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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Genel Güvenlik Kuralları çerçevesinde Ultrasonik Görüntüleyicilerin(USG) servis el
kitabındaki talimatlarına göre ultrason cihazında özel birimlerin arızalarını kısa sürede tespit
edip gidermek son derece önem arz etmektedir. Cihazların doğru çalışıp çalışmaması teşhisin
doğru yapılmasının temel koşuludur. Sizlerin bu konuda göstereceği hassasiyet hem maddi
hem de manevi sonuçları açısından oldukça önemlidir. Unutmayınız ki sizler, Biyomedikal
Cihaz Teknolojileri sektörünün en önemli görevlerini üstleneceksiniz.
Çalışma güvenliğiniz için önemsiz gibi görünen küçük ayrıntıların istenmeyen
sonuçlara neden olabileceğini göz önünde bulundurunuz. Çalışmalarınız sırasında cihaza ait
teknik dokümanları incelemeniz ve güvenlik uyarılarına dikkat etmeniz temel ilkeniz
olmalıdır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Ultrasonik görüntüleyicilerde göndermeç ünitesinin görevini bileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Ultrasonik dalgaların tıp alanından başka kullanım ortamlarını araştırarak rapor
hâlinde öğretmeninize teslim ediniz. İnsan sağlığı üzerindeki etkilerini
araştırınız.
Araştırma için kütüphane, internet ortamı ve hastanelerden faydalanabilirsiniz.

1. GÖNDERMEÇ ÜNİTESİ
1.1. Ultrasonik Dalgalar
İnsan kulağı 20 Hz ile 20 KHz arasındaki sesleri duyabilir. İnsan kulağının
işitebileceği ses frekansının üzerindeki “akustik dalgalara” ultrasonik dalgalar denir. Birçok
kaynakta ultrasonik dalgalar, 20 KHz – 100 KHz arasında sınırlanmış olmasına rağmen, tıp
elektroniğinde üst sınır 30 MHz’e kadar uzanır. Ancak teşhis amacıyla kullanılan ultrason
dalgaları 2MHz ile 10 MHz arasındadır. Burada önemli olan uygulama yapılacak olan yüzey
ve uygulama içeriğine bağlı istendik frekanslar sağlamaktır.

Şekil 1.1: Ultrasonik dalgalar
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1.1.1. Ultrason
Ultrasonografi vücuda yüksek frekanslı ses dalgaları gönderip, farklı doku
yüzeylerinden yansımalarını saptama temeline dayanan bir görüntüleme yöntemidir.
Ultrason insan kulağının işitmeyeceği kadar çok yüksek frekanslı ses dalgasıdır. Ses,
cisimlerin titreşimi sonucunda meydana gelir. Ultrasonun temelini darbe-yansıma (pulseecho) prensibi oluşturur. Yani bir ultrason darbesi gönderilir ve hedeften yansıyarak gelen
eko geri alınır. Geri alınan ekodan, gözle görülmeyen hedefle ilgili istenen bilgiler
çıkarılabilir.
Bu sistemi kullanan canlılar içerisinde en çok bilinenleri yarasalar ve yunus
balıklarıdır. Bunlar örnek alınarak geliştirilen ve daha çok askeri amaçlı olarak kullanılan
cihazlar sonar ve radarlardır.
Sonar ve radarlarda amaç; gözle görülmeyen nesneleri belirlemek, sınıflandırmak ve
izlemektir. Tıbbi tanı koymak maksadıyla geliştirilen ultrasonografide de amaç sonar ve
radarla yapılmak istenenin aynısıdır.
Ultrasonografi sistemlerinde; vücutla temas hâlindeki prop(transdücer) vasıtasıyla
üretilen ultrason dalgaları, incelenmek istenen anatomik yapıdan yansıyarak geri dönerler.
Yansıyan ekolar yine aynı prop vasıtasıyla geri alınır ve işlendikten sonra ekranda
görüntülenir. Bu görüntüler yardımıyla hekim vücudun iç anatomik yapısının yanı sıra
tümör, kist gibi anormal yapıları da görebilir.
Ses dalgalarının tekrarlanan seri basınç dalgalarından meydana geldiği ve yayıldığı
ortamlardaki molekülleri titreştirerek ilerlediği bilinmektedir. Ses dalgalarını frekanslarına
göre infrases, işitilebilir ses ve ultrases (ultrason) olmak üzere üç gruba ayırmak
mümkündür. 20 Hz’den düşük sesleri infrases, 20 Hz – 20 KHz arasındaki sesleri işitilebilir
ses, 20 kHz – 30 MHz arasındaki sesleri ultrason olarak sınıflandırılabilir. Ultrason farklı
akustik yoğunluklu yumuşak doku yapıları arasındaki ara yüzeyleri ayırt edebilir. Yansıyan
ekoların yoğunluğu akustik ara yüzeye ve ses demetinin çarptığı açıya bağlıdır. Ses
demetinin geliş açısı dik açıya ne kadar yakın ise o kadar az ses yansıması olur. Dik açıdan
üç dereceden fazla sapma olması durumunda transducer yansıyan sesi yakalayamamaktadır.
Ultrason (ultra ses) abdominal organlardan ve yumuşak dokulardan iyi bir şekilde geçerken,
akciğerler ve gastrointestinal sistem gibi hava içeren organlarda da nakledilemezler.
Kemikler de ultrasonu geçirmediklerinden (ultrasesin kemiklerde ilerleme hızı çok
düşüktür), kemikler etrafında çevrelenen organlar ultrason ile incelenemez. Ultrason
dalgasının yoğunluğu absorbsiyon (emilim), refleksiyon (yansıma) ve dağılmayla azalır.
Doku absorbsiyonu ultrason dalgasının frekansının artmasıyla artar. Ultrason demeti belli
akustik özellikli bir dokudan farklı akustik özellikli bir dokuya geçtiği zaman ses demetinin
bir bölümü yansır. Refleksiyon açısı genellikle gelme açısına eşittir. Yansıma ses demetinin
dalga boyundan daha büyük ve düz bir düzey gerektirir. Örneğin diyafram, damar duvarları
ve birçok organın sınırları bu özellikteki yüzeylerdir.
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1.1.2. Hız, Dalga Boyu, Periyot, Frekans
Periyot: Dalganın sıfırdan başlayıp pozitif dalgayı ve negatif dalgayı oluşturduktan
sonra tekrar sıfıra yani başlangıç noktasına gelmesine saykıl adı verilir. Dalga bir saykıl
boyunca 360 derecelik açıyı tamamlar. İşte bir saykılın oluşması için gereken süreye bir
periyotluk zaman denir. Dalganın periyodu T harfi ile gösterilmektedir. Birimi ise saniyedir.
Frekans: Bir saniyede oluşan saykıl sayısına(saniyedeki salınım sayısı) frekans adı
verilir. Dalganın frekansı f = 1/T formülü ile hesaplanabilmektedir. Frekans birimi Hz
olarak ifade edilir.
Dalga Boyu: Dalganın boyu frekansa bağlı olarak değişebilmektedir. Dalga boyu
birimi metre olup λ harfi ile gösterilir. λ=c/f formülünden bulunmaktadır.
c: Dalganın ortamdaki yayılma hızı (bulunduğu ortama göre değişkendir. Hangi
ortamda ilerliyorsa o ortama ait hız değeri alınmalıdır).
Hız: Dalganın hızı V=f x λ denkleminden bulunabilmektedir. Dalganın hızı V harfi
ile sembolize edilmektedir. Ultrasonik frekanslarda belli bir ortamdaki ses hızı sabit olduğu
için Hız = Frekans x Dalga boyu denklemine göre frekans artınca sesin dalga boyu
kısalmaktadır. Aradaki ilişki ters orantılı olduğu için yumuşak dokuda ses frekansı 1,5 MHz
‘den 3 MHz’ ye çıkınca dalga boyu da 1mm’ den 0,5mm’ ye düşer.
Aşağıdaki şekilde bir ses dalgasının genliği ve dalga boyu gösterilmiştir.

Şekil 1.2: Dalga genliği ve dalga boyu

Şekil incelenecek olursa T periyodu, λ dalga boyunu f ise frekansı ifade etmektedir.
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1.1.3. Ultrason Dalgalarının Yansıma, Kırılma, Saçılma ve Zayıflaması
Optikte ışığın yansıması ve kırılması ile ilgili kurallar ses dalgaları için de geçerlidir.
Bir ultrason dalgası iletimi esnasında aşağıdaki etkilere maruz kalmaktadır.
Ses Demetinin Dağılması: Ses demeti bir ara yüzeyle karşılaşırsa, bu ses demeti tüm
yönlere dağılır. Eritrositler ve karaciğer parenkimi bu özellikteki yüzeylere örnek verilebilir.
Proba geri gelen bu dağılmış ses demetinin sadece bir bölümü ultrasonik görüntü oluşumuna
katkıda bulunur.
Refraksiyon (Kırılma) : Reflekte olmayan ses ara yüzeyden geçer. Gelme açısı sıfır
olduğunda veya bu ara yüzeyin sınırlarını yapan iki materyalin içindeki sesin hızı eşit
olmadığında refraksiyon meydana gelir. Kısaca refraksiyon bir sınırdan geçerken sesin
yönünde meydana gelen değişikliktir, ultra ses demetinin kırılmasıdır. Farklı doku
yüzeylerinden yansıyan sesin miktarı ve yansıma şekli, dokular arasındaki akustik empedans
farklılığının derecesine ve yansıtan yüzeyin boyutu ile sesin dalga boyu arasındaki ilişkiye
bağlıdır. Hava/doku yüzeyinde olduğu durumlarda sesin hemen hemen tamamı yansır.
Damar duvarı ve diyafram gibi düzgün ve geniş yüzeyler sesi yansıtırlar. Parenkimdeki
akustik empedansta görülen küçük farklılıklar düşük seviyeli üniform bir saçılmaya neden
olur.

