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AÇIKLAMALAR 
KOD 523EO0233 

ALAN Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 

DAL/MESLEK Tıbbi Görüntüleme Sistemleri 

MODÜLÜN ADI MR montajı 

MODÜLÜN TANIMI 

Manyetik rezonans ünitelerinin montajını yapmak ile ilgili 

temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL 
MR kurulum hazırlıkları modülü ve biyomedikal alan ortak 

modüllerini başarmış olmak 

YETERLİK Manyetik rezonans ana ünitelerinin montajını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül sonunda 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 gerekli ortam sağlandığında manyetik 

rezonans ana ünitelerinin montajını yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Hasta masası montajı yapabileceksiniz. 

2. Magnet ünitesi montajı yapabileceksiniz. 

3. Soğutma ünitesinin montajını yapabileceksiniz. 

4. MR kontrol odası bilgisayar sistemlerinin montajını 

yapabileceksiniz. 

5. MR sistemlerindeki bilgisayar odası (computer room)  

ortamı içerisinde yer alan kabinlerin (elektronik kabinlerin 

ve RF kabinlerin)  bağlantıları yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Tıbbi görüntüleme sistemleri dal atölyesi, 

sistem analizi atölyesi, elektromanyetik görüntüleyicilerin 

bulunduğu teknik servisler, hastaneler ya da görüntüleme 

ünitelerinde yapılmalıdır. 

Donanım: MR cihazı ve parçaları şartnameler, 

yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı 
 

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. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

MR kurulum hazırlıkları modülünüzde MR cihazlarının ana parçaları ve MR cihazının 

çalışma prensibi ile konulara değinilmişti. 
 

Bu modülde MR cihazının ana parçalarının montajlarının ne şekilde yapılacağı 

bilgilerine ulaşacaksınız. 
 

Daha önceki modüllerde de sıkça hatırlattığımız gibi biyomedikal cihaz teknolojiler 

alanında çalışmak, oldukça büyük sorumlulukları da beraberinde getirir. Öncelikle çalışma 

ortamlarımızın sağlık kuruluşları olduğu unutulmamalıdır. Bu modülde değindiğimiz 

öğrenme ve uygulama faaliyetleri kurulum temelli dolayısıyla da mekanik uygulamaları 

içerisinde çokça barındıran bir uygulamadır. 
 

Çalışma süreniz içinde sağlık kuruluşunun hizmete açılmış olması durumuyla da karşı 

karşıya kalabilirsiniz. Bu durumda hem çalıştığınız ortamlarda fazladan güvenlik önlemleri 

almak zorunda kalabilirsiniz hem de çalıştığınız süre içerisinde hastalara, hasta yakınlarına 

ve diğer personele rahatsızlık vermemek için oluşabilecek gürültülerden kaçınmanız 

gerekecektir.  
 

Bu modül sonrasında bir MR merkezinin kurulumunu yetkileriniz dâhilinde 

yapabileceksiniz. 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

MR cihazlarına ait hasta masası montajı yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Herhangi bir MR sistemine ait servis el kitabı bularak hasta masası montaj için 

gerekli ortam ve araçları inceleyerek bir rapor hazırlayınız. 
 

1. HASTA MASASI MONTAJI 
 

1.1. MR Hasta Masaları  
 

 

Şekil 1.1: MR görüntüleme ortamı 

 

Şekilde standart bir MR görüntüleme ortamını görülmektedir.  
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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MR cihazlarında hasta masaları (patient table) MR yapılarına göre farklılık gösterse de 

genellikle sağa sola ve yukarı aşağı hareket eden elektromekanik ünitelerdir.  
 

Aşağıda farklı tipte hasta yatakları görünmektedir. 

 

 

Resim 1.1: Farklı MR ünitelerinde hasta yatak çeşitleri 

1.1.1.Hasta Masası Yerleşimi 
 

Hasta yatakları büyük ölçüde mekanik kısımlardan meydana gelmiştir. Montajda 

dikkat edilmesi gereken, montajı gerçekleştiren teknik servis elemanlarının mekanik montaj 

bilgisine sahip olması gerekliliğidir. 
 

Hasta masaları montaj sırasında tek parça olarak montaja tabi olabilecekleri gibi 

parçalar hâlinde gelip montaj alanında birleştirilmeleri de mümkündür. 

 

Şekil 1.2: Hasta masası kontrol düzenekleri 
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Bir MR hasta masasının içerisinde hareketi sağlayacak ve kontrol edecek çeşitli 

elemanlar bulunmaktadır. 

 

Şekil 1.3: Hasta masası iç yapısı 

Hasta masaları oldukça ağır parçalardır. Blok bir yapı olarak değerlendirildiklerinde 

ağırlıkları marka ve modele göre değişiklik gösterse de 500–600 kg’a ulaşmaktadır. Yine 

aynı şekilde MR hasta masaları boyutları itibariyle de marka ve modellerine göre farklılık 

göstermektedir. 

 

Şekil 1.4: Hasta masası boyutları 
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Her şeyden önce MR cihazlarının ileri teknoloji ürünü cihazlar olduğu ve hassas 

nitelik taşıdıkları unutulmamalıdır. Kurulum, marka ve modeller arası farklılıklar 

göstereceğinden kurulumda asıl yol gösterici servis el kitapları ve MR cihazlarına ait 

standart ve kurulum yönergeleri olmalıdır. 
 

MR hasta yatakları farklılık gösterse de hem hasta güvenliği hem de estetik durması 

açısından bağlantı elemanları gizli olarak yerleştirilir. Resim 1.2’deki hasta masasında 

bağlantı elemanları hasta masasının ön kapağı arkasına yerleştirilmiştir. Söküm sırasında 

öncelikle hasta masası ön kapağının kaldırılıp montaj veya söküm işlemine başlanmalıdır. 

 

Resim 1.2: Ön kapak 

Resim 1.3’ te ön kapak arkasındaki cıvatalar görülmektedir. Bu tip bir hasta masasında 

kurulum için cıvataları söküp yan kapakları kaldırarak hareket serbestliği sağlanmalıdır. 

 

Resim 1.3: Ön kapak cıvata yerleri 

MR hasta yataklarının sökümü ya da montajı esnasında kapaklarda veya sökülen 

kısımlarda bağlı bulunan elemanlara dikkat ederek elemanların ya da cihazın hasar görmesi 

engellenmelidir. 
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Resim 1.4: Durdurma butonu 

MR hasta yataklarında iç kısımlarda montaj ayarlama ve bakım yaparken örtünün 

kaldırılması gereken durumlarda, yan yüzeyde bulunan vidaların sökülmesi gerekir. Böylece 

körük biçimindeki örtü kolayca çıkar.  

 

Resim 1.5: Yan yüzey vida yerleri 

Hasta masasının iç yapısı hastanın taşınmasını sağlayan iç destekler Şekil 1.5’te 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 1.5: Hasta masası iç destek sistemi 

1.1.2. Masa Bağlantıları 
 

MR hasta yataklarının montajı sırasında dikkat edilecek bir başka konu da taşıma 

sırasında taşımaya yardımcı olmak amacıyla eklenen bazı elemanlardır. Kurulum sırasında 

taşımaya yardımcı olan bu destekler çıkarılmalıdır. 
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Resim 1.6: Taşıma aparatlarının çıkarılması 

Resim 1.7’de hasta yataklarını hareket ettirmek için kullanılan kalın dişli (gear bolt) 

görülmektedir. 

