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MODÜLÜN ADI  X-IĢınlarının Elde EdiliĢi 

MODÜLÜN TANIMI  
Bu modül Röntgen cihazlarında X-ıĢını elde etmekle ilgili 
bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Röntgen cihazlarında X-ıĢını elde etmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

 

Bu modül ile radyasyon mevzuatı ve cihaz kullanım 

kılavuzuna göre, iĢletmede araç gereç sağlandığında, röntgen 
cihazlarında X-ıĢını elde edebileceksiniz. 

 

Amaçlar  

 

1. BoĢluk ve gazlarda iletimi ayırt edebileceksiniz. 

2. Röntgen cihazı elektrik devrelerini ayırt edebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Diyot lamba, triyot lamba, transistör, sigorta, ana 
Ģalter, röntgen tüpü, röntgen cihazı 

 

Ortam: Derslik, radyoloji laboratuvarı  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Röntgen cihazlarında X-ıĢını elde ederek vücudun değiĢik kısımlarının film ve 

fluoresan (floresan) ekranlar üzerine görüntülenmesi sağlanmaktadır. Röntgen cihazları, 
Alman fizikçi Prof. Dr. Wilhelm Conrad ROENTGEN tarafından 08 Kasım 1895 yılında x-

ıĢınlarının keĢfiyle baĢlayan süreçle, bugüne gelinen noktada teknolojik açıdan birçok 

değiĢime uğramıĢtır. Çoğunlukla bu değiĢim, cihaz üzerindeki devre elemanlarının 
teknolojik açıdan geliĢtirilmesi Ģeklinde olmuĢtur. X-ıĢınlarının elde edilmesindeki mantık 

aynıdır. 

 
Röntgen Cihazlarında X-ıĢını Elde Edilmesi modülü ile, Röntgen cihazının elektrik 

devresini, devre elemanlarını ve bu elektrik devresinde nasıl X-ıĢını meydana geldiğine dair 

bilgi ve becerilere ait kazanımları elde edeceksiniz.   

 
Bu modül sonunda elde edeceğiniz kazanımlar; röntgen cihazını güvenli bir Ģekilde 

kullanma, gerektiği kadar X-ıĢını üreterek film ve floresan ekranlar üzerinde kaliteli bir 

görüntü oluĢturmanızı sağlayacaktır.   

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
 

 

BoĢluk ve gazlarda iletimi ayırt edeceksiniz. 

 
 

 

 

 Yarı iletken maddeleri araĢtınız, edindiğiniz bilgileri sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

1. BOġLUK VE GAZLARDA ĠLETĠM 
 

1.1. Gazlarda Ġyonizasyon 
 
Gaz molekülleri veya atomları, nötr yani elektrik yüklü olmayan taneciklerdir. Bunlar, 

elektrik alanlarından etkilenen atom veya moleküllerinden elektron koparır ve pozitif yüklü 

tanecikler meydana getirir. Kopan elektronlar da diğer tanecikleri yüklü hale getirir. Bu 
Ģekilde elektrik yüklü molekül veya iyon içeren gazlara iyonize gaz denir ve bu gazlar, 

elektriği iletir. Gazların iyonlaĢtırılması hususundaki bilimsel araĢtırmalar birçok buluĢ ve 

teknik uygulamalara sebep olmuĢtur. Mesela floresan, civa buharlı, neon lambalar ve gaz 

doldurulmuĢ elektron tüpleri bunlardandır.  
 

1.2. Vakumda Ġletkenlik 
 

Vakum, hiçbir madde bulunmayan boĢluk anlamındadır. Pratikte böyle bir boĢluk elde 
etmek mümkün değildir. Bu sebeple çok düĢük yoğunlukta madde bulunan boĢluklar da 

vakum veya kısmi vakum olarak kabul edilir. Kısmi vakumda kalan çok az miktardaki 

gazların basıncı vakum miktarını belirtir. Bu basınç, daima atmosfer basıncından küçüktür. 

Laboratuvarlarda elde edilen en düĢük vakum, 10-15 atmosferdir. Bu derece bir vakumda bir 
metreküp hacme 30 milyar atom düĢer. Ġdeale yakın en iyi vakum, uzay boĢluğunda olup 

metreküpe bir atom düĢer (yaklaĢık 3.10-25 atmosferlik basınç). Bir atmosfer 760 mm 

yükseklikteki cıva sütununun basıncına eĢittir.  
 

Vakumun pek çok kullanma sahası vardır. Floresan lambalarda, ısı yoluyla enerji 

kaybını azaltmada vakumdan faydalanılır. Saf maddelerin çok ince tabakalar halinde imal 

edilmesi yine vakumla mümkündür. Ġnce cam lenslerin imali, bunlardan biridir. Çimento, 
kâğıt, tütün, tekstil, Ģeker, kimyevi ve tıbbi ürünler gibi endüstrilerde vakumlu kurutma 

yapılır. Böyle sahalarda ısıl iĢlemle kurutma, hasar verme tehlikesinden dolayı mümkün 

değildir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

http://www.kuantumbeyin.com/sozluk/index.php/Atom
http://www.kuantumbeyin.com/sozluk/index.php?title=%C4%B0yon&action=edit
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Vakumun teknolojideki diğer kullanım sahalarından olan dökümcülük, yüksek gerilim 

kabloları gibi uygulamalar yanında vakum metalurjisi denen mühendislik dalında vakum, 

vazgeçilmez bir unsurdur. Pek çok metalin ısıl iĢlemi, eritilmesi, iĢlenmesi, 

alaĢımlandırılması, saflaĢtırılması ancak vakumda mümkündür. X ıĢını tüpleri ve elektron 
tüpleri yanında biyoloji ve tıp sahasında da daha çok vakumla çalıĢan sistemler mevcuttur. 

 

X ıĢını tüplerinde cam zarfın içindeki hava tamamen boĢaltılmıĢ (vakum) 
durumundadır. Vakum durumunda olan röntgen tüpünde, ısıtılan filamanın elektron yayması 

kolay olmaktadır. Filamanın oksitasyonu önlenerek tüpün kullanım ömrü uzamakta ayrıca 

katottan anota doğru seyreden elektronların önünde hızlarını kesecek gaz atomu 

bulunmadığından, daha kısa dalga boylu x ıĢını üretilmesi mümkün olmaktadır (bk. Resim 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4). 

 

Resim 1.1: Vakum durumundaki röntgen tüpü 

 

Resim 1.2: Vakum durumundaki röntgen tüpünde ısıtılan filamanın elektron yayması 

 

Resim 1.3: Vakum durumundaki röntgen tüpünün filamanın oksitasyonunu önlemesi  
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Resim1.4: Vakum durumundaki röntgen tüpünden elektronların hızlarını kesecek gaz atomu 

bulunmadığından daha kısa dalga boylu X-ıĢını elde edilmesi 
 

1.3. Elektron Lambalarının ÇalıĢma Prensibi 
 

Elektrik ve elektroniğin temel esasının, negatif yükle yüklü olan elektron üzerine 

kurulduğunu daha önceki konularımızda öğrenmiĢtik. Elektron lambalarının çalıĢması ise 

serbest elektron bakımından zengin olan (tungsten gibi) maddelerin bazı Ģartlar altında 
elektron yaymaları, yayılan bu elektronlarının lamba içerisindeki hareketlerinin kontrol 

edilerek lamba içerisindeki diğer bir eleman tarafından toplanması esasına dayanır.  
 

Bir elektron lambasında, elektron yayan katot ve yayılan elektronları toplayan anot 
olmak üzere iki ana elaman (elektrot) bulunur. Ayrıca katot ve anoda ilave olarak lamba 

içindeki elektron hareketlerini kontrol eden bir veya birden fazla kontrol elemanı bulunur. 

Bu kontrol elemanlarına genel olarak ızgara adı verilir. 
 

Normal Ģatlar altında katottan elektron yayımı olmaz. Elektron yayılmasını sağlamak 

için, katot ısıtılarak elektronlara ilave enerji verilmesi gerekir. Katot ve elektron lambasının 

diğer elektrotları havası boĢaltılmıĢ cam veya madeni bir muhafaza içine alınmıĢtır; çünkü 

katot, açık bir ortamda ısıtılacak olursa havadaki oksijen etkisiyle yanarak kısa zamanda iĢ 
görmez hale gelir. 

 

Elektron lambalarında kullanılan katotlar iki tiptir. Biri filamanlı veya direkt ısıtmalı 
elektron lambası olup ısıtma akımı doğrudan doğruya elektron yayan katodun üzerinden 

geçirilir. Diğeri ise endirekt ısıtmalı olup akım filaman (ısıtma elemanı) üzerinden geçer; 

filamanda elektron yayacak olan katodu ısıtır. 
 

1.4. Diyot Lambaları 
 

Diyotlar, alternatif akımı doğru akıma çeviren ve tek yönlü akım geçiren devre 

elemanlarıdır. Bir yöndeki dirençleri ihmal edilebilecek kadar küçük, öbür yöndeki dirençleri 

ise çok büyük olan elemanlardır. 
 

Direncin küçük olduğu yöne "doğru yön" veya "iletim yönü", büyük olduğu yöne "ters 

yön" veya "tıkama yönü" denir. Diyot sembolü akım geçiĢ yönünü gösteren bir ok 

Ģeklindedir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Diren%C3%A7
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Ayrıca, diyodun uçları pozitif (+) ve negatif (-) iĢaretleri ile de belirlenir. "+" uca anot, 

"-" uca katot denir. Diyodun anoduna, gerilim kaynağının pozitif (+) kutbu, katoduna 

kaynağın negatif (-) kutbu gelecek Ģekilde gerilim uygulandığında diyot iletime geçer (bk. 

ġekil 1.1). 

  

ġekil 1.1: Diyot sembolü 

 

1.4.1. Diyot Lambalarının ÇalıĢması 
 

Diyot, doğru polarize edilirse yani anoduna pozitif (+) katoduna negatif (-) gerilim 

uygulanırsa iletken olur ve üzerinden, uygulanan gerilim miktarı ve oluĢan ısı ile doğru 

orantılı olarak akım geçmeye baĢlar. 
 

1.4.2. Diyot Lambalarının Redresör Olarak Kullanılması 
 

Diyot lambaları elektriği bir yönde geçirme özelliğine sahiptir. Diyot lambalar, 
redresör (doğrultucu) olarak kullanılmak suretiyle, alternatif akımın doğru akıma 

çevrilmesini mümkün kılar. Alternatif akım kaynağı devrenin anodu ile katodu arasına 

bağlanmıĢtır. Her alternatif akım periyodunun bir yarısı pozitif, diğer yarısı negatiftir; bu 
sebeple diyodun anodu, katoda nazaran sıra ile pozitif ve negatif olur. 

 

1.4.2.1. Yarım Dalga Redresör 
 

ġehir Ģebekesinden alınan ve bir transformatör yardımıyla değeri istenilen seviyeye 
ayarlanan AC gerilimi, DC gerilime dönüĢtürmek için en basit yöntem yarım dalga 

doğrultmaç devresi kullanmaktır. Basit ve ekonomik DC güç kaynaklarının yapımında yarım 

dalga doğrultmaç devreleri kullanılır.   

 
Vrms; bir alternatif akımın voltmetrede ölçülen değerdir. Vrms, genellikle AC 

voltajın kullanılan değeridir. 
 

ġehir Ģebekesinden alınan ve bir transformatör yardımıyla değeri istenilen seviyeye 

ayarlanan AC gerilimi, DC gerilime dönüĢtürmek için en basit yöntem yarım dalga 

doğrultmaç devresi kullanmaktır  Tipik bir yarım dalga doğrultmaç devresi Ģehir 
Ģebekesinden alınan 220Vrms değere sahip AC gerilim bir transformatör yardımıyla 12Vrms 

değerine düĢürülmüĢtür (bk. ġekil 1.2). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Anot
http://tr.wikipedia.org/wiki/Katot
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ġekil 1.2: Yarım dalga doğrultmaç devresi 
 

Yarım dalga doğrultmaç devresine uygulanan giriĢ iĢareti sinüzoidaldır ve zamana 

bağlı olarak yön değiĢtirmektedir. Devrede kullanılan diyodu ideal bir diyot olarak 
düĢünelim. GiriĢ iĢaretinin pozitif alternansında; diyot doğru polarılmıĢtır; dolayısıyla 

iletkendir. Üzerinden akım geçmesine izin verir, pozitif alternans yük üzerinde oluĢur. GiriĢ 

iĢaretinin frekansına bağlı olarak bir süre sonra diyodun anoduna negatif alternans 

uygulanacaktır; dolayısıyla giriĢ iĢaretinin negatif alternansında diyot yalıtımdadır, ters 
yönde polarmalanmıĢtır ve üzerinden akım geçmesine izin vermez; çünkü açık devredir. 

Doğrultmaç çıkıĢından sadece pozitif saykıllar alınmaktadır. ÇıkıĢ iĢareti bu nedenle DC 

iĢarete de benzememektedir ve dalgalıdır. Bu durum istenmez. Gerçekte doğrultmaç 
çıkıĢından tam bir DC veya gerilimine yakın bir iĢaret alınmalıdır (bk. ġekil 1.3,1.4,1.5). 

 

ġekil 1.3: GiriĢ iĢaretinin pozitif alternansında devrenin çalıĢması 

 

ġekil 1.4: GiriĢ iĢaretinin negatif alternansında devrenin çalıĢması
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ġekil 1.5: Yarım dalga doğrultmaç devresinin çıkıĢ dalga biçimleri 

 

1.4.2.2. Tam Dalga Redresör 
 

Profesyonel ve kaliteli DC güç kaynaklarının yapımında tam dalga doğrultmaç 

devreleri kullanılır  Dolayısıyla Röntgen cihazlarında da tam dalga doğrultmaç devresi 
kullanılmaktadır. Tam dalga doğrultmaç devreleri, orta uçlu ve köprü tipi olmak üzere iki 

ayrı tipte tasarlanabilir  Tam dalga doğrultmaç devresinde doğrultma iĢlemi, Ģebekenin her 

iki alternansında gerçekleĢtirilir; dolayısıyla çıkıĢ gerilimi daha büyük değerdedir ve DC‟ye 
daha yakındır  Bu durum Ģekil 1.6 üzerinde ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir  

 

Tam dalga redresöründe alternatif akımın her iki yarım periyodu da (negatif ve pozitif 

alternanslar ) doğrultularak redresörün çıkıĢında yan yana yer alır. 
 