Şekil 1.3.a: Refreksiyon ve refraksiyon yayılma şeması
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Rezülasyon: Birbirine yakın yerleşmiş iki küçük objeyi ayırabilme yeteneğidir. Sesin
dalga boyuna ve ses demetinin kalınlığına bağlıdır. Dalga boyu kısaldıkça rezülasyon artar.
Rezülasyonun artması görüntülerin çok detaylı olmasını sağlar. Dalga boyu kısaldıkça ise
penetrasyon düşer. Örneğin 5 MHz’ lik prop ile 8 cm’ den daha aşağıdaki yapılar 7,5 MHz’
lik prop ile 5 cm’den daha aşağıdaki yapılar net olarak incelenemez.
Akustik Absorbsiyon: Ses dalgaları doku içinde yayılırken güçlerini kaybederler,
titreşim enerjisi kat edilen mesafe ile gittikçe azalır. Bunun sebebi ise sadece bir kısım
hareket enerjisinin diğer doku parçacıklarına hareket enerjisi olarak iletilmesi kalan bir
kısmının ise ısıya dönüşmesidir.
Attenuation (zayıflama): Maddenin parçacıkları sınırlı bir çerçeve içerisinde sadece
ileri geri hareket ederler. Parçacıkları arasındaki enerji aktarımı ses dalgasının ileti
sürekliliğini sağlar. Her aktarım biriminde bir miktar enerji kaybı ortaya çıkacaktır. Bu olaya
attenuation (zayıflama) denir. Ses dalgalarının gönderilip yansıyan ekoların geri alınarak
osilaskop ekranında görüntülenmesini transdücerler sağlamaktadır. Ultrasonik transdücer
elektrik sinyalini ultrasonik sese, ultrasonik sesi de tekrar elektrik enerjisine dönüştüren
sinyale dönüştürür. Hastanın deri yüzeyinde sesi alan ve nakleden ultrason parçasına
transdücer başı denir. Utransdücer elektrik sinyalini ultrasonik sese, ultrasonik sesi de tekrar
elektrik sinyaline dönüştürür. En önemli eleman piezo kristaldir. Kristale voltaj uygulanması
kristalde mekanik bozulmaya yol açarak kristalin fiziksel boyut değiştirmesine neden olur.
Kristal, akımın polaritesine göre genişler ve sıkışır. Ultrason dalgaları bu sıkışma ve
gevşeme sonucu oluşur. Buna piezoelektrik etki adı verilir. Kuartz, doğal piezoelektrik
kristaldir. Günümüzdeki aletlerde en çok suni kristal kurşun zirconat ve barium titanat
kullanılır. Piezoelektrik kristal seri titreşen noktalar gibi iş görür. Bu noktalardan oluşan ses
dalgaları senkronize olarak birleşir ve ses cephesini oluştururlar. Ses cephesi belirli bir
uzaklığa kadar paralel olarak yol alır ve daha sonra açılmaya başlar. Paralel olduğu kısma
yakın alan uzak olduğu kısma ise uzak alan denir.

Şekil 1.3.b: Dalgaların yansıması ve kırılması
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Şekil 1.4: Yansıma ve saçılmanın prop üzerindeki durumu

1.1.4. Akustik Empedas
Bir ortamın ses dalgalarına geçirgenliği “akustik empedans “ olarak adlandırılır.
Yoğunluk ne kadar fazla ise akustik empedans da o kadar büyük olur. Akustik empedansları
farklı olan dokuların ara yüzeylerinde ultrasonik dalgalar yansımaya uğrar. Yansımanın
görüntülenmesi ultrasonun tanısal kullanımını da oluşturur. Yağ dokusu, kas dokusu ve
yumuşak dokuların akustik empedansları arasındaki fark çok azdır ve çok az yansıma olur.
Ancak kas ve kemik ortak yüzeyinde iki doku arasındaki farkın büyük olması nedeniyle çok
fazla yansıma meydana gelir ve bununla orantılı ısı akışı ortaya çıkar.

1.1.5. Ultrasonik Dalgaların Biyolojik Etkileri
Tanı maksadıyla kullanılan ve güç limitleri içinde kalan ultrasonun bugüne kadar
zararlı etkisine rastlanmamıştır.
Birçok tıbbi cihazın prop çıkışındaki ultrasonik gücü 5-50 mW/cm arasında
değişmektedir. Ultrasonik dalgaların dokularda meydana getirdiği etkiler, dalganın
frekansına, uygulama zamanına, demetin yoğunluğuna ve vurumun süresine bağlıdır.
Örneğin omurilik, 10 ms süreli ve 100 ms periyotlu 50 W/cm şiddetinde bir ultrasonik etkiye
maruz bırakılırsa, doku 120 senede tahrip olmaktadır.
Ultrasonik dalgaların başlıca biyolojik etkileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Oyma etkisi: Ultrasonik nebülizör ve temizleyicilerin çalışma prensibi bu esasa
dayanır. Ultrasonik dalgalar çarptığı ortamda, özellikle suda, hava kabarcıkları oluşturur.
Isı etkisi: Ultrasonik dalgalar çarptıkları ortamlara enerjilerinin bir kısmını devrederek
ısı etkisi yaratırlar.
Kesme etkisi: Ultrasonik dalgalar çarptıkları dokularda kesme etkisi yaratırlar.
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Hücre içi hareketlenmeler: Ultrasonik dalgalar çarptıkları hücrelerde intraselüler
hareketlenme yaratırlar.
Tıbbi ultrasonun bugüne kadar zararlı etkileri rastlanmamış olması, ileride gelişen
teknoloji ışığı altında yapılacak araştırmalarda da zararlı etkilerine rastlanmayacağı anlamına
gelmez. Zararsız kabul edilebilecek ultrasonik dalga şiddeti 100 mW/cm olarak kabul
edilmektedir.

1.2.Göndermeç Ünitesi
Göndermeç ultrason cihazlarının en temel parçalarından biridir. Aşağıda bu parçaya
ait genel bilgileri bulacaksınız.

1.2.1.Gönderme Sistemleri
Göndermeç: Yüksek genlikli, kısa süreli vurumlar üretir ve uygun vurum tekrarlama
hızı ile (pulse repetition frequency PRF) gönderir. Vurumların genlikleri transdücerde
mevcut kristalleri titreştirebilecek kadar büyük olmalıdır. Vurum süreleri yakın alandan
gelen ve bir önce üretilmiş olan vurumların üzerine binmemesi için mümkün olduğu kadar
kısa olmalıdır. Vurum tekrarlama frekansı, yeni bir vurum üretilmeden önce sinyallerin
maksimum derinliğe nüfuz ederek transdücere geri gelmesini sağlayabilmek için vurumlar
arasında yeterli zamanı bırakacak hızda olmalıdır. Eğer üretilen ikinci vurum çok kısa süre
sonra gönderilirse, bir önceki sinyalin yansıyarak gelen ekosu ile üst üste çakışacaktır. Diğer
taraftan vurumların arasındaki süre çok uzunsa belirli bir dönemde elde edilen bilgi miktarı
azalacağından çözünürlük düşecektir.
Göndermeç ünitesi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

Dalga üretici jeneratör

Gecikme bloğu

Yüksek güçlü ve yüksek voltajlı çevirici

Şekil 1.5: Göndermeç ve almaç üniteleri blok diyagramı
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1.2.2. Sinyalin Üretilmesi
Sinyal oluşumu ve odaklama transducer elemanlarının uygun zamanlarda
ile elektronik olarak elde edilir. Güç ünitesinden gelen darbe sinyaller yükselteç
yükseltilerek transdücere-ultrason probuna aktarılır. Sinyal belirli bir dalga
üretilmektedir. Üretilen dalgaların frekansı ve hızı kontrol ünitesi
belirlenmektedir.

uyarılması
tarafından
formunda
tarafından

1.2.3. Senkronizasyon Sinyalleri
Üretilen darbelerin transdücer aracılığıyla vücut dokularına gönderilip yansımasından
sonra yeni bir darbe gönderilmesi için ilk darbe ve ikinci darbe arasında belirli bir zaman
gecikmesi gerekmektedir. Geciktirme devresi bu görevi üstlenmektedir. Ancak geciktirme
devresinden önce transdücere belirli zaman aralıklarında sinyallerin gönderilmesi kontrol
bloğu sayesinde sağlanmaktadır. Gönderilen sinyal gecikmeye uğratıldıktan sonra ikinci
darbenin gönderilmesi arasında bir senkronizasyon sağlanması kontrol bloğu tarafından
gönderilen senkronizasyon sinyalleri ile mümkün olmaktadır.

