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Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
MR Donanımları
Manyetik rezonansünitelerindeki elektrik devreleri ve
bağlantıları, ana konsol, RF ünitesi, gradient ünitesi konsol
ve yönlendiricileri,uluslararası standartlar dâhilinde arıza
müdahale yöntemleri ile bilgilerin kazandırıldığı öğretim
materyalidir.
40/24
Biyomedikal alan ortak modüllerinive MR elektromekaniği
modülünü başarmış olmak
Manyetik rezonansünitelerinde donanım arızalarını tespit
etmek ve gidermek
Genel Amaç:
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, teknik ve idari
şartnameler,kurumsal yönetmelikler ve yönergeler, cihazın
marka modelinin CE Markingdirektifleri (Directive
93/68/EEC), TS 4535 EN 60601–1 (Elektrikli Tıbbi
Cihazlar Bölüm–1 Genel Güvenlik Kuralları), TS 4535
EN 60601–1–2 (elektromanyetik uyumluluk), TS EN61000–
4–3,TS EN 61000–4–4 standartları dahilinde gerekli ortam
sağlandığında manyetik rezonans ünitelerinin donanım
arızalarını tespit edip giderebileceksiniz.
Amaçlar:
1. Manyetik rezonanscihazının elektrik devrelerindeki
arızaları tespit edip giderebileceksiniz.
2. Manyetik rezonansana konsol arızalarını tespit edip
giderebileceksiniz.
3. RF ünitesi arızalarını tespit edip giderebileceksiniz.
4. Gradient
(eğim)
ünitesi
konsolundaki
X,Y,Z
yönlendiricilerinin kontrolünü yapabileceksiniz.
Ortam:
Tıbbi görüntüleme sistemleri dal atölyesi, hastanelerin
manyetik rezonans ya da görüntüleme servisleri, teknik
servislerin manyetik rezonans üniteleri
Donanım:
Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı,
manyetik rezonans cihazı ve üniteleri
iii

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

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.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
MR ünitelerinin temel çalışma yapısını ve cihaza özgü ölçmelerin bir kısmını MR
Fonksiyon Testi modülünde incelediniz. MR elektromekaniği modülü ile temel kısımların
yapı ve arızaları hakkında bilgi edindiniz.
Bu modülde size MR cihazının diğer kısımlarını oluşturan Elektrik üniteleri, RF
üniteleri, gradient ünitesi, hasta kontrol üniteleri ve ana konsol yapı ve arızalarından
bahsedeceğiz. Yüksek teknolojiye sahip bu cihazdaki ünitelerde bilinmesi gereken temel
yapı sizlere aktarılmaya çalışılmıştır. Uygulama çalışmalarının bir MRG cihazının üniteleri
üzerinden görsel ya da uygulamalı çalışmalar yapılırsa çok daha verimli olacaktır.
Bu modülde de teknik ve idari şartnameler, kurumsal yönetmelikler ve yönergeler,
cihazın marka modelinin CE marking direktifleri (Directive 93/68/EEC), TS 4535 EN
60601–1 (elektrikli tıbbi cihazlar bölüm–1 genel güvenlik kuralları), TS 4535 EN 60601–1–
2 (elektromanyetik uyumluluk), TS EN 61000–4–3, TS EN 61000–4–4 standartları dâhilinde
ve gerekli ortam sağlandığında çalışmalar gerçekleştirebileceğinizi unutmamalısınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Manyetik rezonanscihazının
giderebileceksiniz.

elektrik

devrelerindeki

arızaları

tespit

edip

ARAŞTIRMA


Herhangi bir elektromanyetik görüntüleme cihazına ait servis el kitabı bularak
cihazın elektriksel yapısını inceleyiniz.

1.MR CİHAZI ELEKTRİK DEVRELERİ

Şekil 1.1: MRG elektriksel dağılım

1.1. MR Kontrol Panoları


Ana pano:MRG cihazları yüksek enerji değerleri ile çalışan cihazlardır. Resim
1.1’deki cihazın ana panosu içerisinde 1adet anakontaktörün mevcut olduğu
görülmektedir.Hattın üzerindeki ana şalterden kontrol mümkündür.
Anahtar(switch) kullanıldığında UPSbağlantısı yapılabilirya da şebekeye direkt
bağlanır.
3

Resim 1.1:Ana kontrol panosu



Aydınlatma panosu:MRG odasındaki ampuller için kullanılır. MRG odasında
normal AC ile çalışan floresan ampul kullanılamaz. Bu durum görüntü kalitesini
etkiler. 24 volt ile çalışan özel ampuller tercih edilir. 24 volta indirmek için
trafo kullanılır. Dönüştürücüler mevcuttur.

Resim 1.2:Aydınlatma panosu
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Resim 1.3:Ana sigorta panosu
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1.2. Elektriksel Ünitelerin Filtrelenmesi
MRG odalarında bazı elektrik devrelerinin de olması kaçınılmazdır. Aydınlatma
devreleri, bazı temel güç kaynakları, sigara ve gaz alarmları, termostatlar, hemşire çağırma,
interkom, acil kapama gibi, bu tür devrelerinde manyetik etkilerden korunması
gerekmektedir. Resim 1.4 ve Resim 1.5’te bu tür elektriksel yapıların yalıtılması ile ilgili
resimler görülmektedir.

Resim 1.4:Elektriksel yalıtma

Resim 1.5: Filtreleme plakaları
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Resim 1.6:Magnet odasına giden kablolar

1.3. Elektrik Bağlantılarıyla İlgiliYapılması Gereken Kontroller



Kablo, konnektör vb. elemanların darbe, gevşeklik ve fiziksel hasar kontrolü
yapılacaktır.
Elektronik kartlarda renk değişimine uğramış, parçalanmış veya çatlamış
malzemelerin olup olmadığı gözle kontrol edilecektir.

1.4. Karşılaşılan Arıza Örnekleri


Örnek arıza

Cihaz açıldıktan yaklaşık 2 saat sonra “Filament Voltajı Yüksek” arızası
veriyor.

RFPA (Analogic marka AN8036S1 model) “AC ON” moduna
düşürüyor.RFPA “AC ON” konumundan kademeli açılma moduna
geçiyor.
7

RFPA:RadioFrequencyPowerAmplifier

Arıza nedenleri

Kontrol PCB ve Interface PCB +5 volt besleme gerilimi 4.75V’dan aşağı
düşüyor.


Çözüm önerileri

+5 V PSU değiştir. (PSU 110VAC’dur. Üzerinde gerekli değişiklikleri
yap.)

PSU:PowerSupplyUnit
Cihaz hiç çalışmıyor, enerjilenmiyor.


Arıza nedenleri

Uzaktan açma/kapama butonu, “off” konumunda duruyor (Bu anahtar
kilitlemelidir ve servis personeli müdahalesini gerektirir.).



Çözüm önerileri

Butonu “on” konumuna al ve cihazı çalıştır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarına göre MR cihazı elektrik arızalarını tespit
ederekgideriniz.