Orta uçlu tam dalga doğrultmaç devresinin incelenmesi için en iyi yöntem, Ģebeke 

geriliminin her bir alternansı için devreyi analiz etmektir  Orta uç referans olarak alınırsa, 
sekonder gerilimi iki ayrı değere (Vsek/2) dönüĢtürülmüĢtür  Örneğin; V giriĢ iĢaretinin 

pozitif alternansında, transformatörün sekonder sargısının üst ucunda pozitif bir gerilim 

oluĢacaktır (bk. ġekil 1.6). 

 

ġekil 1.6: Orta uçlu tam dalga doğrultmaç devresi 
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Bu durumda, D1 diyodu doğru polarmalandırılmıĢ olur  Akım devresini; trafonun üst 

ucu, D1 diyodu ve RL yük direnci üzerinden transformatörün orta ucunda tamamlar  RL yük 

direnci üzerinde belirtilen yönde pozitif alternans oluĢur  Akım yönü ve akımın izlediği yol 

Ģekil üzerinde ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir (bk. ġekil 1.7). 

 

ġekil 1.17: Pozitif alternansta devrenin çalıĢması ve akım yolu 

 

ġebekenin negatif alternansında; transformatörün sekonder sargılarında oluĢan gerilim 

düĢümü bir önceki durumun tam tersidir  Bu durumda Ģaseye göre; sekonder sargılarının üst 
ucunda negatif alternans, alt ucunda ise pozitif alternans oluĢur  Bu durum Ģekil-1.8 üzerinde 

ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir  Bu durumda D2 diyodu iletken, D1 diyodu ise yalıtkandır  

Akım devresini trafonun orta ucundan baĢlayarak D2 üzerinden ve RL yükü üzerinden 

geçerek tamamlar  Yük üzerinde Ģekil-1.8‟de belirtilen dalga Ģekli oluĢur  Akım yolu ve 
gerilim düĢümleri Ģekil üzerinde gösterilmiĢtir (bk. ġekil 1.8). 

 

ġekil 1.8: Negatif alternansta devrenin çalıĢması ve akım yolu 
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1.4.2.3. Köprü Tipi Tam Dalga Redresör 
 

Tam dalga doğrultmaç devresi tasarımında diğer bir alternatif ise köprü tipi tam dalga 
doğrultmaç devresidir  Köprü tipi tam dalga doğrultmaç devresi 4 adet diyot kullanılarak 

gerçekleĢtirilir  ġehir Ģebekesinden alınan 220Vrms/50Hz değere sahip sinüsoydal gerilim 

bir transformatör kullanılarak istenilen değere dönüĢtürülür  

 
Transformatörün sekonderinden alınan gerilim doğrultularak çıkıĢtaki yük (RL) 

üzerine aktarılır  Doğrultma iĢleminin nasıl yapıldığı Ģekil-1.9 ve Ģekil-1.10 yardımıyla 

anlatılacaktır  
 

ġehir Ģebekesinin pozitif alternansında; transformatörün sekonder sargısının üst 

ucunda pozitif alternans oluĢur  D1 ve D2 diyodu doğru yönde polarmalandığı için akım 
devresini D1 diyodu, RL yük direnci ve D2 diyodundan geçerek transformatörün alt ucunda 

tamamlar  RL yük direnci üzerinde pozitif alternans oluĢur  Bu durum ve akım yönü Ģekil-

1.9‟da ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir  

 

ġekil1.9: Köprü tipi tam dalga doğrultmaç devresini pozitif alternansta davranıĢı 

 
ġebekenin negatif alternansında; bu defa transformatörün alt ucunda pozitif alternans 

oluĢacaktır. Bu durumda D3 ve D4 diyotları doğru yönde polarmalanır ve iletime geçerler. 

Akım devresini; D4 diyodu, RL yük direnci ve D3 diyodu üzerinden geçerek 
transformatörün üst ucunda tamamlar ve RL yük direnci üzerinde pozitif alternans oluĢur. Bu 

durum ayrıntılı olarak Ģekil-1.10 üzerinde gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 1.10: Köprü tipi tam dalga doğrultmaç devresinin negatif alternansta davranıĢı 
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1.5. Triyot Lambalar  
 

1.5.1. Yapısı  
 
Triyot lambanın ilk bölümü anottur. Anoda pozitif elektrik verilmektedir. Genellikle 

nikelden yapılan bu anot, iki paralel çubuk Ģeklindedir. Ġkinci parça ise (-) kutuplu katot ve 

filamandır. Okside olmuĢ tungsten telinden yapılan filaman, elektron yayan bölümdür. 
Diyottan farklı bir yapıya sahip olan triyot lamba içinde üçüncü bir kısım daha vardır. 

Filamanla anot kutbu arasına yerleĢtirilmiĢ olan bu üçüncü kısma ızgara denir.  Ġnce tel 

örgüden, silindir Ģeklinde yapılmıĢ olan ızgaraya iplik ızgarada denir. Izgaranın özelliği 
filaman ve anot arasında yol alan ve ızgara aralıklarından geçen elektronların miktarını 

kontrol altına almaktır. Bu Ģekilde lamba içindeki elektron akıĢını, ızgara vasıtası ile haricen 

kontrol etmek mümkün olduğundan triyot lamba diyota rağmen önemli avantajlara sahiptir ( 

bk. ġekil 1.11). 

 

ġekil 1.11: Triyot lambanın yapısı 

 

1.5.2. ÇalıĢması 
 

Bir triyot lamba Ģekil: 1.12‟de görüldüğü gibi basit bir devreye bağlanırsa ızgaranın 
çalıĢması incelenebilir. Izgaraya,  katoda nazaran küçük bir negatif voltaj uygulandığı zaman 

lamba içindeki elektron akıĢında bir azalma olur. Elektronlar; negatif elektrik yüklü parçacık 

olduğu için, aynı yüklü cisimler birbirini iter. Bu nedenle ızgara üzerindeki negatif yük, 

katottan çıkan elektronları itecek ve ızgara aralıklarından geçerek anoda gitmelerine engel 
olacaktır fakat anodun pozitif yükünün daha etkili olması ve zıt kutupların birbirini 

çekmeleri nedeniyle, ızgara üzerindeki negatif voltajın karĢı koymasına rağmen, yeter 

derecede bir kuvvetle çekilen elektronlar, ızgara aralıklarından geçerek anoda ulaĢırlar ( bk. 
ġekil 1.12). 
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ġekil 1.12: Basit bir triyot lamba devresi 
 

1.6. Transistörler 
 

Transistör, transfer (taĢıyıcı) ve resistor (direnç) kelimelerinin birleĢtirilmesinden 
meydana gelmiĢ olup kelime anlamı bakımından taĢıyıcı direnç denebilir. Transistör, yarı 

iletken bir eleman olup yükseltme dahil, elektron lambasının yaptığı bütün iĢleri yapabilir. 

Transistörler çok küçüktür ve çok az enerji ister, çok daha uzun çalıĢma ömrüne sahiptir, her 
an çalıĢmaya hazır durumdadır. çalıĢma voltajları çok daha azdır. Pille bile çalıĢır, lambalar 

gibi cam değildir kırılmaz. Vakum lambalara göre gürültülü çalıĢmaları transistörlerin 

zayıflığıdır; bu nedenle kaliteli ses güçlendiricilerde hâlâ vakum lambaları kullanılır.  
 

Transistör, silisyum ve germanyum gibi yarı iletken bir maddeden yapılır. Elektronik 

çağını baĢlatan en önemli buluĢtur. Transistör 1948'de geliĢtirilen ABD'li mühendisler John 
Bordeen (1908), Walter H. Brattion (1902-1987) ve William B. Shockley (1910-1989) bu 

buluĢları nedeniyle Nobel Fizik ödülünü paylaĢmıĢlardır.  
 

Transistörler, kabaca 3 ayaklı diyot olarak tarif edilebilir. Germanyum ve silisyum 

gibi iki yarı iletken maddenin kullanılması ile pnp ve npn Ģeklinde iki ana transistör çeĢidi 
vardır. Transistörlerin 3 adet ayakları bulunmaktadır. Bunlar; emitter, base ve de collector 

olarak tarif edilir. Transistörler akımın yükseltilmesi prensibine dayalı olarak çalıĢır 

(amplification) akım emitter (yayıcı) ile collector (toplayıcı) arasında akar ve bu akımın 

kontrolü ortadaki base (taban) tarafından belirlenir. (bk. Resim 1.5). 

 

Resim 1.5: Transistör sembolü 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Voltaj
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pil
http://www.itusozluk.com/goster.php/germanyum
http://www.itusozluk.com/goster.php/silisyum
http://www.itusozluk.com/goster.php/emitter
http://www.itusozluk.com/goster.php/base
http://www.itusozluk.com/goster.php/collector
http://www.itusozluk.com/goster.php/emitter
http://www.itusozluk.com/goster.php/collector
http://www.itusozluk.com/goster.php/base
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1.6.1. Yarı Ġletkenlerin Meydana Gelmesi 
 

Transistörün yarı iletken maddelerden yapıldığını biliyoruz fakat bir transisitörün 

çalıĢmasını tarif etmek için germanyum, silikon, antimuan, arsenik, indiyum, alüminyum ve 

galyum gibi bazı maddelerin atom yapılarını incelemek gerekir. 
 

Yarı iletkenler, elektriksel iletkenlik bakımından, yalıtkanlarla iletkenler arasında yer 
alır. Germanyum ve silisyum, elektronik alanında yaygın olarak kullanılan yarı iletkenlerdir. 

Germanyum ve silisyumun en dıĢ (valans) yörüngelerinde 4 elektron bulunur. Germanyum 

veya silisyum yarı iletkenler, katkı maddesi ilave edilerek elektronik devre elemanı elde 

etmede (diyot, transistör, tristör, triyak, vb.) kullanılır. 
 

1.6.1.1. Germanyum ve Silikonun Atom Yapısı 
 

Germanyum atomunda 32 proton vardır. Elektronların yörüngelere göre dağılımı ise 

Ģöyledir: Birinci yörüngede 2 elektron, ikinci yörüngede 8 elektron, üçüncü yörüngede 18 

elektron ve en dıĢ yörüngede 4 elektron vardır (bk. ġekil 1.11). 

 

ġekil 1.13: Germanyumun atom yapısı 
 

Germanyum atomuyla ilgili olarak bilinmesi gereken en önemli nokta, en son 

yörüngedeki 4 valans elektrondur. Bu kural, bütün yarı iletkenler için geçerlidir. Hepsinin 

atomlarının en dıĢ yörüngesinde 4 elektron bulunur. En dıĢ yörüngelerinde 4 elektron 
bulunan maddeler, kimyasal olarak baĢka maddelerle birleĢme eğilimi gösterir. Bu maddeler, 

en dıĢ yörüngelerindeki elektron sayısını 8‟e tamamlama eğilimindedir. Herhangi bir katkı 

maddesi katılmazsa, birbirine komĢu germanyum atomları, en dıĢ yörüngelerindeki 
elektronları ortak kullanarak 8 sayısına ulaĢır. Bu paylaĢma iĢlemi sonucunda komĢu atomlar 

arasında kovalent bağlar oluĢur. ġekil 1.14‟te saf germanyum maddesinde oluĢan kovalent 

bağlar görülmektedir. 
 

Söz konusu Ģekilde de görüldüğü gibi saf germanyum maddesinde, komĢu atomlar, 

son yörüngelerindeki elektronları ortak olarak kullanmaktadır; bu nedenle saf germanyum 

maddesi, kimyasal olarak kristal bir yapıya sahiptir. Kristal yapı, komĢu atomlar arasındaki 
kovalent bağların sonucudur (bk. ġekil 1.14). 
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ġekil 1.14: Germanyum kristali 
 

Saf silisyum maddesinin atomunda 14 proton ve 14 elektron bulunur. Silisyumun son 

yörüngesinde de germanyum atomunda olduğu gibi 4 valans elektron vardır; bu nedenle 
silisyum da bir yarı iletkendir. Birinci yörüngede 2 elektron, ikinci yörüngede 8 elektron ve 

en dıĢ yörüngede 4 elektron vardır ( bk. ġekil 1.15). 
 

Saf silisyum maddesinde, komĢu atomlar, son yörüngelerindeki elektronları ortak 

olarak kullanmaktadır; bu nedenle saf silisyum maddesi, kimyasal olarak kristal bir yapıya 

sahiptir. Kristal yapı, komĢu atomlar arasındaki kovalent bağların sonucudur ( bk. ġekil 
1.16). 

 

ġekil 1.15: Silisyumun atom yapısı
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ġekil 1.16: Silisyum kristali 

 
Diyot; transistör, tristör ve triyak gibi elektronik devre elemanlarının elde edilmesinde 

silisyum germanyuma göre çok daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Buraya kadar, saf 

germanyum ve saf silisyum maddeleri incelendi. Elektronik devre elemanları yapımında, 
germanyum ve silisyum maddeleri saf olarak kullanılmaz, içlerine katkı maddeleri enjekte 

edilerek N (negatif) ve P (pozitif) tipi yarı iletkenler elde edilir. 

 

1.6.1.2. Germanyum ve Silisyum N Tipi Kristal OluĢturmak 
 
Saf silisyum veya germanyum maddesine, beĢ değerli valans elektronları olan; 

Arsenik (As), Fosfor (P), Bizmut (Bi) veya Antimonun herhangi birinden bir miktar katılırsa 

elde edilen bileĢimde, elektronlar protonlara göre daha fazla olduğu için elektron fazlalığı 

(oyuk) ortaya çıkar. Madde, negatif özellik kazanır; bu nedenle bu madde “N tipi yarı 
iletken” olarak adlandırılır.  

 

Örneğin: Silisyuma katkı maddesi olarak 5 valans elektrona sahip fosfor belli bir 
oranda eklendiğinde, fosfor atomunun 5 valans elektronu, silisyumun 4 valans elektronu ile 

kovalent bağ oluĢturur. Fosforun 1 valans elektronu açıkta kalır ve ayrılır. Bu açıkta kalan 

elektron, iletkenliği artırır; çünkü herhangi bir atoma bağlı değildir. Ġletkenlik, elektron 

sayıları ile kontrol edilebilir. Bu ise silisyuma eklenen atomların sayısı ile olur. Katkı sonucu 
oluĢturulan bu iletkenlik elektronu, valans bandında bir boĢluk oluĢturmaz (bk. ġekil 1.17). 