10

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bulunduğunuz yerdeki ultrason sisteminin göndermeç ünitesinin arızasını gideriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Servis el kitabındaki göndermeç ünite
bilgilerini okuyunuz
 Servis el kitabındaki talimatlara göre arıza
analizi yapınız.
 Antistatik bilezik takınız.
 Önlük giyiniz.
 Arızalı kartın ölçüm noktalarını tespit ediniz.
 Sinyal ölçümlerini yapınız.
 Servis el kitabındaki referans değerlerle
karşılaştırınız.
 Arızalı kartı çıkarınız.
 Devre şemasından arızalı bloğu bularak tamir
ediniz.
 Tamirine izin verilmeyen kartları yeni kartla
değiştiriniz/takınız
 Teknik servis formu doldurunuz.
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 Kart sökme esnasında kartın zarar
görmemesine dikkat ediniz.
 Bağlantı esnasında doğru kabloların
doğru yerlere takılmasına dikkat
ediniz.
 Ölçüm noktalarındaki değerlerin
doğruluğuna dikkat ediniz.
 Ölçüm esnasında uygun tip ölçüm
cihazları kullanmaya özen
gösteriniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Servis el kitabındaki göndermeç ünite bilgilerini okudunuz mu?
2. Servis el kitabındaki talimatlara göre arıza analizi yapabildiniz mi?
3. Antistatik bilezik taktınız mı?
4. Önlük giydiniz mi?
5. Arızalı kartın ölçüm noktalarını tespit edebildiniz mi?
6. Sinyal ölçümlerini yapabildiniz mi?
7. Servis el kitabındaki referans değerlerle karşılaştırabildiniz mi?
8. Arızalı kartı çıkartabildiniz mi?
9. Devre şemasından arızalı bloğu bularak tamir edebildiniz mi?
10. Tamirine izin verilmeyen kartları yeni kartla değiştirip takabildiniz
mi?
11. Teknik servis formu doldurabildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi insan kulağı duyma sınırı için doğru bir ifadedir?
A) 100KHz- 1MHz
B) 20Hz-20KHz
C) 5MHz-10MHz
D) 10KHz-20KHz

2.

Aşağıdakilerden hangisi tıp elektroniğinde kullanılan ultrason dalgaları üst sınırıdır?
A) 30 MHz
B) 100 MHz
C) 50 KHz
D) 100 KHz

3.

Birbirine yakın yerleşmiş iki küçük objeyi ayırabilme yeteneği, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Rezülasyon
B) Akustik absorbsiyon
C) Attenuation.
D) Akustik empedans

4.

Aşağıdakilerden hangisi ultrasonik dalgaların biyolojik bir etkisi değildir?
A) Isı etkisi
B) Oyma etkisi
C) Kesme etkisi
D) Işık etkisi

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
5.

( ) Göndermeç; yüksek genlikli, kısa süreli vurumlar üretir ve uygun vurum
tekrarlama hızı ile gönderir.

6.

( ) Bir ortamın ses dalgalarına geçirgenliği “akustik absorbsiyon” olarak
adlandırılır.
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Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
7.

Ses demeti bir …………………… karşılaşırsa ,bu ses demeti tüm yönlere dağılır.

8.

Ses dalgaları doku içinde yayılırken güçlerini kaybetmesine ……………………denir.

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
Gerekli koşullar sağlandığında ultrasonik görüntüleyicilerde kullanılan propların
yapılarını ve kullanım alanlarını bileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Ultrasonik dalgaların insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştırınız.
Araştırma için kütüphane, internet ortamı ve hastanelerden faydalanabilirsiniz.

2. PROPLAR
Ultrason cihazının hasta ile direk temas eden tek parçasıdır. Ultrason dalgalarının
gönderilmesi ve algılanması(verici-alıcı) transdücer( prop) yardımıyla olur.

2.1. Propların Kullanım Amaçları
Proplar ultrason ile hasta arasında temas eden(iletimi sağlayan) bir elemandır.
Ultrason cihazından gelen darbeleri istenilen bölgedeki dokulara uygulamak ve geri dönen
sinyallerin alınarak ultrason cihazında bu sinyallerin işlenmesi için ultrasonik
görüntüleyicilere göndermektedir. Uygulandığı vücut bölgesine göre ve frekanslarına göre
değişik tiplerde üretilmektedirler.

2.2. Propların Yapıları
2.2.1.Piezoelektrik Kristaller
Propların yapılarında piezo elektrik kristaller bulunmaktadır. Bu piezo elektrik madde
uygulanan gerilimin polaritesine, kristalin geometrisine ve ilk polarizasyonuna bağlı olarak
boyuna, enine veya radyal olarak çevresine doğru genişler ya da daralır. Günümüzde
kullanılan propların büyük bir bölümünde PZT (Polycrystalized Tetragonal Zirconia)
kristali, polarize edilmiş seramik kristal kullanılmaktadır. İstenilen frekansta ultrason dalgası
üretmek için uygun kristal kalınlığı seçilir. Örneğin 3,5 MHz’lik bir propta kullanılacak
kristalin kalınlığı, d=c/2f formülüyle hesaplanabilir. Şekilde bir kristale uygulanan voltaja
göre kristalin genişlemesi veya daralması gösterilmiştir.
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Şekil 2.1: Piezo elektrik kristallerin gerilimle değişimi

Buradaki değerler;
c : PZT içinde sesin yayılma hızı (3780 m/s)
f : İstenilen frekans (3,5 MHz olarak alınırsa)
d : 0,50 mm bulunur.

Şekil 2.2: Prop yapısı

2.3. Proplarda Odaklama Yöntemleri
Odaklanmamış bir proptan çıkan ultrason dalgaları belirli mesafeden sonra
genişleyerek dağılırlar. Bu mesafe elektromanyetik teoride olduğu gibi yakın alan (fresnel
zone) ve uzak alan (fraunhofer zone) kavramlarıyla ilgilidir. Şekilde bir ultrason probundan
çıkan dalganın şiddeti (pressure), mesafeye bağlı olarak gösterilmiştir.
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Şekil 2.3: Odaklanmış proptan çıkan ultrason dalgaları

Proplar odaklanmış veya odaklanmamış olabilirler. Odaklanmamış proplarda odak
mesafesi (focal range) içindeki nesneler net olarak görüntülenebilir.
Şekilde bir ultrason demetinde odak uzaklığı (focal range), odak düzlemi (focal plane)
ve minimum demet genişliği, gösterilmiştir.

Şekil 2.4: Kristal yapılarına göre odaklama
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2.3.1. Mekanik Odaklama
Akustik lensler kullanılarak yapılan odaklama yöntemidir.

Şekil 2.5: Mekanik odaklama

2.3.2. Elektronik Odaklama
Odaklanmış bir ultrason demeti elde etmek için 7 veya 8 kristalden bir grup oluşacak
şekilde kristaller gruplandırılır. Her bir kristalin tetiklenmesi belirli bir gecikme ve
zamanlama ile yapılmak suretiyle odak uzaklığı ve demet yönü değiştirilebilir. Bu odaklama
metoduna da elektronik odaklama denir.
Şekilde elektronik odaklama gösterilmiştir. Proptaki bütün elemanların tetiklenmesi
1/30 sn. sürer, böylece ekranda 1 sn.'de 30 çerçeve (frame) görüntü elde edilmiş olur. Bu
sayede diğer görüntüleme tekniklerinden farklı olarak sonarda hareketli objeler de
görüntülenebilir ve gerçek zaman görüntüleme işlemi gerçekleştirilir.

Şekil 2.6: Piezo elektronik odaklama
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2.4. Probun Çözünürlüğü
Çözünürlük, cihazın yan yana iki küçük nesneyi ayırt edebilme gücünü gösterir. İki tip
çözünürlük vardır.

Axial Çözünürlük:
Ultrason demetiyle aynı doğrultudaki iki farklı nesne grubunun ayırt edilebilme
yeteneğidir. Fizik prensiplerine göre axial çözünürlük gönderilen vurum süresinin yarısı
kadar olabilir. Ancak sonarda bir tek vurum içinde birkaç darbe olduğundan, uygulamada
axial çözünürlük; örneğin 3,5 MHz frekansı için yaklaşık olarak 1 mm ’dir.

Lateral Çözünürlük:
Ultrason demetine dik düzlemdeki iki noktanın ayırt edilebilmesi yeteneğidir. Huzme
genişliği azaldıkça, lateral çözünürlük artar. Lateral çözünürlük odak uzaklığı mesafesinde
en iyidir. Frekans artıkça çözünürlük artmakta ancak dalgaların daha derin dokulara nüfuz
etmesi azalmaktadır. Derin dokuları incelemek için prop yüzeyini genişletmek (lineer probe)
ve frekansı düşürmek gerekmektedir.

Şekil 2.7: Axial ve lateral çözünürlük

Arıza kontrolünde cihazın geçmişine ait bilgiler, arıza tespitinin daha kolay
incelenmesine neden olacaktır. Bunun için aşağıdaki adımlar izlenmelidir.







Üretici firmaya ait bilgilerin olduğu etiketlerin incelenmesi
Cihazın ilk kullanıma başlandığı tarih bilgileri kontrolü
Cihaza ait kurulum formlarının incelenmesi
Cihaza ait periyodik bakım formlarının incelenmesi
Cihaz daha önce arızaya sebep oldu ise cihaz arıza formunun incelenmesi
Cihazlara ait arıza formlarının incelenmesi, arıza tespitinde çok önemli bir işlem
basamağıdır. Bunun nedeni aynı model cihazların aynı tip hata verebilme
olasılığıdır.
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2.5. Prop Kullanımı (Jeller ve Koruyucu Kılıf)
Probun hasta ile temasından önce sterilize amacıyla kauçuk kılıflar ve probun hasta ile
daha iyi temasını sağlamak için(iki farklı yüzeyin empedansını uygunlaştırmak için) ultrason
jelleri kullanılmaktadır. Prob kullanmadan önce aşağıdaki işlemler yerine getirilmelidir.







Kılıf içine jel dökülür. Bu esnada jelin yeterli miktarda olduğundan emin
olunur.
Prop kılıfın içerisine yerleştirilir.
Kılıf tamamen prop içerisine oturuncaya kadar kılıf prop kablosuna doğru
çekilir.
Kılıfla gelen bantlar sayesinde kılıf probun kablo tarafından sabitlenir.
Dönüştürücünün ön yüzü ve kılıf arasında hava kabarcığı olup olmadığına
dikkat edilir.
Kılıfta delik ve yırtık olmadığına kontrol edilir.