 

Resim 1.7: Yatak hareketi sağlayan kalın dişli sistem  

 

MR hasta yataklarının kurulumunda hasta masasının hareketlerinin sağlanması 

amacıyla elektriksel bağlantıların da hasta masasına yapılması gerekir. Burada hasta, hasta 

yakını ve cihaz kullanıcısının güvenliği açısından, elektrik ve haberleşme kabloları uygun bir 

biçimde, hareketleri ve güvenlikleri etkilemeyecek şekilde yatak içerisine yerleştirilmelidir. 

Şekil 1.6’da kablo kanalının hasta masasına bağlanmasıyla ilgili bir uygulama 

görülmektedir. 

 

Şekil 1.6: Kablo kanal bağlantısı 
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Olası arızalara karşı magnet kapağı ve hasta masası arasındaki mesafe 5 mm‘yi 

geçmemelidir. Bu, montaj sırasında dikkat edilmesi gereken önemli bir uygulamadır. 

 

Şekil 1.7: Yerleşimdeki maksimum aralık 

Bu mesafelerin önemini ifade etmek üzere kurulumda, bu aralık mesafelerine dikkat 

çekmek için dört adet etiket yerleştirilir. 

 

Şekil 1.8: Hasta masasında etiket yerlerinin gösterimi 

Şekil 1.9‘da hasta yatağı hareketi için yapılması gerekli olan temel elektriksel 

bağlantılar, klemens grupları görülmektedir. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiler MR 

Elektromekaniği modülünde görülmektedir. 
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Şekil 1.9: Elektriksel bağlantılar 
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 UYGULAMA FAALİYETİ 
Bir MR sistemi kurulumu için gerekli olan alet, araç gereç ve ekipmanları hazırlayınız. 

MR sistemlerine ait hasta masası kurulumunu yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Çalışma ortamı içerisinde güvenlik 

önlemlerini alınız. 

 Servis el kitabı hasta masası montaj 

talimatlarını okuyunuz. 

 Talimatları takip ediniz. 

 Masa ünitesi ve parçalarını servis el 

kitabı talimatlarına göre düzenleyiniz. 

 Masayı sabitleyiniz, montaj işlemini 

tamamlayınız. 

 Masa içi elektriksel bağlantıları yapınız. 

 Kurulum formundaki hasta masası ile 

ilgili kısmı doldurunuz. 

 

 Teknik şartnameyi okuyunuz. Ek 

faaliyetler gerekiyor mu kontrol ediniz. 
 

 Magnet kapağı ve hasta masası arasındaki 

mesafe 5 mm’yi geçmemelidir. 
 

 Elektrik ve haberleşme kabloları uygun 

bir biçimde, hareketleri ve güvenlikleri 

etkilemeyecek şekilde yatak içerisine 

yerleştirilmelidir. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

‘Evet’, kazanamadıklarınız için ‘Hayır’ kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamı içerisinde güvenlik önlemlerini alabildiniz 

mi? 
  

2. Masa ünitesi ve parçalarını servis el kitabı talimatlarına göre 

düzenlediniz mi? 
  

3. Masayı sabitleyerek montaj işlemini tamamladınız mı?   

4. Masa içi elektriksel bağlantıları yaptınız mı?   

5. Faaliyet sonrası raporu düzenlediniz mi?   

 

DEĞERLENDIRME 
 

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. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Hasta masaları oldukça ağır parçalardır. Blok bir yapı olarak değerlendirildiklerinde 

ağırlıkları marka ve modele göre değişiklik gösterse de ……………….ulaşmaktadır. 
 

2. Magnetle masa arasında mesafe bulunması gerekir. Bu mesafelerin önemini ifade 

etmek üzere, kurulumda bu aralık mesafelerine dikkat çekmek için 

…………………….yerleştirilir. 
 

3. Magnetle masa arasındaki boşluk en az …………………olmalıdır. 
 

4. Hasta masalarında bağlantı elemanları, güvenlik ve estetik amaçlı olarak ……………. 

arkasına yerleştirilir. 
 

 

 

 

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. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

MR cihazlarına ait magnet ünitesi montajı yapabileceksiniz. 
 

 

 

  

 Herhangi bir MR sistemine ait servis el kitabı bularak magnet montajı için 

gerekli ortam ve araçları inceleyerek bir rapor hazırlayınız. 
 

2. MAGNET MONTAJI 
 

Magnet, MR cihazlarının en önemli ve en ağır parçasıdır. Magnet hakkında daha geniş 

bilgi MR Kurulum Hazırlıkları modülünde bulunmaktadır. 
 

Bu uygulama faaliyeti içerisinde magnetin montajından bahsedilecektir. 

 

Şekil 2.1: Magnet ünitesinin MR merkezindeki yeri 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1.Magnet Yapısı 
 

Öncelikle magnetin fiziksel özelliklerinden bahsedilmesi gerekmektedir. Magnet 

üniteleri açık ve kapalı tip olabildikleri gibi kaç tesla olduklarına; marka, model ve tiplerine 

göre de değişiklik göstermektedir. 
 

Buradaki örnekte magnet ünitesi, servis el kitabına göre Tablo 2.1’de verilmektedir. 
 

Magnet Kısımları  Ağırlık 

% 70 helyumla taşınırken ağırlığı 

 

Helyum toplam ağırlığı % 100 

7685 kg 

 

250 kg 

Kullanılmaya hazır durumda iken 

ağırlığı: 

Magnet,% 70 helyum 

% 30 helyum ağırlığı 

RFAS (RF bağlantı ve tesisatları) 

Aksesuar ve diğer elemanlar  

Hasta masası kılavuzu 

Magnet kapakları 

Toplam 

 

7685 kg 

80 kg 

50 kg 

20 kg 

15 kg 

150 kg 

8000 kg 

Tablo 2.1: Magnet ağırlıkları 

Gradiyen ve RF sargılarının ağırlığı ise 1500kg’dır. 
 

MR cihazlarında magnet ünitelerinin ağırlığı gibi boyutları da büyüktür. Aynı 

örnekteki magnet ünitesinin büyüklüğü servis el kitabında Tablo 2.2‘deki gibi verilmektedir. 
 

Boyutlar 

Uzunluk 2.64 m 

Genişlik 2.53 m 

Yükseklik 2.99 m 

Tablo 2.2: Magnet boyutları 

Magnet üniteleri, büyüklüğü ve ağırlığı nedeniyle ve aynı zamanda hassas cihazlar 

olmasından dolayı yerlerinden kolay hareket ettirilemez.  
 

Buna bağlı olarak magnet ünitelerinin montajları sırasında çok dikkatli bir şekilde 

planlama yapmak ve planlamalara uymak gerekmektedir 
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Resim 2.1: Magnet montajı   Resim 2.2: Magnet modeli 

MR kurulum hazırlıkları sırasında, MR cihazlarının özel araçlarla taşındığından daha 

önce MR Kurulum Hazırlıkları modülünde bahsedilmişti. Cihazların bina içlerinde 

montajları sırasında çok az hareket ettirilmeleri gerekmektedir. Bu sebeple üniteler, montaj 

sırasında en az hareketi gerektirecek şekilde, özel araçlarla yerleştirilmelidir. 
 

Magnet ünitelerinin içerisinde daha önce de bahsedildiği gibi helyum gazı 

bulunmaktadır. Helyum gazının olması, montaj sırasında gazlarla ilgili güvenlik 

önlemlerinin alınmasını da zorunlu kılmaktadır. Ayrıca helyum gazının yüksek maliyetli bir 

gaz olması nedeniyle de montaj sırasında gazın korunması gereklidir. 

 

Resim 2.3: Montaj aşamasındaki magnet 

Magnetler açık tip ve kapalı tip olarak üretilmektedir. 

