunun yerine katı hal
dedektörleri kullanılır.









1 MeV’lik gamaların havadaki menzili 100 cm civarındadır. Bu nedenle de
yoğunluğu yüksek olan katı hal dedektörler daha uygundur.
1950’li yıllarda sintilasyon dedektörleri yapıldı.
1960’dan sonraysa yarı iletken dedektörler kullanıldı.
Burada gelen radyasyon:
Dedektöre girer ve atomları uyarır.
Uyarılan atom foton yayınlar. (fluoresans)
Işık, foto duyarlı yüzeye çarparak foton başına bir foto elektron oluşturur.
Bu elektronlar foto çoğaltıcı tüpte çoğaltılır, hızlandırılır ve çıkış sinyallerine
dönüştürülür. Bu dedektörler sayım ve aynı zamanda enerji ayırımı için
kullanılır.

Bu dedektörlerde foto çoğaltıcı tüpü ve kullanılan fosforu değiştirmek suretiyle
değişik tipte radyasyonların dedüksiyonu mümkündür. Bunlar;



Alfa parçacıklarını ölçmek için gümüşle aktive edilmiş ZnS fosforu,
Beta parçacıklarını ölçmek için naftalin ve stilben, düşük enerjili x ve gama
ışınını ölçmek için talyumla aktive edilmiş NaI kristali kullanılır.
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Resim 2.1: Radyasyon ölçümü için özel olarak hazırlanmış koruyucu elbise

2.5. Yarı İletken Dedektörü





Silisyum (Si) ve Germanyum (Ge) gibi yarı iletken maddelerden yapılır.
Bu dedektörler, radyasyonun bu maddelerde oluşturduğu iyonizasyon ilkesiyle
çalışırlar.
Genellikle radyasyonun enerjisini ölçmek için kullanılırlar.
Nötron etkileşmesinden doğan izotopun kendisi radyoaktif olabileceğinden bu
yöntem çoğunlukla; indium, tantal ve altın plakaları bir araya getirerek kaza
dozimetresinde kullanılır.

Resim 2.2: Radyasyon ölçümünde kullanılan yarı iletken dedektörler




Gama ölçümleri için uygundurlar.
Gelen foton absorbe olur. Absorbe sonucunda, elektron ve pozitif boşluk
birlikte ortaya çıkar. E alanı sayesinde de birbirlerinden ayrılır. Foto diyot
sayesinde de sayılır.
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Örneğin, Si ve Ge kristallerindeki iletim bandı boştur. Bantlar arası enerji farkı
1 eV’dan daha azdır. Oda sıcaklığında bile uyarılabilirler. Ayrılan E alanı yerine
başka bir komşu E alanına düşer. Bu durum böylece devam eder.

Dedektörler yardımıyla fizikte ölçülen fiziksel büyüklükler; enerji, momentum, spin,
yer, yaşam süresi, kütle ve iyonizasyon olarak ifade edilirler.


Dedektörlerde dikkate alınacak özelikler:






Çözünürlük
Yarılanma ömrü
Yük toplama zamanı
Dayanıklılık
Ve son olarak fiyatı

2.6. Nötron Dedektörleri
Diğer radyasyonların ölçüldüğü sistemlerle (n,a), (n,b), (n,p) ve (n,g) reaksiyonları
sonucunda oluşan ikincil iyotlayıcı ışınlar ölçülür.
Nötronlar, yüksüz parçacık olduklarından direkt olarak etkileştikleri ortamda
iyonizasyona neden olmazlar ancak malzeme içinde etkileştiklerinde ikincil iyonize
parçacıkları açığa çıkarırlar ve bu parçacıkların uygun ölçüm cihazları ile detekte
edilebilmesi mümkündür.