Fotoğraf 2.1.a Prop kılıfı

Fotoğraf 2.1.b: Prop jelleri

2.6. Prop Çeşitleri ve Uygulamadaki Farklılıkları (Teknik
Özellikleri)
Lineer Proplar: Yarıçapları büyüdüğü taktirde büyük organları (karaciğer, dalak,
böbrek) veya bebekleri; küçüldüğü taktirde küçük organları ( meme, troid ) incelemede
kullanılan proplardır. Probun başlığının yapısına göre sayısı 64 ile 192 arasında değişen
elektronik kristaller (verici / alıcı ) kullanılıyor. Ekranda dikdörtgen şeklinde bir görüntü
veriyorlar yani en yüzeydeki genişlik ile en derindeki genişlik aynıdır. Düşük frekanslı lineer
proplar 3,5 MHz ile derinlerde çalışırken, yüksek frekanslı lineer proplar 5,0 ve 7,5MHz ile
yüzeysel incelemelere yöneliktir.
Mekanik / Elektronik Sektör Proplar: Bu proplar genellikle 2,0 MHz 3,0MHz,
5,0MHz veya jinekolojik uygulamalar amacıyla 7,5 MHz frekanslarda çalışıyorlar.Probun
çalışma frekansı ile inceleme derinliği arasında ters bir orantı söz konusudur.Mekanik sektör
proplar eski bir teknolojiyle üretilmiştir. Probun baş kısmında yağlı bir ortamda rotasyonel
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hareketler yapan bir motorun ürettiği ses dalgaları ile inceleme yapılıyor. Elektronik sektör
propları ise başlıklarında 64-128 elektronik kristal kullanıyorlar. Arıza ihtimali az,tarama
hızı daha yüksek,farklı modlardaki çalışmaları aynı anda ekranda gösterebilirler.Sektör
proplar gerek uygun başlık yapıları ve gerekse kalbin hızlı hareketlerini izleyebilecek
yetenekte yüksek tarama hızları nedeniyle öncelikli kardiyolojik uygulamalarda kullanılırlar.
Mekanik proplar ise daha büyük başlıklı oldukları için abdominal, obsterik ve troid
incelemelerde kullanırlar.
Convex Proplar: Bu proplar genellikle 3,5 ile 5,0 MHz frekanslarında çalışırlar.
İntravajinal uygulamalarda kullanılan küçük başlıklı proplarda 7,5 MHz gibi yüksek
frekanslarda görülebiliyor. Temel uygulama alanları abdominal (radyoloji ) ve obsterik
çalışmalardır. Mikroconveks yapılı olanlar ise jinekolojik ya da ürolojik amaçlarla da
kullanabiliyor. Ekranda üçgene benzer bir görüntü oluşturur. Probun yarıçapı artıkça bu
üçgenin üst ucundaki görüntü büyür; azaldıkça büyüyen bölge küçülerek görüntü daha çok
üçgene benzemeye başlar. Tarama açıları 40 ile 150 derece arasında değişebiliyor.
Dairesel Dizilişli Proplar: Bu tür propların en önemli özelliği fokuslamayı diğer
transducerlerde olduğu gibi sadece görüntü düzleminde değil, aynı zamanda kesit kalınlığı
yönünde de yapabilmesidir. Yani iki planda da fokuslama yapabilmektedir. Diğerlerine göre
pahalı olan yeni jenerasyon proplarıdır. Su Yastıkları ( stand off medium,jel yastığı,jel pad):
Meme tiroid skrotum vb. gibi yüzeysel organları görüntülerken hastanın derisi ile prop
arasına konan yapılardır. Avantajları; muayene edilecek dokuları fokal zon içine getirir,
irregular olan deri yüzeyinden dolayı zorlaşan muayeneyi kolaylaştırır. Ultrason cihazındaki
temel mantık doku farklılıklarından faydalanılarak 2-15 MHz arasında bir frekans
gönderilerek yumuşak dokularda görüntüleme yapmaktır. Ses havada yayılmaz, yayılması
için uygun ortam koşullarının sağlanmış olması gerekmektedir. Bu koşullarda insan
vücudunda bulunduğundan dolayı istenilen organın görüntülenmesi kolaylıkla
yapılabilmektedir. Ultrason tekniği kullanılarak en çok görüntüleme yapılan organlar karın
boşluğu (karaciğerdeki uşumlar, pankreas, safra, diyafram,dalak), kadın doğum (bebek
gelişimi,üreme organları, böbrekler) ,meme ultrasonografisi,tiroid bezi,tüm vasküler yapı
(kas sistemi), damarlar (doppler ) ve kalp olarak sayılabilir. Bunların dışında transkarniyer
adı verilen bir teknikle beyindeki damarları görüntülemek mümkündür. Göz kaslarını ve
damarlarını da yine ultrasonla görüntülemek mümkündür. Kısaca özetlemek gerekirse
ultrasonografi tekniğini tüm vücuttaki organları görüntülemeye yönelik olarak kullanmak
mümkündür. Ultrasonla görüntü alınamayan organlar ise sesin yayılmasına izin vermeyen
ortamlara sahip organlardır. Ultrasonografi yöntemiyle sesin yayılması için uygun olmayan
organlarda görüntüleme yapılamaz; görüntü yapılsa da bilgi verici düzeyde olmaz.
Dolayısıyla akciğerler görüntülenmez çünkü içi hava kesecikleriyle doludur. Bu da sesin
kaybolup gitmesine neden olur. Böylece net bir görüntü elde edilemez. Edilse bile teşhis için
yeterli olmaz. Kulakta yine ultrasonografi cihazı ile görüntü alınamayan organlardandır.
Şekil açısından ultrasonla görüntülenmeye pek müsait değildir. Kemiklerde ses dalgasının
yayılmasına pek müsait olmadığı için ultrasonla görüntü alınamayan companantlerdendir.
Diğer organların görüntülenmesinde tek farklılık her farklı organ görüntülenmesi için değişik
bir prop kullanılarak uygun ölçümlerin yapılmaktadır.
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2.7. Prop Soketleri ve Yuvaları
Proplar incelenecek dokunun cinsine göre farklılıklar göstermektedir. Bu yüzden
sürekli olarak prob değişimine ihtiyaç duyulmaktadır. Prop kolay değiştirilebilmek için soket
yapısına sahiptir. Kolaylıkla sökülüp bir başkasıyla değiştirilebilir. Dikkat edilmesi gereken
nokta probu ultrason cihazına takarken cihazın marka ve modeline uyumluluğudur. Uygun
olmayan prop takılmak istenildiğinde proba zarar verebileceğimiz gibi daha kötüsü ultrason
cihazı üzerindeki soket yapısında zarar verilmesi söz konusudur. Çoğu tip ultrason cihazına
aynı anda birden fazla prop bağlanabilecek yapı mevcuttur. Aşağıda probun ve ultrason
cihazı üzerindeki prop yuvasına ait fotoğraf görülmektedir.

Fotoğraf 2.2: Ultrason cihazı üzerindeki prop yuvası

Fotoğraf 2.3: Prop soketi ve yuvası
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2.8. Prop Kabloları
Ultrason prop kablosu koaksiyel yapıdadır-ekranlanmıştır. Dört bölümden meydana
gelir.





Kondüktör (iletken)
Dielektrik madde (yalıtkan)
Örgülü iletken kısım
Dış yalıtkan kaplama

Fotoğraf 2.4: Prop kablo yapısı

Tip

Modeli

Empedans

Çapı

15

15 OHMS

0.11"

25 OHMS

0.10"

58

LOW
IMPEDANCE
LOW
IMPEDANCE
RG58/U

50 OHMS

0.20"

62

RG62/U

93 OHMS

0.24"

74

RG174/U

50 OHMS

0.11"

188

RG188/U

50 OHMS

0.11"

25

Tablo 2.1: Kablo tipi ve empedansları
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2.9. Farklı Amaçlara Göre Proplar
Proplar kristallerin diziliş türlerine göre farklılık gösterdiği gibi uygulama alanlarına
göre farklılık göstermektedir. Her vücut dokusuna göre farklı prop kullanılabilmektedir.
Aşağıda uygulama alanlarına göre proplar görülmektedir.
Transducer

Uygulama Alanı

Band Genişliği ve
Merkez Frekans

Tarama Derinliği

Göğüs, damar

10-5MHz 38-mm
linear array

9 cm

Göğüs, sinir,
damar

13-6MHz 38-mm
linear array

6 cm

13-6MHz 25linear array

Göğüs, damar

6 cm

Damar yüzeysel
kas, sinir

13-6 MHz
25-mm linear
array

6 cm

Karın, sinir

8-5 MHz 11-mm
curved array

10 cm

Karın, doğum,
jineloji

5-2MHz 60-mm
curved array

22 cm

24

Doğum, jineloji

8-5MHz 11mm
curved array

10 cm

Kas, göğüs,
doğum

5-1MHz 17mm
phased array

35 cm

Çocuk, kalp,
karın, kafa, sinir

8-4 MHz 10mm
phased array

14 cm

Karaciğer, karın,
pelvik

10-5 MHz 52-mm
broadband linear
array

10 cm

Laparoscopik
karın, pelvic

12-5MHz 48mm
linear array

10 cm

Kardiyak

2MHz Kalem
Transducer

TANIMSIZ

Tablo 2.2: Kullanım alanlarına göre transducer ve özellikleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bulunduğunuz yerdeki ultrason sisteminin prop arızalarını gideriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Servis el kitabındaki prop bilgilerini okuyunuz.
 Servis el kitabındaki talimatlara göre arıza
analizini yapınız.
 Probların fiziksel kontrolünü yapınız.
 Prop aparatlarını takınız.
 Propların fonksiyonel kontrolünü yapınız.
 Arızalı probu çıkarınız.
 Sağlam probu bağlayınız.
 Probun soketlerinin fiziksel kontrolünü
yapınız.
 Prop tutucularının işlevlerini kontrol ediniz.
 Prop bağlantı kablolarının fiziksel kontrolünü
yapınız.
 Arızalı parçayı değiştiriniz.
 Teknik servis formunu doldurunuz.

