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ALAN

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

MESLEK

Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları

MODÜLÜN ADI

Hasta Başı Monitör Giriş Çıkış Üniteleri
Hasta başı monitörünün ölçtüğü parametreleri ve monitörün
kurulumunu öğreten öğrenme materyalidir.
40/32
“Biyomedikal Cihaz Teknolojileri” alan ortak, “Kalp Sinyal
İzleyiciler ve Elektrokardiyografi Donanımı” modüllerini
başarmış olmak

MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

Genel Amaç
Hasta başı monitör (HBM) giriş-çıkış üniteleri arızalarını
standartlara uygun ve hatasız olarak giderebileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Amaçlar
1. Hasta başı monitör besleme-güç ünitesi arızalarını
giderebileceksiniz.
2. Hasta başı monitör ekran-görüntü arızalarını
giderebileceksiniz.
3. Hasta başı monitör yazıcı arızalarını
giderebileceksiniz.
4. Hasta başı monitör kayıt üniteleri arızalarını
giderebileceksiniz.
Ortam: Elektronik laboratuvarı
Donanım:, Hasta başı monitör, hasta başı monitör kullanım
kılavuzları, multimetre ve bilgi teknolojileri
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Günümüzde insan ihtiyaçlarının değişim göstermesi mesleki eğitimde de yeni
alanların açılmasını zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde yeni gelişen meslek alanlarından biri de
“Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı”dır. Bu cihazların üretiminde ülkemiz yetersiz
olmakla birlikte; bakım, onarım ve kalibrasyon gibi hizmetlerinde aktif rol oynamamız
kaçınılmazdır. Biyomedikal cihaz teknolojileri alanında nitelikli eleman olabilmek için
elektrik, elektronik gibi temel derslerin yanı sıra temel anatomi ve yabancı dil bilgilerinin de
önemi büyüktür.
Alanımız içinde önemli bir yer tutan hasta başı monitör cihazı, fizyolojik sinyal izleme
ve teşhis ve kayıt cihazları kapsamına girer. Ameliyathane, yoğun bakım üniteleri ve
hastanelerin acil kısımlarında da bu cihaz vazgeçilmezdir. Bu cihazı önemli kılan özellik,
cihazın bize insan vücudu parametreleri hakkında değerli veriler sunabilmesidir.
Bu modül; cihazın besleme ünitesi, ekran yapısı, dâhilî yazıcısı ve kayıt ünitesi
hakkında bilgi vermekte ve temel arızalarının giderilme yöntemlerini açıklamaktadır. Verilen
bu bilgiler ışığında cihazın konuyla ilgili arıza ve bakımlarını yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Hasta başı monitörlerin
giderebileceksiniz.

besleme-güç

ünitesi

birimlerini

tanıyıp

arızalarını

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bulunan biyomedikal cihaz teknik servislerini ve hastaneleri gezerek
hasta başı monitörlerde ortaya çıkan besleme-güç ünitesi arızalarını araştırınız.

1. HASTA BAŞI MONİTÖR BESLEME GÜÇ
ÜNİTESİ
Günümüzde birçok elektronik cihazda olduğu gibi hasta başı monitörlerde de SMPS
tarzı besleme üniteleri kullanılmaktadır. SMPS devreleri, şebeke geriliminin aşağı-yukarı
dalgalanmalarına karşı AC giriş gerilimini sabitler ve çıkıştan çekilen yüksek akım ve kısa
devreye karşı besleme ünitesini korur.
Aşağıda temel çalışma prensipleri aynı olması sebebiyle herhangi bir hasta başı
monitörün güç kartı devresi görülmektedir (Resim 1.1). Farklı tip hasta başı monitörlerdeki
besleme devreleri temelde aynı olmasına rağmen örneğin transistörler yerine entegre
kullanımı gibi ufak tefek farklılıklar göstermektedir.

Resim 1.1: Hasta başı monitör power boardı (güç kartı)

Şimdi bir hasta başı monitörün güç devresinin hangi temel katlardan oluştuğunu ve bu
katların görevlerini gözden geçirelim.
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1.1. Güç Kaynağı
Güç kaynağı sistemi Şekil 1.1’deki blok şemada kesik çizgilerle gösterildiği gibi üç alt
kısımdan oluşur:

Sigorta ve filtre katı

Güç katı

Kontrol katı
Şekil 1.1’de blok şema olarak verilen güç kaynağı devresi; monitöre uygulanan AC
gerilimi, sigorta ve filtre elemanları sayesinde monitörün gerek duyduğu regüleli ve
regülesiz DC gerilimlere çevirir.

Şekil 1.1: Hasta başı monitör güç kaynağı blok şeması

1.1.1. Sigorta ve Filtre Katı
Şekil 1.2’deki sigorta, filtre ve doğrultmaçtan oluşan kat monitörün alt sistem
devrelerinin regüleli ve regülesiz DC gerilimlerini sağlar.
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Şekil 1.2: Sigorta, filtre ve doğrultma devreleri
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Sigorta ve filtre katı; sigorta ve filtre devresi ve doğrultma devresi gibi iki alt devreden
oluşur ( Şekil 1.2).
Sigorta ve filtre devresi;

Hat filtre muhafazası,

F1 ve F2 sigortaları,

Hat anahtar ve kablosu,

C1, C2, C3 ve C4 kapasiteleri ile L1 bobini,

R1 ve R2 dirençleri, L2 ve L3 bobinleri ve C5 ile C6 kapasitelerinin
birleşimiyle oluşan ortak mod filtresi,

DS1 Ve DS2 neonları, VZ1 ve VZ2 varistörleri,

S1 ve S2 hat seçme anahtarları ve

Diğer “komponent” lerden oluşur.
Neonlar ve varistörler girişe uygulanabilecek yüksek gerilime karşı koruma sağlar.
Örneğin voltaj seçme anahtarı 100V’a ayarlıyken monitöre 240V uygulanırsa neonlar
ateşlenir. Bu da F1 ve F2 sigortalarının yanmasına sebep olur. İşleme yeniden başlamak için
monitör kapatılmalı ve sağlam sigortalar yerleştirilmelidir. R3 ve R4 dirençleri, AC kat
sigortaları açılana kadar neonlardan geçen akımı sınırlar. S1 ve S2 hat seçme anahtarları
uygun olan AC giriş gerilim seviyesiyle aynı olacak şekilde ayarlanmalıdır.
Doğrultma devresi;

CR1’den CR4’e kadar olan diyotlar,

Güç katında bulunan C1 ve C2 filtre kondansatörleri ve

Diğer “komponent” lerden oluşur.
Soğutma fanı gerekli olan AC gücü “transformatör primer” inden alır. Doğrultulan
çıkış C1 ve C2 kapasiteleri tarafından yükseltilerek 300 VDC civarında elde edilir.