Magnetleri depremlerin çok olduğu bölgelerde kurarken güvenliklerini artırmak için 

kirişlere bağlamak üzere magnetlerin üzerinde bulunan halkalar kullanılır. 
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2.2. Magnetin Yerleştirilmesi 
 

Resim 2.4’te magnet ünitesinin indirilmesi ve yerleştirilmesi işlemlerinde kullanılan 

taşıma destekleri görülmektedir. Taşıma destekleri, farklı tipteki magnetlerde de montaj ve 

taşıma esnasında magnetin zarar görmesini engellemek amacıyla kullanılmaktadır. 

Desteklerin her iki yanında da vidalar bulunur. Taşıma işlemi bitiminde sistem çalışmasını 

etkileyecek yardımcı aparatların çıkarılması unutulmamalıdır. 

 

Resim 2.4: Taşıyıcı destekler 

Buradaki uygulamada sözü edilen magnet ve gradiyen sargıları arasındaki 

bağlantıların birbirleriyle irtibatlandırılması sırasında ve montaj yapılırken karşılaşılabilecek 

kapak kilidi ve kapak vidaları görülmektedir. Bu tür bağlantı elemanlarının ünitelere zarar 

vermemesi açısından servis el kitaplarındaki yönergelere uygun olarak montaj yapılması 

gerekir (Resim 2.5).  

 

Resim 2.5: Üst kablo askı yeri 

Montaj işlemleri tamamlandıktan sonra titreşimle vidaların gevşememesi ve montaj 

güvenliğini artırmak için montaj vidalarının gizlenmesi, kilitlenmesi gerekir. 

 

Resim 2.6: Alt kablo asma yeri 
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2.3.Elektriksel Bağlantılar 
 

Magnet ünitelerinin elektriksel bağlantıları ile ilgili kısma bu modüldeki beşinci 

öğrenme faaliyeti olan “Blok Üniteler” konusunda daha geniş olarak değinilecektir. Ancak 

genel olarak bahsedilecek temel bağlantılar şunlardır: Gradiyen kablo bağlantısı, magnete 

gradiyen bağlantılarının yapılmasıdır. 

 

Resim 2.7: Gradiyen kablo bağlantısı  Resim 2.8: Magnete gradiyen bağlantılarının 

yapılması 

Elektriksel bağlantılarının yapımı sırasında her cihaz için servis el kitaplarında verilen 

bağlantı yönergelerine uyulmalıdır. 
 

Elektriksel bağlantıları yaparken önemli bir husus da bağlantılar için kullanılacak 

kablo tipleridir. Kablo tipleri genellikle cihaz ve firma standartlarına bağlı olarak farklı kablo 

numaraları ile isimlendirilmiştir.  
 

Genel olarak kullanılan kabloları şebekeden çekecekleri akıma göre üç ana sınıfta 

değerlendirmek mümkündür: 

 Genel bağlantıların kontrol ve haberleşme gibi sistemlerde kullanılan standart 

kabloları  

 Sistemin beslenmesi için kullanılan hat voltaj kabloları  

 Magnet ve ACCU bağlantılarında kullanılan kablolar   

 

Resim 2.9: Gradiyen kablo bağlantıları 
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Cihazın kurulduğu ortama bağlı olarak sistem içerisinde yüksek nitelikli data 

kablolarının, fiber optik ve koaksiyel kabloların da kullanılması mümkündür. 
 

Kurulum ortamı içerisinde görüntü saklama birimlerinin ve genel bilgi taşıma 

sistemlerinin bulunması kullanılan kabloların nitelik ve sayılarını değiştirmektedir. 
 

Diğer yandan hasta ile iletişim kurmak ve hastanın durumunun kontrol odasına 

aktarılması için hasta odalarına video kamera ve mikrofon da yerleştirilmektedir. 

 

Resim 2.10: Video kamera ve mikrofon 

 
 

2.4.Magnet Soğutma Ünitesi 
 

Genel soğutma üniteleriyle ilgili olarak da bu modülün “3. Öğrenme Faaliyeti”nde 

daha kapsamlı bilgilere ulaşılabilecektir. 

 
 

2.4.1. Magnet Soğutma Ünitelerinin Montajı 
 

Bu uygulama koruyucu giysileri giymiş eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. 

Uygulamanın aşamaları beraber gerçekleştirilmek istenirse 
 

 Helyum gazının olduğu ortamlarda havalandırma olduğundan emin olunuz. 

 Helyum gazının kaybının minimum düzeyde olması gerekir. Bu konuyla ilgili 

çalıştığınız cihazın servis el kitaplarındaki yönergeleri takip ediniz. 

 

Resim 2.11: Magnetin havalandırılması 
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 Gaz valfının açılması işlemini oldukça yavaş bir şekilde basınçölçeri 

gözlemleyerek yapınız. 

 Sistem içerisinde herhangi bir kaçak olursa bu bölgede ani bir buzlanma 

görülebilir. Kontrolünü yapınız. 

 

Şekil 2.2: Havalandırma sistemi  

Havalandırma ve gaz sistemleri ile ilgili olarak Biyomedikal Elektromekanik, Cihaz 

Dışı Arızalar ve Sistemlerde Arıza Analizi modüllerinden valf ve gaz bağlantıları ile ilgili 

konuları tekrar incelemenizde fayda vardır. 
 

 Çalışma ortamı içerisinde açık alev kullanmayınız ve sigara içmeyiniz. 

 Basınçölçerin basıncı, servis el kitaplarındaki basınç değerine ulaşıncaya kadar 

valfi yavaş yavaş açınız. 

 Depressurization valfi açınız (Şekil 2.2). 

 

Resim 2.12: Magnetin havalandırılması 

Sistem içine hava girmesini önlemek için işlemlerin seri bir şekilde yapılması gerekir. 
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2.4.2. Sıcaklık Ölçümü 
 

Magnet üzerinde sıcaklık ölçümü tek noktadan yapılmaz. Bu sebeple magnet üzerinde 

birden fazla sıcaklık sensörü bulunur. Her ne kadar magnetlerin nakliyeleri sırasında gaz 

kayıplarının olmaması için önlemler alınsa da yine de gaz kayıpları meydana 

gelebilmektedir. Gaz seviyesinin kabul sınırları içerisine getirilmesi için gaz eklemek 

gerekir. Bu da maliyeti yüksek bir uygulamadır. Servis el kitabına göre eksik gaz miktarını 

belirleyin. 

 

Şekil 2.3: Magnet sıcaklık ölçüm noktaları 

2.4.3. Magnet Isısına Göre Kontrol   
 

Magnetten ölçülen ısı değerlerine göre aşağıdaki iş akış şeması kullanılır: 

 

Şekil 2.4: Magnet ısısına göre işlem basamakları 

Sensörlerden alınan değerlere göre helyum kabul 

sınırlarının dışında sıcaklığın yüksek ya da 

düşük olmasına göre yapılan uygulamalar 

Magnet ılık: Sıcaklığı 

nitrojenle oda sıcaklığı 

arasındadır. 
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2.4.4. Magnet Ünitesi Kurulum Kontrol listesi 

 

Şekil 2.5: Magnet kurulumunda işlem sırasını gösteren bir kontrol tablosu 

 

Servis el kitaplarında bulunan ve sizi yönlendiren kontrol tabloları (checklist) kurulum 

sırasında size yardımcı olacaktır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Bir MR sistemi kurulumu için gerekli olan alet, araç gereç ve ekipmanları hazırlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Çalışma ortamı içerisinde güvenlik 

önlemlerini alınız. 

 Servis el kitabı magnet montaj talimatlarını 

okuyunuz. 

 Talimatları takip ediniz. 

 Magnet ünitesini servis el kitabı 

talimatlarına göre düzenleyiniz. 

 Magnet montaj işlemini tamamlayınız. 

 Magnet soğutma sistem bağlantılarını 

yapınız. 