 Propların özelliklerini inceleyiniz.
 Propları takarken fazla
zorlamayınız.
 Yeni takılan propların cihaza
uyumluluğunu kontrol ediniz.
 Gerekli kişisel güvenlik önlemlerini
almaya dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Servis el kitabındaki prop bilgilerini okudunuz mu?
2. Servis el kitabındaki talimatlara göre arıza analizini yaptınız mı?
3. Probların fiziksel kontrolünü yaptınız mı?
4. Prop aparatlarını taktınız mı?
5. Propların fonksiyonel kontrolünü yaptınız mı?
6. Arızalı probu çıkarttınız mı?
7. Sağlam probu bağladınız mı?
8. Probun soketlerinin fiziksel kontrolünü yaptınız mı?
9. Prop tutucularının işlevlerini kontrol ettiniz mi?
10. Prop bağlantı kablolarının fiziksel kontrolünü yaptınız mı?
11. Arızalı parçayı değiştirdiniz mi?
12. Teknik servis formunu doldurunuz 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” sorularına geçiniz.

27

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

Bir propta kullanılacak kristalin kalınlığı, hangi formülle hesaplanabilir?
A) d=c/2f
B) d=c/f
C) d=c/3f
D) d=2f/c

2.

Aşağıdakilerden hangisi bir prop çeşiti değildir?
A) Lineer proplar
B) Logaritmik proplar
C) Convex proplar
D) Dairesel dizilişli proplar

3.

Aşağıdakilerden hangisi prop kablosunu meydana getiren bölümlerden birisi değildir?
A) Kondüktör
B) Dielektrik madde
C) Örgülü iletken kısım
D) Metal kaplamalı kısım

4.

Ultrason demetine dik düzlemdeki iki noktanın ayırt edilebilmesi yeteneği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Axial çözünürlük
B) Lateral çözünürlük
C) Resolution
D) Çözünürlük katsayısı

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
5.

Cihazın yan yana iki küçük nesneyi ayırt edebilme gücüne…………………… denir.

6.

Propların yapılarında …………………… bulunmaktadır

7.

Dönüştürücünün ön yüzü ve kılıf arasında ……………… olup olmadığına dikkat
edilir.

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
Ultrasonik görüntüleyicilerde almaç ünitesinin görevini bileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Başka tip cihazlarda da almaç ünitesinin blok diyagramını inceleyerek çiziniz.
Rapor hâlinde öğretmeninize teslim ediniz.
Araştırma için ;kütüphane, internet ortamı ve hastanelerden faydalanabilirsiniz.

3. ALMAÇ ÜNİTESİ
Almacın ana görevi, gönderilen ultrason dalgalarının vücuttaki çeşitli dokulardan
yansıyarak gelen kısmını algılamak ve yükseltme işlemlerini yapmaktır.

3.1. Almacın Yapısı ve Çalışması
Alma işlemi sırasında proptaki kristallere geri gelerek çarpan eko sinyalleri kristali
sıkıştırır veya gevşetir, böylece göndermenin tersine olarak kristalin uçlarında bir gerilim
oluşur. Bu gerilimin yükseltilmesi de almaçta yapılır. Almaçta özel bir yükselteç kullanılarak
derindeki dokulardan zayıf olarak gelen eko sinyalleri daha çok yükseltilirken yüzeydeki
dokulardan kuvvetli olarak yansıyan sinyaller daha az yükseltilir. Böylece zaman-kazanç
dengelemesi (time gain compensation) (TGC) ile istenilen derinlikteki organlar istenilen
netlikte gözlenebilir.
Aşağıda prensip bir çalışma şeması görülmektedir.

Şekil 3.1: Almacın yapısı ve çalışması
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3.2. Almaç Devre Şemaları
Aşağıda bir ultrasona ait, almaç blok diyagram görülmektedir.

Şekil 3.2: Almaç blok diyagramı

T/R Switch:
Göndermeç ve almaç devrelerindeki sinyallerin birbirine karışmaması için kullanılan
anahtarlama devreleridir. Bilindiği gibi transdücer vücut dokularına göndermeç ile ses
dalgaları gönderirken aynı zamanda da vücuttan yansıyan dalgaları almaktadır. Her iki
durum da transdücer üzerinden gerçekleştiği için hem göndermeç hem de alıcı sinyallerinin
ayrı ayrı algılanması gerekmektedir. T/R switch bu görevi yerine getirir.

3.3. Zaman Kazanç Dengelemesi (TGC) Devresi
Ultrasonik ışının, dokunun içinde ilerlemesiyle, şiddetinin üstel olarak azaldığı
bilinmektedir. Işının uzaklaşmasına bağlı olarak enerjisi de kaybolur. Bu yüzden farklı
derinlikteki iki belirli hedef, yakındaki ve diğerinden büyük olan hedefçe üretilen ekoyla
farklı ekolar üretirler. Zaman-kazanç kompanzasyonu (TGC – Time-Gain Compensation )
kullanılarak bu sorun önlenebilir. Bu yöntem zayıflama veya ışın uzaklaşmasına bağlı olan
enerji kaybını kompanize etmek için kuvvetlendiricinin kazancını zamanın veya derinliğin
fonksiyonu olarak artırılmasıdır. Modern tarayıcılarda TGC; şekli görüntüyü veya
uygulamayı optimize etmek için uygun şekilde ayarlanabilir. Akustik komponentlerde
olduğu gibi elektronik komponentlerde de doğal gürültünün penetrasyon derinliği ve
maksimal kazancı sınırladığı unutulmamalıdır.
A/D (Analog - Dijital Dönüştürücü):
Transdücerden elde edilen sinyaller analog yapıdadır. Ultrason cihazının bu sinyallerle
işlem yapabilmesi için sinyallerin dijital yapıda olması gerekmektedir. A/D dönüştürücü
analog sinyalleri dijital darbelere dönüştürür.
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Zaman Geciktirme Devresi:
Vücut dokularına trandücer tarafından sürekli olarak darbeler gönderilirken aynı
zamanda almaç ünitesi de yansıyan bu darbeleri peş peşe almaktadır. Sinyallerin birbirlerine
karışmaması için ilk gelen darbe ile daha sonraki gelen darbeler arasında belirli zaman
boşluklarına ihtiyaç duyulur. Zaman gecikme devresi bu görevi yerine getirmektedir. Zaman
aralığı çok fazla alınırsa görüntünün çözünürlüğü azalacaktır. Eğer aralık çok kısa alınırsa
darbelerin karışma olasılığı ortaya çıkacak bu da görüntünün açık bir şekilde oluşmasını
engelleyecektir.

3.4. Dinamik Aralık Ayarları (Dynamic Range)
Doku ara yüzeylerinden speküler yansımış ekoların dokudaki yaygın saçınım
ekolarından büyük olmasından dolayı, genliğin dinamik bandı en fazla 70–80 dB olur. Bir
cihazın dinamik bandı 20 log(maksimum işaret / belirgin distorsiyon olmadan cihaza
uygulanabilecek minimum işaret) olarak tanımlanır. Böyle geniş bantlı işaretlerin
distorsiyonsuz kuvvetlendirilmesinin zor olmasının yanı sıra işaretleri gösterebilecek 40
dB’den büyük dinamik bantlı monitörler bulunabilir. Bu sebeple, çoğu ultrasonik
görüntüleme cihazında probun sezdiği geri dönen ekolar, kuvvetlendirilmeden ve ileriki
işlemlerden önce logaritmik olarak sıkıştırılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bulunduğunuz yerdeki ultrason sisteminin almaç ünitesinin arızasını gideriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Servis el kitabındaki almaç ünitesinin
bilgilerini okuyunuz.
 Servis el kitabındaki talimatlara göre arıza
analizi yapınız.
 Antistatik bilezik takınız.
 Önlük giyiniz.
 Arızalı kartın ölçüm noktalarını tespit ediniz.
 Sinyal ölçümlerini yapınız.
 Servis el kitabındaki referans değerlerle
karşılaştırınız.
 Arızalı kartı çıkartınız.
 Devre şemasından arızalı bloğu bulunuz.
 Tamir ediniz.
 Tamirine izin verilmeyen kartları yeni kartla
değiştirerek takınız.
 Teknik servis formu doldurunuz.
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 Cihazın kapalı olup olmadığına
dikkat ediniz.
 Sinyal ölçümleri esnasında ölçü
aleti proplarına dokunmayınız.
 Arızalı kartı çıkarırken
zorlamamaya dikkat ediniz.
 Kişisel güvenlik önlemlerini alınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Servis el kitabındaki almaç ünitesinin bilgilerini okudunuz mu?
2. Servis el kitabındaki talimatlara göre arıza analizi yaptınız mı?
3. Antistatik bilezik taktınız mı?
4. Önlük giydiniz mi?
5. Arızalı kartın ölçüm noktalarını tespit ettiniz mi?
6. Sinyal ölçümlerini yaptınız mı?
7. Servis el kitabındaki referans değerlerle karşılaştırdınız mı?
8. Arızalı kartı çıkartabildiniz mi?
9. Arızalı kartı tamir edebildiniz mi?
10. Devre şemasından arızalı bloğu buldunuz mu?
11. Tamirine izin verilmeyen kartları yeni kartla değiştirdiniz mi?
12. Teknik servis formu 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” sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi almacın görevidir?
A) Dalgaları görüntü işleyicisinde işlemek
B) Dalgaları yükseltmek
C) Dalgalarının vücuttaki çeşitli dokulardan yansıyarak gelen kısmını algılamak ve
yükseltme işlemlerini yapmak
D) Dalgaları almak

2.