Resim 2.3: Nötron dedektörü

Ultraviyole ışınlarının ölçümünde çeşitli cihazlar kullanılmaktadır. Bu cihazlardan
bazıları şunlardır:
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UV- Biometer (Model 501) : 280 nanometre (nm) ve daha yüksek dalga
boyundaki ultraviyole radyasyonunun biyolojik etkisini ölçen bir cihazdır.
İstenilen zaman aralıklarında (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ve 60 dakika)
UV-B radyasyonunu ölçebilmektedir. Bu cihazda Robertson Berger (RB)
Biometer’lerinin sıcaklık sabitliği özelliği bulunmaktadır. “UV Biometer”ler
farklı dalga boylarını ölçme hassasiyeti, sensorun sıcaklık sabitliği ve
dengelemesi, güneş açılarına duyarlılık, veri depolama yeterliliği, bilgisayara
aktarım, bilgisayar veya Keypad’den kolay kurulum, düşük güç kullanımı, pille
çalışma gibi teknik özelliklere sahiptir. Cihaz dedektör ve rekorder olmak üzere
iki parçadan oluşmaktadır. Bunlar;


Toplayıcı (Dedektör): Dış ortamda çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Çevre faktörlerinden etkilenmeyecek şekilde yüksek bir yere kurulan
dedektör, atmosferden geçerek yer yüzeyine ulaşan ultraviyole ışınlarının
yoğunluğunun ölçülmesinde kullanılmaktadır.

Resim 2.4: Toplayıcı ve kaydedici dedektör



Kaydedici (Rekorder): Yalnız oda koşullarında çalışabilir. Belirli
miktardaki bilgiyi saklayabilme (Örneğin, 30 dakika zaman aralığıyla
kaydedilen bilgileri 3 ay saklayabilme) özelliğine sahiptir. Dedektör
tarafından ölçülen ve “Rekorder”in hafızasına kaydedilmiş bilgiler,
bağlantı yapılarak bilgisayar ortamına da aktarılabilmekte veya anında
görülebilmektedir.

Bu cihazlar kullanılarak Afyon, Antalya, İstanbul ve İzmir olmak üzere beş (5)
noktada UV-A ve UV-B radyasyon ölçümleri yapılmaktadır.
Genel özellikleri;






Yüksek hassasiyet
Sıcaklık sabitliği
Üstün uzun vadeli kararlılık
Kosinüs doğrulaması
NIST izlenebilir kalibrasyon
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Uygulama alanları;







Meteoroloji
Ziraat
Çevre izleme
Madde deneyleri
Eğitim
UV-B ölçümleri

Resim 2.5: UV Dedektörleri (PMA1111 ve PMA1102)



Brewer spektrofotometresi: Ozon ölçümü bölümünde bahsedildiği gibi ozon
ölçümünün yanı sıra, gün içerisinde UV-A ve UV-B ölçümünü de otomatik
olarak yapabilmektedir. Ankara’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ana bina teras
katına kurulmuştur. Aralık 2006 tarihinden itibaren ölçümlere devam
etmektedir.

Resim 2.6: Brewer spektrofotometresi (B188)

2.7. Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği


Yönetmeliğin amacı, iyonlaştırıcı radyasyon ışınlamalarına karşı kişilerin ve
çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamaktır.
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Yönetmelik, radyasyon güvenliğinin sağlanmasını gerektiren her türlü tesis ve
radyasyon kaynağının zararlı etkilerinden kişileri ve çevreyi korumak için
alınması gereken her türlü tedbiri ve yapılması gereken faaliyetlerle ilgili
hususları kapsar.



Radyoaktivite miktarları ve radyoaktivite konsantrasyonları, belirlenen değerleri
aşmayan radyoaktif maddelerle doz hızları aşağıda verilen sınır değerlerini
aşmayan radyasyon üreten cihazların ithali, ihracı, imali, depolanması,
bulundurulması, kullanılması ve bu kaynaklarla çalışabilmesi, kuruma bildirim
yükümlülüğü ve kurum tarafından toplam miktara sınır koyma hakkı saklı
kalmak kaydıyla bu yönetmelik hükümlerinden muaftır.



Radyoaktif madde içeren oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri, giysiler,
kozmetikler, ev eşyaları ve benzeri malzemelerin ithali, ihracı, imali,
bulundurulması, kullanılması ve depolanması yasaktır. Aksi takdirde bu
yönetmeliğin 75. maddesi hükümleri uygulanır.