İşlem Basamakları

Öneriler

Servis el kitabına göre ön kontrolleri yapınız.
Dış bağlantı beslemelerini kontrol ediniz
İç fonksiyon beslemelerini kontrol ediniz.
Elektrik ünitelerini kontrol ediniz.
Arızalı birimi tespit ediniz.
Arızalı birimi değiştiriniz.
Arıza kaydını arıza formuna yazınız.

 Çalışma
esnasında
gerekli
güvenlik önlemlerini alınız ve
aldırınız.
 Üzerinizde
metal
bulundurmayınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

2.

Değerlendirme Ölçütleri
Servis el kitabından elektriksel bağlantılarla ilgili kısımları
okudunuz mu?
Fiziksel kontrolleri yapabildiniz mi?

3.

Soket ve Kablo bağlantılarının kontrollerini yapabildiniz mi?

4.

Ana enerji panosu kontrollerini yapabildiniz mi?

5.

Aydınlatma panosu kontrollerini yapabildiniz mi?

6.

Ana sigorta panosu kontrollerini yapabildiniz mi?

7.

Magnet güç ünitesi kontrolünü yapabildiniz mi?

8.

RF güç ünitesi kontrolünü yapabildiniz mi?

9.
10.
11.
12.

Masa güç ünitesi kontrolünü yapabildiniz mi?
Kabinet enerji bağlantılarının kontrollerini yapabildiniz mi?
Yetkili ile birlikte tespit ettiğiniz arızayı giderebildiniz mi?
Teknik servis formu doldurdunuz mu?

1.

9

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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) MRG cihazları düşük enerji ile çalışan cihazlardır.

2.

( ) MRG odasında 24 volt ile çalışan özel ampuller tercih edilir.

3.

( ) MRG odasında kullanılan özel ampulleri çalıştırmak için gerekli olan düşük voltaj
trafo ile elde edilir.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.

4.

MRG odasında normal AC ile çalışan florasan ampul …………………. Bu durum
…………….kalitesini etkiler.

5.

MRG odalarında bulunan aydınlatma devreleri,sigara ve gaz alarmları, termostatlar,
hemşire çağırma, interkom, acil kapama gibi devrelerinde ………………..etkilerden
korunması gerekmektedir.

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
Manyetik rezonansana konsol arızalarını tespit edip giderebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bir manyetik rezonans görüntüleme cihazının ana konsolunun bağlantılarını
çiziniz.

2. ANA KONSOL
2.1. İşlemci Konfigürasyonu (ProcessorConfiguration)
İşlemci konfigürasyonu, tüm sistemin kontrolünü sağlayan görüntü oluşturma ve
değerlendirme yazılımı, depolama ve arşivleme cihazları ile çeşitli giriş / çıkış (I / O) ara
yüzlerinden oluşur. Başlıca bileşenleri MR konsolu, hostbilgisayar, görüntü oluşturma birimi
ve veri dokümantasyon sistemidir.


MR konsolu: Yüksek çözünürlüklü bir monitör ve diyalog penceresi, klavye ve
mouse (giriş cihazı), MOD veya CD kayıt cihazlarından oluşur. Kullanıcının bir
mouse ve klavye yardımıyla giriş fonksiyonlarını girmesini sağlar.



Host bilgisayar (Host Computer): Kullanıcının seçtiği fonksiyon ve
sekanslara ait her sekansa (bir bütünü meydana getiren dizi) özel donanım
parametrelerini oluşturur ve bunları ölçüm sistemine(Data MeasurementSystem)
aktarır. Sekans uygulandıktan sonra alınan görüntü bilgisi (rawdata), görüntüyü
oluşturan yazılıma (SMI-Siemens MedicalImager 5 gibi) gider.



Görüntü oluşturma birimi: Görüntüyü oluşturan yazılımı barındıran birim
olup görüntü hesaplamaları burada yapılır. Görüntü oluştururken gerekli olan
işlemler bu birimde yapılır.

Ayrıca oluşturulan görüntüler daha fazla işlenebilir.Bunun içinharddisk, magneto
optik disk(MOD) gibi ortamlarda arşivlenebilir. Dijital kameralardan veya yazıcılardan da
oluşturulan görüntülerin çıktısını almak mümkündür.
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2.2. MR Cihazını Oluşturan Fonksiyonel Bloklar ve İşlevleri

Şekil 2.1: MRsistemi blok şeması

13

Kontrol odası bir cam ile magnet odasından ayrılır. Tüm çekim işleminin yapıldığı ana
konsol bu bölümdedir. Kabinetlerde bulunan bilgisayar ile bağlantılıdır. Arkasında bulunan
swiç ile bilgisayarlar arası bağlantı kontrolü vardır. Bir yandan çekimin yürümesi
sağlanırken diğer yandan operatörün daha önceden çekilen görüntülerin filme taşınmasını
yada onun üzerinde yapılan post prosessing işlemlerin örneğin, 3 boyutlu, flay turu yada
inline opsiyonların yapılmasını sağlar. Buradaki standart bir bilgisayardır. Fakat özel bir
yazılımla çalışmaktadır.

Resim 2.1: Hasta bilgilerini izlemek için monitör

Resim 2.2:Yazılım kontrollerini takip monitörü
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Resim2.3: Hasta çekim takibi ve çekim değerlerinin girişi için yazılım

Çekilen görüntülerin kaydı genellikle CD’ye aktarılmaktadır. Hastane sistemine
bağlanabildiği gibi doktorlar çekim anında da görüntüyü değerlendirmek
isteyebileceklerinden birde bu işlem için monitör eklenir. Üçüncü monitör ise hastanın çekim
anında magnetiçindeki durumunu takip etmek içindir.

Resim 2.4: Hasta kontrol monitörü
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Resim 2.5: Hasta bilgileri takibi

Şekil 2.2: Sistemin kontrol şeması
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Resim 2.6: Hasta ile iletişimi sağlayan interkom ünitesi
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Şekil 2.3: Kontrol konsol bağlantı şeması
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2.3. Ana Konsol İle İlgili Teklif Örneği
Ana konsol ve içerisindeki birimlerle ilgili mal ve hizmet alımındaki tekliflerde
belirtilmesi gereken konuların anlaşılması amacıyla bazı teklif maddeleri örnek olarak
verilmiştir.


Bilgisayar ve toplama, işleme ve depolama sistemi

Sistemin sabit hard disk kapasitesi en az 72 Gbyte olacaktır.Sistemde 256x256
matrikste en az 1.3 GB kapasiteli optik diskleri okuyabilen ve yazabilen, 5¼ İnç
büyüklüğünde bir adet optik disk sürücüsü veya CD yazıcı veya DVD yazıcı olacaktır.Optik
disk kapasitesi (256x256 matrikste kaç adet imajın depolanabildiği) tekliflerde
belirtilecektir.Bütün hasta görüntüleri günlük olarak DVD’lere arşivlenecektir.
Görüntü hesaplama biriminin (processingcomputer) 256x256 matriksteki imaj
rekonstrüksiyon süresi msn cinsinden tekliflerde belirtilecektir.256x256 matrikste saniyede
en az 350 imaj oluşturabilecektir(Full FOV teyit edilecektir).
Bilgi toplama, rekonstrüksiyon ve görüntü işlemlerini 1024x1024 matriksle
yapabilmelidir.