 Magnet elektriksel bağlantıları yapınız. 

 Kurulum formundaki magnet ile ilgili kısmı 

doldurunuz. 

 

 Teknik şartnameyi okuyunuz. Ek 

faaliyetler gerekiyor mu, kontrol 

ediniz. 

 MR cihazları ileri teknoloji ürünü 

cihazlardır. Yetkisiz personelle 

çalışmayınız. Yetkiniz dâhilinde 

olmayan kısımlara müdahalede 

bulunmayınız. 

 

 Soğutma sistem bağlantıları için Cihaz 

Dışı Arızalar modülünden ve 

Biyomedikal Elektromekanik 

modülünden faydalanabilirsiniz. 

 Magnetlerdeki elektriksel bağlantıları 

yaparken servis el kitabı direktiflerine 

dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Magnet ünitesini servis el kitabı talimatlarına göre 

düzenlediniz mi? 
  

2. Magnet montaj işlemini tamamladınız mı?   

3. Magnet soğutma sistem bağlantılarını yaptınız mı?   

4. Magnet elektriksel bağlantıları yaptınız mı?   

5. Kurulum formundaki magnet montajı ile ilgili kısmı 

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 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 
 

1. (   ) Magnet üzerinde birden fazla sıcaklık sensörü bulunur. 

2. (   ) Magnetler 8–9 ton ağırlığında olabilmektedir. 

3. (   ) Magnetlerin taşınması sırasında içerisindeki helyum gazı %100 olmalıdır. 

4. (   ) Magnetlerin soğutma bağlantıları ACCU ünitesi ile sağlanır. 

5. (   ) Magnetlerin bulunduğu kısma bilgisayar odası adı verilir. 

6. (   ) Magnetlerden ölçülen sıcaklık oda sıcaklığıyla nitrojen sıcaklığında ise magnet 

soğuk denir. 

7. (   ) Magnetlerde kullanılan helyum gazı düşük maliyetli zararsız bir gazdır. 

 

 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonrasında gerekli ortam ve donanım sağlandığında MR 

cihazlarına ait soğutma ünitesinin montajını yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Herhangi bir MR sistemine ait servis el kitabı bularak, soğutma ünitesinin 

montajını yapmak için gerekli ortam ve araçları inceleyerek bir rapor 

hazırlayınız. 
 

3. SOĞUTMA ÜNİTESİ 
 

 

 

Şekil 3.1: Soğutma ünitesinin MR merkezindeki yeri 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Bu üniteler bilgisayar (compitur room) odalarına yerleştirilmektedir. Ancak tesisatları 

itibarıyla da magnet dolayısıyla da RF odalarıyla irtibatlıdır.  

Soğutma üniteleri magnetin yeterli manyetik etkiyi yaratabilmesi için gerekli olan sıvı 

helyum gazının seviyesinin korunmasını ve maliyeti oldukça yüksek olan helyum gazındaki 

azalma miktarının ez az seviyede tutulmasını sağlayan birimdir. Genel yapı itibariyle ve 

sisteme etki eden akı miktarı ve harcadığı güç Tablo 3.1’de örnek bir ünite için 

verilmektedir. 
 

Tablo 3.1: Soğutma ünitesine ilişkin bazı değerler 

 

3.1. ACCU (Air Compressor Chiller Unit) Kurulumu 
 

Bu ünite MR sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için gerekli olan soğutma işleminin 

gerçekleştirildiği kısımdır. 

 

Şekil 3.2: ACCU ünitelerinin önden ve arkadan görünümü 

Ağırlık 325 kg 

Isınan havayı dağıtmak için harcanan güç maks. 1.0 kW 

Sistemin güvenli bir şekilde çalışması için 

ortamdaki maksimum akı yoğunluğu 

maks. 3 mT He compressor 

maks. 4 mT chiller 
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Şekil 3.3: Örnek bir ACCU kabin boyutları 

Şekilde 3.2’de ACCU ünitesine ait bir kabinin önden ve arkadan görünüşü 

verilmektedir. Kabinde, gradiyen sargılarından dolayı oluşan ısının dağıtılması için su 

soğutma sisteminin yanında hava soğutma sistemi ve helyum kompresörü bulunur. Oldukça 

farklı bağlantılar içermektedir. Bu nedenle kurulumu yapılacak cihazın, kurulum 

talimatlarına uyarak işleme devam etmek gerekmektedir. 
 

Bazı marka ve modellerde montaj için montaj planları bulunmaktadır. Bu montaj 

planlarında sabitleme yapılacak ortamlara göre proje üzerinden işaretleyicilerle montaj 

yerlerinin belirlenmesi mümkündür. Yere serilen ya da duvara yapıştırılan planla ve çivi gibi 

işaretleyicilerle delik yerleri işaretlenir. 
 

Zeminin delinmesine geçilmeden önce delinecek noktalara vidalar, çekiçlemek 

suretiyle işaret konulur (Resim 3.1, 3.2). 
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Resim 3.1:Vidanın çekiçlenmesi  Resim 3.2: Vida ile işaretlerin belirginleştirilmesi 

İşaretlenen noktalar Resim 3.3’te görüldüğü gibi delinir. Bunun için hilti ya da yüksek 

devirli matkap (Örneğin, 600 wattlık ) kullanılır.  
 

(Matkapta beton zemin delineceği için elmas uç kullanmanız önerilir.) 

 

Resim 3.3: Matkap ile delme işlemi 

            

Resim 3.4: Matkap ile delme işlemi-1  Resim 3.5: Matkap ile delme işlemi-2 
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Geçici planlar üzerinde açılan delikler (Resim 3.4, 3.5), hasta masasının yere 

sabitlenmesinde kullanılacak olan parçanın zemin ile bağlantısında kullanılır. Yerdeki planda 

delinecek olan deliklerin yeri önceden belirlenmiştir. 

 

Şekil 3.4: Su ünitesi bağlantısı 

ACCU bağlantıları sırasında su giriş ve çıkış bağlantılarının doğru bağlandığından 

emin olmak gerekir. 
 

Şekil 3.5’te bir ACCU kabininin bağlantı paneli görülmektedir. 

 

Şekil 3.5: ACCU kabin bağlantı paneli 

Panelde basınçla ilgili düşüklükte ve yükseklikte ikaz lambalarının uyardığı 

görülmektedir. Ayrıca yapılacak bağlantıların hangi kanallara yapılacağı Şekil 3.5’te açık 

olarak ifade edilmektedir. 
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Bu tür bağlantıların servis el kitaplarında uygulamaları karşınıza oldukça fazla 

çıkacaktır. Özellikle konektör bağlantıları tek yönlü ve farklı soketlerin kullanılması ile 

gerçekleştiğinden farklı erkek ve dişi konektörlerin birbiriyle irtibatlanması zordur ancak 

zorlama yapılmaması gerektiği de belirtilmektedir. 
 

Şekil 3.5‘te ACCU kabin bağlantılarının elektriksel ve su bağlantılarının yapıldığı 

kabin bağlantı paneli görülmektedir. Bağlantılarla ilgili olarak Şekil 3.6’da bağlantı 

güzergâhları gösterilmektedir. 
 

 

Şekil 3.6: ACCU bağlantı güzergâhları 

3.1.1. Hortumların Bağlanması  
 

Hortumların bağlantısı sırasında ana vananın kapalı olduğundan emin olunmalıdır. 

Valfların da kapalı konumda olmasına dikkat edilmelidir (Resim 3.6). 

 

Resim 3.6: Valfler kapalı konumda 
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ACCU ünitelerinde kabinetlere bağlantı yapabilmek için pirinç bağlantı elemanları 

kullanılır(Resim 3.7). 