 

ġekil 1.17: N tipi kristal oluĢturmak
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1.6.1.3. Germanyum ve Silisyum P Tipi Kristal OluĢturmak 
 

Saf silisyum veya germanyum maddesine, 3 valans elektrona sahip üç değerli atomun 
belli bir oranda eklenmesi ile yeni bir kristal yapı oluĢur. 3 valans elektrona sahip atomlara 

örnek olarak; Alüminyum (Al), Bor (B) ve Galyum (Ga) elementlerini verebiliriz. Bunların 

herhangi birinden bir miktar saf silisyum veya germanyum maddesine katılırsa elde edilen 

bileĢimde elektronlar protonlara göre daha az olduğu için elektron eksikliği (oyuk) ortaya 
çıkar. Madde, pozitif özelik kazanır; bu nedenle bu madde “P tipi yarı iletken” olarak 

adlandırılır. 

 
Örneğin; saf silisyum içerisine belli bir oranda bor katılırsa bor elementinin 3 valans 

elektronu, silisyumun 3 valans elektronu ile ortak kovalent bağ oluĢturur fakat silisyumun 1 

valans elektronu ortak valans bağı oluĢturamaz. Bu durumda 1 elektron noksanlığı meydana 
gelir. Buna “boĢluk” veya “delik (hole)” denir. Silisyuma eklenen katkı miktarı ile 

boĢlukların sayısı kontrol edilebilir. Bu yöntemle elde edilen yeni malzemeye P tipi yarı 

iletken malzeme denir; çünkü boĢluklar, pozitif yüklüdür. Dolayısı ile P tipi malzemede 

çoğunluk akım taĢıyıcıları boĢluklardır. P tipi malzemede birkaç adet serbest elektron da 
oluĢmuĢtur. Bunlar ısı ile oluĢan boĢluk çifti esnasında meydana gelmiĢtir. Bu serbest 

elektronlar, silisyuma yapılan katkı esnasında oluĢturulamaz (bk. ġekil 1.18). 

 

ġekil 1.18: P tipi kristal oluĢturmak 
 

1.6.2. Yarı Ġletken Diyotlara Voltaj Uygulamak 
 

N tipi yarı iletken maddelerde çoğunluk taĢıyıcı (-) negatif yüklü elektronlar azınlık 
taĢıyıcı ise (+) pozitif yüklü iyonlardır. ġekil 1.19‟ daki devrede S anahtarı kapatıldığında, 

üretecin (+) kutbu N tipi yarı iletkendeki (-) negatif yüklü çoğunluk taĢıyıcı elektronları 

çeker. Elektronlardan boĢalan yerler, elektron kaybettiğinden pozitif yüklü oyuk durumuna 
dönüĢür.  

 

Diğer taraftan üretecin (-) negatif kutbu N tipi yarı iletkende çoğunluk taĢıyıcısı (-) 

negatif yüklü elektronları iter. Böylece N tipi yarı iletken maddenin A ucundan çıkan 

elektronlar, S anahtarı ve üreteç üzerinden B ucuna ulaĢır. Bu olay sürekli devam eder ( 
bk.ġekil 1.19). 
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ġekil 1.19: N tipi yarı iletkende elektron ve oyuk hareketi 

 
P tipi yarı iletken maddelerde çoğunluk taĢıyıcısı (+) pozitif yüklü oyuklar, azınlık 

taĢıyıcısı ise (-) negatif yüklü iyonlardır. ġekil 1.20‟deki devrede S anahtarı kapatıldığında 

üretecin (+) kutbu P tipi yarı iletkendeki pozitif yüklü iyonları iter. Oyuklardan boĢalan 

yerleri elektronlar doldurur.  
 

Diğer taraftan üretecin negatif kutbu, P tipi yarı iletkendeki çoğunluk taĢıyıcısı (+) 
pozitif yüklü oyukları çeker. Böylece S anahtarı ve üreteç üzerinden sürekli bir akım 

dolaĢımı sağlanmıĢ olur ( bk. ġekil 1.20). 

 

ġekil 1.20: P tipi yarı iletkende elektron ve oyuk hareket 
 

1.6.2.1. PN Eklemi (Jonksiyonu) 
 

Diyotlar, P ve N tipi yarı iletken maddelerin çeĢitli Ģekilde birleĢtirilmesiyle üretilir. 

ġimdi P-N ekleminin özelliklerini inceleyelim: P ve N tipi yarı iletken madde kimyasal yolla 
birleĢtirildiğinde P-N eklemli kristal diyot elde edilir. ġekil 1.21‟ de P –N tipi maddelerin 

birleĢtirilmesiyle oluĢan diyodun yapısı görülmektedir. P ve N tipi iki madde birleĢtirildiği 

zaman birleĢim yüzeyinin yakınında bulunan elektron ve oyuklar birbirleriyle birleĢmeye 

baĢlar. BirleĢmeler sonucunda yüzey civarında nötr (yüksüz) atomlar oluĢur. P-N maddelerin 
birbirine yakın olan kısımlarında oluĢan elektron oyuk birleĢimleri Ģekil 1.19‟da taralı olarak 

gösterilen gerilim setti bölgesini ortaya çıkarır. Taralı bölge P-N maddelerinde bulunan tüm 

elektron ve oyukların birbiriyle birleĢmesini önler ( bk.ġekil 1.21).
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ġekil 1.21: P –N tipi maddelerin birleĢtirilmesiyle oluĢan diyodun yapısı 

 
Elektron ve oyukların yer değiĢtirmesini engelleyen bölgeye gerilim setti (depletion 

layer) denir. Settin (bariyer) kalınlığı 1 mikron kadar olup 0,2–0,7 V arasında bir gerilim 

uygulandığı zaman yıkılır (aĢılır). P-N birleĢiminde P maddesinin sağ bölümü elektron 

kazandığı için (-) yüklü olur. N maddesinin sol bölümü ise oyuk kazandığı için artı (+) yüklü 
duruma geçer. Ġki yüzey arasındaki bu küçük potansiyel fark (gerilim), oyuk ve elektronların 

daha çok yer değiĢtirmesini önler. OluĢan gerilim setti dıĢarıdan uygulanan gerilimle yok 

edilebilir. ĠĢte P ve N tipi maddelerin eklenmesi ile elde edilen devre elamanına diyot denir; 
uygulamada en çok AC‟yi DC‟ye çevirme (doğrultma) iĢlerinde kullanılır. Günümüzde katkı 

oranları değiĢtirilerek P-N temeli üzerine kurulu birçok çeĢitte diyot yapılmaktadır. 

 

 Ters Polarma 

 

ġekil 1.11‟ de görüldüğü gibi Ucc adı verilen üretecin eksi (-) ucu P tipi maddenin 

oyuklarını çeker. Üretecin artı (+) ucu ise N tipi maddenin elektronlarını kendine çeker. 
BirleĢme yüzeyinde elektron ve oyuk kalmaz yani birleĢim bölgesi artı (+) ile (-) yük 

bakımından fakirleĢir. Böylece ters polarmada diyot akım geçirmez (bk. ġekil 1.22). 

 

ġekil 1.22: P ve N tipi yarı iletken maddelerin birleĢiminden oluĢan kristal diyodun ters 

polarmada çalıĢtırılması 
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 Doğru Polarma 

 

ġekil 1.23‟te görüldüğü gibi Ucc üretecinin artı (+) ucundan gelen yükler (oyuklar) P 

tipi maddenin (+) yüklerini bileĢim yüzeyine doğru iter. Üretecin (-) ucundan gelen 
elektronlar ise N tipi maddenin (-) yüklerini bileĢim yüzeyine iter. Artı (+) ve eksi (-) yükler 

birbirini çekeceğinden elektronlar oyuklara doğru hareket eder yani elektronlar P tipi 

maddeye geçer. Pilin (+) ucu P tipi maddeye geçmiĢ olan (-) yüklü elektronları kendine 
çeker. Bu Ģekilde P-N birleĢiminde elektron akıĢı baĢlar. N tipi maddede bulunan her 

elektron yerinden çıktığı zaman buralarda oyuklar oluĢur. Oyuklar artı (+) yüklü kabul 

edildiğinden, pilin (-) ucu tarafından çekilir. Görüldüğü üzere elektron akıĢı eksi (-) uçtan 

artı (+) uca doğru olmaktadır ( bk. ġekil 1.23). 

 

ġekil 1.23: P ve N tipi yarı iletken maddelerin birleĢiminde oluĢan kristal diyodun doğru 

polarmada çalıĢtırılması 

 

1.6.2.2. PN Eklemi Diyotta Akım GeçiĢi 
 

Doğru polarma durumunda, alçak elektro statik potansiyel setti, düĢük bir dirence 
sahip olur. Bundan dolayı, doğru polarma akımı normal bir germanyum diyotta birkaç yüz 

miliampere kadar yükselebilir. Bu akım, iyi cins ve soğutulmuĢ bir silikon diyotta 90 ampere 

kadar çıkabilir. Ters polarma durumunda ise, çok yüksek elektro statik potansiyel setti, bir 

megaohm veya daha büyük dirence sahip olur. Ters polarma akımı ise genel olarak birkaç 
mikro amperi geçmez. Ters polarma voltajı gereği kadar büyükse,  eklem engellemesi yıkılır 

ve ters yöndeki akım genellikle çığ akımı denilen büyük değerlere yükselir. Bu Ģekilde 

diyodun dayanabileceği sınır değerinin üzerine çıkılırsa eleman bozulur (delinir).  Örneğin, 
1N4001 adlı diyodun ters yönde uygulanan gerilime dayanabileceği üst değer 50 Volt'tur 

yani bu diyot 50 Volt'tan fazla ters gerilime maruz kalınca delinerek özelliğini kaybeder ( bk. 

ġekil 1.24). 



 

 20 

 

ġekil 1.24: PN diyodunda doğrultma 

 

 PN Diyotla Doğrultma 

 
Bir alternatif akım güç kaynağından bir PN diyoduna voltaj uygulandığı zaman, 

alternatif akımın negatif alternansı, Ģekil 1.22‟de gösterildiği gibi yüksek bir dirence sebep 

olan ters polarma etkisi yapar ve devreden ihmal edilebilir çok az bir akım geçiĢine sebep 
olur. Dolayısıyla alternatif akımın yalnız pozitif alternansları geçtiği için doğru akım elde 

edilmiĢ olur. Her iki alternansta da doğru akım elde etmek için diyot lambaları konusunda 

öğrendiğimiz gibi çift diyot kullanmak suretiyle her iki alternansta  (pozitif ve negatif)  
doğrultma yapılabilir. Silikondan elde edilen PN eklemli diyotlar, germanyumdan 

yapılanlara nazaran çok daha fazla akım geçirme özelliğine sahiptir ( bk. ġekil 1.24). 

 

1.6.3. Transistörlerin YapılıĢı 
 

Bir PN diyodunun N tarafına diğer bir P tipi kristal eklenirse PNP tipi bir transistör; 
PN diyodunun P tarafına diğer bir N tipi kristal eklenirse NPN tipi transistör elde edilir. 

Transistörlerin yapılması için birçok usul vardır. Genelde kullanılan yöntem, bir parça ince 

N tipi germanyum kristali bir kap içine yerleĢtirmek ve her iki tarafına indiyum 
yapıĢtırmaktır (küçük bir parça saf indiyum). Bu düzen, her iki taraftaki indiyum eriyinceye 

ve N tipi germanyum kenarına tabaka halinde P tipi germanyum alıĢım meydana gelinceye 

kadar bir fırında ısıtılır. Bunun sonucu alaĢımlı PNP transistörü meydana gelir. Bu iĢlemin 

tersi de yapılabilir. Ġnce bir tabaka P tipi germanyum kullanılarak, veren tipi bir katkı 
(arsenik gibi) ile alaĢım yapılarak NPN tipi transistör elde edilebilir (bk. ġekil 1.25 ). 
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ġekil 1.25: AlaĢım ve çekilmiĢ tip transistör yapıları 

 

1.6.4. Transistörlere Altarnatif Akım UygulanıĢı  
 
Base (taban) akımı olamadığında collector ile emiter arasındaki direnç o kadar 

yüksektir ki bu iki bağlantı arasında hemen hemen hiçbir akım geçemez ama base 

bağlantısında küçük bir akım aktarıldığında collector ile emiter arasındaki dirençte çok 
büyük azalma olur. Dolayısıyla emiter ile collector arasından akım geçebilir. Böylece 

transistör küçük bir akımın yardımıyla büyük bir akımı denetleyebilir. Transistör bir anahtar 

olarak kullanıldığı zaman, base bağlantısına küçük bir akım verildiğinde güçlü bir elektrik 
akımının devresini tamamlamasına izin verir. Bir yükseltici ya da bir üreteç olarak 

kullanıldığı zaman zayıf bir sinyali güçlendirir. Zayıf sinyal küçük bir elektrik akımı 

biçiminde base'e uygulanır. Bu, collector'den emiter'e büyük bir akımın geçmesine izin verir. 

Böylece güçlü bir sinyal üretilmiĢ olur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, radyoloji departmanlarının 

planlanması ve dizaynı ile ilgili kazanımları elde edeceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Gazlarda iyonizasyonu kavrayınız. 
 Ġnternet ortamında konuyla ilgili çeĢitli 

araĢtırmalar yapınız. 

 Vakumda iletkenliği ayırt ediniz. 

 Vakum durumundaki röntgen tüpüne 

(Resim 1.1,1.2,1.3,1.4) ait resimleri 

inceleyiniz. 

 Elektron lambalarının çalıĢmasını 
kavrayınız. 

 Ġnternet ortamında elektron lambalarının 
çalıĢma prensibine ait araĢtırma yapınız. 

 Diyot lambaları ayırt ediniz. 
 Diyot sembolüne (ġekil 1.1) ait Ģekli 

inceleyiniz. 

 Triyot lambaları ayırt ediniz. 
 Triyot lambanın yapısına (ġekil 1.11) ait 

Ģekli inceleyiniz. 

 Transistörleri ayırt ediniz. 
 Transistör sembolüne (Resim 1.5) ait resmi 

inceleyiniz. 

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

1. AĢağıdakilerden hangisi, röntgen tüpünün vakum durumunda olmasının bir sonucu 

değildir? 

A) Isıtılan filamanın elektron yayması kolay olmaktadır. 
B) Filamanın oksitasyonu önlenerek tüpün kullanım ömrü uzar. 