Sistem yazılım paketi















Spin Echo (SE) (Single, Dual, Variable, Multi echo)
Fast (Turbo) Spin Echo (FSE)
InversionRecovery (IR)
Turbo (Fast) InversionRecovery
SingleShot Turbo (Fast) Spin Echo
Gradient (Field) Echo
2D/3D FastGradient (Turbo Field) Echo
2D/3D FastSpoiledGradientEcho (FSGR)
Multi GradientEcho
2D/3D Time of flight MR anjiyografi
2D/3D PhaseContrast MRanjigrafi
2D Cine PhaseContrast MR anjiyografi
FLAIR
Firmalarca FAME, VIBE, WAVE gibi kısaltmalar ile ifade edilen
sekanslar

Difüzyon, perfüzyon ve fonksiyonel (BOLD) incelemeler için gerekli yazılım ve
donanım bulunacaktır.
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Ana kumanda ve bağımsız tanı konsolu


Sistem ile birlikte ana kumanda konsolu ve bağımsız tanı konsolu
(diagnostikworkstation) olmak üzere iki adet konsol verilecektir.Ana
kumanda konsolunda daha önceden hazırlanmış klinik protokoller
olacaktır.Hasta ve ölçüm ile ilgili her türlü bilginin girilmesi, izlenmesi
ve değiştirilebilmesi ana kumanda konsolundan yapılabilecektir.
İstenildiği takdirde ölçüm durdurulup görüntü izlenebilmelidir ve ölçüme
kaldığı yerden devam edilebilmelidir.



Konsol üzerinde intercom sistemi olacaktır ve hasta ile konuşma olanağı
sağlanacaktır.



Ana kumanda konsolunda 1 adet en az 18 inçdiyagonal uzunluğunda ve
renkli, titreşimsiz, ‘Flat panel LCD’ monitörü (en az 1024x 1024 matriks)
olacaktır.



Ana kumanda konsolunda imajla ilgili büyütme, otomatik pencere ayarı,
monitöre değişik imajların getirilmesi, ilgilenilen alan seçimi, resmin
döndürülmesi, resmin sağa sola ve yukarı aşağı çevrilmesi, iki resmin
karşılaştırılması ve histogram seçimi, uzaklık ve açı ölçümü, yazı yazma
ve yazı silme gibi işlemler yapılabilmelidir.



Sistem arşivden herhangi bir hastanın görüntüleri incelenirken, aynı anda
başka bir hastanın görüntü işlemlerini (veri toplama) yapabilecektir. ‘Real
multitasking-multiprocessor’ özellikte olacaktır.



Ana kumanda
yapılabilmelidir.



Sistem ile birlikte 1 adet, ham görüntü verilerin ve oluşturulmuş
resimlerin aktarılarak işlenebileceği workstation yapıda, en az 18
inçdiyagonal uzunluğunda LCD özellikte ve renkli, titreşimsiz monitöre
sahip (en az 1024x1024 matriks) standart birimden tümüyle bağımsız
hastanın görüntü işlemlerini (veri toplama) yapmalıdır. ‘Real
multitasking-multiprocessor çalışabilecek bir bağımsız tanı konsolu
vediagnostikworkstation verilecektir. Bu sistemin dâhilî hafızası en az 4
GB (RAM belleği) ve sabit hard disk kapasitesi en az 72 GB
olacaktır.Fark içeren özellikleri varsa belirtilecektir.Verilecek bağımsız
tanı konsolunda ana kumanda konsolundan görüntü transferi, ölçüm, üç
boyutlu görüntüleme, volumerendering, virtual endoskopi, imaj üzerine
yazı yazma, print, MIP, MPR vb. difüzyon-perfüzyon, fonksiyonel MR,
spektroskopi, difüzyon tensör, 3D traktografiölçüm postprocessing
incelemeleri bulunacaktır ve ana konsolda yapılan tüm postprocessing

konsoluna
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‘3D

surfacerendering’

görüntüleme

incelemeleri bulunacaktır.Sistemde CD veya DVD writer (yazıcı)
bulunacaktır.


Ana kumanda konsolu ve diagnostikworkstation konsolu dışında, ayrıca
bir adet sadece film basımı, görüntü inceleme ve rapor amaçlı CD veya
DVD yazıcılı en az 18 inçdiyagonal uzunlukta LCD özellikte renkli,
titreşimsiz monitöre sahip bir konsol verilecektir(dummy terminal).Bu
konsol MR cihazı kapalı olsa da çalışma özelliğine sahip olmalıdır ve ana
konsoldan aktarılmış olan imajları incelemede radyoloji bölümünün
belirleyeceği bir mekâna kurulacaktır.

2.4. Ana Konsol Kaynaklı Arıza Örnekleri
1.

örnekarıza: Hasta imajları magnet,optik diske (MOD) kaydedilemiyor/disk az
sayıda hasta imajı alıyor.



Arıza nedenleri

MOD arızalıdır.

MOD sürücü arızalıdır.

MOD sürücü tozlanmıştır.
Çözüm önerileri

MOD yenisiyle değiştir.

Tozları temizle.

Farklı firmaya ait bir MOD sürücüye konulmuş olabilir.



2.

örnek arıza:Cihazın hafızası dolu ve cihaz çalışmıyor. Hasta imajları filme
bastırılamıyor.



Arıza nedenleri

Tüm hasta görüntüleri hafızada tutuluyor.

Lazer kameranın optik modülü arızalıdır.
Çözüm önerileri

Optik modülü temizle veya yenisiyle değiştir.

Film ikmalini zamanında yap ve film tedarik et.

İmajları MOD’ ye kaydet, hafızayı boşalt.

Kullanıcıları yetkisiz müdahale konusunda uyar.



3.

örnek arıza: Filme görüntü aktarılmıyor.



Çözüm önerileri

Patientdatabase yok edilerek yeniden oluşturuldu.
Örnek arıza:CD writer(yazıcı) arızalı



Çözüm önerileri
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CD writer değiştirildi.
Örnek arıza:Operatör odası seslendirme diyafonu çalışmıyor.




Arıza nedenleri

Diyafonun abone kodlama anahtarları (DIP-switch) hatalı bir koda
getirilmiş.
Çözüm önerileri

Diyafon sisteminin izin verdiği abone kodunu kodla.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Ana konsol arızalarını tespit ederek arızayı gideriniz.













İşlem Basamakları
Servis el kitabına göre söküm talimatlarını okuyunuz.
Fiziksel kontrolleri yapınız.
Soket ve kablo bağlantılarının kontrolünü yapınız.
Tuş ve buton kontrollerini yapınız.
Monitör kontrollerini yapınız.
Hasta kontrol monitörünün yazılım kontrolünü yapınız.
İnterface (arayüz) ünitelerinin kontrollerini yapınız.
Çıktı birimlerinin kontrollerini yapınız.
Durdurma butonlarının kontrollerini yapınız.
Tespit edilen arızayı gideriniz.
Teknik servis formunu doldurunuz.

 Öneriler
 Çalışma esnasında gerekli
güvenlik önlemlerini alınız
ve aldırınız.
 Üzerinizde
metal
bulundurmayınız.
 Yetkili
ile
birlikte
çalışınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
‘Evet’ ,kazanamadıklarınız için ‘Hayır’ kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Fiziksel kontrolleri yapabildiniz mi?