 

Resim 3.7: Prinç bağlantı elemanları 

Hareket kolaylığı sağlaması ve hortumlara zarar gelmesini önlemek amacıyla metal 

borular için esnek adaptörler kullanılabilir( Resim 3.8). 
 

Hortumların kurulumu tamamlanmadan önce hortumların delik, ezik, çatlak olup 

olmadıkları kontrol edilmelidir. 

 

Resim 3.8: Esnek adaptörler 

 Ana vanayı açarak su gelmesini sağlayınız. 

 Valfları açınız(Resim 3.9) 

 Su akışını kontrol ediniz. 

 Su basıncını kontrol ediniz. 

 Su sıcaklığını kontrol ediniz. 

 

Resim 3.9: Valflar 
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Bağlantıları yapılan hortum ve boruları izole edilmelidir (Resim 3.10). 

 

Resim 3.10: Hortum izolasyonu 

 

3.1.2. ACCU İle Magnet Bağlantısı 
 

Şekil 3.7’ de ACCU ile magnet arasındaki bağlantılara yer verilmektedir. Bu iki ünite 

farklı odalarda bulunmaktadır. Özellikle magnet ünitesinin bulunduğu ortamın (RF room) RF 

yalıtımının yapıldığını hatırlamak gerekir. Bu yalıtımda kablo geçişleri için RF filtreler 

bulunmaktadır.  
 

Kontrol kabloları, güç kabloları ve basınç hatları bu filtreler aracılığıyla iki oda 

arasında irtibatlandırılmaktadır. 

 

Şekil 3.7: ACCU ile magnet bağlantısı 
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Herhangi bir karışıklığı engellemek için kablo ve basınç hat konektörleri farklı 

renklerle ifade edilebilmektedir.  
 

 

Resim 3.11: Coldhead yerleşimi   Resim 3.12: Coldhead (soğutucu kafa) 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bir MR sistemi ACCU kurulumu için gerekli olan alet, araç gereç ve ekipmanları 

hazırlayınız ve MR merkezine ACCU ünitesinin kurulumunu yapınız. 
 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Çalışma ortamı içerisinde güvenlik 

önlemlerini alınız. 

 Servis el kitabı ACCU montaj 

talimatlarını okuyunuz. 

 Gerekli su bağlantılarını yapınız. 

 Gerekli elektriksel bağlantıları yapınız. 

 Sistemi kontrol ediniz. 

 Kurulum formundaki ACCU sistem 

kurulumu ile ilgili kısmı doldurunuz. 

 

 Cihazlar marka ve modeller içerisinde 

farklılıklar göstermektedir.  

 Servis el kitabındaki yönergelere dikkat 

edilmesi gerekir. 
 

 MR cihazları ileri teknoloji ürünü 

cihazlardır. Yetkisiz personelle 

çalışmayınız. Yetkiniz dâhilinde 

olmayan kısımlara müdahalede 

bulunmayınız. 

 Teknik şartnameyi okuyunuz. Ek 

faaliyetler gerekiyor mu, kontrol ediniz. 
 

 Elektriksel bağlantıları yaparken servis el 

kitabındaki yönergeleri takip ediniz. 

 Su bağlantılarında cihaz dışı arızalar 

modülünden faydalanabilirsiniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamı içerisinde güvenlik önlemlerini 

alabildiniz mi? 
  

2. Servis el kitabı ACCU montaj talimatlarını okudunuz 

mu? 
  

3. Gerekli su bağlantılarını yapabildiniz mi?   

4. Gerekli elektriksel bağlantıları yapabildiniz mi?   

5. Sistemi kontrol ettiniz mi?   

6. Kurulum formundaki ACCU sistem kurulumu ile ilgili 

kısmı 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 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) ACCU ünitesi bilgisayar odasında bulunur. 

2. (   ) ACCU ünitesi MR sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için gerekli olan soğutma 

işleminin gerçekleştirildiği kısımdır. 

3. (   ) ACCU ünitesi ile magnet bağlantıları için RF filtreli geçişler kullanılır. 

4. (   ) Magnetlerin soğutma sistemi bağlantıları ACCU ünitesi ile sağlanır. 

5. (   ) Magnetlerin bulunduğu kısma muayene odası (RF ROOM)  adı verilir. 

 

 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonrasında gerekli ortam ve donanım sağlandığında MR kontrol 

odası bilgisayar sistemleri montajını yapabileceksiniz. 

 
 

 

  

 Herhangi bir MR sistemine ait servis el kitabı bularak MR kontrol odası 

bilgisayar sistemleri montajını yapmak için gerekli ortam ve araçları 

inceleyerek bir rapor hazırlayınız. 
 

4. MR KONTROL ODASI BİLGİSAYAR 

SİSTEMLERİNİN MONTAJINI YAPMAK 
 

 

Şekil 4.1: Kontrol odası bilgisayar sistemleri 

Şekil 4.1’de genel bir görünüşle bir MR merkezinde kontrol odasının yeri 

görülmektedir. Mimari farklılıklara göre kontrol odalarının farklı yerlerde kurulması 

mümkündür. MR merkezlerinde kontrol odalarının muayene (RF room) odalarını görmesi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
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gerekir.  Kontrol odasından RF odalarının görüşünü engelleyecek objeler, kolon, kiriş ve 

eşya bulunmamalıdır. 

 

Şekil 4.2: Monitör boyutları ( ön yan üst görünüş) 

Monitör ortamı ölçüleri, standart bir ölçü olmamasına rağmen ortamlarla ilgili bilgi 

vermesi açısından Tablo 4.1’de örnek olarak gösterilmektedir.  
 

 
 

Table 

Siyah beyaz 

monitor 

renkli 

monitor 

Ağırlık 80 kg 20 kg 46 kg 

Isınan havayı dağıtmak için harcanan güç --- 80 W 200 W 

Sistemin çalışma güvenliğini sağlamak üzere 

kabinlere etki edecek maksimum akı 

yoğunlukları 

maks. 0.5 mT (B/W monitor) 

maks. 0.3 mT (Color monitor) 

Tablo 4.1: Monitör ortam değerleri örneği 

 

4.1. Kontrol Odasındaki Birimler ve Kısaltmaları 
 

MRC MR Console MR Ana denetim birimi 

MRSC MR Satellite Console MR yardımcı denetim birimi  

MI Medical Imager Tıbbi görüntüleyici 

 ABox Alarm box Alarm kutusu 

 

Resim 4.1’de bir kontrol odası görülmektedir. Kontrol odasından içerideki MR 

cihazının ve hasta masasının kontrolü yapılmaktadır. Ayrıca tarama başladıktan sonra gerek 

içerideki personelle gerekse hastayla iletişim bu ortamdan yapılacaktır.  
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Resim 4.1: Kontrol odası görünümü 

Resim üzerinde hasta masasının kontrolünün yapıldığı, görüntülemenin alındığı 

konsollar (kontrol cihazları) görülmektedir.  
 

Resim üzerinde ayrıca acil durumlarda kullanılacak durdurma butonu ve alarm kutusu 

gösterilmiştir. 
 

Kontrol odasında kurulum yapılırken masa, sandalye, dolap gibi kullanıcı taleplerine 

bağlı aksesuarlar yerleştirildikten sonra görüntülemenin alınacağı, magnet ünitesinin 

kontrolünün yapılacağı bilgisayar donanımları kurulur. 
 

Donanım kuruluşu aşağıdaki şekilde ifade edildiği gibidir: 
 

 Öncelikle kontrol odasından kontrol edilecek ortamların (hasta masası, magnet 

ünitesi, iç haberleşme sistemleri ) kurulumunun bitmiş olması gerekir. 

 Kasa veya kasalar yerleştirilir. 