Aşağıdakilerden hangisi alıcı ünitesinde bulunmaz?
A) Tr/sw
B) TGC amplifier
C) A/D
D) Osilatör

3.

Aşağıdakilerden hangisi A/D ünitesinin görevidir?
A) Dijital sinyalleri yükseltir.
B) Dijital sinyalleri analog sinyallere dönüştürür.
C) Analog sinyalleri yükseltir
D) Analog sintalleri dijitale dönüştürür.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
4.

Göndermeç ve almaç devrelerindeki sinyallerin birbirine karışmaması için kullanılan
anahtarlama devrelerine ……………………… denir.

5.

Sinyallerin birbirlerine karışmaması için ilk gelen darbe ile daha sonraki gelen
darbeler arasında belirli zaman boşluklarını sağlayan devrelere……………………
denir.

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
Ultrasonik görüntüleyicilerde sinyal işleyici ünitesinin görevini bileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Sinyal işleyici ünitesinin diğer tıbbi cihazlardaki kullanım alanlarını araştırarak
rapor hâlinde öğretmeninize teslim ediniz.
Araştırma için, kütüphane, internet ortamı ve hastanelerden faydalanabilirsiniz.

4. SİNYAL İŞLEYİCİ ÜNİTESİ
Yansıyan ekolardan elde edilen elektriksel sinyalin görüntüye dönüştürülmesi için
sinyalin işlenmesi gerekmektedir. Bu görevi sinyal işleyici ünitesi yerine getirmektedir.
Sinyal işleyici üniteler entegre yapıda olup kontrol biriminin denetimindedir.

Şekil 4.1: Sinyal işleyicinin ultrason sistemindeki konumu

4.1. Ön İşlemler
Bir sinyal işleyici ünitesi sinyali biçimlendirmeye başlamadan önce istenilen düzeyde
ve frekans aralığındaki sinyallerin seçilmesi gerekmektedir. Bu işlemi band geçiren filitre
(band pass filter) yerine getirmektedir.

4.2. ADC/DAC İşlemleri
Yansıyan ekolardan alınan sinyaller analog tipte sinyallerdir. Bu sinyallerin
işlenebilmesi için dijital sinyallere dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştiren
birimlere analog dijital dönüştürücü (ADC) adı verilir. Aşağıda ADC dönüştürücünün
prensip şeması görülmektedir.
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Şekil 4.2: ADC prensip şeması

Sinyal görüntü sinyallerine dönüştürülen sinyallerin monitöre iletilirken analog
sinyallere dönüşümü gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştiren birimlere de dijital analog
dönüştürücü (DAC) adı verilir. Aşağıda ADC’ nin sinyal dönüşümünü gösteren şekiller
verilmiştir.

Şekil 4.3: ADC sinyal dönüşümü

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi analog sinyallerin belirli zamanlarda voltaj
değerleri alınmıştır. Alınan bu değerler dijital değerlere çevrilecektir. Aşağıda bu durum
görülmektedir.
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Şekil 4.4: Sinyallerin dijital değerlere dönüşümü

4.3. Görüntü Matrisleri
Görüntünün oluşabilmesi için sinüsoidal dalganın sinyal işleyicisi sayesinde görüntü
matrislerine dönüşümü gerekmektedir. Sinyal işleyici bu işlemleri kendisine yüklenmiş bir
yazılım aracılığıyla yapılabilmektedir. Görüntü matrisleri monitör üzerindeki satırlara ve
sütunlara hangi değerler atanacağını belirlemektedir. Bu değerler sonucunda siyah, beyaz
ekranlarda siyah, beyaz ve gri tonları belirlenecektir. Renkli ekranlarda da buna benzer bir
durum söz konusudur. Aşağıda görüntü matrislerine ait prensip bir şekil görülmektedir.

Tablo 4.1. 6x6 Matris

Yukarıdaki Tablo 4.1’ de 6x6 bir matris görülmektedir. Sinüs sinyal 6 sütun ve 6 satır
oluşturan bir matrise dönüştürülmüştür. Yukarıdaki matris prensip olarak verilmiştir.
Normalde ekranda ifade edilecek matris çok daha büyük olacaktır.
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Şekil 4.5: Görüntü matrisi

4.4. Görüntü Renklendirme
Bilindiği gibi renkli bir görüntünün oluşabilmesi için üç temel renk yeterlidir. Bu
renkler kırmızı, yeşil ve mavi renkleridir. Bu renkler RGB olarak ifade edilmektedir. Bu üç
rengin çeşitli oranlarda karışımından diğer renkler ve tonları elde edilmektedir. Monitör
yüzeyinde de satır ve sütunlarında bu üç rengin yer aldığı hücreler bulunmaktadır. Görüntü
matrisleri üzerlerinde bu üç renge ait oranlar yer alarak renkli görüntü oluşumunu sağlarlar.
Aşağıda çeşitli renkleri oluşturabilmek için ikili sayı düzenindeki kodlamaya ait tablo
görülmektedir.
RGB Değerleri
000
001
010
100
101
110
111

RENK
Siyah
Mavi
Yeşil
Kırmızı
Mor
Sarı
Beyaz

Tablo 4.2: RGB değerleri

Yukarıda da görüldüğü gibi elde edilmek istenen renkler diğer renkler aktif edilerek
yani karıştırılarak elde edilebilmektedir. Aşağıdaki Tablo 4.3 ‘de renkli görüntünün
oluşmasına ait örnek bir matris görülmektedir.

Tablo 4.3: Renkli görüntünün oluşmasına ait örnek bir matris
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bulunduğunuz yerdeki ultrason sisteminin sinyal işleyici ünitesinin arızasını gideriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Servis el kitabındaki sinyal işleyici ünitesinin
bilgilerini okuyunuz.
 Servis el kitabındaki talimatlara göre arıza
analizi yapınız.
 Antistatik bilezik takınız.
 Önlük giyiniz.
 Arızalı kartın ölçüm noktalarını tespit ediniz.
 Sinyal ölçümlerini yapınız.
 Servis el kitabındaki referans değerlerle
karşılaştırınız.
 Arızalı kartı çıkartınız.
 Devre şemasından arızalı bloğu bulunuz.
 Tamir ediniz.
 Tamirine izin verilmeyen kartları yeni kartla
değiştirerek takınız.
 Teknik servis formu doldurunuz.
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 Cihazın kapalı olup olmadığına
dikkat ediniz.
 Sinyal ölçümleri esnasında ölçü
aleti proplarına dokunmayınız.
 Arızalı kartı çıkarırken
zorlamamaya dikkat ediniz.
 Kişisel güvenlik önlemlerini alınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Servis el kitabındaki sinyal işleyici ünitesinin bilgilerini okudunuz
mu?
2. Servis el kitabındaki talimatlara göre arıza analizi yaptınız mı?
3. Antistatik bilezik taktınız mı?
4. Önlük giydiniz mi?
5. Arızalı kartın ölçüm noktalarını tespit ettiniz mi?
6. Sinyal ölçümlerini yaptınız mı?
7. Servis el kitabındaki referans değerlerle karşılaştırdınız mı?
8. Arızalı kartı çıkartabildiniz mi?
9. Arızalı kartı tamir edebildiniz mi?
10. Devre şemasından arızalı bloğu buldunuz mu?
11. Tamirine izin verilmeyen kartları yeni kartla değiştirdiniz mi?
12. Teknik servis formu 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” sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi sinyal işleyicisinden sonraki birimdir?
A) İşlenecek sinyal
B) Filtre
C) D/A
D) Log amp

2.

Aşağıdakilerden hangisi ADC bloğunda yer almaz?
A) Multiplexer
B) Bellek
C) Kontrol
D) Demultiplexer

3.

Aşağıdakilerden hangisi renkli görüntü elde etmek için kullanılan temel renklerdir?
A) Sarı- kırmızı-yeşil
B) Kırmızı- yeşil- mavi
C) Mor-sarı-kırmızı
D) Mavi-yeşil-mor

4.

Aşağıdakilerden hangisi sinyal işleyici ünitesinin görevidir?
A) Elektrik sinyalini dijital sinyale çevirmek
B) Elektrik sinyallerini analog sinyallere çevirmek
C) Yansıyan ekoları elektrik sinyaline dönüştürmek
D) Elektrik sinyallerini eko’lar hâlinde yansıtmak

5.

Aşağıdakilerden hangisi beyaz rengin elde edilmesi için gerekli olan RGB
değerleridir?
A) 111
B) 101
C) 110
D) 100

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Görüntü matrisleri monitör üzerindeki …………. ve ……… hangi değerler
atanacağını belirlemektedir

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–5
ÖĞRENME FAALİYETİ–5
AMAÇ
Ultrasonik görüntüleyicilerde kayıt ünitelerinin çeşitlerini öğreneceksiniz.

ARAŞTIRMA



Günümüzde en çok kullanılan kayıt üniteleri hakkında ilgi toplayarak rapor
hâlinde öğretmeninize teslim ediniz.
Araştırma için, kütüphane, internet ortamı ve hastanelerden faydalanabilirsiniz.

5. KAYIT ÜNİTELERİ KAYIT TEKNİKLERİ
5.1. Polaroid Kamera ile Kayıt
Günümüz teknolojisinin gelişimi ile unutulmaya yüz tutan polaroid kameralar çekim
sonrasında banyo gerektirmeden fotoğraf çekimini sağlamakta ve bu fotoğrafı çok kısa bir
süre içerisinde kullanıcıya hazır hâle getirmektedir. Ultrasonik görüntüleyici ekranındaki bir
görüntünün polaroid kamera fotoğrafı çekilebilmektedir. Aşağıda polaroid kamera ve
polaroid kameraya ait filmler görülmektedir.