2.

Soket ve kablo bağlantılarının kontrollerini yapabildiniz mi?

3.

Tuş ve buton kontrollerini yapabildiniz mi?

4.

Monitör kontrollerini yapabildiniz mi?

5.

Hasta kontrol monitörünün yazılım kontrolünü yapabildiniz mi?

6.

İnterface ünitelerinin kontrollerini yapabildiniz mi?

7.

Çıktı birimlerinin kontrollerini yapabildiniz mi?

8.

Durdurma butonlarının kontrollerini yapabildiniz mi?

9.
10.

Tespit ettiğiniz arızayı giderebildiniz mi?
Teknik servis formu 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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) İşlemci konfigürasyonu tüm sistemin kontrolünü sağlayan görüntü oluşturma ve
değerlendirme yazılımı, depolama ve arşivleme cihazları ile çeşitli giriş / çıkış (I / O)
ara yüzlerinden oluşur.

2.

( ) Ayrıca oluşturulan görüntüleri daha fazla işlemek ve arşivlemek için sadece
harddisk kullanılır.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.

3.

MR ………………, kullanıcının
fonksiyonlarını girmesini sağlar.

bir

mouse

ve

………….yardımıyla

giriş

4.

İşlemci konfigürasyonun başlıca bileşenleri MR konsolu, ………….bilgisayar,
görüntü oluşturma birimi ve veri …………………..sistemidir.

5.

Monitörlerden biri
etmek içindir.

hastanın …………….anındamagnetiçindeki durumunu takip

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
Servis el kitabındaki
giderebileceksiniz.

talimatlara

göre

RF

ünitesi

arızalarını

tespit

edip

ARAŞTIRMA


MR cihazındaki RF coillerin teknolojik gelişmesini araştırarak sınıfa sununuz.

3.RF ÜNİTESİ
RF sistemi, görüntülenecek bölgeye göre kesitin pozisyonunu ve kalınlığını
tanımlayan uyarım darbelerinin iletiminden ve üretilmesinden sorumludur. Uyarımdan sonra
sonuçta bir MR sinyalinin karşımıza çıkmasını sağlayacak olan gradyentler uygulanır.
Yansıyan sinyal alıcı bir anten tarafından algılanır, kuvvetlendirilir ve
işlenerek(demodülasyon, filtreleme ve sayısallaştırma) görüntünün hesaplanması için
hazırlanır ve nihayetinde görüntülenir.
RF Sistemi donanım olarak 5 (beş) ana grupta incelenebilir. Dijital RF Sinyal Ünitesi
(Digital RF SignalUnit-DRFSU),RF güç kuvvetlendiricisi (RF PowerAmplifier-RFPA),RF
uygulama sistemi (RF Application System- RFAS),RF sargı kontrolü (RF Coil ControlRFCC)veanten sistemleri (AntennaSystems) olarak sıralanabilir.


Dijital RF Sinyal Ünitesi (Digital RF SignalUnit): Geniş bantlı bilgisayar
kontrollü bir sayısal sinyal işleme ünitesidir. RF uyarım darbesini oluşturan ve
alınan MR sinyalini işlemek için gerekli olan donanımı içerir. Temel olarak
sinyal üreteci, demodülatör, alçak geçiren filtre ve analog dijital dönüştürücü
(ADC)’den oluşan bir alıcı, alçak geçiren filtre, modülatör ve demodülatöre
gerekli frekansları sağlayan synthesizer ve aşırı RF enerjisinden koruyucu bir
sistemden oluşur.



RF güç kuvvetlendirici (RF PowerAmplifier): Modülatörden çıkan RF sinyalini
uyarım için gerekli olan güç seviyelerine çıkarmaktan sorumludur. Vücut sargısı
kullanıldığında ortalama 80 kiloluk bir hastanın manyetizasyon vektörünü 180
döndürebilmek için 280 ile 350 V arasında bir gerilim gerekir.



RF uygulama sistemi (RF Application System): RF darbesi uygulamak ve
oluşan MR sinyalini almaktan sorumludur. Çeşitli sargıları destekleyebilecek
birçok fonksiyonel bileşeni olmalıdır. Bu sistemde temel olarak
kuvvetlendirme, Tx / Rxanahtarlama ve tuning işlemleri gerçekleştirilir.
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Kuvvetlendirme:Alınan MR sinyali oldukça küçük olduğu için kuvvetlendirme
yapılması gerekir. Sinyal kuvvetlendirilirken aynı zamanda gürültü de
kuvvetlendirileceğinden S/N(sinyal gürültü oranı)’nin optimum tutulmasına
dikkat edilmelidir. Kuvvetlendirmenin metodu ve tipi alıcı sistemin S/N
kalitesinde belirleyici rol oynar.



Tx / Rxanahtarlama:Ortak bir anten sistemi kullanıldığında iletim ve sinyalin
alınması için gerekli bir işlemdir. Anahtar iletim süresince vericiye sinyal alımı
sırasında alıcıya yol vermelidir.



Tuning:Antenin empedansını iletim hattının empedansına uyduran tipik olarak
vakumlu kapasitelerden veya varikap diyotlardan oluşan bir sistem vasıtasıyla
anten ile iletim hattı arasındaki empedans uyumunu sağlama işlemidir. Bu
sayede güç transferinin maksimum olması sağlanır.



RF sargı kontrolü (RF coilcontrol): RF uygulama sistemi için gerekli olan
kontrol sinyallerini ve hastayı ve cihazı koruyucu çeşitli donanım kontrollerini
yapar.