Yıllık doz sınırları sağlığa zarar vermeyecek şekilde, uluslararası standartlara
uygun olarak kurum tarafından, radyasyon görevlileri ve toplum üyesi kişiler
için ayrı belirlenmiştir.



Hamileliği belirlenmiş kadın çalışan, çalışma şartlarının yeniden
düzenlenebilmesi amacıyla yönetimi haberdar eder. Hamileliğin bildirilmesi
kadın çalışanın çalışmasına engel teşkil etmez, gerekiyorsa çalışma koşulları
yeniden düzenlenir. Bu nedenle, doğacak çocuğun alacağı dozun mümkün
olduğu kadar düşük düzeyde tutulması sağlanır ve toplum için belirlenen doz
sınırlarına uyulur.

2.8. Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği


Bu yönetmeliğin amacı; radyoaktif maddenin karayolu, demiryolu, hava ve
deniz yoluyla taşınması sırasında toplum bireylerinin, radyasyon görevlilerinin,
radyasyondan korunmasını ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamaktır.



Bu yönetmelik; radyoaktif madde içeren paketin karayolu, demiryolu, hava ve
deniz yolu ile taşınması için tasarım ve imalat aşamaları da dâhil olmak üzere;
yüklenmesi, taşınması, indirilmesi, geçici olarak depolanması ve alıcıya teslim
edilmesi aşamalarını kapsar.



Bu yönetmelikte, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) radyoaktif
maddenin güvenli taşınmasına yönelik olarak 1996'da yayımlanan "Regulations
for the Safe Transport of Radioactive Material" başlıklı yönetmeliğinin TS-R-1
rumuzlu düzeltilmiş baskısı esas alınır ve diğer ulusal ve uluslararası taşımacılık
mevzuatından yararlanılır.



Bu yönetmelik; bünyesinde radyoaktif madde bulunan kara, hava ve deniz
araçlarını, radyoaktif maddenin üretildiği, kullanıldığı veya depo edildiği
tesisler içerisinde gerekli güvenlik önlemleri altında yapılan taşımaları, teşhis
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veya tedavi amacıyla radyoaktif madde verilmiş ya da takılmış insan veya canlı
hayvan taşınmasını, yapısında doğal radyoizotoplar bulunduran doğal maddeler
ve madenleri, bu radyoizotopları kullanılmak üzere işlenmemesi koşulu ile Ek1'deki Tablo-1 ve Tablo-2'de verilen değerlerin 10 katını aşmayan radyoaktivite
konsantrasyonlarını ve yapısında radyoaktif madde bulunduran tüketici
ürünlerinin perakende satışından sonraki hareketlerini kapsamaz.


Bu yönetmelik 9.7.1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Kanununun 4. Maddesinin (d) bendi gereğince hazırlanmıştır.

Resim 2.7: Biyolojik olarak üretilen bir patojen yayılımı sonucu oluşacak biyolojik tehlike

Resim 2.8: Radyoaktif madde

2.9. Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin
Yönetmelik


Yönetmeliğin amacı; radyoaktif madde kullanımından oluşan atıkların halka,
çalışanlara ve çevreye zararı olmayacak şekilde, çevreye verilebilme şartlarını
belirlemektir.
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Bu yönetmelikte belirtilen hususlar; yarılanma süreleri 100 günden kısa olan
radyoizotoplarla C-14 ve H-3 içeren radyoaktif maddelerin tıp, endüstri ve
araştırma gibi alanlarda kullanılmaları sonucu meydana gelen atıkların,
kullanıcı tarafından gerektiğinde biriktirilip, bekletilmesinden sonra çevreye
verilmesiyle ilgili sınırları ve şartları kapsamaktadır.



Kapalı radyoaktif kaynaklar, yarılanma süreleri 100 günden uzun olan
radyoizotoplar, nükleer yakıt çevrimiyle ilgili faaliyetler sonucu meydana gelen
atıklar, bu yönetmelik kapsamı dışındadır. Radyoizotop uygulanmış hastaların
taburcu edildikten sonraki atıkları, bu yönetmelik hükümlerinden muaftır.