 Monitör ve klavyeler yerleştirilir. 

 Kullanıcı isteğine bağlı olarak özel kısa yol tuşları ve/veya key padler eklenir. 

 Alarm kutusu bağlanır. 

 Kablolama işlemlerine geçilir. 
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Şekil 4.3: Kontrol odası işlemleri 

Kablolama işlemleri görüntü alma, kontrol, haberleşme, görüntü kayıt gibi birçok 

işlemi birden içerdiğinden karmaşık bir yapıda görünmektedir. 
 

Servis el kitaplarının ilgili kısımlarındaki yönergeleri takip ederek uygun renk 

kodlamaları ve numaralandırılmış kablolama tekniğiyle karmaşık görünen bu uygulamayı 

sonlandırmak mümkündür. 
 

Kontrol odalarında kontrol ve görüntüleme için ayrı ayrı monitörler olabileceği gibi 

tek bir monitör ve bilgisayar sistemiyle, uygun bir yazılımla hem görüntüleme hem de 

kontrol işlemleri birlikte yürütülebilmektedir. 
 

Bu uygulamaların dışında montajın yapıldığı ortamda kullanıcı istekleri farklılık 

gösterebilmektedir. Görüntüleme sonuçlarının aynı anda başka bir ortamda da 

görüntülenmesi, görüntüleme sonuçlarının depolanması gibi farklı uygulamalar farklı 

kablolama gereksinimlerini de beraberinde getirecektir. Bu gibi uygulamalarda servis el 

kitaplarında herhangi bir direktifin bulunmaması nedeniyle yol gösterici, teknik ve özel 

şartnamedeki talimatlar olacaktır. 
 

Yetki dâhilinde olmayan herhangi bir faaliyete katılmamak ve yetkisiz kişilerden 

destek istenmemesi gerekir. 
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4.2.Monitörler 
 

 

 

Resim 4.2: Görüntüleme sırasında kontrol odası ve monitörler 

Görüntüleme ve kontrol sırasında kontrol odasında kullanılan monitörler genellikle 

standart tipte bilgisayar sistemlerinde kullanılan monitörlerdendir. Görüntü kalitesinin 

yüksek olması özellikle MR görüntülerinin alındığı monitörde yüksek olmalıdır. Kontrol 

amaçlı kullanılan monitörlerde ise görüntü kalitesindeki yükseklik, aranan bir özellik 

değildir. Ancak MR operatörlerin çalışma koşullarının daha iyi olması amacıyla, daha düşük 

radyasyon yayılımlı ya da LCD gibi daha düşük ısı yayan monitörler tercih edilebilir. 
 

Günümüzde yaygın olarak kullanılan iki tip monitör bulunmaktadır. Bunlar,  CRT 

monitörler ve LCD monitörlerdir. Kontrol odasının büyüklüğü ve kullanıcı taleplerine göre 

farklı büyüklüklerde monitörleri kullanmak mümkündür. 
 

En yaygın olarak kullanılan monitör büyüklükleri 14, 15, 17,  19, 21 inç olarak ifade 

edilmektedir. 
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Resim 4.3: CRT monitörler   Resim 4.4: LCD monitörler 

 

Resim 4.2 incelendiğinde her iki tip monitörün de o ortam içerisinde kullanıldığı 

görülmektedir. 

  

Resim 4.5.a: Monitör bağlantıları Resim 4.5.b: Monitör bağlantıları 

MR kontrol odalarında kullanılan monitörlerin bağlantıları standart monitör bağlantısı 

şeklinde gerçekleşmektedir. Kullanıcı istekleri ve sistem yeterliliklerine bağlı olarak MR 

tarama resimlerinin doktor odalarında TV’den veya bilgisayar ekranlarından da 

görüntülenmesi mümkündür. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Bir MR sisteminde kontrol odası kurulumu için gerekli olan alet, araç gereç ve 

ekipmanları hazırlayarak kontrol odası kurulumunu yapınız. 
 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Servis el kitabı, kontrol 

odası bilgisayar ünitesi 

montaj talimatlarını 

okuyup bir iş planı 

çıkartınız. 

 Güvenlik tedbirlerini 

alınız. 

 Kontrol odasının 

kuruluma uygunluğunu 

denetleyiniz. 

 Kontrol odası montaj 

yerlerini belirleyiniz  

 Masa sandalye gibi 

donanımları yerlerine 

yerleştiriniz. 

 Hasta ve kontrol 

konsollarını klavye, 

maus, touch pat gibi 

donanımları yerleştiriniz. 

 Parçalar arası elektriksel 

ve data bağlantılarını 

yapınız. 

 Kurulum formundaki 

kontrol odası sistem 

kurulumu ile ilgili kısmı 

doldurunuz. 

 

 Yetki dâhilinde hareket ediniz. 

 Teknik şartnameyi okuyunuz. Ek faaliyetler gerekiyor mu 

kontrol ediniz. 

 Çalışma ortamına girişleri güvenlik altına alınız. 

 
 Kurulum sırasında servis el kitaplarınızda karşınıza sık 

sık çıkan iş akış semalarından faydalanabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Servis el kitabı kontrol odası bilgisayar ünitesi montaj 

talimatlarını okuyup bir iş planı çıkartabildiniz mi? 
  

2. Güvenlik tedbirlerini alabildiniz mi?   

3. Kontrol odasının kuruluma uygunluğunu denetlediniz mi?   

4. Kontrol odası montaj yerlerini belirlediniz mi?   

5. Masa, sandalye gibi donanımları yerlerine yerleştirdiniz mi?   

6. Hasta ve kontrol konsollarını; klavye, maus, touch pat gibi 

donanımları yerleştirdiniz mi? 
  

7. Parçalar arası elektriksel ve data bağlantılarını yaptınız mı?   

8. Kurulum formundaki kontrol odası sistem kurulumu ile ilgili 

kısmı 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 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 

 

1. Kontrol odalarında en yaygın olarak kullanılan monitör tipleri 

…………………monitörlerdir. 
 

2. Kontrol odalarında ………………………………….amaçlı monitörler bulunur. 

 
 

3. Muayene odasında (RF room) herhangi bir problem oluştuğunda kontrol odasında 

………………………………….kullanılır. 
 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonrasında gerekli ortam ve donanım sağlandığında MR 

sistemlerindeki bilgisayar odası (computer room)  ortamı içerisinde yer alan kabinlerin 

(elektronik kabinlerin ve RF kabinlerin) bağlantılarını yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Herhangi bir MR sistemine ait servis el kitabı bularak bilgisayar odasındaki 

kabinlerin montajını yapmak için gerekli ortam ve araçları inceleyerek bir rapor 

hazırlayınız. 
 

5. MR BLOK ÜNİTELERİ 
 

 

Şekil 5.1: Elektronik ve RF kabinlerin MR merkezindeki yeri 

Blok üniteler MR merkezinin temel elektrik ve elektronik ünitelerinin içerisinde 

olduğu kısımdır. Kabin içerisinde ileri teknoloji ürünleri olan, tüm sistemi kontrol eden 

bilgisayar, mikro işlemci, otomatik kumanda, otomasyon birimleri toplu olarak 

bulunmaktadır.  
 

 

 

Buradaki örnekte kabinler marka ve modellerine göre farklı şekilde isimlendirilse de 

ana ünitelerin kontrollerini sağlaması açısından diğer incelemelere ve farklı uygulamalara 

önemli oranda ışık tutacaktır. Bu odanın, kullanılan ileri teknolojinin, mikro işlemci ve 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
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mikro denetleyicilerin yoğunlukta olması nedeniyle bilgisayar odası (computer room) 

olarak isim alması dikkat çekicidir. 
 