C) Katottan anoda doğru seyreden elektronların önünde hızlarını kesecek gaz atomu 

bulunmaz. 
D) Filamanın ısınması sağlanır. 

E) Daha kısa dalga boylu X-ıĢını üretilmesi mümkün olur. 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi diyotla ilgili olarak yanlıĢ bir ifadedir? 
A) Diyot, yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemanıdır. 

B) Diyot sembolü akım geçiĢ yönünü gösteren bir ok Ģeklindedir. 

C) (-) uca anot,(+) uca katot denir. 

D) (+) uca anot, (-) uca katot denir. 
E) Direncin küçük olduğu yöne doğru yön denir. 

 

3. Alternatif akımı doğru akıma çeviren, germanyum ve silisyumdan yapılan ve tek 

yönlü akım geçiren devre elemanına ne denir? 
A) Bobin          B) Transformatör       C) Transistör        D) Kondansatör        E) Diyot 

 

4. Yarı iletkenlerin en son yörüngelerinde kaç valans elektron bulunur? 

A) 5 valans elektron 
B) 3 valans elektron 

C) 4 valans elektron 

D) 2 valans elektron 
E) 1 valans elektron 
 

5. AĢağıdaki Ģekil, hangi tip doğrultmaç devresinin çıkıĢındaki dalga biçimlerine aittir?  

 
 

A) Yarım dalga doğrultmaç devresine 

B) Köprü tipi tam dalga doğrultmaç devresine 

C) Orta uçlu tam dalga doğrultmaç devresine 

D) Tam dalga doğrultmaç devresine 
E) Yarım uçlu tam dalga doğrultmaç devresine 

 

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 
 

 

 
 

 

Röntgen cihazı elektrik devrelerini ayırt edebileceksiniz. 

 
 

 

 
 Röntgen cihazı elektrik devreleri ile ilgili araĢtırma yapınız. 

 Prof. Dr. Wilhelm Conrad ROENTGEN tarafından X-ıĢınlarının nasıl 

keĢfedildiğini araĢtırınız, edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

2. RÖNTGEN CĠHAZI ELEKTRĠK 

DEVRELERĠ 
 

Röntgen cihazının elektrik devreleri; güç kaynağı devresi, birincil (düĢük gerilim) 
taraf ve ikincil (yüksek gerilim) taraf ve bunlara ait devre elemanlarından oluĢmaktadır. 

 

2.1. Güç Kaynağı Devresi 
 
Güç kaynağı devresi, elektrik üretim merkezlerinde alternatif akım (AC) üreten 

alternatörler ile röntgen cihazında bulunan ototransformatörünün primer devresi arasındaki 

devredir.  BaĢka ifadeyle güç kaynağı devresi,  alternatörlerle elde edilen alternatif akımın 

iletken tellerle bölge transformatörüne oradan sigortalar, ana Ģalter hattını izleyerek kumanda 
masası giriĢine kadar olan devredir. Bu devre üzerinde hat (yol) voltajı bulunduğundan, hat 

voltaj (line voltage) devresi adını da alır. Röntgen cihazının çalıĢabilmesi için voltaj 

değerinin 220 volt olması gerekir. Türkiye‟de hat voltajı frekansı 50 hertz‟dir.  
 

Röntgen cihazının çalıĢması ve X-ıĢını elde edilmesinde gerekli olan yüksek gerilimli 

AC, elektrik üretim merkezlerinde “alternatör” (alternatör)denilen araçlarda elde edilir. 

Dolayısıyla; alternatör, yüksek gerilimli alternatif akım üreten araçlara denir. Hidroelektrik 

santrali, termik santral, nükleer santral,  doğalgaz çevrim santrali, rüzgar santralleri vb. 

santrallerde alternatörlerle elektrik enerjisi üretilmektedir (bk. Resim 2.1, 2.2) 
 

Alternatörlerde üretilen yüksek gerilimli AC, yüksek gerilim nakil hatlarında iletken 

tellerle bölge transformatörlerine iletilir. Bölge transformatörü AC gerilimini 220 veya 120 

volt düzeyine düĢürür. Buna göre de bölge transformatörü düĢürücü bir transformatördür ( 
bk. Resim 2.3, 2.4) 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Karakaya elektrik santrali 

elektrik enerjisi üretim merkezi     

Resim 2.2: AfĢin-Elbistan termik santrali 

elektrik enerjisi üretim merkezi 
  

  

Resim 2.3: Yüksek gerilim nakil hattı 

ve iletken teller       
Resim 2.4: Bölge trafosu    

 

Elektrik akımı röntgen cihazlarının bulunduğu binaya genellikle trifaze (üç fazlı) veya 
monefaze (tek fazlı) bağlanır. Trifaze bağlı sistemler röntgen cihazları için elzem olan 

sistemlerdir; çünkü trifaze bağlantılı sistemlerin radyografik kaliteye olumlu etkisi vardır. 

Trifaze bağlantılı sistemde ortadaki iletken tel nötr, kenardaki iletken teller ise yüklü yani 

elektrik akımını taĢıyan iletken tellerdir. Nötr olan iletken tel topraklanmıĢtır.  DıĢta kalan 
iletken teller arasındaki voltaj farkı 220 volt, dıĢta kalan iletken teller ile nötr olan iletken tel 

arasındaki voltaj farkı ise 110 volttur. Gerilim değiĢen akımın Ģiddeti kullanılan sisteme göre 

5-80 amper arasında değiĢir (bk. ġekil:2.1). 
 

 

ġekil 2.1: Trifaze iletken teller 
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2.2. Sigortalar 
 
Sigortalar, AC ve DC devrelerinde kullanılan cihazları ve bu cihazlara mahsus 

iletkenleri, aĢırı akım ve kısa devrelere karĢı koruyan devreleri ve cihazı hasardan kurtaran 

açma elamanlarıdır. Sigortalar evlerde, hastanelerde, elektrik santrallerinde, endüstri 
tesislerinde kumanda panolarında, elektrikle çalıĢan bütün aletlerde kullanılır. 

 

Cihaza akım ulaĢmadığında öncelikle sigortalar kontrol edilmelidir. Sigortalardan 

geçen akım ana Ģaltere ulaĢır.  
 

2.3. Ana ġalter  
 

Ana Ģalter, röntgen cihazının normal çalıĢtırılma Ģartlarında devreyi açmaya, 

kapamaya ve bu devrenin akımını taĢımaya yarayan mekanik bir açma-kapama cihazıdır. 

Ana Ģalterin devreyi açma-kapama iĢleminden baĢka en önemli fonksiyonu; normal dıĢı 

Ģartlarda devreyi korumalarıdır. Ana Ģalter röntgen cihazlarının bulunduğu odalarda 
kumanda masalarına yakın ve çalıĢanın kolayca ulaĢabileceği Ģekilde duvara monte 

edilmelidir. 

 
Röntgen cihazı çalıĢtırılacağında; ana Ģalter açıldıktan sonra cihaz açılmalı (ON 

konumuna getirilmeli). Kapatma iĢlemindeyse, önce cihaz kapatılmalı (OFF konumuna 

getirilmeli), daha sonra devre ana Ģalterden kesilmelidir. Bunun kural olarak uygulanması 

gerekir; aksi halde oluĢacak kıvılcımlarla kontak vb. devre elemanlarında arızalar meydana 
gelebilir.  

 

Ana Ģalteri açmak (devreyi kapatmak), akımın röntgen cihazının hat voltaj 
kompansatörüne kadar ulaĢmasını sağlasa da cihazın açılmasını sağlamaz; bu nedenle 

röntgen cihazına akımın giriĢ yapabilmesi için cihazın açılması  ( ON konumuna getirilmesi) 

gerekir. Cihaz açık (ON) konumda olduğunda “devre kapalı”, cihaz kapalı ( OFF 
konumunda) olduğunda ise “devre açık” anlamındadır. Ana Ģalter devresi ON 

konumundayken, röntgen cihazı da ON konumuna getirilirse cihaza elektrik akımı geçiĢi 

sağlanmıĢ olur (bk. ġekil: 2.2,2.5 ) 

 

ġekil 2.2: Ana Ģalter ve cihazın kapalı ve açık olması



 

 27 

 

Resim 2.5: Ana Ģalter 
 

Ana Ģalter topraklanmıĢ metal bir muhafaza içinde bulunmalıdır; çünkü topraklanmıĢ 

hat personeli elektrik akımından koruduğu gibi, cihaz üzerinde bulunan endüksiyon elektro 
motor kuvvet (EEMK) meydana gelen yüksek frekanslı akımı toprağa vererek cihazı da 

korur. Bundan dolayı özellikle yüksek frekanslı cihazlar kesinlikle topraklanmalıdır (bk. 

Resim: 2.6 ) 

    

Resim 2.6: Ana Ģalterin içinde bulunduğu metal muhafaza 
 

2.4. Topraklama 
 
Ġnsanları ve canlıları tehlikeli dokunma gerilimlerine karĢı korumak için cihazların 

gerilim altında olmayan metal kısımlarının topraklanmasıdır.              
 
Topraklama sayesinde cihaz üzerindeki kaçak akımlar ve statik elektrik toprağa 

akacaktır, böylece canlıların can güvenliği sağlanacak ve cihazların zarar görmesi 

önlenecektir. 
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Röntgen cihazları üzerinde yüksek gerilim bulunmasından dolayı buradaki sistem 

üzerine  uygulanacak topraklama, koruma topraklamasıdır. Koruma topraklaması, alçak 

gerilim tesislerinde temas gerilimine karĢı korunma yöntemlerinden biridir. Yüksek gerilim 

tesislerinde ise temas gerilimine karĢı korumada kullanılacak tek yöntemdir. ĠĢletme 
araçlarının aktif olmayan bölümleri, uygun Ģekilde toprak içine tesis edilmiĢ olan bir 

topraklama düzenine iletken bir Ģekilde bağlanarak koruma topraklaması elde edilir. Burada 

uygulanan “topraklama yöntemi” ile hata halinde, insan vücudu üzerinden geçecek akımı 
olduğunca küçük tutmak ve bu arada devredeki koruma cihazlarının çalıĢmasını sağlayarak 

arızalı kısmın, hızla devre dıĢı olmasını sağlamaktır. Ġnsanları tehlikeli dokunma 

gerilimlerine karĢı korumak için, iĢletme araçlarının aktif olmayan kısımlarının 

topraklanmasıdır (bk.ġekil:2.3).  
 

 

ġekil 2.3: Yüksek frekanslı elektrik devrelerinde korunma topraklaması 

 

Topraklama iĢlemi için levha elektrotları en az 1,5 mm bakır veya 3 mm galvaniz 

levhadan olacaktır. Levhanın tek taraflı yüzü en az 0,5 m
2
 olacaktır. Levha yumuĢak toprağa 

en az 50 cm gömülerek toprak indirme iletkeninin, levhaya bağlantısı cıvata, perçin veya 

kaynakla yapılmalıdır. Levha dikey olarak üst kenarı zemin seviyesinden levhanın 

etrafındaki temas yüzeyi elenmiĢ toprak olmalı, içene uygun oranda kömür tozu ve tuz 
katılmalıdır. Ġçinde kum veya kırılmıĢ taĢ bulunmamalıdır. Bu toprak mümkün olduğu kadar 

ısıtılarak dökülmeli ve tokmaklanmalıdır. Levhanın en aĢağı donma tesirine maruz topraktan 

daha derine ve mümkün oldukça yer altı suyunun içine konulması lazımdır (bk. ġekil:2.4).    

http://topraklama.com/yuksek_gerilim_tesislerinde_topraklama-96.html
http://topraklama.com/topraklama-14.html
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ġekil 2.4: Ana Ģalterin korunma topraklaması 

 

2.5. Elektromanyetik Devre Kesici 
 

Elektromanyetik devre kesici; adından da anlaĢılacağı gibi, elektriğin manyetik 

etkisinden yararlanılarak yapılmıĢ otomatik bir devre anahtarıdır. Elektromanyetik devre 
kesici, röntgen cihazlarında ana Ģalter ile ototransformatörün primer devresi arasında yer alır 

ve güç kaynağı devresi elemanlarındandır. Elektromanyetik devre kesicinin görevi; kısa 

devre ve aĢırı akım gibi normal dıĢı Ģartlarda devreyi otomatik olarak keserek (OFF 
konumuna getirerek) cihazı aĢırı akımın etkisinden korumaktır. Röntgen cihazı üzerindeki 

devreler kıymetli ve pahalıdır; bu nedenle de cihazın otomatik korunması açısından elektro 

manyetik devre kesici kullanılmaktadır. Elektrik akımı ana Ģalter ve röntgen cihazı açık (ON) 

konumdayken, normal Ģartlarda elektro manyetik devre kesici akımın birincil (düĢük gerilim) 
taraftaki ototransformatörüne geçiĢini sağlar (bk.Resim:2.7). 

 

 

Resim 2.7: Elektromanyetik devre kesici 
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2.6. OtoTransformatör (OT) 
 
Ototransformatör (OT), röntgen cihazının birincil (düĢük gerilim) tarafında yer alan ve 

Ģehir voltajının giriĢ yaptığı transformatör olup AC‟nin diğer transformatörlere dağıtımını 

sağlar.  
 

Ototransformatöründe giriĢ voltajının uygulandığı uçlar primer devreyi,  yüksek voltaj 

transformatörünün sekonder devresine gönderilecek voltajın alındığı uçlar ise sekonder 

devreyi oluĢturmaktadır. Ototransformatörlerinde primer ve sekonder devre aynı bobin 
üzerinde bulunmakta olup aralarında da elektriksel bir bağlantı mevcuttur. Serbest 

transformatörlerde ise primer ve sekonder devre arasında elektriksel bir bağlantı mevcut 

değildir. 
 

Röntgen tüpüne uygulanacak farklı değerlerde voltaj için, OT‟nin primer devresine 

uygulanan voltaj değiĢtirilir. Bu voltaj değiĢikliği OT aracılığıyla sağlanır. OT‟nin sekonder 
devresinden doğrultmaç devresine ve filaman transformatörüne de akım gönderilir. 

 

Kumanda masasında ON düğmesine basılınca cihaz açıldığından, filaman devresinde 

bulunan filaman transformatörü (FT) aracılığıyla tüpün katodundaki filaman (filament) 
ısıtılarak elektron yayar; bu nedenle cihazın uzun süre açık (ON konumunda) bırakılması 

tüpün ömrünü kısaltır. Ancak cihaz açık olsa da exposure (ıĢınlama) düğmesine 

basılmadıkça ıĢınlama meydana gelmez. 
 