1.1.2. Güç Katı
Güç katı şu iki alt devreden oluşur:

Anahtarlama transistör devresi

Anahtarlamalı güç kaynağı
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Şekil 1.3: Anahtarlama transistör devresi ve SMPS DC güç kaynağı
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Şekil 1.3’te gösterilen güç katındaki anahtarlamalı güç kaynağı devresi (SMPS)
aşağıdaki gerilimleri üretir: +30VDC, +5VDC, ±12VDC
+5V SMPS gerilimi, kontrol katında bulunan darbe genişlik modülatörünün
kontrolüyle regüle edilir. SMPS devresi, lojik, analog ve işlemsel yükselteç devrelerinin
çalışması için DC gerilimi sağlar. Bu devreler T2 transformatörünün girişine uygulanan
darbe genişlik modüleli alternatif gerilimi DC gerilime çevirir. T2 transformatörünün
sekonder sargıları SMPS DC gerilimlerini üretir.
Şekil 1.3’te gösterilen anahtarlamalı transistör devre elemanları;

Ana anahtarlama transistörleri Q1 ve Q2,

Q3’den Q10’a kadar olan transistörler,

CR1’den CR10’a kadar olan diyotlar,

VR1 ve VR2 zener diyotları,

T1A ve T1B transformatörleri ve

Diğer “komponent” lerdir.
C1 ve C2 filtre kondansatörleri vasıtasıyla arttırılan potansiyel, ana anahtarlama
transformatörü T2’yi sürmek için gerekli olan akım kaynağıdır. Bu akım ana anahtarlama
transistörleri Q1 ve Q2 tarafından T2’nin “primer” i üzerinde “pals” oluşturur. Q1 ve Q2
transistörlerinin on/off (açma/kapama) zamanını kontrol eden bu iki transistörün kontrol
devresi, benzer bir durumda aynı “komponent” leri ve işlemi içerir. Bu yüzden sadece Q1
transistörü için kontrol devresi tanıtılmıştır.
Power supply kontrol katında bulunan Q1 çıkış transistöründen elde edilen
“anahtarlama pals” i, Q9 transistörünün beyzine aktarılır. Bu devre, “anahtarlama pals” inin
artmasına ve azalmasına bağlı olarak iki şarta göre çalışır.
Pals arttığında, Q9 terminal 1’den terminal 2’ye T1A transformatörünün primeri
üzerinden sağlanan +15VDC’den alınan akımı iletir. Bu akan akım Q7 transistörünün iletime
geçebilmesi için transformatör sekonderinde bir akıma sebep olur. Q7 transistörü, Q1 ana
anahtarlama transistörünün iletime geçebilmesi için “beyz” akım kaynağı görevini görür.
Q1’den akan “beyz-emiter akımı” R11 direnci tarafından sınırlandırılır, C5 kondansatörü şarj
olur.
Anahtarlamalı güç kaynağı (SMPS) devresi hakkında şunlar belirtilebilir:
Üç sekonder sargısı, SMPS’nin T2 ana transformatöründen, bağımsız çıkışlar üretir.
Bu gerilimler güç kaynağı alt sistemlerinde ve monitör tarafından kullanılır. Şekil 1.3’te
gösterilen SMPS, üç kattan (alt devre) oluşur. T2’nin sekonder sargısında elde edilen
gerilimler;

+30VDC regülesiz kaynak,

+5VDC pals genişlik regüleli kaynak,

±12VDC regüleli kaynak gerilimleridir.
+30VDC kaynak: CR11’den CR14’e diyotları, F3 sigortasını, L1 bobinini, C8
kondansatörünü ve R16 alt devrelerini içerir.
Diyotlar +30VDC regülesiz çıkış veren tam dalga köprü tipi doğrultmacı oluşturur.
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+5VDC kaynak alt devresi: CR15 ve CR16 zener diyotları, L3 bobini, akım ayar
direnci ve diğer “komponent” leri içerir.
±12VDC kaynak alt devresi: CR17’den CR19’a diyotları, üç terminalli gerilim
regülatörleri U1 ve U2’yi ve diğer “komponent” leri içerir.

1.1.3. Kontrol Katı
Şekil 1.4’te gösterilen kontrol katındaki geleneksel doğrusal (lineer) doğrultma ve
regüle devreleri sadece güç kaynağında kullanılan aşağıdaki gerilimleri üretmektedir.

±20VDC regülesiz

±15VDC regüleli

+12VDC regüleli

+2,5VDC regüleli
Aynı zamanda kontrol katındaki (Şekil 1.5’te) U4 darbe genişlik modülatörü aynı
katta U5A/B komparatörün referans gerilim değeri için kullanılan +5VDC REF değerini
üretir.

Şekil 1.4: Lineer gerilim kaynağı devresi

Kontrol katının önemli alt devrelerinden “Lineer Gerilim Kaynağı Devresi” Şekil
1.4’te gösterilmiştir. Devre; 1- Doğrusal kaynak transformatörü A4T1’i, 2- CR1’den CR9’a
diyotları, 3- U1, U2, U3 ve U12 regülatörlerini, 4- C1’den C7’ye kapasiteleri ve diğer
komponentleri içerir.
Bu devre giriş AC gerilimini; ±20VDC regülesiz gerilime, ±15V regüleli gerilime ve
+12VDC ve +2,5VDC regüleli gerilimlere dönüştürür.
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A4T1 transformatörüne uygulanan AC giriş gerilimi; 100, 120, 220 veya 240V
olabilir. Şekil 2’de gösterilen S1 ve S2 gerilim seçme anahtarları uygun değere ayarlanır.
CR1-CR4 diyotlarının oluşturduğu köprü tipi doğrultmaç çıkışından ±20V
doğrultulmuş DC gerilim alınır. Bu çıkışlar, C1 ve C2 şönt filtre kapasiteleri sayesinde
yükseltilir.
U1 gerilim regülatörünün girişine uygulanan +20V DC gerilim, çıkışında +15V olarak
görülür. Aynı şekilde U2’nin girişine de uygulanmış olan +20V gerilim U2 çıkışında +12V
olarak görülür. U12 gerilim regülatörünün girişinde +12V olup çıkışında +2,5V DC elde
edilir.
U1,U2 ve U12 pozitif gerilim regülatörleri olduğu hâlde, U3 negatif gerilim
regülatörüdür ve girişine uygulanan -20V DC gerilim çıkışında -15V olarak elde edilir.

Şekil 1.5: Pulse width modulator (darbe–genişlik modülatör) , deadtime ve shutdown devresi

Şekil 1.5’te yine kontrol katının önemli alt devrelerinden darbe–genişlik modülatör
(PWM) devresi görülmektedir ki bu devre; 1- Darbe-genişlik modülatörü, 2- Push-pull çıkış
transistörleri Q1, Q2 ve diğer ilgili komponentleri içerir.

Genişlik modüleli dikdörtgensel dalga formu veren bu devre:

Q1 Ve Q2 çıkış transistörlerinin beyzlerini sürer.