Bilgisayar odası (computer room)  ortamı içerisinde yer alan kabinlere verilen isimleri 

Tablo 5.1’de görülebilir. Aynı zamanda kabinlerin isimleri kabinlerin yaptıkları işlere de ışık 

tutmaktadır. 
 

Kısaltma İngilizce Açılım Türkçe Karşılık 

CCA Control Cabinet Kontrol kabini 

PCA Power Cabinet Güç kabini 

GPS Gradient Power Supply Gradiyen güç kaynağı 

RFPA Radio Frequency Power Cabinet RF güç kabini 

RFCC Radio Frequency Control Cabinet RF kontrol kabini 

RFAS Radio Frequency Amplifier System RF yükselteç sistemi 

CCU Communication Control Unit Haberleşme kontrol ünitesi 

RFSU Radio Frequency Small Unit RF küçük ünite 

Tablo 5.1: Kabin isimlerinin İngilizce kısaltma ve  Türkçe açıklamaları 

Bilgisayar odasındaki kabinleri, görevleri açısından çeşitli sınıflara ayırmak 

mümkündür. Bu ortamda yer alan hava kompresörlü soğutma ünitesi (ACCU) önceki 

öğrenme faaliyetinde anlatılmıştı. Bu öğrenme faaliyetinde, farklı bir grup olarak ve 

sınıflandırılabilecek MR ünitelerine ait elektronik kabinlerden, RF kabinlerinden bunların 

kurulumlarından bahsedilecektir. 
 

5.1. Elektronik Kabinler 
 

Öncelikle örnekteki elektronik kabinlerin fiziksel özellikleri incelenmelidir. 
 

Sistemin Çalışma Güvenliğini Sağlamak Üzere Kabinlere Etki Edecek Maksimum Akı 

Yoğunlukları 

Ağırlık 1600 kg 

Isınan havayı dağıtmak için 

harcanan güç 
6 kW 

Kontrol kabini ( CCA ) maks. 1 mT 

Güç kabini ( PCA ) maks. 3 mT 

Gradiyen güç kaynağı ( GPS ) maks. 3 mT 



 

 48 

 

Kabinlerin uzunluk ve genişlikleri servis el kitabındaki örneğe göre Şekil 5.2’de 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 5.2: Elektronik kabininin önden görünüşü 

 

Şekil 5.3: Elektronik kabininin üstten görünüş 

Üsten görünüşte ifade edilen 1 ve 2, kablo kanalları üzerinden geçecek kablolara göre 

ifade edilmiştir. 
 

 1 rakamı ile ifade edilen kanallardan voltaj kontrol ve sinyal kabloları geçecek.  

 2 rakamı ile ifade edilen kanallardan ise gradiyen kabloları taşınacaktır. 
 

Burada kabinlerin yerleştirilmeleriyle ilgili minimum alan boyutları, servis el 

kitaplarında verilmektedir. Kabin etraflarında bırakılan boşlukların gerek kabinlerdeki 

çalışma kolaylığı gerekse üzerlerindeki ısının dağıtılması için oluşturulacak hava 

sirkülasyonu açısından son derece önemli olduğu unutulmamalıdır. 
 

 

5.2.RF Kabinleri 
 

RF odaları ile ilgili olan kabinler ve üniteler, RF güç kabini, RF kontrol kabini, RF 

yükselteç sistemi, haberleşme kontrol ünitesi, RF küçük ünite olarak sıralanabilir. Bu 

üniteler hem bilgisayar odalarıyla hem de RF odalarıyla irtibatı olan ünitelerdir. 
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5.2.1. RF Filtre ve RF Kontrol Kabini Boyutları 

 

 

Şekil 5.4: RF filtre ve RF kontrol kabini boyutları 

 

Şekil 5.5: RF filtre ve RF kontrol kabininin oda içerisinde yerleşimi 
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RF filtreler, biri RF odasında biri bilgisayar odasında olmak üzere iki yüzeyli olarak 

bağlanmaktadır. 

  

Resim 5.1: Filter plate RF odası kablo görünümü  Resim 5.2: Filter plate bilgisayar 

odası kablo görünümü 

Kablolama yaparken kablo düzenlerine ve polaritelerine uygun bağlantılar 

yapılmalıdır. Kablo renk ya da kodları servis el kitaplarında belirtilmektedir.  

  

Resim 5.3: Rf filitreler için RF odası kablo düzenleri Resim 5.4: Rf filitreler için bilgisayar   

odası kablo düzenleri 

5.2.2. RFPA Kabini 
 

Aşağıdaki tabloda RF güç kabinlerinin etkilendikleri manyetik akı ve ortalama 

harcadıkları havalandırma gücü verilmektedir. 
 

Ağırlık 700 kg 

Isınan havayı dağıtmak için harcanan güç 4 kW 

Sistemin çalışma güvenliğini sağlamak üzere kabinlere etki 

edecek maksimum akı yoğunlukları 
maks. 4 mT 

 

RFPA üniteleri için örnekteki cihaza ait kabin ölçüleri Şekil 5.6’da verilmektedir. 
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Kabin büyüklükleri ve kabinlerin isimlendirmeleriyle ilgili farklılıkların olması 

uygulama sırasında normaldir. Bu modüldeki amaç uygulayıcıya MR ünitelerindeki ana 

ünitelerin işlevlerinin ve odalara göre dağılımlarının ne şekilde oldukları, genel olarak 

büyüklük ve ağırlıklarıyla ilgili bilgilendirmedir.  
 

Farklı uygulama yapılan yerlerde, MR merkezi ünitelerinin montajlarında marka ve 

modele göre servis el kitaplarının ilgili bölümlerinden faydalanabileceksiniz.  
 

 

Şekil 5.6: RFPA kabin ölçüleri 

 

Resim 5.5: Kabinler, taşıma sırasında paletler üzerinde 

 

ACCU ve RFPA gibi kabinler, taşıma sırasında paletlere bağlanmış durumdadır. 
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Resim 5.6:Kabinlerin forkliftlerle taşınması 

Taşıma kolaylığı ve hasarlara karşı korumak için forkliftlerle taşıma tercih edilmelidir. 

 

Resim 5.7: Termostat 

Bilgisayar odalarında (computer room ) dikkat edilmesi gereken önemli konulardan 

biri de termostat kullanımıdır. Ortam termostat sıcaklığı, termostatla 22°C’ye ayarlanmalıdır. 

 

Resim 5.8: Duvar üstü termostat 

Termostatlar, servis el kitaplarındaki yönergelere göre kalorifer peteklerinden uzak 

noktalara, güneş ışığına direk maruz kalacak ya da aşırı hava sirkülasyonu olan yerlere 

konulmamalıdır. 
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5.3. Kabinler Arası Bağlantılar 
 

Gerek kontrol gerek soğutma gerekse besleme amacıyla kabinlerin birbiri ile ilgili 

bağlantıları oldukça fazladır. Sistemin bütününün birbiriyle ilgili olmasından dolayı bu 

bağlantıların sistemdeki iş akışını doğrudan etkileyeceği unutulmamalıdır. 
 

Şekilde 5.7’de ACCU ünitesi ile GPS ünitesi arasındaki su sistemi görülmektedir. 

 

Şekil 5.7: ACCU GPS su bağlantı devresi 

Su bağlantıları dışında elektriksel bağlantılar da yapılmaktadır. Bu bağlantılar için 

genellikle kabinlerin üzerlerinde bulunan kabin kablo giriş kanalları kullanılmaktadır. 