Kilovolt seçici, timer ve ekspojur kontaktör elemanları da ototransformatörü üzerine 

bağlı olarak birincil (düĢük gerilim) tarafta yer alır. (bk.Resim:2.8), bkz.(ġekil:2.5). 

 

 
Resim 2.8: Ototransformatör                         ġekil 2.5: Ototransformatör 

 

2.7. Kilovolt Seçici 
 

Kilovolt seçici, röntgen cihazının elektrik devrelerinin birincil (düĢük gerilim) 

tarafında ototransformatörünün primer ve sekonder devreleri arasında paralel olarak 
bağlanmıĢtır. Görevi, ototransformatörünün sekonder sargı sayısını ayarlamaktır. 
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Röntgen cihazıyla farklı bölgelerin radyografi çekimlerinde, radyografisi çekilecek 

bölgenin kalınlığı, yoğunluğu ve atom numarasına göre uygun dalga boylarında  X-ıĢını 

uygulanması gerekir. Dolayısıyla bu farklı dalga boylarındaki x-ıĢınlarını elde etmek 

amacıyla, ototransformatörü üzerinde bulunan kilovolt seçici kullanılarak hangi vücut 
bölgesine göre çekim yapılacaksa ona uygun kilovolt seçimi yapılır. Bu amaçla da kumanda 

masası üzerinde bulunan Kv ayar düğmeleri kullanılır (bk. ġekil:2.6). 

 

 

ġekil 2.6: Kilovolt seçici 

 

2.8. Timer (Zamanlayıcı) 
 

Röntgen cihazlarında pozlama zamanını ayarlayıcı olarak kullanılan, birincil (düĢük 

gerilim) tarafında ototransformatörünün primer ve sekonder devreleri arasında seri olarak 
bağlanmıĢ ve kendine has özel devresi bulunan bir devre elemanıdır. Çok kısa süreli poz 

süresini ( X-ıĢını elde edip hastaya yöneltme süresi) otomatik ve hassas olarak ayarlama çok 

önemlidir. Bu amaçla timerla ayarlanan sürede, yüksek voltaj transformatörünün primer 
devresine voltaj uygulanır. Uygulanan bu voltaj, sekonder devresinde yükseltilir.  Daha 

sonra röntgen tüpünün anoduna uygulanmasıyla X-ıĢını elde edilir. 

 

Genellikle, diĢçi ve portatif röntgen cihazlarında basit yaylı timer, büyük röntgen 
cihazlarındaysa senkronize motorlu veya elektronik timerlar kullanılmaktadır (bk. ġekil:2.7). 

 

2.9. Ekspojür Kontaktör 
 
Ekspojur kontaktör; timerla ayarlanan zaman süresince devreyi kapatarak birincil 

(düĢük gerilim) tarafta bulunan ototransformatörünün sekonder devresi üzerinden, ikincil 

(yüksek gerilim) tarafta bulunan yüksek gerilim transformatörünün sekonder devresine voltaj 

tatbik edilmesini sağlayan ve belirlenen sürenin bitiminde devreyi otomatik olarak açarak 
pozlamayı sonlandıran bir devre elamanıdır. 

 

Ekspojur kontaktör; ana devre elemanlarından olup birincil (düĢük gerilim) tarafta, 
ototransformatörünün primer ve sekonder devresi arasında seri olarak bağlanmıĢtır ( 

bk.ġekil:2.7). 
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ġekil 2.7: Timer ve ekspojür kontaktör devresi 

 

2.10. Filaman Devresi  
 
Filaman devresi, röntgen tüpünün filamanını ısıtmak için gerekli olan akımı sağlar. 

Filaman devresinde devre elemanı olarak filaman transformatörü ve dirençler yer alır 

(bk.ġekil:2.8). 

 

2.10.1. Filaman Transformatörü 
 

Filaman transformatörü, filaman ısıtmalı röntgen cihazlarında tüpün katodunda 

bulunan filaman en az 2200°C ısıtılarak elektron açığa çıkması için gerekli olan akımı sağlar. 

Filaman transformatörüne ototransformatöründen akım gelir.  
 

Filaman transformatörünün sekonder sargı sayısı primer sargı sayısından az 

olduğundan, düĢürücü bir transformatördür. Filaman transformatörünün sekonder devresi 
yüksek voltaj transformatörünün sekonder devresiyle bağlantılıdır. Filaman transformatörü 

düĢürücü bir transformatör olduğu halde, yüksek voltaj tankı içinde muhafaza edilir ( 

bk.ġekil:2.8). 

 

2.10.2. Dirençler 

 
Filaman ısıtmalı röntgen tüplerinde filamanı ısıtacak akımın miktarı, filaman 

transformatörünün primer devresinde bulunan dirençler yardımıyla ayarlanır. Farklı 

değerlerdeki dirençler yardımıyla, röntgen tüpünün filamanına farklı Ģiddette akım (mA) 
uygulanabilir. Buna göre de uygulanan akım Ģiddetine göre elektron açığa çıkar.  Tüpün 

filamanına uygulanacak akım miktarıyla filaman ısıtılması sonucu açığa çıkan elektronların 

miktarı doğru orantılıdır. Dolayısıyla tüpün filamanına uygulana akım miktarı (mA) ile 
tüpten elde edilecek X-ıĢını demetinin yoğunluğu belirlenmektedir (bk.ġekil:2.8). 
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ġekil 2.8: Filaman ısıtma devresi 

 

2.11. Yüksek Voltaj Transformatörü Primer Devresi 
 

OT‟nin sekonder devresi YVT‟nin primer devresi durumundadır. Dolayısıyla yüksek 
voltaj transformatörünün sekonder devresinde oluĢması istenen voltaj değeri, 

ototransformatöründen ayarlanır. 

 
OT‟nin primer devresiyle sekonder devresi aynı bobin üzerindedir ve aralarında 

elektiriksel bir bağlantı mevcuttur. YVT‟nin primer devresiyle sekonder devresi arasında ise 

doğrudan bir bağlantı yoktur. YVT‟nin primer devresinden (OT‟nin sekonder devresinden) 

YVT‟nin sekonder devresine voltaj geçiĢi “ karĢılıklı endüksiyon” yoluyla sağlanmaktadır. 
 

OT‟nin sekonder sargılarında kopma olması durumunda devre açılacağından kuplaj 

olayı (transformatörlerde, primer sargıların çevresinde oluĢan manyetik alan kuvvet 
çizgilerinin sekonder sargılarını kesmesi) gerçekleĢmeyeceğinden dolayı voltaj geçiĢi 

sağlanmaz.  

 

2.12. Yüksek Voltaj Transformatörü (YVT) Sekonder Devresi  
 
OT‟nin sekonder devresi üzerinden YVT‟nin sekonder devresine aktarılan Ģehir 

voltajı, YVT‟nin sekonder sargılarında yükseltilir dolayısıyla YVT, Ģehir voltajını 

yükseltmeye yarar. YVT yükseltici bir transformatör olduğundan, sekonder devredeki sarım 
sayısı primer devredeki sarım sayısından çok daha fazladır. YVT‟nin sekonder devresi, 

kendisine uygulanan voltajın sarım sayısıyla doğru orantılı olarak artırır. YVT‟nin primer 

devresiyle sekonder devresi arasında doğrudan elektriksel bir bağlantı olmayıp YVT‟nin 

primer devresinden (OT‟nin sekonder devresinden) YVT‟nin sekonder devresine voltaj 
transferi “karĢılıklı endüksiyon‟‟ yoluyla sağlanmaktadır. YVT‟nin primer devresine 

uygulanacak akımın gerilimi, OT‟nin sekonder devresine bağlı bulunan „‟Kilovolt seçici‟‟ ile 

ayarlanır. Bu da, OT‟nin sekonder devresindeki sarım sayısını değiĢtirmekle mümkün 
olmaktadır. BaĢka bir ifadeyle; OT‟nin sekonder sarım sayısı değiĢtirilince, röntgen tüpünün 

anoduna uygulanarak voltajın değeri de değiĢtirilmiĢ olmaktadır. 
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Modern röntgen cihazlarında tüp akımını ölçen „’miliampermetre’’, YVT‟nin 

sekonder devresinin tam ortasına seri olarak bağlanmıĢ ve topraklanmıĢtır. YVT üzerinde, 

ıĢınlama süresince yüksek voltaj bulunduğundan, elektriksel yalıtkanlığı sağlama amacıyla, 

içi yağ dolu olan “yüksek voltaj tankı’’ içinde muhafaza edilir ve bu tank makineden ayrı 
bir köĢede bulundurulur (bk. Resim:2.9, 2.25). 

 

Resim 2.9: Yüksek voltaj transformatörü 
 

2.13. Doğrultmaçlar 
 

Röntgen cihazlarında,  yüksek voltaj transformatörünün sekonder devresinde gerilimi 

yükseltilen alternatif akım, doğru akıma çevrilir. Elde edilen bu doğru akım röntgen tüpünün 
anoduna uygulanır. Anot ve katot arasında potansiyel fark oluĢturmak suretiyle katottaki 

elektronların anoda çarptırılması sonucu kesintisiz x ıĢını elde etmek mümkün olur. Bu 

bağlamda doğru akımla çalıĢan röntgen tüplerinde, alternatif akımı, doğu akıma çevirerek 

kesintisiz x ıĢını elde etmek amacıyla doğrultmaçlar kullanılmaktadır; ancak alternatif 
akımla çalıĢan röntgen cihazı kullanmak gerekirse doğru akım elektrik enerjisi konvertisör 

(convertisseur) denilen araçlarla alternatif akıma çevrildikten sonra röntgen tüpüne 

uygulanabilir. 
 

Röntgen cihazlarında doğrultmaçlar ikincil (yüksek gerilim) tarafta yüksek voltaj 
transformatörünün sekonder devresiyle röntgen tüpü arasında bulunur. Klasik röntgen 

cihazlarında doğrultmaç olarak diyotlar kullanılır. Bu diyotlar röntgen cihazının yüksek 

voltaj transformatörünün sekonder devresi ile röntgen tüpü arasında devreye köprü Ģeklinde 
bağlanmıĢtır (bk. Resim: 2.10, 2.11). 

 

Köprü Ģeklinde bağlanmıĢ diyotlara ait tam dalga doğrultmaç devresinin çalıĢma 

ilkesinde Ģekil:2,9‟da verilen devrede görüldüğü gibi yüksek voltaj transformatörünün 

sekonder sarımının üst ucunun (A noktası) polaritesi pozitif olduğunda D1 ve D3 diyotları 

iletime geçerek Ry üzerinden akım dolaĢır. Yüksek voltaj transformatörünün sekonder 
sarımının alt ucunun (B noktası) polaritesi pozitif olduğunda ise D2 ve D4 diyotları iletime 

geçerek Ry üzerinden akım dolaĢır. Böylece diyotlarla doğrultulan doğru akımla kesintisiz 

X-ıĢını elde edilir (bk. ġekil: 2.9, 2.10). 
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ġekil 2.9: Köprü Ģeklinde bağlanmıĢ diyotlara ait tam dalga doğrultmaç devresi 

 

 

  

Resim 2.10: Doğrultmaç olarak kullanılan 

bulunan diyotlar  

Resim 2.11: Yüksek voltaj tankında 

doğrultmaçlar olarak kullanılan diyotlar  
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ġekil 2.10: Röntgen cihazı elektrik devresi üzerindeki köprü tipi tam dalga doğrultmaç 

devresinde alternatif akımın doğru akıma çevrilmesi 

 

2.14. Yüksek Voltaj Kabloları 
 

Röntgen cihazlarında yüksek voltaj tankı ile röntgen tüpü arasında elektriksel 

bağlantıyı sağlayan yüksek voltaj kabloları (YKV)  dorultmaçlarda elde edilen DC‟yi tüpe 
taĢıma görevi yapar. IĢınlama süresince üzerlerinde yüksek voltaj bulundurdukları için özel 

olarak üretilmiĢlerdir. Standart olarak üretilen bu kablolar içinde üç adet bakır iletken 

mevcuttur. Bu iletken tellerin çevresinde içten dıĢa doğru yarı iletken lastik bir tabaka, bunun 

üzerinde tam yalıtkan bir tabaka vardır. Bunu çevreleyen topraklanmıĢ bakır veya çelik bir 
tabaka daha mevcuttur.  En dıĢta ise koruyucu tabaka olarak plastikten yapılmıĢ bir tabaka 

mevcuttur (bk. Resim:2.12). 
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Resim 2.12: Yüksek voltaj kablosu 

 

2.15. Röntgen Tüpü 
 

Prof. Dr. Wilhelm Conrad ROENTGEN tarafından 1985 yılında x-ıĢınlarının keĢfi 
sırasında Crookes (Groks) tüpüne benzeyen ve içindeki hava bir pompa vasıtasıyla devamlı 

olarak boĢaltılan cam bir tüp kullanılmıĢtır. 1899 yılında içerisinde nitrojen veya oksijen gazı 

bulunan“gazlı tüpler” kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Gazlı tüplerin belirtilen yöntemi 
nedeniyle, 1913 yılında Amerikalı fizikçi ve kimyacı William David COOLIDGE (Goliç) 

tarafından, gazlı tüplerin sakıncalarını ortadan kaldıran ve termoiyonik yayım prensibine 

göre çalıĢan Coolidge tüpleri geliĢtirilmiĢtir. Coolidge tüplerinde herhangi bir gaz 
bulunmayıp tüp vakum (havasız) özellikte üretilmiĢtir. Tüp içerisinde elektronların hızını 

kesecek gaz atomları olmadığından kısa dalga boyunda X-ıĢını elde etme olanağı 

sağlanmıĢtır. Foküs alanını ısıdan erimeyecek kadar geniĢ ve ıĢın demetini radyografik 

kaliteyi sağlayacak kadar dar tutabilme amacıyla 1918 yılında anoda 18-20º eğim verilerek, 
“çizgi-foküs prensibi” geliĢtirilmiĢtir. Sabit anotlu tüpler yerine 1936 yılında döner anotlu 

tüpler geliĢtirilerek anodun ısıdan zarar görmesi asgari düzeye indirilmiĢtir. 

 
Röntgen tüpleri; cam bir zarf içerisine yerleĢtirilmiĢ (-) elektrot durumundaki katot ile 

(+) elektrot durumundaki anottan ibarettir (bk. Resim: 2.13, 2.14,ġekil: 2.11, 2.12). 