3.1. RF Sargılar
RF bobinler görüntülenecek dokuları uyarmak ve sinyal kaydı amacıyla kullanılır. Bu
amaçla iki farklı türde RF sargısı kullanılır. Birinci tipteki sargılar, hem inceleme alanındaki
dokuları uyaracak sinyalleri gönderip hem de sinyal toplayıcı olarak kullanılabilen
özelliktedir. İkinci tipteki sargılar ise incelenecek vücudun yüzeyine yerleştirilen ve sadece
dokulardan gelen sinyalleri toplayan antenler şeklindedir.
RF sistemlerinin ilk amacı, dokudaki mevcut longitudinalmanyetizasyon vektörlerini
istediğimiz açıda (flipangle) saptırmak için hastaya uygun RF puls (darbe) göndermektir (RF
Transmitter). İstenen kesit görüntüsü için RF puls (darbe) frekansı uygun biçimde
ayarlanmalıdır (Sadece RF puls frekansı ile protonların salınım frekansları aynı olduğu
zaman enerji transferi gerçekleşebilmektedir).Bu amaçla RF pulsun frekans bandını ve
gücünü düzenleyen “RF modulator” kullanılmaktadır. RF sisteminin ikinci amacı ise
hastadan gelen sinyali saptamak ve kaydetmektedir (alıcı sargı) (RF receiver, antenna).
Sinyal buradan “modulator-demodulator”e gider ve bir takım işlemlerden geçtikten
sonra ekrana görüntü olarak gelir. RF sargılarının yapısında, yapılacak olan incelemeye göre
değişen bir takım farklılıklar vardır (head, body, ekstremite gibi) ve bunlardaki en önemli
nokta, incelenecek dokuyu saran RF sargıların dokuyu homojen olarak etkilemesinin
gerekliliğidir.
RF sargılarının sensitivitesi (kalitesi) “Q” veya “qualityfactor” (kalite faktörü) ile
değerlendirilir, yüksek Q olarak değerlendirilen sargılar mükemmel transmitter ve alıcı
(receiver) olarak çalışır. RF puls uygulaması sırasında kullanılan enerji, hastanın hacmine ve
inceleme tipine göre değişmektedir (Bu genellikle cihazlarda otomatik olarak
ayarlanmaktadır). Yüzey (surface) sargıları incelemek istediğimiz (yüzeye yakın) bölgeye
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direkt olarak yerleştirilen değişik şekil ve yapılarda olabilen alıcı RF sargılarıdır
(Transmittergörevi görmezler). Bu yüzey sargılarının en büyük avantajı, sadece belli bir
bölgeden sinyal topladığı için elde edilen sinyalde gürültünün (noise) düşük, buna bağlı
olarak da SNR’ın yüksek olmasıdır
Spine, ekstremite MRG incelemeleri gibi, özellikle incelemek istediğimiz doku
yüzeye yakın ise bu yüzey sargıları rutin olarak kullanılmaktadır (Yüzey sargıların
haricindeki vücudun daha büyük bölümlerini incelemek için kullanılan hem alıcı hem de
transmitter olarak görev yapan RF sargılarına ise volümsargıları denmektedir.).

3.2.RFSistem Çalışması

Resim 3.1:MRI odasına gelen kablolardan RF ana dağıtıcı kablo

MRI odasının içi RF dalgaları açısından temizlenmiş bir durumdadır. Cihazımıza
60,68Mhz’de yayın yapan ve bilgi toplayan radyo sistemi denebilir.
Dolayısıyla dışarıdan gelen Rf sinyallerinin parazit olarak var olmaması için faraday
kafesi kullanılır. Odanın içerisindeki sinyallerde dışarı ulaşamaz. Cihaza ulaşacak kendi rf
sinyalleri filtreleyerek ulaştırılır.Bu sisteme filterplate adı verilmektedir.
Cihazın ihtiyaç duyduğu RF sinyalleri Resim 3.1’dekirf ana kablosu ile cihaza iletilir.
Kablonun diğer ucu kabinet odasındaki RF anfiye bağlıdır. Magnet odası duvarındaki
filterplate ünitesinden aktarılır.
Alınmak istenen görüntü için ihtiyaç duyulan RF sinyali elektronik devreler tarafından
hazırlandıktan sonra RFanfiye gönderilip yükseltilmektedir. Buradan rf kablolar aracılığıyla
cihazın içerisindeki body coil denen vücut coiline (bobinine) gönderiliyor.
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Resim3.2:Body coil

Body coil, Resim 3.2’de gösterilen magnetiçindeki büyük beyaz tünel biçimindeki
kısımdır. Bu kısmın alt tarafı bakır plakalardan oluşturulmuş elektronik bir malzeme olarak
tanımlanan tabaka bulunur. Bu plakalarla RF dalgaları hastanın vücuduna gönderilir.
Toplanan sinyaller yani hastadan yansıyan RF sinyaller ise masaya bağlı olan lokal coillerle
elde edilir.

Resim3.3: MR odasındaki filtreleme ünitesi gelen ve giden RF kablolar

Lokal coillerdenalınan sinyaller Resim3.3’tekidevreler aracılığı ile işlenerek ince RF
kabloları ile kabinet odasındaki RF ünitesine gönderilir. Kabinette dijital hâle getirilip
görüntünün elde edilmesinde kullanılır.
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Resim 3.4:Magnetüzerinde bulunan RF ünitesi

RF sinyallerin hastaya uygulanmadan önce ve sonrasında değerlerinin ölçülmesi
gereklidir. (MR Fonksiyon Testi modülüne bakınız.) Bu işlemlerin yapılmasında kullanılan
tales kart elektronik komponent giren ve çıkan RF değerlerini ölçen kısımdır. Saniyede 5000
kez(Marka ve modele bağlı olarak 20µsn.de 1 kez ölçüm alınır.) hastaya giren RF miktarı
tespit edilir. RF değeri limit değer üzerine çıktığında hasta için tehlike söz konusudur.

Resim 3.5:Tales kart
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Resim 3.6:Taleselektronik komponent(giren ve çıkan RF sinyal ölçüm ünitesi)

3.3. RFKabinetler
MR odası dışında bulunan RF sinyallerinin işlemlerinin gerçekleştirildiği kısımlardır.

Resim3.7: RF kabinet
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Resim3.8:RF sinyali elde edilen kısım

Cihazın tamamen dijital olan RF ve gradient bilgilerinin dalga şekillerinin
oluşturulduğu kısım Resim3.8’de gösterilmiştir. Cihazın her türlü kontrolüde bu kısımdan
gerçekleştirilir. Merkezi yönetim birimi olarak adlandırılabilir. Burada ünitede oluşturulan
RF dalgaları dijitaldir. Resim3. 9’daki kısımda sinyaller analog hâle dönüştürülür. Elde
edilen sinyaller RFanfiye gönderilir.

Resim3.9:RF DAC

RF anfide güçlendirilen sinyaller kalın bir kablo aracılığı ile Magnet ünitesi içendeki
body coile iletilir.
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Resim 3.10:RFAnfidegüçlendirilmiş sinyal kablosu

Resim 3.11:RF pulseamplifier
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Resim 3.12:RF poweramplifier

3.4. Kontrol ve Haberleşme Ünitesi (Control
andCommuncationUnit-CCU)
Ölçüm sisteminin kalbi gibidir. Bütün ölçme sistemine ait bileşenlerin kontrolünü
yapan mikroişlemci tabanlı kontrol ve sinyal işleme kartlarından oluşur. Bileşenlerini
görevlerine göre iki ana gruba ayırmak mümkündür.



Haberleşme
Sekans kontrol

Haberleşme birimi temel olarak IOC (I/O Controller-giriş çıkış kontrol birimi) ve
MCU (Main Control Unit-ana kontrol ünitesi)’den oluşur. IOC, MCU’nun harici haberleşme
bağlantılarıyla hostbilgisayara ve MR ölçüm sisteminin bileşenlerine bağlanmasını sağlar.
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Sekans kontrol ünitesinin (SCU-Sequence Control Unit) ana görevi ölçüm sisteminin
bileşenlerini yönetmektir. Sekans kontrol ünitesi, RF ve gradyent sinyal dalga şekillerini
oluşturur ve RF, gradyent ve veri sorgulama tetikleme darbelerinin senkronizasyonunu
sağlayan zamanlama sinyallerini üretir. Ayrıca, RF sargıların tuning, frekans ve verici
ayarlarını yapar.
Sekans kontrol ünitesi temel olarak RFdalgaşekli üreteci (RF WaveformGenerator),
veri sorgulama sistemi (Data AcqusitionSystem-DAS) ve gradyent dalgaşekli üreteci
(GradientWaveformGenerator) adlı bloklardan oluşur.