Radyoaktif maddelerin kullanılması esnasında, bu maddelerle bulaşmış olan
kullanım malzemeleri ve kullanılmayacak olan katı radyoaktif maddeler atık
olarak değerlendirilerek aşağıdaki sınırlar dâhilinde, lisans sahibinin
sorumluluğunda çevreye verilebilir.



Lisans sahibi, katı atıklar ve toplayıp beklettikten sonra kanalizasyona vereceği
sıvı atıklar için atıkların cins, aktivite, doz hızı ve miktarları ile veriliş tarihlerini
belirten kayıtları Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği hususları çerçevesinde
tutmak ve saklamakla yükümlüdür.



Bu yönetmelik, 2690 Sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ile
Radyasyon Güvenliği Tüzüğü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), radyasyon denetimleri konusunda ana
görevli kurumdur. Yönetmelik genel olarak yapılacak denetimlerle ilgili genel kurallar,
denetçilerle ilgili genel hususları belirlemektedir.

Resim 2.9: Türkiye Atom Enerji Kurumu radyasyon ölçümünde yetkili kurum
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2.10. Radyasyon güvenliğiyle ilgili bazı tüzük ve yönetmelikler
şunlardır:


Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu – 2690 (rg: 13 Temmuz 1982, sayı:
17753)



Radyasyon Güvenliği Tüzüğü (rg: 7 Eylül 1985, sayı: 18861) (Revizyon
aşamasında)



Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği (rg: 24 Mart 2000, sayı: 23999) (Revizyon –
Resmi Gazete: 29 eylül 2004, sayı: 25598)



Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliği (rg: 15
Ocak 2000, sayı: 23934)



Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeliği,
(rg:8 Haziran 2005, sayı: 25869)



Gama ve Elektron Demeti Işınlama Tesislerinin Güvenliği ve Lisanslanması
Yönetmeliği (rg: 18 Haziran1994, sayı: 21964)



Tıpta tedavi amacıyla kullanılan iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarını içeren
tesislere lisans verme yönetmeliği.

Resim 2.10: Radyasyon yasa ve yönetmeliklerine uyulmalı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Radyasyon ölçüm sistemlerini araştırarak bir broşür hazırlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Radyasyon hakkında genel bir bilgi 
toplayınız.



 Radyasyon ölçüm dedektörlerini
araştırınız.

 Elde ettiğiniz tüm bilgileri sıraya 
koyunuz.

 Broşürünüzün taslağını hazırlayınız.





 Broşür hazırlamak için gerekli araç 
ve gereçleri temin ediniz.

 Broşürünüzün son kontrollerini 
yaparak, hazır hale getiriniz.


Yazılı kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
İnternetten yararlanabilirsiniz.
Yazılı kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
Konu ile
ilgi
kuruluşlardan
bilgi
toplayabilirsiniz.
Çevrenizde bulunan üniversitelerin ilgili
bölümlerinden yararlanabilirsiniz.
Topladığınız bilgilerin analiz ve sentezini
yaparak sınıflandırabilirsiniz.
Resimleri,
vb.
çalışmaları
sınıflandırabilirsiniz.
Şeklini belirleyebilirsiniz.
İçeriği
ile
ilgili
resimleri
nasıl
yerleştireceğinize karar verebilirsiniz.
Kullanacağınız
materyalleri
belirleyebilirsiniz.
Evinizdeki
artık
materyalleri
kullanabilirsiniz.
Boya kalemleri, el işi kâğıtları, fon
kartonları kullanabilirsiniz.
Temiz ve düzenli çalışabilirsiniz.
Broşürünüz ile ilgili arkadaşlarınızın
görüşünü alabilirsiniz.

31

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı radyasyon değildir?
A) Alfa
B) Delta
C) Gama
D) Beta

2.

Aşağıdakilerden hangisi radyasyon ölçümünde kullanılan dedektörlerden değildir?
A) İyon odası dedektörü
B) Sintilasyon dedektörü
C) Similasyon dedektörü
D) Geiger Müller dedektörü

3.