+5V DC SMPS gerilimini regüle eder. Q1 ve Q2 transistörlerinin çıkış palsleri,
ana anahtarlama transistörlerinin beyzlerinin sürülmesi için aktarılır. Beyz
10

sürme devresinin kontrolüyle, ana anahtarlama transistörlerinin iletimde kalma
zamanı kontrol edilebilmektedir. Sonuç olarak T2’nin primerine uygulanan
akım miktarı kontrol edilir. T2 üzerinden geçen akımın kontrolü, T2
sekonderinin +5V’luk DC çıkışını regüle eder.
Özellikle, +5V DC SMPS gerilimi, R23 ve R24 dirençlerinin oluşturduğu gerilim
bölücü devre vasıtasıyla, darbe –genişlik modülatörü U4 içindeki hata yükseltecinin 1 nolu
eviren girişine uygulanır. Gerilim regülatörü U12’nin +2,5V DC çıkışı, hata yükseltecinin 2
nolu evirmeyen referans girişine uygulanır. Hata yükseltecinin çıkışı onun fark yükselteci
girişini sürer. Sonuç olarak U4 tarafından üretilen dikdörtgensel dalga formları, +5V DC
SMPS gerilimindeki genlik değişimleri sayesinde genişlik modülelidir. Nihai olarak bu
genişlik modüleli palsler, T2 anahtarlama transformatörü üzerinden geçen akımı kontrol eder
ve böylece +5V DC kaynak gerilimini regüle eder.
Son olarak yine Şekil 1.5’te yerini alan “Deadtime Circuit” devresi; 1- Q3 ve Q4
transistörlerini, 2- R25’ten R28’e dirençleri, 3- C12 kapasitesini ve 4- U5C komparatörünü
içerir.
U4 modülatörünün 12 nolu pin çıkışında anahtarlama regülatör palsinin birinin bitimi
ve 13 nolu pin çıkışında bir sonraki palsin başlangıcı arasında minimum bir boşluk olmadığı
sürece, ana güç kaynağı kartında bulunan anahtarlama transistörleri Q1 ve Q2 aynı anda
iletime geçebilir ki bu da onların bozulmasına sebep olur.
Bu olası problemden kaçınmak için, deadtime (boşluk) devresi osilatör frekansını
değiştirmeksizin palsler arasında minimum 3µsn.lik bir boşluk sağlar.

1.1.4. Li-ion Batarya Yapıları
Lityum iyon (Li-Ion) pillerde, lityum metali kullanılmaz. Çünkü lityum metali çok
aktiftir. Lityum metali yerine lityum bileşiği kullanılır.
Lityum iyon (Li-Ion), bir çeşit yeniden doldurulabilir pildir. Cep telefonundan dizüstü
bilgisayara kadar elektronik ürünlerde, günümüzde medikal cihazlarda da kullanılan lityum
iyon piller, ağırlıklarına ve büyüklüklerine oranla sağladıkları yüksek güç nedeniyle kabul
görmekte ve yaygınlaşmaktadır.
Lityum iyon piller diğer kimyasallarla hazırlanan pillere oranla çok daha hafiftir.
Bunun sebebi lityum iyon pillerin doldurulabilme yoğunluklarının en üst seviyede olmasıdır.
Lityum iyon piller için hafıza etkisi sorunu yoktur. Dolayısıyla bu pilleri şarj etmek
için tam olarak boşalmalarını beklemek gerekmez. Ayrıca yine aynı nedenden dolayı şarjı
yarıda kesmek pil için olumsuz bir etki yaratmaz. Bu pillerin kullanılmadıkları zamanlardaki
enerjilerini kaybetmeleri de uzun sürer.
Bu pillerin en belirgin kusuru, kullanım ömürlerinin üretim tarihlerinden itibaren
başlamasıdır. Depoda tutulup kullanılmasalar da bu pillerin ömürleri geçen süre ile azalır.
Eğer pil tamamen boşaltılırsa bu durum pilin kapasitesini düşürür. Tamamen boş
tutma, pilin kapasitesinde yüzde 75 ila yüzde 80'lik bir kapasite kaybına yol açar.
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Lityum iyon pillerde hafıza etkisi görülmese de bu piller, nikel metal hidrür ya da
nikel kadmiyum piller kadar uzun ömürlü değildir. Hatalı kullanıldıklarında tehlikeli olabilir.
Yüksek ısıya ya da doğrudan güneş ışığına maruz bırakılırlarsa tutuşma ya da patlama
görülebilir. Özellikle sıcak havada otomobilde bırakılmaları risk taşır. Tutuşma ya da
patlama riski, lityum iyon pilin kısa devre olması durumunda da ortaya çıkar.
Resim 1.2.(b)’de bir hasta başı monitöre ait dâhilî batarya, (a)’da ise bu bataryanın şarj
devresine bağlantısı gösterilmiştir.

(a)

(b)

Resim 1.2: Li-Ion batarya

Resim 1.3’te güç kaynağı soket kablosunun adaptöre bağlantısı gösterilmiştir.

Resim 1.3: Güç kaynağı soketinin adaptöre bağlantısı

Resim 1.4’te tüm besleme devresinin bitmiş hâli görülmektedir.
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Resim 1.4: Hasta başı monitör besleme devresinin son hâli

1.1.5. Haricî DC Besleme
Günümüzde insan sağlığına verilen önemin artmasıyla birlikte hastanelerde enerji
kesilmelerine karşı önlemler alınmaktadır. Çünkü cihaza bağlı veya parametreleri sürekli
takip edilmekte olan hastaların hayati riskleri elektrik enerjisiyle doğrudan ilgilidir. Bu
sebeple hastanelerimizde kesintisiz güç kaynakları ve jeneratör gibi alternatif enerji
kaynaklarının kullanımı artmıştır.
Hasta başı monitörün içindeki batarya, enerjinin kesilmediği düşünülürse cihazın
içinde kaldığı sürece, kendisini şarj eden devre elemanlarına da zarar verebilmektedir. Bu
yüzden bazı teknisyenler cihazı bataryasız olarak çalıştırmaktadırlar. Aslında bu, sakıncalı
bir durumdur. Çünkü, hastanın birkaç saatlik, hatta birkaç günlük geriye dönük parametre
bilgilerine ihtiyaç duyulabilir.
Bataryanın kullanılamaz hâle geldiği durumlarda, batarya orijinali ile değiştirilmelidir.
Bulunamazsa harici bir DC batarya bağlanarak enerji kesilmesine karşı cihazın
fonksiyonlarını yerine getirebilmesi sağlanmalıdır. Fakat bağlanacak yeni bataryanın orijinali
ile aynı akım ve gerilim değerlerine sahip olmasına özen gösterilmelidir.
Enerjinin tümden kesilmesi ihtimaline karşı ise mutlaka kesintisiz güç kaynakları
kullanılmalıdır.
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Resim 1.5: HBM’de haricî DC besleme girişi

Bazı hasta başı monitörler bir-iki ay gibi uzun süre kullanılmadıklarında bataryaları
şarj edilmeye ihtiyaç duyarlar. Bataryayı şarj etmek için AC kaynak bağlanmalı ya da Resim
1.5’te gösterildiği üzere haricî bir DC kaynak cihazın ilgili soketine bağlanmalıdır.