  

Resim 2.13: Sabit anotlu röntgen tüpü Resim 2.14: Döner anotlu röntgen 
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ġekil 2.11: Sabit anotlu röntgen tüpü 

 

ġekil 2.12: Döner anotlu röntgen 
 

2.15.1. Katot (Cathode) 
 

Tüpün negatif (-) elektrotu olup spiral Ģeklindeki bir filaman ile molibden metalden 

yapılmıĢ odaklama fincanından (elektron yöneltici) meydana gelmiĢtir. 
 

 Filaman; yüksek ısıya karĢı daha dayanıklı olabilmesi için %1-2 oranında 

toryum ilave edilmiĢ tungsten (wolfram) elementinden yapılmıĢtır. Tungsten 
elementinden yapılmasının nedeni, tungstenin ergime derecesinin çok yüksek 

olmasıdır. Filaman ısıtıldığında elektron yayan, 2 mm çapında ve 1-2 cm 

uzunluğunda bir tel sargıdır. Filaman, elektronların yayıldığı alanı çoğaltmak ve 

az yer kaplaması amacıyla spiral Ģeklinde yapılmıĢtır. Spiral telin boyunun uzun 
olması, yayılan elektronların çoğalmasıyla doğru orantılıdır; ayrıca elektronların 

küçük bir noktada toplanması ve akıma direnç göstererek fazla ısınması için 

ince bir telden yapılmıĢtır. Filaman transformatöründen, röntgen tüpünün 
katodundaki filamana yüksek amperajlı akım gönderilmesi sonucu en az 2200 

ºC‟de veya daha üzerindeki bir sıcaklıkta ısıtılarak elektron yayar. Filamandan 

geçirilen akım miktarı genellikle 6 amper‟dir. Filamanın ısıtılarak elektron 
yayması olayına termoiyonik salınım denir. Filamanın yayacağı elektron 

miktarıyla tüpten elde edilecek X-ıĢını demetinin yoğunluğu doğru orantılı 

olduğundan filamanı ısıtan akımla X-ıĢını demetinin yoğunluğu belirlenmiĢ 

olur.
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Çift foküslü (bifokal) röntgen tüplerinde katotta büyük ve küçük filaman olmak üzere 

iki filaman mevcut olup bu filamanlar yan yana monte edilmiĢtir.  Ġki filaman aynı anda 

birlikte çalıĢmaz. Kafa, lomber ve pelvis gibi yüksek doz değerlerini gerektiren 
radyografilerde büyük filaman, alt ve üst ekstremite gibi düĢük doz değerlerini gerektiren 

radyografilerde ise küçük filaman devreye girer. Herhangi bir nedenle filaman koparsa, 

elektron yayımı olmayacağından X-ıĢını oluĢmaz (bk. Resim:2.15, ġekil:2.13 ). 
 

 

Resim 2.15: Küçük ve büyük filaman 

 

 

ġekil 2.13: Küçük ve büyük filamanın elektron yayması 

 
 Elektron yöneltici (odaklama fincanı); filamanın etrafında bulunan ve ısıtılan 

filaman tarafından yayılan elektronlar bir araya toplayıp, anottaki foküs alanına 
yönlendirme görevi yapan elektron yöneltici (EY), ısıya karĢı dayanıklı olan (-) 

elektrik yüklü molibden metal bir levhadan yapılmıĢtır. Bu levhaya “odaklama 

fincanı” da denir. Katotta ısıtılan filaman tarafından tüp içerisindeki boĢluğu 

yayılan elektronların (-) yüklü olması ve odaklama fincanının da (-) yüklü 
olması nedeniyle, filaman önünde biriken elektronlar bir “bulut kümesi” 

(cpace charge) halindedir. (bk. ġekil:2.14). 
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ġekil 2.14: Odaklama fincanı 

 
AĢağıdaki Ģekilleri incelediğimizde odaklama fincanı olmadığında, filamandan 

yayılan elektronların anottaki istenilen bölgenin dıĢında daha geniĢ alana yayıldığı için elde 

edilecek x-ıĢınları görüntülemede yetersiz olacaktır. Negatif yüklü odaklayıcı baĢlık 
olduğunda ise filamanın çevresindeki elektronların yoğunlaĢtırılarak anottaki istenilen 

bölgeye gönderilmesini sağlar ve filamanı muhafaza eder (bk. ġekil:2.15). 

 

ġekil2.15: Odaklama fincanı tarafından elektronların targete gönderilmesi 

 

2.15.2. Anot (Anode)   

 
Röntgen tüpün (+) elektrotu olup katottan gelen elektronların aniden durdurulması ile 

x-ıĢınlarının elde edilmesini sağlar. Tarihsel süreç içinde önce sabit anotlu daha sonrada 
döner anotlu tüpler geliĢtirilmiĢtir. Sabit anotlu ve döner anotlu tüp bazı farlılıklar gösterir.  

 
 Sabit Anotlu Röntgen Tüpleri 

 

Silindir Ģeklinde olup bakır bir levha ortasında yer alan tungsten (wolfram) hedeften 

oluĢur. Tungsten hedefin kalınlığı 2-3 mm, alanı ise 1-1,5 cm
2
 olup kare veya dikdörtgen 

Ģeklindedir. Anottaki tungsten hedef, X-ıĢını elde edilen alan olup bu alana foküs (focus) 

veya “fokal spot” (focal spot) denir. Foküs alanı tungstenden yapıldığından ısıya karĢı 

dayanıklıdır.  
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Tüpün anoduna uygulanan yüksek gerilimle (Kv) katotla anot arasında potansiyel fark 

meydana getirilir. Böylece katottaki elektronların anottaki foküs alanını bombardıman etmesi 

sağlanır. Foküs alanı küçüldükçe oluĢacak ıĢın demeti daralacağından radyografik kalite 

artmaktadır; ancak foküs alanı küçüldükçe, elektron bombardımanı sırasında foküs 
üzerindeki ısı da artar. Anot üzerinde yüksek ısı oluĢması ise tungsten hedefte erimeye neden 

olabilir; bu nedenle foküs alanı, radyografik kaliteyi sağlayacak kadar küçük, ısıdan 

etkilenmeyecek kadar da geniĢ olmalıdır. Bu iki özelliği sağlamak üzere, 1918 yılında çizgi-

foküs kuralı geliĢtirilmiĢtir. Çizgi-foküs kuralı, anodun katoda bakan yüzüne 15-20º eğim 

vermeye sağlanmıĢtır. Anotta x-ıĢınlarının oluĢturulduğu alana gerçek foküs denir. Gerçek 

foküs alanın büyüklüğü üç faktörün birleĢimi ile belirlenir: (a) filament boyutu ve Ģekli 

ve (b) odaklama fincanın boyutu ve Ģekli ve (c) hedef yüzey açısı 

 
Gerçek foküsün kendisinden daha küçük olan izdüĢümüne ise zahiri foküs denir. 

Zahiri foküs alanı küçüldükçe radyografik kalite artmaktadır. Gerçek foküs alanının zahiri 

foküsten büyük olması ise oluĢan ısının daha geniĢ alana yayılarak tungsten hedefin ısı 
nedeniyle erimesini önlemeye yardımcı olmaktadır. Anoda eğim vermekle, geometrik 

netsizlikler de önemli ölçüde azaltılmıĢ olmaktadır. Anot eğimi arttıkça zahiri foküs alanı 

büyüdüğünden radyografik kalite azalmaktadır. Anot eğimi azaldıkça zahiri foküs alanı 

küçüldüğünden radyografik kalite artmaktadır. Modern röntgen tüplerinde genellikle biri 
küçük diğeri büyük olmak üzere çift foküs sistemi kullanılmaktadır. Çift foküslü röntgen 

tüplerinde, katotta da çift filaman mevcuttur. Küçük filamandan yayılan elektronlar küçük 

foküs alanını, büyük filamandan yayılan elektronlar ise büyük foküs alanını bombardıman 
eder. Çift foküslü tüplerde küçük foküs alanı 1,1 mm

2
 büyük foküs alanı ise 2,2 mm

2
 

kadardır. Hem radyografik kaliteyi sağlama ve hem de oluĢacak ısıdan tüpün zarar 

görmemesi için düĢük doz değerlerini gerektiren alt ve üst ekstremite gibi ince vücut 
kısımlarının radyografisinde küçük foküs; yüksek doz değerlerini gerektiren kafa, lomber ve 

pelvis gibi kalın vücut kısımlarında ise büyük foküs kullanılır. Uygulamada uzun süre hep 

aynı foküsle çalıĢmak, oluĢacak ısı nedeniyle anot veya filaman arızalarına yol açabilir. Bu 

bakımdan, uzun süre aynı foküsle çalıĢmaktan kaçınılmalıdır; aksi halde, tüpün normal ömrü 
kısalır. 

 

Sabit anotlu tüplerde anottaki tungsten hedef, bakır bir levhanın ortasına gömülüdür. 
Bakır, iyi bir iletken olduğundan, anot alanında gerçekleĢen elektron bombardımanı sırasında 

oluĢan ısının büyük bir kısmı bakır levha vasıtasıyla tüp dıĢına iletilir. 

 

Günümüzde sabit anotlu tüplerin kullanım alanı, diĢ röntgen ve mobil (portatif) 
röntgen cihazları gibi yüksek enerjili X-ıĢını gerektirmeyen cihazlarla sınırlı kalmakta, 

röntgen cihazlarında yaygın olarak döner anotlu tüpler kullanılmaktadır. (bk. Resim:2.16, 

2.17, ġekil:2.16). 
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Resim 2.16: Sabit anot 

 

 

Resim2.17: Sabit anotlu röntgen tüplerinde anot, katot, elektron demeti 

 

 

ġekil 2.16: Sabit anotlu röntgen tüpü 
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 Döner Anotlu Röntgen Tüpleri 

 

Döner anot, disk Ģeklinde olup diskin tamamı tungstenden yapılmıĢtır. Sabit anotlu 

tüplerde olduğu gibi döner anotlu tüplerde de çizgi-foküs kuralına uyulmuĢtur. Bu amaçla, 
anot diskinin kenarlarına 7-17º eğim verilmiĢtir. Döner anotlu röntgen tüplerinde anot diski 

dakikada 3000–10000 devirle döndüğünden, katottan gelen elektronların hedefteki aynı 

noktayı bombardıman etme olasılığı azaltmaktadır. Döner anodun çalıĢması bir indüksiyon 
motoru tarafından sağlanır. Motorun cam tüpün dıĢında bulunan kısmına stator, içinde kalan 

kısmına ise rotor adı verilir. Rotor demir ve bakır çubuklardan, stator ise 

elektromıknatıslardan oluĢur. Akım, önce statordan geçer ve manyetik bir alan oluĢur, 

rotorun dönmesi sağlanır. Radyografi çekimlerinde ekspojur süresi bittiğinde duyulan ses 
rotorun durması esnasında duyulan sestir. Döner anotlu röntgen tüplerinde,  disk alanının 

sabit anotlu tüplerdeki foküs alanından geniĢ olması nedeniyle anot üzerindeki ısı oluĢumu 

minimum düzeye indirilmiĢtir. Isının bilyelere ulaĢması, anot-rotor bilyelerinde erimeye 
neden olabilir. Anot-rotor bilyelerinde ısıya bağlı erime veya zamanla olan aĢınma sonucu, 

anot diskinin devir sayısı azalmakta ve anot diski dönerken duyulan seste artıĢ olmaktadır. 

Bilgisayarlı tomografi (BT) ve anjiyografi cihazları gibi yüksek ısı kapasiteli tüplerde 
anot‟un yapısında grafit bulunur (bk. ġekil:2.17, 2.19). 

 

ġekil 2.17: Döner anotlu röntgen tüpü anot diski hedef açısı 

 
Günümüzde üretilen modern röntgen cihazlarında tüpteki hedef, tungsten-renyum 

alaĢımıdır. Mamografi cihazı gibi düĢük enerjili ısın üreten bilgisayarlı cihazlarda ise 

molibden anot kullanılmaktadır (bk. ġekil:2.18). 
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ġekil 2.18: Döner anot diski 

 

ġekil 2.19: Döner anotlu röntgen tüpü 

 

2.15.3. Cam Zarf 
 

Tüpün katot ve anot elemanlarını içinde bulunduran kısım olup modern röntgen 
tüplerinde genellikle silindir Ģeklinde üretilmektedir. Cam zarftaki pencere alanı 1–5 cm 

2 

kadardır. Bu alan foküste meydana gelen ve hastaya gönderilen X-ıĢını demetinin geçtiği 

kısım olup daha ince bir yapıdadır. 20-25 cm uzunlukta, 15 cm çapta, vakumlanmıĢ ve ısıya 
ve mekanik baskıya dayanıklı Pyrex camından yapılmıĢtır.  

 

Modern röntgen tüplerinde cam zarfın içindeki hava tamamen boĢaltılmıĢ (vakum) 
durumundadır. Cam zarfın vakum durumunda olmasıyla ısıtılan filamanın elektron yayması 

kolaylaĢır,  filamanının oksitasyonu önlenerek tüpün kullanım ömrü uzar. Ayrıca katottan 

anoda doğru yönelecek elektronların önünde hızlarını kesecek gaz atomu bulunmadığından 

daha kısa dalga boylu X-ıĢını üretilebilmesi sağlanabilmektedir. 
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Cam tüpün her iki yanına karĢılıklı olarak anot ve katot yerleĢtirilmiĢtir. Anottaki 

döner anot diski ve katottaki filaman ve odaklama fincanının da içinde yer aldığı kısım daha 

geniĢ yapıdadır. Bunun amacı; cam zarfın, yüksek voltajın oluĢturduğu elektrostatik 

yüklerden, elektron demetinden ve elektron bombardımanın meydana geldiği alanlardan 
uzaklaĢtırılmasıdır; aksi durumda, cam zarf çatlayabilir (bk. Resim:2.18). 

 

Resim 2.18: Vakum durumundaki cam zarf 

 

2.16. Haube (Havbe) 
 
Röntgen tüpünü çevreleyen ve içinde cam zarfı bulunduran koruyucu bir kılıftır. 