Kabloların taşınmasında kablo kanal ve askıları kullanılmaktadır. Resim 5.9 ve 5.10‘da 

kabloların yönlendirilmeleri ve taşınmaları için kullanılan kablo rayları ve kablo tepsileri 

görülmektedir. 
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Resim 5.9: Bilgisayar odası kablo rayları  Resim 5.10: Bilgisayar odası kablo tepsileri 

Resim 5.11 ve Resim 5.12’de kablo girişleri ve güç kabini (PCA) bağlantıları 

görülmektedir. 

  

Resim 5.11: Kabin üzerlerinden yapılan kablo girişleri  Resim 5.12: PCA’dan kabinlere 

      yapılan bağlantılar 

Resim 5.13’te gradiyen besleme kaynağı kablo bağlantıları da kabin üzerinden 

yapılmaktadır.  

 

Resim 5.13: GPS kablo bağlantıları 
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Resim 5.14’te daha öncede bahsedilen filter palette bağlantılarının bilgisayar odası 

(computer room ) tarafındaki bağlantıları görülmektedir. 

 

Resim 5.14: RF filter palette bağlantıları 

Resim 5.15’te ACCU bağlantıları için bağlantı kablolarının kabin üzerinden girişleri 

görülmektedir. 

 

Resim 5.15: ACCU Kabin bağlantı kabloları 

Resim 5.16’da bilgisayar odası soğutma sistemlerinde kullanılan su bağlantıları 

görülmektedir. 

 

Resim 5.16: Su bağlantıları 
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Resim 5.17’de güç kabini ve RF güç kabinlerine yapılan kablo girişleri görülmektedir. 

 

Resim 5.17: RFPA ve PCA kabinleri 

 

Kablolama ve kablo bağlantıları için kablo eğim açılarının kabul sınırlarını 

geçmemesi, klemens ve kablo pabucu bağlantılarında boşluk ve gevşeklik olmamasına çok 

dikkat edilmelidir. 
 

5.4. İş Akışı 
 

Servis el kitaplarında kurulumla ilgili tüm yönergelerin bulunduğunu, bu yönergelerin 

marka ve modellere göre bazı değişiklikler içerdiği bilinmektedir. Ancak bir uygulama 

içerisinde işlem basamaklarını gösteren iş akış şemalarına örnek olması ve bilgisayar 

odalarındaki kurulumu geniş bir perspektifte hatırlatması amacıyla örnek bir iş akış şeması 

verilmiştir. Bu iş akış şemasına göre işlem basamakları oluşturulabilir. 

 

Şekil 5.8: Bilgisayar odası kurulumu
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bir MR sistemi içerisinde bilgisayar odalarındaki kabinlerin kurulumunu ve 

elektriksel bağlantılarını servis el kitaplarındaki yönergelere göre yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Servis el kitabından blok ünite montaj 

bilgilerini okuyunuz. 

 Güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Montaj yerlerine karar veriniz. 

 Elektronik kabinleri yerlerine 

yerleştiriniz. 

 Kabin içi ve kabinler arası elektriksel 

bağlantıları yapınız. 

 RF kabinlerin yerlerine yerleştiriniz. 

 RF kabinlerin kabin içi ve kabinler arası 

bağlantılarını yapınız. 

 RF filtre bağlantılarını yapınız. 

 Gerekli su bağlantılarını yapınız. 

 Kurulum formundaki ilgili kısmı 

doldurunuz. 

 

 

 Montaj yerlerine karar verirken özellikle 

servis el kitaplarında belirtilen minimum 

servis çalışma alanlarına dikkat ediniz. 

 Teknik şartnameyi okuyunuz. Ek 

faaliyetler gerekiyor mu kontrol ediniz. 

 Elektriksel bağlantıları yaparken pabuç 

bağlantılarına dikkat ediniz. 

 Kablolama işlemleri sırasında kablo 

kodlarına ve kullanılan iletken çap ve 

cinslerine dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Servis el kitabından blok ünite montaj bilgilerini okudunuz 

mu? 
  

2. Güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

3. Montaj yerlerine karar verdiniz mi?   

4. Elektronik kabinlerinin montajını yaptınız mı?   

5. RF kabinlerin montajını yaptınız mı?   

6. Parçalar arası elektriksel ve data bağlantılarını yaptınız mı?   

7. Kurulum formundaki ilgili kısımları 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 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. RF kontrol kabininin İngilizce kısaltması aşağıdakilerden hangisidir? 

A) RFPA  B) RFCC  C) RFSU  D) RFAS 
 

2. MR bilgisayar odası ortamında, ideal ortam sıcaklığı nedir?  

A) 18° C  B) 28° C  C) 22° C  D) 32° C 
 

3. RF filtre bağlantıları hangi odalar arasında yapılmaktadır? 

A) RF odası–Kontrol odası  B)RF odası - Bilgisayar odası 

C) Bilgisayar odası-Kontrol odası  D)Hiçbiri 
 

4. MR odasının maks. 1.5 Tesla (15.000 gauss) için çalıştırıldığını var sayarak kabinlere 

etki eden maksimum akı yoğunluğu nedir? 

A) 1.5 Tesla B) 3 Tesla  C)  0.75 Tesla  D) 0.3 Tesla 
 

5. Kabinler arası bağlantılar için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Elektriksel bağlantılar zemine döşenen kanallar üzerinden yapılır. 

B) Kablo kanalları kabin üstündeki raylardan yapılır. 

C) Su ve elektrik bağlantılarında işlem sırası yoktur. 

D) Kablo eğim açılarının kabul sınırlarını geçmesine dikkat edilir. 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

6. (   )  ve kablo pabucu bağlantılarında boşluk ve gevşeklik olmasına çok dikkat ediniz. 
 

7. (   ) 4 m Tesla, 40. 000 Gauss değerine eşittir. 
 

8. (   ) 50 Gauss luk akı yoğunluğundan operatör konsol ünitesi etkilenir. 
 

9. (   ) MR sistemini etkileyenler arasında asansörler, güç transformatörleri Büyük araç 

trafiği sayılabilir. 
 

10. (   ) Termostatlar, kalorifer peteklerinden uzak noktalara, güneş ışığına direk maruz 

kalmayacak ya da aşırı hava sirkülasyonu olan yerlere konulmamalıdır. 
 

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 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 

 

1. Magnet ve sistem donanımlarının kurulumu için...................................tamamlanmış 

olması gerekir. 
 

2. Magnet üzerindeki soğutma amaçlı kullanılan ana parça 

………………………………………..dır. 
 

3. Bilgisayar odasındaki kabinleri …………………………………………..olarak iki 

kısımda tanımlanabilir. 
 

4. Elektronik kabinler ………………………………………………………kabinleridir. 

 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

5. Kablolama işlemi RF odası kurulumundan sonra yapılmalıdır. 
 

6. Bilgisayar odası ve kontrol odası ifadeleri aynı yeri ifade eder. 
 

7. Blok üniteler MR merkezinin temel elektrik ve elektronik ünitelerinin içerisinde 

olduğu kısımdır. 
 

8. RF güç kabinleri ortalama 4 m tesladan etkilenmektedir. 
 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyetlere geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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 CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1. 500–600 KG 

2. dört adet etiket 

3. 5 mm 

4. ön kapak 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. D 

3. Y 

4. D 

5. Y 

6. Y 

7. Y 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. D 

3. D 

4. D 

5 D 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. CRT ve LCD 

2. 
görüntüleme ve 

kontrol 

3. ani durdurma butonu 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1. B 

2. C 

3. B 

4. D 

5. B 

6. Y 

7. Y 

8. D 

9. D 

10. D 
 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAPANAHTARI  
 

1. 
RF odası 

kurulumunun 

2. 
coldhead soğutucu 

kafa 

3. 
elektronik ve rf 

kabinler 

4. 
1.CCA    2.PCA      

3.GPS 

5. Y 

6. Y 

7. D 

8. D 
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