Fotoğraf 5.1: Polaroid kamera ve filmi
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5.2. Multiformat Kamera ile Kayıt
Bilgisayarlı tomografi, dijital radyografi, ultrasonografi ve nükleer tıpta görüntü almak
için multiformat kamera kullanılır. Film x-ışınıyla değil, kameranın monitörden gelen ışıkla
görüntü oluşturur. Bu kameralar, film üzerine istenilen boyutta ve sayıda görüntünün
sıralanarak alınmasını sağlarlar. Ortokromatik filmler kullanılır. Monitörden salınan mavi ve
sarı ışığa duyarlıdır. Tek emülsiyonudur.

Fotoğraf 5.2: Multiformat kamera ve filmi

5.3. Video Teyp Recorder (VTR) ile Kayıt
Direkt olarak video çıkış birimine bağlanarak, görüntü kaydını videokaset denen kayıt
ortamına kaydedebilen cihazlardır. Aşağıda cihaza ait fotoğraf görülmektedir.

Fotoğraf 5.3: Video kayıt cihazı

5.4. Strip Chart Recorder(Termal Recorder) ile Kayıt
Yapısı termal yazıcıya benzeyen cihazlardır. Cihaza özel şeritli kağıda baskı
yapabilmektedir. Bu tip cihazlar eski teknoloji ürünü olup günümüzde bu cihazların yerine
termal yazıcılar kullanılmaktadır. Aşağıda termal recorder ve termal recorder kağıdına ait
fotoğraflar görülmektedir.
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Fotoğraf 5.4: Termal kayıt cihazı

5.5. Kayıt Ünitelerinin Cihaz Üzerindeki Yerleri
Kayıt ünitelerinin bir kısmı cihaz üzerinden aldığı verilere göre işlem yapmaktadır.
VTR, DVD kayıt ve yazıcılar ultrasonik yazıcıya bağlanmak zorundadır. Poloaroid ve
multiformat kameralar ultrasonic görüntüleyicilerden bağımsız olarak çalıştığından dolayı
ultrason cihazıyla bir elektrik bağlantı zorunluluğu bulunmamaktadır. Aşağıda kayıt
ünitelerinin ultrason cihazındaki bağlantı noktaları görülmektedir.

Fotoğraf 5.5: Kayıt üniteleri bağlantı yuvaları
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Fotoğraf 5.6: Kayıt üniteleri bağlantı şeması

5.6.Kayıt Ünite Arızaları
Kayıt ünitelerinde aşağıdaki arıza tipleri meydana gelebilmektedir.







Güç ve bağlantı kablolarında kopuk ve kısa devre arızaları sonucu kayıt
birimlerinin çalışmaması
Printer ve diğer kayıt ünitelerinin ultrason cihazı tarafından algılanmaması ve
sürücü programlarının doğru olarak yüklenmemesi
VCR kayıt biriminin yazma ve okuma kafasının bozulması sonucu kayıt ve
okuma işlemlerinin yapılamaması
Termal yazıcının kağıt yüklemesinin gerçekleşmemesi
DVD ve CD kayıt ünitelerinin optik okuyucu biriminin arızası sonucu okuma
veya kayıt yapmaması
Ultrasonik görüntüleyiciye ait video ve yazıcı çıkış biriminin arıza vermesi
sonucunda diğer kayıt ünitelerinde arıza olmamasına rağmen kayıt ünitelerinin
işlevlerini yerine getirememesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bulunduğunuz yerdeki ultrason sisteminin kayıt ünite arızalarını gideriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Servis el kitabındaki kayıt ünitesinin bilgilerini
okuyunuz.
 Servis el kitabındaki talimatlara göre arıza
analizi yapınız.
 Sarf malzemeleri kontrol ediniz
 Hareketli parçaları kontrol ediniz.
 Devre şemasından arızalı bloğu bulunuz.
 Arızalı kartın ölçüm noktalarını tespit ediniz.
 Sinyal ölçümlerini yapınız.
 Servis el kitabındaki referans değerlerle
karşılaştırınız.
 Arızalı kartı çıkartınız.
 Tamirine izin verilmeyen kartları değiştirerek
takınız.
 Teknik servis formu doldurunuz.

 Cihazın kapalı olup olmadığına
dikkat ediniz.
 Sinyal ölçümleri esnasında ölçü
aleti proplarına dokunmayınız.
 Arızalı kartı çıkarırken
zorlamamaya dikkat ediniz.
 Kişisel güvenlik önlemlerini alınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Servis el kitabındaki kayıt ünitesinin bilgilerini okudunuz mu?
2. Servis el kitabındaki talimatlara göre arıza analizi yaptınız mı?
3. Servis el kitabındaki kayıt ünitesinin bilgilerini okudunuz mu?
4. Sarf malzemelerini kontrol ettiniz mi?
5. Devre şemasından arızalı bloğu buldunuz mu?
6. Hareketli parçaları kontrol ettiniz mi?
7. Arızalı kartın ölçüm noktalarını tespit ettiniz mi?
8. Sinyal ölçümlerini yaptınız mı?
9. Servis el kitabındaki referans değerlerle karşılaştırdınız mı?
10. Arızalı kartı çıkartabildiniz mi?
11. Tamirine izin verilmeyen kartları yeni kartla değiştirdiniz mi?
12. Teknik servis formu 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” sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi banyo yapmaya gerek kalmadan çekim yapılan fotoğraf
sistemidir?
A) Printer
B) Kamera
C) Video kayıt sistemi
D) Polaroid kamera

2.

Monitörden salınan sarı ve mavi ışığa duyarlı sistem hangisidir?
A) Polaroid kamera
B) Multiformat kamera
C) CD kaydedici
D) Kompakt kamera

3.

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yerini termal printer sistemine bırakmıştır?
A) Laser printer
B) Dot matris printer
C) Strip chart recorder
D) Termal kamera

4.

Aşağıdakilerden hangisi VCR kayıt birimi arızasıdır?
A) Toner arızaları
B) Okuma yazma kafasının bozulması
C) Kağıt alma sistemi arızaları
D) Objektif arızaları

5.

Aşağıdakilerden hangisi kayıt birimi arızası değildir?
A) Printer ve kayıt üniteleri sürücülerinin yüklenmemesi
B) Kağıt kaynağından kağıt alma problemleri
C) Prop arızaları
D) Optik okuyucu arızaları

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–6
ÖĞRENME FAALİYETİ–6
AMAÇ
Ultrasonik görüntüleyicilerde rastgele arızaları bileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Rastgele arızaların herhangi bir tıbbi cihaz üzerinde nasıl giderilmesi
gerekmektedir? Bir örnek yaklaşım göstererek bunu rapor hâline getirip
öğretmeninize teslim ediniz.
Araştırma için kütüphane, internet ortamı ve hastanelerden faydalanabilirsiniz.

6. RASTGELE (SPORADİK) ARIZALAR
Bir elektronik sistemin arıza vermesi durumunda, en basit yöntemden başlanarak
karmaşık yöntemlere doğru ilerleyen işlem basamakları gerçekleştirilmelidir. Unutulmamalı
ki çok büyük ve zor zannedilen arızaların sebebi çok basit bir aksaklık olabilmektedir.
Örneğin çalıştırılamayan bir ultrason sisteminde cihazın içini açıp kontrol etmek yerine ilk
önce enerji kablolarını-cihaz sigortalarını kontrol etmek daha akıllıca olacaktır. Sorun
çözülmezse daha detaylı araştırmalara gitmek gerekmektedir.

6.1. Arıza Yaklaşım Yöntemleri
Arıza yaklaşımında en basit yöntem seçilmelidir. Bir cihaza arıza sonucunda
yaklaşımda aşağıdaki işlem basamakları yerine getirilmelidir.




Gözle kontrol
El ile kontrol
Cihazda yanan ve şekil değiştiren malzemelerin kontrolü

Yukarıda bahsedilen yöntemler cihaza dışarıdan fiziksel olarak yapılan gözlemlerdir.
Cihaz içi arızalar için aşağıda anlatılan yöntemler yerine getirilmelidir.
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6.2. Arıza Sorgulama
Cihaz içi arıza sorgulamaları genellikle elektronik kartlar üzerinde gerçekleştirilen
arıza bulma yöntemleridir. Elektronik kartlarda aşağıdaki tipte arızalar meydana
gelebilmektedir.






Malzeme (komponent) arızaları
İletim hat problemleri
Açık/kısa devreler
Soğuk lehimler
Programlı malzeme yazılım problemleri

6.2.1. Arıza Tespiti ve Müdahele
Bir arızayı tespit etmek için aşağıdaki işlemler yerine getirilmelidir.





V-I Empedans Analizi
Fonksiyonel Test
Kısa Devre Testi
Programlı Malzeme Testi

V-I Test:
Herhangi bir dokümana ve bilgiye ihtiyaç duymadan, karta enerji uygulamadan arızayı
tespit edebilmek için yapılacak işlemler şunlardır.