Haube denen bu koruyucu kılıf, personeli radyasyon ve elektrik Ģokundan korur. Haube‟nin 

pencere dıĢındaki kısımları kurĢun kaplı olup ıĢın geçirmez. Elektriksel yalıtkanlığı sağlama 

amacıyla da haube‟nin içi yağ ile doldurulmuĢtur. Cam zarf, haube‟yi dolduran yağın içine 
gömülüdür. Haube içerisindeki yağ, elektriksel yalıtkanlığı sağlamanın yanında, tüpün 

soğumasına da yardım eder. Haube içerisinde, aĢırı ısı karsısında devreyi otomatik olarak 

açan metal “körük düzeneği” mevcuttur. Bu düzenek sayesinde, tüp soğuyuncaya kadar 
ıĢınlama gerçekleĢmez (bk.ġekil:2.20, Resim:2.19) 

  

       ġekil 2.20: Röntgen tüpü haubesi                     Resim 2.19: Röntgen tüpü haubesi 
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2.17. Röntgen Tüplerinin Gücü 
 
Röntgen tüpünün gücü normal Kv değerlerinde tüpü fazla yüklemeden 

kullanılabilecek mA değerinin ıĢınlama zamanı (sn) ile olan iliĢkisine denir. Röntgen 

tüplerinin güçleri üretici tarafından belirlenir. Bu konudaki bilgiler, tüpün kullanılacağı 
röntgen cihazının kullanım kılavuzundan öğrenilebilinir. Röntgen tüplerinde de X-ıĢını 

jeneratörlerinde olduğu gibi güç KW olarak ifade edilmektedir. W = V.A dır. 

 

 Röntgen tüplerinin gücünü etkileyen faktörler: 
 

 Tüpe uygulanan akımın Ģekli 

 Elektronların çarptığı foküs (odak) alanı 

 IĢınlama süresi 

 Tüpe uygulanan Kv ve mA değerleri 

 Anot, yağ ve havbenin ısı depo etme kapasiteleri 

 Anot diskinin yaptığı devir sayısı 

 

Röntgen tüpüne yüksek voltaj uygulandığında enerjinin çok azı X-ıĢınına dönüĢmekte 
ve büyük miktarı ısı olarak açığa çıkmaktadır. Ortaya çıkan ısı HU ( heat unit) ısı birimi 

olarak adlandırılmaktadır. Tüplerin ısı depo etme kapasitesi de HU olarak ifade edilir. Isı 

ünitesi, voltaj akım ve süre çarpımına eĢittir. 
 

Örnek: Tüp ısı biriktirme kapasitesi 30.000 olan bir röntgen cihazında  60 kV 200mA 

ve 0,2 sn değerlerinde tüpe zarar vermeden art-arda kaç kez ıĢınlama yapılacağını 

hesaplayarak sonucu yorumlayınız.  
 

Kv =60 , mA = 200 , s = 0,2 

HU = kV. mA . s olduğundan 
HU = 60.200.0,2 = 3600  

Toplam ısı biriktirme kapasitesi 30.000 HU olduğundan 

30000 / 3600 = 8,3 = 8 kez art-arda güvenle ıĢınlama yapılabilir. 

 

Yukarıdaki örneğin yorumu: Bu örnekte verilen doz değerlerine göre her ıĢınlamada 

3600 HU ısı oluĢtuğundan toplam ısı biriktirme kapasitesi 30.000 olan bir röntgen tüpünde 

art arda 8 kez ıĢınlama yapılabilir. Tüp soğumadan belirtilen değerden fazla ıĢınlama 
yapılırsa ısı kapasitesi aĢılacağından, devre otomatik olarak tüpü korumaya alacağından 

ıĢınlama yapılamayacaktır.   

 
 Radyografik güç: Radyografik ıĢınlama anında tüpe emniyetle 

uygulanabilecek akımı ve tüpe zarar vermeden kaç defa uygulanabileceğini 

ifade eder. 
 Isı gücü: Arızaya neden olmadan, anot ve bir bütün olarak tüpe 

uygulanabilecek ısı miktarını ifade eder. 

 Fluoroskopik güç: Fluoroskopik incelemelerde, tüpün emniyetle devamlı 

olarak kaç dakika çalıĢtırılabileceğini ifade eder. 
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2.18. Röntgen Tüplerinden X-IĢını Elde Edilmesi 
 
Röntgen cihazlarında fiziksel etken olarak yararlanılan X-ıĢınları, röntgen tüplerinden 

elde edilmektedir. Röntgen tüpü; X-ıĢını oluĢumunu sağlayan, havası boĢaltılmıĢ (vakum) ve 

içerisinde katot ve anot olmak üzere iki elektrot bulunan cam bir zarftan ibarettir. Röntgen 
tüplerinde X-ıĢını elde edebilmek için, filamanın ısıtılarak elektron yayması ve bu 

elektronların hızla anot üzerindeki tungsten hedefe çarptırılması gerekir; bu nedenle röntgen 

tüplerinden X-ıĢını oluĢturmada temel görevleri katot elemanlarından filaman (filament) ve 

anot elemanlarından hedef (foküs) üstlenmiĢtir (bk. ġekil 2.21). 

 

ġekil 2.21: Röntgen tüpünde X-ıĢınları elde edilmesi 

 

2.18.1. Röntgen Tüplerinde GerçekleĢen Olaylar 
 

Röntgen tüplerinden X-ıĢını elde ederken termoiyonik yayılım, katot ıĢını oluĢumu, 
elektron bombardımanı ve X-ıĢını salınımı olayları meydana gelmektedir. 

 

 Termoiyonik Yayılım 

 
Röntgen cihazı açıldığında (ON konumunda), filaman transformatöründen sağlanan 

akımla filaman ısınarak akkor hale gelmekte ve filaman elektron yaymaktadır. Elektrik 

akımıyla ısıtılan filamanın etrafa elektron yaymasına termo iyonik emisyon olayı denir. 
Filamana uygulanan akım Ģiddeti (mA) ile doğru orantılı olarak flamanın etrafında bir 

elektron bulutu oluĢur. Isıtılan filamanın elektron yayması, tüpte gerçekleĢen birinci olaydır. 
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 Katot IĢını OluĢumu 

 

Filaman tarafından yayınlanan elektronlar, filaman çevresinde bulunan molibden 

levhadan yapılmıĢ (-) elektrik yüklü elektron yöneltici (EY)  (odaklama fincanı), tarafından 
bir araya toplanır. Coulomb Kanunu uyarınca, anottaki hedefe doğru itilir; ancak, EY 

tarafından sağlanan itme gücü, elektronların anoda ulaĢmaları için yeterli değildir; bu 

nedenle katotta anot arasında bir potansiyel fark (gerilim) meydan getirilmelidir. Bu 
potansiyel farkı meydana getirmek için, anot üzerine (+) yüksek voltaj (Kv) uygulanmalıdır. 

Bu amaçla, Ģehir voltajı röntgen cihazlarındaki yüksek voltaj transformatörü tarafından 

yükseltilerek, exposure (ekspojor/ıĢınlama) süresince anot üzerine yüksek voltaj uygulanır. 

Anot üzerine uygulanan (+) yüksek voltaj (Kv) nedeniyle, katotla anot arasında oluĢturulan 
potansiyel fark, katottaki elektronların hızla anoda doğru ilerlemelerine olanak sağlar. 

Katotla anot arasında meydana getirilen potansiyel farktan dolayı, katottan anoda doğru 

ilerleyen elektron demetine tüp akımı veya katot ıĢını denir. Katot ıĢını oluĢumu, tüpte 
gerçekleĢen ikinci olaydır. 

 

 Elektron Bombardımanı 

 
Anot üzerine uygulanan yüksek voltaj (Kv) değeri arttıkça katottan anoda doğru 

seyreden elektronların kinetik enerjileri de artmaktadır. Röntgen tüpünün anotuna uygulanan 
voltajın değeri röntgen cihazı kumanda panosundaki Kv düğmesiyle kontrol edilmektedir; 

dolayısıyla, Kv ayarıyla, röntgen tüpünde katottan anoda doğru ilerleyen elektron demetinin 

hızı (kinetik enerjileri) belirlenmektedir. Elektronların foküs denilen hedefe çarptırılması ise 
katottaki odaklama fincanı tarafından sağlanmaktadır. Anot üzerine uygulanan (+) yüksek 

voltaj nedeniyle, katottan ayrılıp büyük bir hızla anot alanına ulaĢan elektronlar, anottaki 

tungsten hedefin (-) yüklü elektrik alanıyla karĢılaĢır. Katottan gelen elektronlar da (-) yüklü 

olduğundan, karĢılıklı aynı cins yüklerin çarpıĢması sonucu büyük bir elektron 

bombardımanı meydana gelir. Söz konusu elektron bombardımanı, tüpte gerçekleĢen 

üçüncü olaydır. Anot alanında meydana gelen elektron bombardımanı nedeniyle katottan 

gelen elektronlardan % 99 kadarı hız kaybına uğradığından sahip oldukları kinetik enerji ısı 
enerjisine dönüĢmektedir. ĠĢte katottan gelen yüksek kinetik enerjiye sahip elektronlardan 

anot alanında hızları durdurulanların kinetik enerjilerinin ısı enerjisine dönüĢmesi bu esasa 

dayanır. Elektron bombardımanı sonucu anotta oluĢan bu ısı, anottaki bakır iletken 

yardımıyla tüp dıĢına taĢınır. 
  

 X-IĢını Salımı 
 

Elektron bombardımanında katottan gelen yüksek kinetik enerjiye sahip elektronların 
% 99‟u ısı enerjisine dönüĢür %1 oranındaki elektron demetçiği ise anottaki hedefi oluĢturan 

tungsten atomunun iç yörüngelerine girer. Tungsten atomunun iç yörüngelerine giren bu %1 

oranındaki elektron demetçiği kendi kinetik enerjilerini tungsten atomunun elektronlarına 
aktarırlar. Böylece tungsten atomunun yörüngesinde bulunan elektronlar katottan gelen 

yüksek kinetik enerjili elektronlarla birleĢir. Bu birleĢme sonucunda artık bulundukları 

yörüngede duramaz; dolayısıyla kendilerine uygun daha üst enerji seviyeli yörüngelere 

geçer. Bu elektronların daha üst enerji seviyelerine geçerken aldıkları yolla iĢ yapmıĢ olurlar. 
Bunun sonucu yapılan iĢ sonucunda enerji açığa çıkar. Açığa çıkan bu enerji X-ıĢını 

salınımıdır. 
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Targetteki tungsten atomunun yörüngelerini göz önünde bulundurduğumuzda en içten 

dıĢa doğru K,L,M,N yörüngeleri karakteristik radyasyonun elde edildiği yörüngelerdir. 

Buradan ortaya çıkaracağımız sonuç tungsten atomunun dıĢ yörüngelerinden çekirdeğine 

yaklaĢtıkça X-ıĢınlarının dalga boyu kısalmakta, penetrasyon özellikleri artmaktadır; 
dolayısıyla meydana gelecek x-ıĢınları, çekirdeğe ne kadar yakın yörüngeden elde edilmiĢse 

enerjileri de o kadar fazla olacaktır.  
 

 Karakteristik radyasyon; katottan gelen ve %1‟lik elektron demetçiği 

içinde bulunan yüksek enerjili elektronlar anottaki tungsten atomunun 

yörüngelerinden elektron söker. Ġç yörüngelerden sökülen elektronların 
yerini dıĢ yörüngelerdeki elektronlar tarafından doldurulurken X-ıĢını 

meydana gelir. OluĢan bu X-ıĢınına karakteristik radyasyon denir. 
 

Burada dikkat çekeceğimiz bir nokta, anoda çarpan elektronların enerjileri birbirine 

eĢittir fakat oluĢan X-ıĢını demetindeki fotonların enerjileri birbirine eĢit değildir. Bunun 

baĢlıca nedeni, frenleme (Bremsstrahlung)  radyasyondur.  
 

 Frenleme (Bremsstrahlung) radyasyon; katottan gelen ve anottaki 

hedefi bombardıman eden elektronlardan bazıları tungstenin 
yörüngelerinde bulunan elektronlarla karĢılaĢmadan çekirdeğe ulaĢır. Bu 

tür transit elektronlardan bazıları, çekirdeğin pozitif elektrostatik çekim 

alanında yavaĢlar. Böylece, bu transit elektronların taĢıdığı kinetik 
enerjilerden bir kısmı radyasyon enerjisine dönüĢür. Burada çekirdeğin 

(+) elektrik alanı elektronun hızını frenlediğinden, elektronun çekirdek 

alanında kaybettiği hız (kinetik enerji) sonucu oluĢan radyasyona 

frenleme radyasyon denir (bk. ġekil:2.22). 
 

X-ıĢınları, yumuĢak karakterli ve sert karakterli ıĢınlar olmak üzere iki gruba ayrılır:  
 

 YumuĢak karakterli x- ıĢınları; dalga boyları 0,8 A° büyük ıĢınlar, 

yumuĢak karakterlidir ve tungsten atomunun iç yörüngelerinden dıĢ 
yörüngelerine doğru yumuĢaklaĢır. Dalga boyları uzun, frekansları 

düĢüktür; penetrasyon yetenekleri ve kendilerini oluĢturan fotonların 

enerjileri azdır. Röntgen tüpüne uygulanan anot voltajı (Kv) azaldıkça 
elde edilecek X-ıĢınlarının dalga boyu uzayacağından X-ıĢını demetinin 

karakteri yumuĢar. Ayrıca; X-ıĢınlarının elde edildiği hedef (target) 

maddesinin atom numarası azaldıkça da X-ıĢınlarının karakteri yumuĢar.  

X-ıĢınlarının yumuĢaklığı, dalga boyuyla doğru orantılıdır. 
 

 Sert karakterli x- ıĢınları; dalga boyları 0,8 A° küçük ıĢınlar sert 

karakterli X-ıĢınlarıdır. Tungsten atomunun çekirdeğine yaklaĢtıkça 
meydana gelen X-ıĢınlarının karakteri sertleĢir. Dalga boyları kısa, 

frekansları yüksektir; penetrasyon yetenekleri ve kendilerini oluĢturan 

fotonların enerjileri fazladır. X-ıĢınlarının sertliği dalga boyuyla ters 
orantılıdır. Röntgen tüpüne uygulanan anot voltajı (Kv) arttıkça, elde 

edilecek X-ıĢınlarının dalga boyu kısalacağından X-ıĢını demetinin 

karakteri sertleĢir. Ayrıca, x-ıĢınlarının elde edildiği hedef (target) 
maddesinin atom numarası arttıkça da X-ıĢınlarının karakteri sertleĢir. 
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ġekil 2.22: Tungsten atomunda X-ıĢınını elde edilmesi 
 

X –ıĢını, maddeden geçerken madde atomları ile çok sayıda etkileĢime uğrar. Bu 

etkileĢimler içinde ikisi, tanısal radyolojide çok önemlidir. Bu iki etkileĢim; X-ıĢınının 

maddeden geçerken emilmesine (absorbsiyon) neden olan fotoelektrik olay ve saçılmasına 

(scatter) neden olan Compton olayı olarak isimlendirilir. Saçılmaya neden olan bir diğer 
etkileĢim ise Thomson olayıdır fakat Thomson olayının tanısal radyolojide fazla rolü 

bulunmamaktadır. 
 