3.5. RF Tüpleri

Resim 3.14: MRRF tüpü

İki adet olan RF tüpleri ömürlü malzemedir. Cihazın marka ve modeline göre tüp
sayısı değişebilir. Arızalarına sık rastlanmaktadır.

Resim 3.13: RFtüp yerleşimi
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3.6. RF Coiller

Resim 3.15: Coilçeşitleri

1980yıllarında yapılan çalışmalar yüzey coilleri için bir başlangıç olmuştur.Yüzey
coillerin ilk uygulamasıAckerman ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiş ve daha sonraki
yıllarda hız kazanarak 2009 yılından itibaren tüm vücut coillerile sinyaller toplanmıştır.
Farklı marka ve modeller ile hastalar daha kısa sürede istenen bölgenin çekimi ve farklı
bölge çekimlerini yaptırabilmektedirler.
Toplam görüntüleme matriksi diyebileceğimiz yöntem Resim 3.16’da gösterilmiştir.

Resim 3.16: Toplam görüntüleme matriksiyönteminde kullanılan coil
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RF coillerin hastadan alınan verileri iletebilmeleri için gerekli olan bağlantıları masa
üzerindeki soketler aracılığı ile yapılır.

Resim 3.17: RF coil bağlantı soketleri

Resim 3.18: RF coil çeşitleri

3.7. Karşılaşılan Arıza Örnekleri
RF üniteleri ile ilgili arıza örnekleri cihazı tanımanıza ve çıkabilecek arızalar hakkında
fikrinizin olmasına yardımcı olacaktır.
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1.örnek arıza: RFPAkabinetinde RF elemanlarında ark (10 KV).


Arıza nedenleri

Kabinetin üzerine tavandan yağmur suyu akıyor.



Çözüm önerileri





Ark yapan elemanları onar ya da değiştir.
Çatı üzerine özel kaplama yaptır veya çatıyı onart.
Su kanalları ve drenaj hatlarını temizlet.
Binanın mevsimlik bakımını yaptır.

2.örnek arıza:RF sinyali alınamıyor.


Arıza nedenleri

Coil soketi tam takılmıyor.

Pinler kırılmış olabilir.



Çözüm önerileri

Soket yerini değiştir.

Bağlantı kablosunu değiştir.

Coili değiştir.

Kullanıcıyı uyar.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
RFünitesi arızalarını gideriniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Servis el kitabından RF üniteleri ile ilgili
kısımları okuyunuz.
 MRG cihazı ana şemasından RF ünite
bağlantılarını takip ediniz
 Ana konsoldan hastaya gelen ve giden RF
miktarını kontrol ediniz.
 Çalışma esnasında gerekli güvenlik
 Göstergelerdeki değerleri kaydediniz.
önlemlerini alınız ve aldırınız.
 RF
sinyal
kablolarının
fiziksel  Üzerinizde metal bulundurmayınız.
kontrollerini yapınız.
 Yetkili ile birlikte çalışınız.
 RF kabinetsıcaklık kontrollerini yapınız.
 RF amplifikatör kontrollerini yapınız.
 Yetkili ile birlikte tespit ettiğiniz arızayı
gideriniz.
 Teknik servis formu doldurunuz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
‘Evet’, kazanamadıklarınız için ‘Hayır’ kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

4.

Değerlendirme Ölçütleri
Servis el kitabından RF üniteleri ile ilgili kısımları okudunuz
mu?
MRG cihazı ana şemasından RF ünite bağlantılarını takip
edebildiniz mi?
Ana konsoldan hastaya gelen ve giden RF miktarını kontrol
edebildiniz mi?
Göstergelerdeki değerleri kaydedebildiniz mi?

5.

RF sinyal kablolarının fiziksel kontrollerini yapabildiniz mi?

6.

RF kabinet sıcaklık kontrollerini yapabildiniz mi?

7.

RF amplifikatör kontrollerini yapabildiniz mi?

8.

Yetkili ile birlikte tespit ettiğiniz arızayı giderebildiniz mi?

9.

Teknik servis formu doldurdunuz mu?

1.
2.
3.

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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Dijital RF sinyal ünitesi, modülatörden çıkan RF sinyalini uyarım için gerekli olan
güç seviyelerine çıkarmaktan sorumludur.

2.

( ) Uyarımdan önce sonuçta bir MR sinyalinin karşımıza çıkmasını sağlayacak
olangradyentler uygulanır.

3.

( ) Vücut sargısı kullanıldığında ortalama 80 kiloluk bir hastanın manyetizasyon
vektörünü 180 döndürebilmek için 280 ile 350 V arasında bir gerilim gerekir.

4.

( ) Sinyal kuvvetlendirilirken aynı zamanda gürültü de kuvvetlendirileceğinden
S/N(sinyal gürültü oranı)’ninoptimum tutulmasına gerek yoktur.

5.

( ) RF sisteminin ikinci amacı ise hastadan gelen sinyali saptamak ve kaydetmektir.

6.

( ) Yüzey sargılarının en büyük avantajı, sadece belli bir bölgeden sinyal topladığı
için elde edilen sinyalde gürültünün (noise) düşük, buna bağlı olarak da SNR’ın
yüksek olmasıdır.

7.

( ) Sekans kontrol ünitesinin (SCU-Sequence Control Unit) ana görevi ölçüm
sisteminin bileşenlerini yönetmektir.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.

8.

RF sistemi, görüntülenecek bölgeye göre …………….. pozisyonunu ve kalınlığını
tanımlayan ……………..darbelerinin iletiminden ve üretilmesinden sorumludur.

9.

Dijital RF sinyal ünitesi, RF uyarım darbesini oluşturan ve ………….. MR sinyalini
işlemek için gerekli olan donanımı içerir.

10.

Tx / Rx……………………., ortak bir …………..sistemi kullanıldığında iletim ve
sinyalin alınması için gerekli bir işlemdir.

11.

Tuning, antenin empedansını iletim hattının empedansına uyduran tipik olarak
vakumlu …………………. veya …………….diyotlardan oluşan bir sistem vasıtasıyla
anten ile iletim hattı arasındaki empedans uyumunu sağlama işlemidir.

12.

Yansıyan sinyal alıcı bir anten tarafından algılanır, …………….ve işlenerek
görüntünün hesaplanması için hazırlanır ve nihayetinde görüntülenir.

40

13.

İki farklı türde RF sargısı kullanılır. Birinci tipteki sargılar, hem inceleme alanındaki
dokuları uyaracak sinyalleri ………….. hem de sinyal toplayıcı olarak kullanılabilen
özellikte, ikinci tipteki sargılar ise incelenecek vücudun ……………..yerleştirilen ve
sadece dokulardan gelen sinyalleri toplayan antenler şeklindedir.

14.

Sekans kontrol ünitesinin görevlerinden biriside RF sargıların tuning, ………..ve
verici ayarlarını yapmaktır.

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
Servis el kitabındaki talimatlara göre Gradient (eğim) ünitesi konsolundaki X,Y,Z
yönlendiricilerinin kontrolünü yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


X,Y,Z yönlendiricilerinin bağlantılarını MRG cihazı ana şemasından takip
ediniz.