1.1.6. Besleme Arızaları
Arıza
Şarj edilebilir batarya
şarj olmuyor.

Arızanın sebebi
1.Batarya bitmiş
2.Güç kartı arızalı

Cihaz çalışmıyor.

1. Sigorta bozuk
2. Güç kablosu arızalı

Resim 1.6: Sigorta
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Çözüm
1.Gerekli olan süre içinde
bataryayı şarj ediniz.
2.Batarya ve güç kartını yerine
yerleştiriniz.
1. Sigortayı kontrol ediniz.
2.Güç kablosunu kontrol ediniz.

Resim 1.7: Adaptör gerilim ölçümü

Resim 1.6’da cihazın besleme girişinde bulunan sigorta görülmektedir. Ölçü aletiyle
sağlamlığı kontrol edilir. Yanmışsa yenisi ile değiştirilir. Sağlamsa Resim 1.7’de görüldüğü
gibi adaptör giriş ve çıkış gerilimleri ölçülür. Çıkıştan alınan değer uygun değerde değilse
adaptörün arızası giderilir veya değiştirilir. Eğer değer doğruysa besleme ara kablolarının
sağlamlığı kontrol edilir.

15

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda belirtilen işlem basamaklarına göre hasta başı monitörün besleme -güç ünitesi
arızasını gideriniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 HBM cihazı servis el kitabını inceleyiniz.
 HBM cihazı servis el kitabındaki besleme
ünitesi arızalarını giderme talimatlarına
uyunuz.
 Cihaz ön kontrolünü yaparak besleme
giriş gerilimini ölçünüz.
 Güç kablosunun iletkenliğini kontrol
ediniz.
 Açma kapama anahtarını kontrol ediniz.
 Besleme katındaki devre elemanlarını test
ederek arızalı elemanı bulup orijinali ile
değiştiriniz.
 Bataryanın asit sızıntısı ve kutup temas
uçları kontrollerini yapınız.
 Batarya akım ve gerilimlerini ölçünüz.
 Batarya şarj devresini kontrol ediniz.
 Bataryada olumsuzluk varsa orijinali ile
değiştiriniz.
 Arıza bilgi formlarını doldurunuz.
 Bilgi formlarını arşiv dosyalarına
kaldınız.

 Öncelikle atölyenizde bulunan
cihazınızın servis el kitabından
faydalanınız.

 Ölçme yaparken elektriksel güvenlik
önlemlerine uyunuz.

 Asit sızıntısına karşı eldiven
kullanınız.

 Arşivinizin düzenli olmasına dikkat
ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.HBM cihazı servis el kitabını incelediniz mi?
2.HBM cihazı servis el kitabındaki besleme ünitesi arızalarını
giderme talimatlarına uydunuz mu?
3.Cihaz ön kontrolünü yaparak besleme giriş gerilimini ölçtünüz mü?
4.Güç kablosunun iletkenliğini kontrol ettiniz mi?
5.Açma kapama anahtarını kontrol ettiniz mi?
6.Besleme katındaki devre elemanlarını test ederek arızalı elemanı
bulup orijinali ile değiştirdiniz mi?
7.Bataryanın asit sızıntısı ve kutup temas uçları kontrollerini yaptınız
mı?
8.Batarya akım ve gerilimlerini ölçtünüz mü?
9.Batarya şarj devresini kontrol ettiniz mi?
10.Bataryada olumsuzluk varsa orijinali ile değiştirdiniz mi?
11.Arıza bilgi formlarını doldurdunuz mu?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Şebeke geriliminin aşağı-yukarı dalgalanmalarına karşı AC giriş gerilimini sabitleyen
ve çıkıştan çekilen yüksek akım ve kısa devreye karşı besleme ünitelerine …………...
denir.

2.

Bir hasta başı monitör güç kaynağı üç kısımdan oluşur. Bunlar:
a.……………………..katı,
b.……………………...katı,
c.………………………katıdır.

3.

Doğrultma devresinde temel aktif eleman ………….’tur.

4.

Ana anahtarlama transistörleri ….. ve …..’dir.

5.

Şekil 1.3’teki SMPS transformatörünün sekonderi ………. sargılıdır.

6.

Lineer gerilim kaynağı devresinde ….. adet gerilim regülatörü kullanılmıştır.

7.

U12’nin girişinde …..V, çıkışında ……V gerilim vardır.

8.

U1, U2 ve U12 ………….., U3 ise …………… çıkış verir.

9.

Q1 ve Q2 transistörlerinin aynı anda iletime geçmelerini önlemek için kullanılan devre
…………. devresidir.
Aşağıdaki soruyu dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

10.

Aşağıdakilerden hangisi Li-Ion pillerin (bataryaların) özelliklerinden değildir?
A)
Hafiftir.
B)
Tamamen boşalmadan doldurulmalıdır.
C)
Dizüstü bilgisayarlarda, medikal cihazlarda yaygın olarak kullanılır.
D)
Yüksek ısıdan etkilenmez.

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 öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Hasta başı monitör ekran-görüntü arızalarını giderebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Hasta başı monitörlerde backlight ve backlight inverter kavramlarının ne
anlama geldiğini araştırınız.



Farklı tip monitörler için backlight inverter devrelerini araştırınız.

2. HASTA BAŞI MONİTÖR EKRAN YAPISI,
GÖRÜNTÜ AYARLARI
2.1. Backlight(Arka Işık)
LCD ekranlarda ışık kaynağı olarak iki tip kaynak kullanılır.



Soğuk katot floresan lamba CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp)
RGB, Üç LED- Tabanlı ışık kaynağı

Günümüzde LCD’lerin çoğunda CCFL ışık kaynağı kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu
durum LCD ekranlı hasta başı monitörler için de geçerlidir. LED tabanlı ışık kaynakları
CCFL’ye alternatif olarak sunulmuş daha yeni bir teknolojidir.
CCFL backlight aşağıdaki özellikleri taşır:

CCFL lambalar AC yüksek gerilim kaynağına ihtiyaç duyar.

Backlight için gerekli olan AC yüksek gerilim evirici (inverter) devreleri ile
sağlanır.

CCFL çapları 2-3mm olup lamba başına 4mA kadar akım harcar.

Genellikle CCFL lambanın çalışmasını başlatabilmek için 1000Vrms üzerinde
bir AC gerilime (start-up voltage) gereksinim vardır.

Lamba çalışmasını devam ettirebilmek içinse lambanın türüne göre 200V1000V AC arasında bir gerilim gereklidir.

CCFL backlight performansı (çalışma ömrü, parlaklığı vs.) DC-AC eviricinin
performansına bağlıdır.
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Şekil 2.1’de LCD sürme devresi gösterilmektedir.

Şekil 2.1: LCD sürme blok şeması

Yukarıdaki LCD sürme devresinde satır sürücüleri (row drivers) tarafından seçilen
satıra uygulanan gerilim TFT’leri açar.
Sütun sürücüleri (column drivers), seçilen satırdaki TFT’lerin ilgili sütunlarına bilgiyi
yazar.