Parçacık enerjisinin ölçülmesi ve parçacık cinslerinin birbirinden ayrılması söz konusu
olmayan dedektör aşağıdakilerden hangisidir?
A) İyon odası dedektörü
B) Geiger müller dedektörü
C) Sintilasyon dedektörü
D) Orantılı sayaçlar

4.

Aşağıdakilerden hangisi dedektörlerde dikkate alınacak özeliklerden değildir?
A) Çözünürlük
B) Yarılanma ömrü
C) Yük toplama zamanı
D) Değiştirilme özelliği

5.

Aşağıdakilerden hangisi
büyüklüklerden değildir?
A) Momentum
B) Spin
C) Kalite
D) Yaşam süresi

6.

Sintilasyon dedektörleri hangi yıl yapılmıştır?
A) 1950
B) 1970
C) 1980
D) 1960

7.

Yarı iletken dedektörler hangi yıl kullanılmıştır?
A) 1950
B) 1960
C) 1970
D) 1980

dedektörler
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yardımıyla

fizikte

ölçülen

fiziksel

8.

Radyasyon denetiminden sorumlu kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) TOBB
B) TDK
C) ATE
D) TEAK

9.

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişilerin ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamaktır.
B) Karayolu ile taşınması sırasındaçevrenin radyasyon güvenliğini sağlamaktır.
C) Deniz yolu ile taşınması sırasındaçevrenin radyasyon güvenliğini sağlamaktır.
D) Hava yolu ile taşınması sırasındaçevrenin radyasyon güvenliğini sağlamaktır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi radyasyon güvenliği ile ilgili değildir?
A) Radyasyon Güvenliği Tüzüğü
B) Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
C) Gıda Güvenliği Tüzüğü
D) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

( ) Aktivite bir radyasyon birimidir.
( ) Radyasyon ölçümünün temeli, radyasyon ile maddenin etkileşmemesi esasına
dayanır.
( ) Farklı tip radyasyonlardan soğurulan enerjiler eşit olsa bile biyolojik etkileri farklı
olabilir.
( ) Çözünürlük dedektörlerde dikkate alınacak özeliklerden biridir.
( ) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu radyasyon güvenliğinden sorumlu değildir.
( ) Yarı iletken dedektörler radyasyonun enerjisini ölçmek için kullanılırlar.
( ) Radyasyon güvenliği yönetmeliğinin amacı radyasyon ışınlamalarına karşı
kişilerin ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamaktır.
( ) Sintilasyon dedektörleri gama ölçümleri için uygundurlar.
( ) Yarı iletken dedektörlerİyon odasına açılan naylon veya mikalardan yapılmış ince
pencere ile alfa parçacıklarının ölçümü yapılır.
( ) Geıger Muller dedektörünün çeşitli radyasyonları ayırt etme özelliği yoktur.
( ) Yarı iletken dedektörler 1980 yılında kullanılmıştır.
( ) Beta ışınları da parçacık özelliği gösterirler.
( ) İyon odası dedektörü yüksek doz şiddetlerini ölçmede son derece yararlıdır.
( ) Radyasyonun varlığının anlaşılması duyu organları ile mümkündür.
( ) Sintilasyon dedektörleri 1950 yılında yapılmıştır.
(
) “Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliği”
radyasyon güvenliği ile ilgilidir.
( )Yarılanma süreleri 100 günden uzun olan radyoizotoplar, nükleer yakıt çevrimi ile
ilgili faaliyetler sonucu meydana gelen atıklar, Radyoaktif Madde Kullanımından
Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik kapsamı dışındadır.
( )İnce bir kâğıt, giyecek ve insanın derisi alfaları soğurmaya yeterli değildir.
( )Enerji, dedektörler yardımıyla fizikte ölçülen fiziksel büyüklüklerden biridir.
(
)Gazlı sayaçlar nükleer fizik için pek uygun değildir. Bunun yerine katı hal
dedektörleri kullanılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
C
C
B
A
B
A
A
D
B

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
C
B
D
C
A
B
D
A
C
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR
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