4. GRADİENT(EĞİM) ÜNİTESİ
Gradyen
dalga
şekli
üretecinden
(GradienWaveformGenerator)
gelen
sinyalin,gradyent güç kuvvetlendiricisi (GradientPowerAmplifier-GPA) tarafından
kuvvetlendirilerek gerekli sinyalin gradyent sargılarına uygulanmasını sağlar. Gradiyent
darbelerinin dikliğini sağlamak için kuvvetlendiricinin çıkış katında yaklaşık 600 V oluşur.
Gradyen sargıları sabit manyetik alanı değiştirir. Böylece bir noktanın uzaydaki yeri
belirlenir.

Şekil 4.1: X Koordinatlarınıkontrol eden sargı
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Bu sargılar sabit manyetik alanda, sistematik biçimde manyetik alan gücünü
değiştiren ve bu amaçla lineer manyetik alan üreten sistemlerdir. Amaçları MR tetkikinde
incelenecek olan kesit bölgesini tesbit etmektir. Gradient sistemin üç ayrı düzlemde de etki
gösterebilmesi amacıyla üç farklı sargı vardır ve her birisi X,Y,Z koordinatlarından sadece
birini kontrol eder (Şekil 4.1, 4.2, 4.3). Gradientsargılar bilgisayar kontrolü altında ana
manyetik alanın gücünü çok kısa süreli değişikliğe uğratabilir.

Şekil 4.2: Ykoordinatlarını kontrol eden sargı

Şekil 4.3:Z koordinatlarını kontrol eden sargı
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Gradient sargılar (Gradientcoil), (daha önce MRG’de görüntü oluşturulması ve
Gradientlerbaşlığı altında MR Fonksiyon Testimodülündedetaylı olarak anlatıldığı gibi) kesit
belirleme, faz kodlama ve frekans kodlama gradientlerinden oluşur. Bunların görüntü
oluşturulurken çok hızlı biçimde defalarca açılıp kapatılması gerekmektedir. İnceleme
sırasında duyulan ses, bu gradient sistemin açılıp kapatılması nedeniyledir. Gradient sargı
çalıştırıldığında, gradientin bir ucu ile diğer ucu arasında değişen değerlerde manyetik
kuvvet farklılıkları olacaktır.Buna bağlı olarak gradient aksisi boyunca protonlar
birbirlerinden çok az da olsa farklı salınım frekansları göstereceklerdir ve bu sayede elde
edilen sinyalin lokalizasyonu yapılabilecektir (Konu daha önce detaylı olarak tartışılmıştır).
Bu sistem ile hastanın pozisyonu değiştirilmeden kesitler aksiyal, koronal, sagittal veya
gradient sistem, uygun biçimde düzenlenmiş ise oblik olarak elde edilecektir (Şekil 4.4).

Sekil 4.4: X ve Y gradiyent sargılarının göreceli oryantasyonu

Şekil 4.5: MR gradiyentmagnetleri

44

Şema 4.1: Gradientünitesi blok şeması
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4.1. Gradyenin Teknik Özellikleri
Gradient için yine model ve markaya göre değişiklik göstersede örnek olarak
verebileceğimiz teknik değerleri sıralarsak






30 mT/m Alan şiddeti
2000 Volt Gerilim
380 amper Akım
%100 Darbe-Genişlik oranı
216 T/m/sn.
Alan yükselme hızı

Şekil 4.6: Magnetiçindeki gradient sargı kısmı

MR fonksiyon testi modülünde anlatılan gradientpals ayarları cihazın görüntü kalitesi
için önemlidir. Ayrıca testler ve müdahaleler sonrasında X,Y,Z bağlantılarının yönünün
kontrol edilmesi gereklidir. Ters bağlantılarda sağ-sol ve alt-üst kavramları değişecektir.
MR fonksiyon testi modülünde “3.3GradientTest” kısmını tekrar gözden geçiriniz.
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Resim 4.1:Gradiyen sargı seti

Resim 4.2:Bakır MR gradiyensargısı

4.2.Gradient Kabinetler
Merkezî işlem birimi dijital olarak gradient dalga formlarını oluşturur (Resim 4.3).

Resim 4.3:Gradiyendalga şekillendirici sargı
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Gradientkabinetler de SSU small sinyal units denen küçük sinyal kısmı Resim 4.4’te
gösterilmiştir. Gradient dalga fomları oluşturulduktan sonra dijital datalar SSU ünitesine
gelir.
Dijital datalar bu ünitede analog hâle çevrilir. Buradan gradientanfilere dağıtılır.

Resim4.4: SSU-küçük sinyal ünitesi

3 adet anfimevcuttur. Herbiri bir eksen için kullanılır. X,Y,Z eksenlerinin her birini
besleyen ayrı bir güç trafosu mevcuttur. Butrafoları kontrol eden sigorta devreleride sistemin
en önemli parçalarıdır.

Resim 4.5:Gradiyengüç yükselteci -GPA
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Resim 4.6: Gradientyükselteçlerin altında güç trafoları

Resim 4.7’de görülen bilgisayar birimi ise hastadan elde edilen görüntü bilgilerinin
dijitalize edildikten sonra fouriertransformunun alındığı birimdir. Matematiksel olarak bu
işlemlerin yapılması ile görüntü elde edilir.

Resim 4.7: Bilgisayar birimi
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Kullanılan kablolar bu birimde fiber kablodur. Dışarıdan gelebilecek parazitleri
engellemek amacı ile kullanılır.

Resim 4.8:Fiber kablolar

Resim 4.9:X,Y,Z eksen ayarlar bağlantıları ve yüksek voltaja karşı alınan önlem
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Resim 4.10:X,Y,Z eksenleri ile ilgili ayarlar öncesi bazı modellerde yapılan bağlantılara örnek

4.3.Gradient Ünitesinin Teklif Örneği



Görüntülerde artefakt oluşturabilecek faktörler kontrol edilecek ve önleyici
tedbirler alınacaktır.
Görüntü kalitesinde bozukluk olup olmadığı fantomla kontrol edilecek, eğer
bozukluk varsa düzeltici önlemler alınacaktır.

4.3.1. Gradient Sistemi








Sistemin gradient gücü her üç eksende en az 33 mT/m olacaktır.Sistemin
gradientilinearite değerleri tüm FOV değerlerinde en iyi gradientlinearitesini
sağlayacak şekilde olacak ve bu değerler tekliflerde ayrıntılı olarak
belirtilecektir.
Sistemin gradient dönme hızı ‘Slew Rate’ en az 120 mT/m/ms olacaktır.
Gradientlerin ‘DutyCycle’ oranı maksimum gradienti gücünde %100 olacaktır.
Graddientler, titreşimsiz ‘non-rezonant’ türde olacaktır.
Gradientbobinlerinin özel soğutma sistemi olacaktır.
Gradient 0’dan maksimum alana çıkması için gerekli süre (rise time )
belirtilmelidir.