2.2. Backlight Inverter
Şekil 2.2’deki blok şemada da görüldüğü gibi satır ve sütun seçiciler tarafından
istenilen hücreler seçilmiş olsa bile LCD ekranda görüntünün elde edilebilmesi için bir ışık
kaynağına ihtiyaç vardır. Bu, arka ışık kaynağı adını verdiğimiz “backlight”tır. Backlight
lambası AC yüksek gerilimle enerjilenir. Böyle bir gerilim DC’yi AC’ye çeviren bir
inverterle (dönüştürücü devresi) sağlanır ki bu devreye “backlight inverter devresi” denir.
Şekil 2.3’te backlight inverter blok şeması görülmektedir. Monitörün büyüklüğüne
göre CCFL sayısı değişebilir. Blok şemada altı arka ışık lambası mevcuttur. Lamba sayısının
artması inverterin gücüyle de orantılıdır.
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Şekil 2.2: Blok şema

Şekil 2.3: Backlight inverter bloğunun CCFL’lere bağlantısı

Blok şemada verilen kısaltmaların anlamları aşağıda verilmiştir:

Vin : İnverter sisteminin giriş gerilimi

Cs : DC bloklama kapasitesi

Ls : Seri bobin

DIM: Parlaklık kontrolü

VFB : Gerilim geri beslemesi

CFB : Akım geri beslemesi

Lb : Balans trafosu

Cb : Balast kapasitesi

R : Direnç
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Resim 2.1: Backlight inverter devresi

Resim 2.2: Backlight inverter-TFT bağlantısı

Resim 2.1’de bir backlight inverter devresi, Resim 2.2’de TFT ekran ile inverter
devresi arasındaki güç kablo bağlantısı ve Resim 2.3’te ise main board (ana kart) ile TFT
arasında dataların uygulandığı kablo bağlantısı gösterilmektedir.

Resim 2.3 : Anakart-TFT display port bağlantısı
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Şekil 2.4: CCFL lamba yapısı

Şekil 2.4’te orantılı olarak gösterilmiş bir CCFL lambasının yapısı görülmektedir. A;
lambanın uzunluğunu, B; lambanın genişliğini, C; lambanın elektrot ucunu belirtmektedir.
Lamba elektrot ucu da Resim 2.4 ve Resim 2.5’te de gösterildiği gibi sokete bağlanmaktadır.

Resim 2.4: Çift CCFL lamba soket bağlantısı Resim 2.5: CCFL’nin ekrandaki konumu

Şekil 2.5’te ön şase, display contası ve tümleşik display-dijital ve analog boardun
birbirinden ayrılmış durumu görülmektedir. Şekil 2.6 ise bir önceki şekilde gösterilen diplay,
analog ve dijital boardun demontaj şeklini göstermektedir.

Şekil 2.5: Ön şase, display contası ve tümleşik display-dijital ve analog board

23

Şekil 2.6: Diplay, analog ve dijital boardun demontaj şekli

2.3. Görüntü Ayarları
Görüntü ayarları için bir hasta başı monitörde yapılabilecek değişikliklerden biri ekran
çözünürlüğüdür. Bunun için cihazın “setup” ına girilerek “extend” ana menüsü altında
“screen” seçilir. Genel olarak 10.4 inç ekranlar için 640*480 ve 12.1 inç ekranlar için ise
800*600 seçilir. Ana menüye döndükten sonra monitör kapatılır. Restart işleminden sonra
monitör çözünürlüğü değiştirilmiş demektir. Yapılan bu işlemler aşağıdaki resim 2.6’da ki
ekran yapısında örneklenmiştir.

↓
↓
Resim 2.6: Görüntü ayarları

Hasta başı monitörün ekranında birden fazla parametre gözlenebilir. Farklı
parametreleri daha kolay ayırt edebilmek için sinyal şekillerini de farklı renklerde
görebilmek ve hatta ekranın kendi rengini değiştirebilmek de mümkündür. Bu değişiklik
yine Resim 2.6’da görülen “color” menüsü içinde çözümlenebilir.
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2.4. Ekran ve Görüntü Arızaları

Resim 2.6: Siyah ekran arızası

Resim 2.7: Hasta başı monitörde inverter ve TFT’nin görünümü

Ekran arızalarından biri siyah ekran arızası olabilir. Bu durumda batarya ve şebeke
geriliminin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Power ledi yanıyorsa TFT ile anakart bağlantı
kablosu ve konnektörü kontrol edilmelidir. Burada da sorun yoksa cihazın toprak
bağlantısına bakılır. Sorunun devam etmesi durumunda backlight inverterin çıkış verip
vermediği kontrol edilir (Resim 2.7). Bu devrenin de sağlam olduğu görülürse TFT’nin yeni
bir TFT ile değiştirilmesi gerekir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarına göre hasta başı monitörün ekran-görüntü arızalarını
gideriniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 HBM cihazı servis el kitabını inceleyiniz.
 HBM cihazı servis el kitabındaki ekran
arızalarını giderme talimatlarına uyunuz.
 Eldiven ve iş önlüğü giyiniz ve antistatik
bilezik takınız.
 Ekran fonksiyonlarını kontrol ediniz.
(parlaklık, kontrast ve renk)
 Ekran “backlight” ını, ekran backlight
bağlantı ve soketlerini kontrol ediniz.
 Ekran besleme gerilimini ve ekran besleme
ünitesi (backlight inverter) elemanlarını
kontrol ediniz.
 Arızalı elemanları orijinali ile değiştiriniz.
 Arıza bilgi formlarını doldurunuz.
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 Öncelikle atölyenizde bulunan
Hasta başı monitörünüzün servis el
kitabından faydalanınız.

 Elektriksel güvenlik talimatlarına
uyunuz.
 Değiştirme işleminde eldiven
kullanınız.

KONTROL LİSTESİ
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1.HBM cihazı servis el kitabını incelediniz mi?
2.HBM cihazı servis el kitabındaki ekran arızalarını giderme
talimatlarına uydunuz mu?
3.Eldiven ve iş önlüğü giyiniz ve antistatik bilezik taktınız mı?
4.Ekran fonksiyonlarını kontrol ettiniz mi? (parlaklık, kontrast ve
renk)
5.Ekran “backlight” ını, ekran backlight bağlantı ve soketlerini
kontrol ettiniz mi?
6.Ekran besleme gerilimini ve ekran besleme ünitesi (backlight
inverter) elemanlarını kontrol ettiniz mi?
7.Arızalı elemanları orijinali ile değiştirdiniz mi?
8.Arıza bilgi formlarını doldurdunuz mu?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Backlight terimi Türkçe ………………… anlamına gelir.

2.

İki tip “backlight” tan birincisi …………, diğeri ……….’dir.

3.

Backlight için gerekli olan AC gerilim, ……………………… devreleri tarafından
sağlanır.

4.

Monitör ekranında kullanılan CCFL sayısının artması, ………………..’in gücüyle
orantılıdır.

5.

Backlight inverter blok şemasında VFB, …………………………,…. CFB, ………………………
anlamına gelir.