 Fotoelektrik olay; düĢük enerjili ıĢının, yüksek atom numaralı madde ile 

etkileĢmesinde görülür. X-ıĢını demetindeki düĢük enerjili foton madde, 

atomunun yörüngelerindeki elektronlardan birine çarparak tüm enerjisini 
kaybeder ve elektronu yerinden söker. Bu olaya fotoelektrik olay denir. 

Burada bir elektronun kaybeden atom, iyonize olmuĢtur. Sökülen bu 

elektronun yeri, bir üst yörünge elektronu tarafından doldurulurken 
karakteristik radyasyon oluĢur (bk. ġekil:2.23). 
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ġekil 2.23: Fotoelektrik olayda fotonun madde ile etkileĢimi 

 

 

 Compton olayı; orta enerjili ıĢının atom numarası düĢük madde ile 

etkileĢiminde görülür. Foton, atomun yörüngelerinden bir elektron söker 
ve enerjisi azalmıĢ bir Ģekilde yön değiĢtirerek yoluna devam eder. 

Atomdan sökülen elektrona compton elektron denir. Elektrondan 

boĢalan yer, dıĢ yörüngedeki baĢka bir elektron tarafından doldurulurken 
karakteristik radyasyon ortaya çıkar (bk. ġekil:2.24). 

 

 

ġekil 2.24: Compton olayında, fotonun madde ile etkileĢimi 
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2.19. Röntgen Cihazı Elektrik Devresi  

 

ġekil 2.25: Röntgen cihazı elektrik devresi 
 

1. Ana Ģalter    
2. Elektromanyetik devre kesici 

3. Hat voltaj kompansatörü 

4. Hat voltaj göstergesi 

5. Ototransformatörü primer devresi 
6. Ototransformatörü primer sargıları 

7. Kilovolt seçici 

8. Kilovoltmetre 
9. Ekspojur  kontaktör 

10. Filaman devresi değiĢken direnç 

11. Filaman transformatörü 
12.Yüksek voltaj transformatörünün primer devresi ( ototransformatörünün sekonder 

devresi) 

13. Zamanlayıcı devre (timer) 

14. Ekspojur kontaktör devresi 
15. Yüksek voltaj transformatörü sekonder devresi ve miliampermetre bağlantısı 

16. Doğrultmaç olarak kullanılan diyotlara ait devre 

17. X- ıĢını tüpü 
18. Rotor ve stator 
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Resim 2.20: Röntgen cihazı üzerinde Ģehir Ģebekesinin bağlantı geçiĢi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Röntgen cihazının elektrik devrelerini ayırt edebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Güç kaynağı çeĢitlerini ayırt ediniz. 
 Güç kaynağı çeĢitlerini internet 

ortamında araĢtırınız. 

 Röntgen cihazı üzerinde sigortaları 

gösteriniz. 

 Sigortaları amperajlarına göre 

inceleyiniz. 

 Ana Ģalterin yerini kavrayınız.  Ana Ģalter ait Ģekli inceleyiniz 

 Röntgen cihazında topraklamanın 

önemini kavrayınız. 

 Ana Ģalterin ve cihazın topraklamasına 

ait Ģekli inceleyiniz. 

 Röntgen cihazında elektro manyetik 

devre kesicinin önemini kavrayınız. 

 Röntgen cihazı elektrik devresine ait 

Ģekli inceleyiniz. 

 Röntgen cihazı üzerinde 
ototransformatörünü gösteriniz. 

 Röntgen cihazı üzerinde yer alan kilovolt 

seçicinin önemini kavrayınız. 

 Röntgen cihazı üzerinde yer alan timerın 

(zamanlayıcı devre) önemini kavrayınız. 

 Röntgen cihazı üzerinde yer alan 
elektromanyetik eksposure kontaktörün 

önemini kavramak. 

 Röntgen cihazı üzerinde yer alan filaman 

devresinin önemini kavrayınız. 

 Röntgen cihazı üzerinde yer alan yüksek 
voltaj devresinin önemini kavrayınız. 

 Röntgen cihazı üzerinde yer alan köprü 

tipi tam dalga doğrultmaçların önemini 

kavrayınız. 

 Köprü tipi bağlanmıĢ diyotlara ait Ģekli 
inceleyiniz. 

 Röntgen cihazı üzerinde yer alan yüksek 

voltaj kablolarının önemini kavrayınız. 

 Yüksek voltaj kablolarına ait Ģekli 

inceleyiniz. 

 Röntgen cihazı üzerinde yer alan X-ıĢını 

tüpüne ait bilgileri kavrayınız. 
 Röntgen tüpüne ait Ģekli inceleyiniz. 

 X-ıĢını tüpünde X-ıĢını elde edilmesinde 
meydana gelen olayları kavrayınız. 

 Tungsten atomunda x-ıĢınlarının elde 
edilmesiyle ilgili Ģekli inceleyiniz. 

 Röntgen cihazı elektrik devresini 

kavrayınız. 

 Röntgen cihazı elektrik devtesine ait 

Ģekli inceleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi röntgen cihazının çalıĢması ve X-ıĢını elde edilmesinde 

gerekli olan yüksek gerilimli AC‟nin üretildiği yerdir? 

A) Alternatör 
B) Kondansatör 

C) Akümülatör 

D) Pil 
E) Transistör 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi röntgen cihazı elektrik devresi elemanları ile ilgili doğru 

değildir? 
A) Sigortalar, AC ve DC devrelerinde kullanılan cihazları ve bu cihazlara mahsus 

iletkenleri, aĢırı akım ve kısa devrelere karĢı koruyan devreleri ve cihazı hasardan 

kurtaran açma elamanlarıdır.  
B) Ana Ģalter, röntgen cihazının normal çalıĢtırılma Ģartlarında devreyi açmaya, 

kapamaya ve bu devrenin akımını taĢımaya yarayan mekanik bir açma -kapama 

cihazıdır. 
C) Elektromanyetik devre kesici, elektriğin manyetik etkisinden yararlanılarak 

yapılmıĢ otomatik bir devre anahtarıdır.  

D) Timerın görevi; ototransformatörünün sekonder sargı sayısını ayarlamaktır. 

E) Röntgen cihazını kısa devre ve aĢırı akımdan otomatik korumak için elektro 
manyetik devre kesici kullanılmaktadır. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi röntgen cihazı güç kaynağı devresinde yer almaz? 
A) Elektromanyetik devre kesici 

B) Ana Ģalter 

C) Sigortalar 
D) Ekspojur kontaktör 

E) Topraklama 

 

4. AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 
A) Elektro manyetik devre kesici, röntgen cihazlarında ana Ģalter ile 

ototransformatörünün primer devresi arasında yer alır. 

B) Ototransformatörü AC‟nin diğer transformatörlere dağıtımını sağlar. 
C) Kilovolt seçici timer ve ekspojur kontaktör elemanları ototransformatörü üzerine 

bağlıdır. 

D) Filaman devresinde devre elemanı olarak filaman transformatörü ve dirençler yer 

alır.  
E) Kilovolt seçicinin görevi; yüksek voltaj transformatörünün sekonder sargı sayısını 

ayarlamaktır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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5. AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 
A) Timer; Röntgen cihazlarında pozlama zamanı ayarlayıcı olarak kullanılır. 

B) Filaman transformatörü kumanda panelindeki bölümde yer alır. 
C) Filaman devresi, röntgen tüpünün filamanını ısıtmak için gerekli olan akımı sağlar. 

D) Ototransformatörünün sekonder devresi yüksek voltaj transformatörünün primer 

devresi durumundadır. Ġ 

E) Klasik röntgen cihazlarında doğrultmaç olarak diyotlar kullanılır. 
 

 

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. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. Ġki P tipi madde arasına N tipi madde veya iki N tipi madde arasına P tipi madde 

konularak elde edilen yarı iletken devre elemanına ne denir? 

A) Kondansatör 
B) Bobin  

C) Direnç  

D) Diyot  
E) Transistör 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi triyot lambalarla ilgili olarak yanlıĢtır? 

A) Triyot lambanın ilk parçası iki paralel çubuk Ģeklindeki anottur. 
B) Triyot lambanın ikinci parçası (-) kutuplu katot ve filamandır 

C) Triyot lambalarda diyottan farklı olarak filamanla anot arasına yerleĢtirilmiĢ ızgara 

mevcuttur. 
D) Izgaranın özelliği filaman ve katot arasında yol alan ve ızgara aralıklarından geçen 

elektronların miktarını kontrol altına almaktır. 

E) Filaman tungsten telinden yapılmıĢtır. 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi transistörlerin özelliklerinden değildir? 

A) ÇalıĢma ömürleri kısadır. 

B) Yarı iletkendir. 
C) Lambalar gibi cam değildir kırılmaz. 

D) Çok az enerji ister. 

E) Pille de çalıĢır. 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi yüksek voltaj kabloları ile ilgili olarak yanlıĢtır? 

A) Röntgen cihazlarında, ototransformatörü ile röntgen tüpü arasında elektriksel 

bağlantıyı sağlar. 
B) Doğrultmaçlarda elde edilen DC‟yi tüpe taĢıma görevi yapar. 

C) IĢınlama süresince üzerinde yüksek volta bulundukları için özel olarak üretilmiĢtir. 

D) Ġçinde üç adet bakır iletken mevcuttur. 
E) Yüksek voltaj kablolarının en dıĢında koruyucu tabaka olarak plastikten yapılmıĢ 

bir tabaka mevcuttur. 

 
5. Röntgen tüplerinde filamanın elektron yayması için ısısı en az kaç °C olmalıdır? 

A) 2000°C 

B) 1800°C 

C) 2200°C 
D) 1000°C 

E) 3000°C 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Pil
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6. AĢağıdakilerden hangisi, odaklayıcı baĢlık yükü ile ilgili doğru bir bilgidir? 
A) + 

B) –  
C) Nötr 

D) Yarı iletken 

E) Hiçbiri 

 
7. AĢağıdakilerden hangisi foküs (fokal spot) tanımı için doğrudur? 

A) Anodun katoda bakan yüzüne eğim vermektir. 

B) Katotta filamanın elektron yaydığı alandır. 
C) Anotta ısının dıĢarı atılmasında kullanılan bakır levhadır. 

D) Anottaki tungsten hedefte X-ıĢınının elde edildiği alandır. 

E) Odaklama fincanının bulunduğu kısımdır. 
 

8. Gerçek foküs alanının büyüklüğü üç faktörün birleĢimi ile belirlenir. AĢağıdakilerden 

hangisi bu faktörlerden biri değildir? 

A) Bakır levhanın büyüklüğü 
B) Filamentin boyutu ve Ģekli 

C) Odaklama fincanının boyutu 

D) Hedef yüzey açısı 
E) Odaklama fincanın Ģekli 

 
9. Sabit anotlu röntgen tüplerinde anot diskinin kenarlarına kaç derecelik eğim 

verilmiĢtir? 

A) 10-15° 

B) 8-15° 
C) 7-17° 

D) 8-10° 

E) 15-20° 
 

10. AĢağıdakilerden hangisi çizgi-foküs kuralının geliĢtirilmesinin amaçlarından değildir?  

A) Daha kısa dalga boylu X-ıĢını elde etmek 

B) Foküs alanını ısıdan etkilenmeyecek kadar geniĢ olmasını sağlamak 
C) Tüp içinde oluĢacak ısının anottaki bakır levha tarafından daha kolay atılmasını 

sağlamak 

D) Foküs alanın radyografik kaliteyi sağlayacak kadar küçük olması 
E) Anodun katoda bakan yüzüne 15-20º eğim verilmesinin sağlanması 

 

11. Döner anotlu röntgen tüplerinde anot diskinin kenarlarına kaç derecelik eğim 

verilmiĢtir? 
A) 7-17° 

B) 5-10° 

C) 10-25° 
D) 10-18° 

E) 18-10° 
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12. AĢağıdakilerden hangisi cam zarfın özellikleri arasında yer almaz? 

A) Tüpün katot ve anodunu içinde bulunduran kısımdır. 

B) Modern röntgen tüplerinde genellikle silindir Ģeklindedir. 

C) Cam zarf vakum durumunda olmamalıdır. 
D) Isı ve mekanik baskıya karĢı dayanıklı pyrex camından yapılmıĢtır. 

E) Cam zarftaki pencere alanı 1–5 cm 
2 
kadardır. 

 
13. AĢağıdakilerden hangisi haube ile ilgili olarak yanlıĢtır? 

A) Pencere dıĢındaki kısımları kurĢun kaplı olup ıĢın geçirmez. 

B) Elektriksel yalıtkanlığı sağlama amacıyla içi yağ ile doldurulmuĢtur. 

C) Personeli radyasyon ve elektrik Ģokundan korur. 
D) Timer (zamanlayıcı) haube içinde tüple bağlantılandırılmıĢtır.  

E) Röntgen tüpünü çevreleyen ve içinde cam zarfı bulunduran koruyucu bir kılıftır.  

 
14. Modern röntgen cihazlarında tüp akımını ölçen „„miliampermetre‟‟ nereye 

bağlanmıĢtır? 

A) Ototransformatörünün primer devresine 
B) Yüksek voltaj transformatörünün sekonder devresine 

C) Güç kaynağı devresine 

D) Filaman devresine 

E) Röntgen tüpüne 
 

15. AĢağıdakilerden hangisi röntgen tüplerinde meydana gelen olaylar arasında yer 

almaz? 
A) Termoiyonik yayılım 

B) Katot ıĢını oluĢumu 

C) Elektron bombardımanı 

D) X -ıĢını oluĢumu  
E) X-ıĢını bombardımanı 

 

 

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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AÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 E 

4 D 

5 A 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 D 

4 E 

5 B 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 D 

3 A 

4 A 

5 C 

6 B 

7 D 

8 A 

9 E 

10 C 

11 A 

12 C 

13 D 

14 B 

15 E 

 

N KA

CEVAP ANAHTARLARI 
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