4.4. Gradient Kaynaklı Arıza Örnekleri
1.

örnek arıza: Görüntüde artefakt



Arıza nedenleri

SMI arızalı (Siemens MedicalImager)

Magnette yabancı cisim

Anten arızalı
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Resim 4.11: Bir MR görüntüsü



Çözüm önerileri










Kapı açık bırakılmış veya aydınlatma açılıp kapanmış.
Magnet manyetik alan homojenitesini kontrol et.
Magnette yabancı cisim ara ve temizle.
SMI yazılımlarını çalıştır ve arızalı bölümü bul.
Ark yapan aydınlatma soketlerini değiştir.
Magnet odasında MR uyumlu cihazlar kullan.
Gradyen ve RF ayarlarını yaptır.
Kullanıcıları kapının sürekli kapalı tutulması ve oda ışığının çekim
anında açılıp kapanmaması konusunda uyar.
Metal el ve kapı detektörlerini faal tut.

2.

örnek arıza: Görüntüde artefakt(ghostimage)



Arıza nedenleri





Merkez FR değişmiş
Harmonik eklenmesi

Çözüm önerileri




Gradient X,Y,Z parametrelerini ayarlayın.
Magnet içinde titreşim yapan malzemenin olup olmadığını arayın.
Filtreleme kontrollerini yap.
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Resim 4.12: Ghostimage

Resim 4.13: 3 boyutlu renkli MR görüntüleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Gradientünitesi arıza kontrollerini yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Servis el kitabından gradient üniteleri ile
ilgili kısımları okuyunuz.
 MRG cihazı ana şemasından gradient ünite
bağlantılarını takip ediniz.
 Ana konsoldan X,Y,Z eksen bilgilerini
kontrol ediniz.
 Göstergelerdeki değerleri kaydediniz.
 Çalışma esnasında gerekli güvenlik
 X,Y,Z eksenleri için grafikte oturma
önlemlerini alınız ve aldırınız.
zamanları (outshut)kontrollerini yapınız.
 Üzerinizde metal bulundurmayınız.
 Servis
el
kitabındaki
değerlerle
 Yetkili ile birlikte çalışınız.
karşılaştırınız.
 Ayarları X,Y,Z için yapınız.
 X,Y,Z bağlantılarını kabinetlerde kontrol
ediniz.
 Yetkili ile birlikte tespit ettiğiniz arızayı
gideriniz.
 Teknik servis formu doldurunuz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler
içinEvet,kazanamadıklarınız içinHayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

1.
2.
3.

Değerlendirme Ölçütleri
Servis el kitabından gradient üniteleri ile ilgili kısımları
okudunuz mu?
MRG cihazı ana şemasından gradient ünite bağlantılarını takip
edebildiniz mi?
Ana konsoldan X,Y,Z eksen bilgilerini takip edebildiniz mi?

4.
5.

Göstergelerdeki değerleri kaydedebildiniz mi?
X,Y,Z
eksenleri
için
grafikte
oturma
(outshut)kontrollerini yapabildiniz mi?

6.

Servis el kitabındaki değerlerle karşılaştırabildiniz mi?

7.

Ayarları X,Y,Z için yapabildiniz mi?

8.

X,Y,Z bağlantılarını kabinetlerde kontrol edebildiniz mi?

9.

Yetkili ile birlikte tespit ettiğiniz arızayı giderebildiniz mi?

10.

Teknik servis formu doldurdunuz mu?

Evet

Hayır

zamanları

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.

( ) Gradient sargılar bilgisayar kontrolü altında ana manyetik alanın gücünü çok kısa
süreli değişikliğe uğratabilir.

2.

( ) Gradyen sargıları sabit manyetik alanı değiştiremez.

3.

( ) İnceleme sırasında duyulan ses bu gradient sistemin açılıp kapatılması
nedeniyledir.

4.

( ) Merkezi işlem birimi dijital olarak gradient dalga formlarını oluşturur.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.

5.

Gradyen ünitesi, gradyen dalga şekli üretecinden gelen sinyalin gradyent………
kuvvetlendiricisi
tarafından
kuvvetlendirilerek
gerekli
sinyalin
gradyent…………….uygulanmasını sağlar.

6.

Gradient sistemin üç ayrı düzlemde de etki gösterebilmesi amacıyla üç farklı
……………..vardır ve her birisi X,Y,Z koordinatlarından sadece birini kontrol eder.

7.

Gradientpals ayarları cihazın ……………….kalitesi için önemlidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Host bilgisayar,kullanıcının seçtiği fonksiyon ve sekanslara ait her sekansa özel
donanım parametrelerini oluşturur ama bunları ölçüm sistemine aktaramaz.

2.

( ) Monitörlerden birihastanın çekim anında magnet içindeki durumunu takip etmek
içindir.

3.

( ) RF uygulama sistemi, RF darbesi uygulamak ve oluşan MR sinyalini almaktan
sorumludur.

4.

( ) RF bobinler sadece görüntülenecek dokuları uyarmak için kullanılır.

5.

( ) Gradientsargılar kesit-belirleme, faz-kodlama ve frekans-kodlama
gradientlerinden oluşur.

6.

( ) X,Y,Z eksenlerinin her birini besleyen ayrı bir güç trafosu mevcuttur.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.

7.

İşlemci konfigürasyonu tüm sistemin ……………….sağlayangörüntü oluşturma ve
değerlendirme yazılımı, depolama ve arşivleme cihazları ile çeşitli giriş / çıkış (I / O)
ara yüzlerinden oluşur.

8.

Dijital RF sinyal ünitesi, …………..bantlı bilgisayar kontrollü bir sayısal sinyal
işleme ünitesidir.

9.

Dijital RF sinyal ünitesi, temel olarak sinyal üreteci, ……………., alçak geçiren filtre
ve analog dijital dönüştürücü (ADC)’den oluşan bir alıcı, alçak geçiren filtre,
modülatör ve demodülatöre gerekli frekansları sağlayan ……………...ve aşırı RF
enerjisinden koruyucu bir sistemden oluşur.

10.

Kuvvetlendirmenin metodu ve tipi ……………sistemin S / N kalitesini belirleyici rol
oynar.

11.

RF sistemlerinin ilk amacı, dokudaki mevcut longitudinalmanyetizasyon vektörlerini
istediğimiz açıda (flipangle) saptırmak için hastaya uygun ………..puls göndermektir.

12.

MRI odasına dışarıdan gelen RF sinyallerinin ……………..olarak var olmaması için
faraday kafesi kullanılır.

13.

Kontrol ve haberleşme ünitesi, bütün ölçme sistemine ait bileşenlerin kontrolünü
yapan …………………..tabanlı kontrol ve sinyal işleme kartlarından oluşur.
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14.

Gradiyent darbelerinin dikliğini sağlamak için ……………………çıkış katında
yaklaşık 600 V oluşur.

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 diğer modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.

Yanlış
Doğru
Doğru
kullanılamaz.görüntü
Manyetik

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

Doğru
Doğru
konsolu –klavye
HOSTDokümantasyon
Çekim

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
kesitin- uyarım
alınan
anahtarlama- anten
kapasitelerdenVarikap
kuvvetlendirilir
gönderip- yüzeyine
frekans
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
güç- sargılarına
sargı
görüntü

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
kontrolünü
geniş
demodülatörsynthesizer
alıcı
RF
parazit
mikroişlemci
kuvvetlendiricinin
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