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 öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ
Hasta başı monitör yazıcı arızalarını giderebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bulunan hastanelerdeki hasta başı monitörlerde dâhilî veya haricî
yazıcı kullanılıp kullanılmadığını ve dâhilî yazıcılarda meydana gelen belli başlı
arızaları araştırınız.

3. HASTA BAŞI MONİTÖR YAZICILARI
İngilizce “printer” yani diğer bir deyişle yazıcılar, basitçe herkesin bildiği gibi
bilgisayardaki bilgileri, yazıları, resimleri vs. kâğıda dökmeye yarayan aletlerdir. Bilgisayar
kullanımının günden güne yaygınlaşması ve neredeyse bütün bilgisayar destekli yazım
işlerinde yazıcıların kullanılması ile bu aletlerin kullanımı her geçen gün artmaktadır. Farklı
ihtiyaçlar doğrultusunda farklı tipte yazıcıların üretilmesi, doğal olarak yazıcı kavramının
sınıflara ayrılmasına neden olmuştur. Özellikle EKG ve hasta başı monitörlerde kullanılan
yazıcılar termal yazıcı sınıfına girmektedir.

3.1. Teknik Özellikleri
Termal yazıcılar, diğerlerine göre pahalı olduğundan yaygın olarak kullanılamayan bir
yazıcı tipidir. Çalışma mantığı faks makineleri ile aynıdır. Isınan metal pinlerin, sıcaklık
karşısında siyaha dönüşen özel bir kâğıt üzerine grafik ya da düz metinleri basması genel
mantıklarıdır. Aşağıda genel bir termal yazıcıya ait bazı tanımlamalar verilmiştir. Bu
değerler benzer yazıcılar için küçük değişimler gösterebilir.

3.1.1. Genel Tanımlamalar
Yazma yöntemi…………………. termal hat nokta (dot) yazma
Toplam nokta (dot) sayısı………. 384 dots
Dot çözünürlüğü………………... 8 dots/mm
Kâğıt besleme sahası……………. 0,125mm
Yazma genişliği………………… 48mm
Max. yazma hızı………………... 500 dot lines/sn.
Sensör…………………………... Termistör: Kafa ısı algılaması
Çalışma gerilim alanı………….… Lojik devre için 4,5-5,5V
Termal kafa ve motor sürme için 4-8V
Akım tüketimi……………………Lojik devre için 1
Termal kafa sürme için 2,7A max.
Çalışma ısı alanı………………….-20- +60 0C
Dış boyutları…………………..70mm(genişlik) x 40mm(derinlik) x 15mm(yükseklik)
Ağırlık……………………………50 gram
Kâğıt genişliği……………………56 mm
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3.1.2. Error(hata) Süreçleri
“Error” lar iki şekilde sınıflandırılır: donanım hataları ve işlem hataları
Güç verildiğinde veya resetlendikten hemen sonra yeniden başlatıldığında algılanır.
İşlem hataları işlem sırasında görülür. Hata oluştuğunda data girişi engellenir.
3.1.2.1. Donanım Hataları
Bir donanım hatası oluştuğunda işlemciden (CPU) bir donanım hata kodu gönderilir
ve hiçbir işlem yapılmaz. Tablo 3.1’de donanım hataları ve kodları gösterilmektedir.
Hata nedeni

Hata
kodu

Head open voltage error

01

Head open voltage error

02

Head open voltage error

03

Head open voltage error

04

Tablo 3.1: Donanım hata kod tablosu

3.1.2.2. İşlem Hataları
Genel olarak beş tip hata vardır: kâğıt çıkışı, aşırı ısınma, güç kaynağı, termal kafa
ısısı ve otomatik kesme hataları






Kâğıt çıkışı hatası: Genellikle “no paper” (Kâğıt yok.) tipinde bir uyarı verir.
Yazıcıya kâğıt takılması gerekir.
Aşırı ısınma hatası: Kafa ısısının yüksek olduğunu belirten bir hatadır.
Güç kaynağı hatası: Güç kaynağının istenen değerlerin dışında çıkış verdiğini
gösteren hatadır.
Kafa ısı hatası: Termal kafa ısısının belirlenen değerlerin dışında olması
durumunda görülen hatadır.
Otomatik kesici hatası: Yazıcı kâğıdının otomatik kesilmesi, yazıcı kâğıdını
hareket ettiren sistemin kilitlendiği gibi durumlarda ortaya çıkan hatadır.

HBM’de kullanılan termal yazıcılara ilişkin termal kafa, step motor ve kâğıt sensörü
sırasıyla Resim 3.1. a, b ve c’de gösterilmiştir.
Termal yazıcı ucu ısıya duyarlı metalden yapılmıştır. Resim 3.1.a’da termal yazıcı
kafası görülmektedir. Yazıcıya takılan ısıya duyarlı kâğıt üzerinde yazma esnasında, koyu
renkli grafiksel işaretler oluşturulmuş olur. Resim 3.1. b’de termal kafayı hareket ettiren step
motor düzeneği görülmektedir. Motor faz uçları bir soket yardımıyla Resim 3.2. b’de
gösterilen yazıcı “ana board” una bağlanarak gerekli emirleri aldıktan sonra yazma işlemi
gerçekleşir. Tabi ki “ana board”da yazdırma emrini hasta başı monitörün “ana board”ından
alacaktır. Resim 3.1.c’de gösterilen kâğıt algılama sensörü, yazıcıda kâğıt olup olmadığını
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algılar. Kâğıt takılı olmadığında “no paper” gibi bir uyarı gelir. Sensör gözünün kirlenmesi
algılamayı güçleştirebilir. Resim 3.2. a’da termal yazıcının mekanik yapısı gösterilmiştir.

(a)

(b)

(c)
Resim 3.1: a)Termal yazıcı kafası, b) Step motor, c) Kâğıt sensörü

(a)

(b)

Resim 3.2: a) Termal yazıcı mekanik yapısı, b) Termal yazıcı “ana board”u

3.2. Yazıcının Değiştirilmesi
“Printer ledi normal şekilde yandığı hâlde yazdırma işlemi yaptırılamıyorsa hasta başı
monitörün ana kartından “printer”a gelen data kablosu kontrol edilir. Fakat “kırmızı led”
yanıyorsa kâğıdın sıkışıp sıkışmadığına bakılır.
“Led” in yanmaması durumunda ise “printer” ın güç kaynağı kontrol edilmelidir.
Servis manüellerinde verilen değerlerle ölçülen değerler karşılaştırılır. Belli değerler
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alınıyorsa arızalı eleman olup olmadığı kontrol edilir. Printer güç kaynağı çıkışından gerilim
alınmadığında “güç board” u değiştirilir. “Güç board” undan güç alınabiliyorsa yeni bir
“printer” takılmalıdır.
Resim 3.3. a, b, c’de bir hasta başı monitörüne ait yazıcının montaj işlem aşamaları
görülmektedir.

(a)

(b)

(c)
Resim 3.3: a) Yazıcı yuvasının dıştan görünümü, b) Yazıcının hasta başı monitöre takılması,
c) Yazıcı soket bağlantısı
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3.3. Yazıcıya Kâğıt Yerleştirme

Resim 3.4: Termal kâğıdın printere yüklenmesi

Resim 3.4’te gösterilen switch (anahtar) termal kâğıdın printerden çıkarılması için
(eject) kullanılır. Aşağıda verilen işlem basamaklarında anlatıldığı gibi termal kâğıt
yüklemesi yapılır:









Kâğıt çıkarma anahtarına basarak yazıcının üstündeki kapağı açınız.
Bitmiş olan kâğıt rulosunu yavaşça çıkarınız.
Resim 3.4’te gösterildiği gibi yeni kâğıt rulosunu yerleştiriniz.
Yazıcı kapağına iliştirilmiş silindir kıstırma yerleri ile kâğıdı hizalayınız.
Kâğıdı yerine tutturarak yazıcı kapağını kapatınız.
Kâğıdın yarık içine tam olarak yerleştirilip yerleştirilmediğinden ve kapağa
sıkışıp sıkışmadığından emin olmak için yine resimde görüldüğü gibi kâğıdı
ucundan bir miktar çekiniz. Kâğıt hareket etmiyorsa hizalama için dördüncü
adımı tekrarlayınız.
İşlem için artık yazıcı hazırdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarına göre HBM’nin yazıcı arızasını gideriniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 HBM cihazı servis el kitabını inceleyiniz.
 HBM cihazı servis el kitabındaki yazıcı arızalarını
giderme talimatlarına uyunuz.
 Eldiven ve iş önlüğü giyiniz ve antistatik bilezik
takınız.
 Hata kodu kontrolü yapınız.
 Yazıcı kâğıdını kontrol ediniz.
 Kâğıt sensörünü kontrol ediniz.
 Yazıcı motorunu kontrol ediniz.
 Termal yazıcı ucunu kontrol ediniz.
 Yazıcıyı değiştiriniz.
 Arıza bilgi formlarını doldurunuz.
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 Cihaza ait servis el kitabını
kullanınız.

 Temiz çalışınız.
 Hassas çalışarak uygun
avadanlık kullanınız.

 Arşivinizi düzenli tutunuz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.HBM cihazı servis el kitabını incelediniz mi?

Evet

Hayır

2.HBM cihazı servis el kitabındaki yazıcı arızalarını giderme
talimatlarına uydunuz mu?
3.Eldiven ve iş önlüğü giyip antistatik bilezik taktınız mı?
4.Hata kodu kontrolü yaptınız mı?
5.Yazıcı kâğıdını kontrol ettiniz mi?
6.Kâğıt sensörünü kontrol ettiniz mi?
7.Yazıcı motorunu kontrol ettiniz mi?
8.Termal yazıcı ucunu kontrol ettiniz mi?
9.Yazıcıyı değiştirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Termal yazıcıda yazma ucu ısıya duyarlıdır.

2.

( ) Termal yazıcıda kullanılan özel kâğıttaki yazı veya grafik görüntüsü ısı karşısında
beyaza dönüşür.

3.

( ) Dots/mm termal yazıcılarda çözünürlüğü ifade eder.

4.

( ) “No paper” olarak görülen bir işlem hatası yazıcıda kâğıt olmadığı anlamına gelir.

5.

( ) Kâğıt sensörünün arızalı veya kirlenmiş olması yazdırma işlemini engellemez.

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 öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ-4
AMAÇ
Hasta başı monitör kayıt üniteleri arızalarını giderebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Hasta başı monitörlerde dijital kaydın nasıl yapıldığını araştırınız.



Kayıt için kullanılan hafıza elemanlarının özelliklerini araştırınız.

4. HASTA BAŞI MONİTÖR KAYIT
ÜNİTELERİ
4.1. Teknik Özellikleri
Hasta başı monitörün ana yazılım programı (firmware) program kasetinde bulunan
“EPROM”larda saklanır. Cihazdaki CPU bu “EPROM”ları adresleyerek cihazı başlatır.
Cihazla ilgili tüm yazılımsal fonksiyonlar bu “EPROM”lardan çalıştırılır. Aynı kaset
üzerindeki kalıcı “SRAM”larda, cihazla ilgili saklanması gereken parametreler, cihaz
ayarları, kullanıcı ayarları saklanır.

(a)

(b)
Resim 4.1: Ana yazılım kaseti

Şekil 4.1’de hasta başı monitörün ana yazılım programının saklandığı kaset
görülmekte olup a’da kasetin kapalı, b’de ise açık durumu görülmektedir. Bu kaset monitöre
bir soket sayesinde bağlanmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi cihaz açıldığında başlangıç
bilgileri “EPROM”lardan okunmaktadır.
37

Bilindiği üzere EPROM(Erasable Programable ROM) üzerinde ışık alan bir penceresi
olan, sayısal verileri depolama özelliğine sahip ve istenildiğinde verilerin yazılıp
silinebileceği bir hafıza birimidir (bk. Programlanabilir Tümleşik Devre Elemanları
modülü)(Fotoğraf 4.2).

Resim 4.2: EPROM’un görünüşü

Hasta başı monitörlerde yazılım hatası olduğunda veya program “upgrade”i
gerektiğinde EPROM’ların silinerek programın tekrar üzerlerine yazılması gerekir.
Fotoğraf 4.3. a’da EPROM’u programlamak üzere kullanılan bilgisayar bağlantı
kablosuyla birlikte fotografize edilmiş aparat görülmektedir, b’de ise EPROM’ların bu aparat
üzerine yerleştirilmeleri gösterilmiştir.
EPROM’lar hex kodlu sayıları algılayabildiklerinden, EPROM’lara yüklenecek
verilerin de bu kodda olması gerekmektedir. Dolayısıyla veriler ancak bilgisayar üzerinden
veya EPROM programlayıcı üzerinden aktarılabilir. Programın nasıl aktarılacağı kişinin
program bilgisi ile ilgilidir.

(a)

(b)

Resim 4.3: EPROM programlama aparatı

EPROM’ların yeniden programlanabilmesi için üzerlerindeki ışık alan pencerenin açık
olması ve daha önceden de içindeki bilginin silinmesi gerekir. EPROM silmenin iki yöntemi
vardır. Birincisi yoğun güneş ışığında birkaç gün EPROM’un bırakılarak silinmesi, ikincisi
ise belirli bir süre ultraviyole ışınının açık pencereden uygulanmasıdır.
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Fotoğraf 4.4.a’da bir EPROM silici aparat görülmektedir. EMPROM aparat kutusuna
yerleştirilerek kapatılır. b’de gösterilen zaman ayarı uygun konuma getirilerek cihaz fişe
takılır ve belirlenen süre sonunda silme işlemi gerçekleşmiş olur.
EPROM’un yapısı, programlanması ve silme konusunda “Programlanabilir Tümleşik
Devre Elemanları” modülünden detaylı bilgi alınabilir.

(a)

(b)
Resim 4.4: EPROM silici aparatı

Şekil 4.1: Hafıza elemanının sokete takılması

Şekil 4.1’de bir EPROM’un aparat yardımıyla soketinden çıkarılıp takılması
gösterilmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarına göre hasta başı monitörün kayıt ünitelerinin arızalarını
gideriniz.
İşlem Basamakları
 HBM cihazı servis el kitabını
inceleyiniz.
 HBM cihazı servis el kitabındaki kayıt
ünitesi arızalarını giderme talimatlarına
uyunuz.
 Eldiven ve iş önlüğü giyerek antistatik
bilezik takınız.
 EPROM’un üzerindeki pencereyi
açarak siliciye yerleştiriniz.
 Silici zaman ayrını yaparak EPROM’un
içindeki bilgileri siliniz.
 Silinmiş EPROM’u programlayıcıya
takarak programlayınız.

Öneriler
 Kendi okulunuzdaki cihazın el kitabını
incelemek daha faydalı olur.

 EPROM’u programlayıcıya doğru yönde
takınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1.HBM cihazı servis el kitabını incelediniz mi?
2.HBM cihazı servis el kitabındaki kayıt ünitesi arızalarını giderme
talimatlarına uydunuz mu?
3.Eldiven ve iş önlüğü giyerek antistatik bilezik taktınız mı?
4.EPROM’un üzerindeki pencereyi açarak siliciye yerleştirdiniz mi?
5.Silici zaman ayrını yaparak EPROM’un içindeki bilgileri sildiniz
mi?
6.Silinmiş EPROM’u programlayıcıya takarak programladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) EPROM bir hafıza elemanıdır.

2.

( ) EPROM sadece ultraviyole ışığı ile silinebilir.

3.

( ) EPROM’ların programlaması ve silinebilmesi için gerekli aparatlar piyasada
mevcuttur.

4.

( ) Hasta başı monitörlerde ana yazılım RAM’larda saklanır.

5.

( ) Her tip EPROM için silinme süresi aynıdır.

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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Bütün doğrultma devrelerinde olduğu gibi hasta başı monitör besleme devresinde de
AC gerilimi DC gerilime çeviren aktif devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Transistör
B) Kondansatör
C) Diyot
D) Bobin

2.

Hasta başı monitör besleme devresinde lineer gerilim kaynağı kısmında U1, U2 ve U3
elemanlarının elektronikteki adı nedir?
A) Tristör
B) Transistör
C) Gerilim regülatörü
D) Gerilim bölücü

3.

Hasta başı monitörde bulunan SMPS devresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) SMPS çıkışından tek bir DC çıkış gerilimi alınabilir.
B) Çıkıştaki kısa devreye karşı besleme ünitesini korur.
C) Çıkıştan aşırı akım çekildiğinde besleme ünitesini korur.
D) Şebeke dalgalanmalarında çıkış gerilimini devamlı sabit tutar.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

4.

SMPS devresinin anahtarlama ana transistörleri …… ve …...’dir.

5.

Backlight
lamba
enerjisini
……………………devresi denir.

6.

640*480 ve 800*600 gibi değerler TFT ekranın ……………………..ayarı
değerleridir.

7.

Hasta başı monitörde kullanılan dâhilî yazıcı …………… tip yazıcıdır.

8.

Hasta başı monitörde kullanılan yazıcılarda dâhilî yazıcı kâğıdı………….. duyarlıdır.

elde

etmek

için

kullanılan

devreye

Aşağıdaki soruyu dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
9.

Hasta başı monitörlerin ana yazılımları aşağıdakilerden hangi hafıza elamanında
saklanır?
A) RAM
B) ROM
C) EMPROM
D) CD
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2- YETERLİK ÖLÇME

Antistatik bilezik kullandınız mı?
Çalışmaya başlamadan önce gerekli güvenlik önlemlerini aldınız
2.
mı?
3. Eldiven ve iş önlüğü giydiniz mi?
Hasta başı monitör SMPS devresinin yerini cihaz içinde
4.
bulabildiniz mi?
SMPS devresinde anahtarlama transistörünün yerini bulabildiniz
5.
mi?
SMPS devresinde SMPS transformatörünü bulup çıkış gerilimini
6.
ölçtünüz mü?
Cihazda Li-Ion bataryanın yerini bulup sağlamlığını kontrol
7.
ettiniz mi?
Hasta başı monitörde “backlight inverter” devresini bulup giriş8.
çıkış gerilimlerini ölçtünüz mü?
9. Backlight lambasını soketinden çıkarıp takabildiniz mi?
Backlight inverter bağlantı soketinin sağlamlığını kontrol ettiniz
10.
mi?
Hasta başı monitörde dâhilî yazıcının çalışıp çalışmadığını kontrol
11.
ettiniz mi?
12. Yazıcı konektör bağlantılarının sağlamlığını kontrol ettiniz mi?
13. Yazıcı kâğıdını yazıcıya takabildiniz mi?
1.

Hasta başı monitör SMPS devresinin yerini cihaz içinde
bulabildiniz mi?
Hasta başı monitörde ana yazılımın bulunduğu EPROM’u yerini
15.
bulabildiniz mi?
16. EPROM’daki bilgileri okuyabildiniz mi?
EPROM’u
silip
programlayıcıya
takıp
yeniden
17.
programlayabildiniz mi?
14.
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İyi (2)
Çok İyi
(3)

Değerlendirme Ölçütleri

Tekrar
Etmeli
(0)
Orta (1)

Amaç: Bu bölüm ile algılayıcı ve dönüştürücüleri tanıyıp Öğrencinin
sağlamlık kontrolünü yapabilecek, kullanım alanlarına örnek Adı:
verebilecek ve bunların içinde bulunduğu devre şemalarını Soyadı:
açıklayabileceksiniz.
Sınıfı:
Nu.:
AÇIKLAMA: Aşağıda listelenen davranışların her birinde,
Öğrencide gözleyemediyseniz (0),
Orta nitelikli gözlediyseniz (1),
İyi düzeyde gözlediyseniz (2),
Çok iyi nitelikte gözlediyseniz (3) rakamının altındaki ilgili kutucuğa X işareti koyunuz.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda elde ettiğiniz ölçütleri (0-3) dikkate alarak yetersiz
olduğunuzu düşündüğünüz konulardaki öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Kendinizi
yeterli görüyorsanız 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.

SMPS
Sigorta ve filtre katı, güç katı, kontrol katı
Diyot
Q1 ve Q2
Üç
Dört
+12, 2.5
Pozitif, negatif
Deadtime
D şıkkı

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.

arka ışık
CCFL, RGB(üç renk)
backlight inverter
inverter
gerilim geri beslemesi, akım geri beslemesi

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

c) Diyot
c) Gerilim regülatörü
a) SMPS çıkışından tek bir DC çıkış gerilimi
alınabilir.
Q1, Q2
Backlight inverter
Çözünürlük
Termal
Isıya
c) EPROM
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


http://www.dnd.utwente.nl/~grit/backlight/ccft.html (23.10.2010).
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