Sağlam kartın referans alınarak, arızalı kart ile karşılaştırılması
PCB üzerindeki her türlü diyod, direnç, transistör, kondansatör, trafo, entegre
vb. malzemelerin akım - gerilim (empedans) karakteristiklerinin yansıtılması,
Değişik gerilim ve frekans seviyelerinde test
Pasif enerji altında devre içi test
Malzeme hataları, yol kopukları, açık/kısa devreler, malzemelerdeki değer
kayıpları, yanlış bağlantılar vb. arızaların tespiti
Gerektiğinde sağlam karttaki bilgilerin bilgisayar ortamında saklanması, bir
daha sağlama ihtiyaç duymadan test yapabilme

Fonksiyonel Test:
Malzemelerin devre içinde veya dışında çalıştırılarak sağlam veya arızalı olduklarını
belirlemedir. Malzemeye çalışması için gerekli gerilim ve sinyallerin uygulanarak,
çıkışlardan doğru değerlerin alınıp alınamadığının tespitidir. Burada yapılacak işlemler
şunlardır.



Malzemeye gerilim uygulayarak test etme
TTL, CMOS, Analog, Interface, Mikro işlemci vb. entegre devrelerin kart
üzerinde veya dışında testi
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Üç terminalli yarı iletken malzemelerin tetikleme uygulanarak testi
Aralıklarla meydana gelen ve sıcaklığa bağlı arızaların belirlenmesi
Parça numarası silinmiş ne olduğu belli olmayan entegre devrelerin, parça
numarasının belirlenmesi ve muadillerinin bulunması

Kısa Devre Testi:
Tek / çift yüz veya çok katlı kartlarda oluşabilecek hata nedenleri;





Besleme - toprak hataları,
PCB’lerdeki BUS hataları,
Fazla akım çeken malzemeler,
Kısa devre olmuş malzemelerdir.

Programlı Malzeme Testi:
Eprom, EEprom, Flash, Prom, PLD, GAL, Micro türündeki malzemelerin;






Programlarının okunması
Program karşılaştırmalarının yapılması
Bilgisayar ortamında programların saklanması
Gerektiğinde yeni bir malzemeye program aktarımının yapılması
Program yazma / programa müdahale

6.3. Servis Desteği
Her marka ve model cihazın kendilerine has arıza tipleri bulunabilmektedir. Bu arıza
tipleri üretici firma tarafından zamanla kayıtlara geçmiş olup firma tarafından ayrıntılı olarak
bilinmektedir. Bu yüzden servis desteğini almak hem probleme daha kısa yoldan çözüm
bulmak hem de arızayı daha az maliyetle gidermek mümkün olabilmektedir. Cihaza ait
birçok parça kendi imkânlarımızla elde edilmeyecek parça olabilmektedir. Ayrıca kullanılan
bir kısım elektronik parçalar firmaya ait bir yazılımla programlanmış olabilmektedir. Bu
yazılımlar özel bilgiler olup ancak servis desteğiyle elde edilebilecek bilgilerdir. Servis
desteğine nasıl ulaşılacağı servis el kitabında ve kullanıcı kılavuzlarında bulunmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bulunduğunuz yerdeki ultrason sisteminin rastgele arızalarını gideriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Servis el kitabındaki talimatlara göre arıza
analizi yapınız.
 Arıza analizlerini gözden geçiriniz.
 Kullanıcı hatalarını kontrol ediniz.
 Fiziksel kontrolleri tekrarlayınız.
 Ölçüm noktalarından elektriksel ölçümler
yapınız.
 Görüntü ve görüntü çıktılarını kontrol ediniz.
 Gerekiyorsa bir üst yetkiliye bildiriniz.
 Teknik servis formu doldurunuz.
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 Cihazın kapalı olup olmadığına
dikkat ediniz.
 Sinyal ölçümleri esnasında ölçü
aleti proplarına dokunmayınız.
 Yetkiniz dışında kalan arızalara
müdahale etmeyiniz.
 Kişisel güvenlik önlemlerini alınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Servis el kitabındaki talimatlara göre arıza analizi yaptınız mı?
2. Arıza analizlerini gözden geçirdiniz mi?
3. Kullanıcı hatalarını kontrol ettiniz mi?
4. Fiziksel kontrolleri tekrarladınız mı?
5. Ölçüm noktalarından elektriksel ölçümler yaptınız mı?
6. Görüntüyü ve görüntü çıktılarını kontrol ettiniz mi?
7. Gerekiyorsa arızayı bir üst yetkiliye bildirdiniz mi?
8. Teknik servis formu 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” sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi elektronik kartlarda meydana gelen arıza tiplerinden değildir?
A) Malzeme arızaları
B) İletim/hat problemleri
C) Mekaniksel arızalar
D) Soğuk lehimler

2.

Aşağıdakilerden hangisi bir arızanın tespiti için gerekli testlerdendir?
A) R-R analizi
B) V-I empedans analizi
C) V-R analizi
D) R-ISA analizi

3.

Aşağıdakilerden hangisi malzemeleri devre içinde ve dışında çalıştırarak yapılan
testtir?
A) Empedans testi
B) Kısa devre testi
C) Açık devre testi
D) Fonksiyonel test

4.

Aşağıdakilerden hangisinde programlı malzeme testi yapılmaz?
A) Eprom
B) Flash
C) Pld
D) Triyak

5.

Aşağıdakilerden hangisinde kısa devre testi yapılmaz?
A) Yüksek direnç noktaları
B) Fazla akım çeken malzemeler
C) Besleme ve toprak hatları
D) PCB deki BUS hatları

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Aralıklarla meydana gelen ve sıcaklığa bağlı arızaların belirlenmesine……………….
test 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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–7
ÖĞRENME FAALİYETİ–7
AMAÇ
Ultrasonik görüntüleyicilerde görüntüleme metodlarını ve farklılıklarını bileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Ultrasonik görüntüleyicilerde görüntüleme modlarını açıklayarak bu modlara
ilişkin örnek görüntüleri araştırıp rapor hâlinde öğretmeninize teslim ediniz.
Araştırma için, kütüphane, internet ortamı ve hastanelerden faydalanabilirsiniz.

7. ULTRASONOGRAFİDE GÖRÜNTÜLEME
METOTLARI VE FARKLILIKLARI
7.1. A –Mod
Medikal uygulamalarda artık kullanılmayan bir görüntüleme modudur. Ekranda 1540
m/sn. hızında bir sinus dalga görülmektedir. Aşağıda A görüntüleme moduna ait örnek bir
fotoğraf görülmektedir.

Fotoğraf 7.1.a: A moduna ait örnek görüntü
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Fotoğraf 7.1.b: A modu blok diyagramı

7.2. B-Mod
A görüntüleme moduna benzer bir görüntüleme modu olup, farklılığı görüntünün
parlaklığına veya karanlığına bağlı olarak ekrana grafiksel bir şekilde yansıtmasıdır. Aşağıda
B moduna ait bir ekran görüntüsü verilmiştir.

Fotoğraf 7.2: B moduna ait örnek görüntü
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7.3. M- Mod
M
motion
kelimesinin
kısaltması
olup,
hareketli
anlamına
gelir.
M-Modunda geliştirilmiş görüntülemeli standart A-Modu enstrümanı kullanılır. M Modu
gösterim; yatay X ekseninin 1 sn. de 1 taramadan daha düşük oranlı yavaş rampa fonksiyonu
sürülmesi dışında B- Moduna benzer. Y ekseni dönüştürücüden gelen ekonun uzaklığını, X
ekseni ise zamanı belirtmektedir. Ekrandaki izler zamanın fonksiyonu olarak ekonun yerini
tarif eder. Kalpteki mitral kapakçık gibi yapıların hareketlerini görüntülemek için M-Modu
gösterim çok uygundur. Bir ultrason taramasında bir vücut bölgesinin örneğin kalp kapağının
hareketinin ve atım sayısının sıklığının incelenebildiği bir görüntüleme modudur. Aşağıda M
görüntüleme moduna ait bir ekran görüntüsü verilmiştir.

Fotoğraf 7.3: M moduna ait örnek görüntü

7.4. Vücut Dokularını Ultrasonda Tanıma
Vücut dokularının görüntüde yansıması ve farklılıkları
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7.4.1. Kardiyovasküler (Kalp )
Kalbin anatomik yapısı ve çalışması ile ilgili görüntülemeleri kapsar.

Fotoğraf 7.4: Kalbin ultrasonda görünümü

7.4.2 Viseral (İç organlar)

Fotoğraf 7.5: Böbreğin ultrasonda görünümü
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Fotoğraf 7.6: Pankreasın ultrasonda görünümü

Fotoğraf 7.7: Karaciğerde doku bozukluğu

59

7.4.3. Jinekolojik

Fotoğraf 7.8: Ultrasonda jinekolojik bir görüntü
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bulunduğunuz yerdeki ultrason sisteminin sinyal işleyici ünitesinin arızasını gideriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Servis el kitabındaki talimatlara göre fonksiyon
testi talimatlarını okuyunuz.
 Fonksiyon testi talimatlarını takip ediniz.
 Arızası giderilen ünitenin fiziksel kontrollerini
yapınız.
 Cihaza enerji uygulayınız.
 Gövdeye kaçak testi yapınız.
 Prop başlıklarını kontrol ediniz.
 Gerekli aparatları takınız.
 Ultrason fantomu kullanınız.
 Görüntü kontrolü yapınız.
 Sağlamlık kararı veriniz.
 Teknik servis formu doldurunuz.

 Cihazın kapalı olup olmadığına
dikkat ediniz.
 Güvenlik analizörü kullanınız.
 Prop başlıklarındaki yırtıkları
gözlemleyiniz.
 Kişisel güvenlik önlemlerini alınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme ölçütleri

Evet

Hayır

1. Servis el kitabındaki talimatlara göre fonksiyon testi talimatlarını
okudunuz mu?
2. Fonksiyon testi talimatlarını takip ettiniz mi?
3. Arızası giderilen ünitenin fiziksel kontrollerini yaptınız mı?
4. Cihaza enerji uygulayabildiniz mi?
5. Gövdeye kaçak testi yaptınız mı?
6. Prob başlıklarını kontrol ettiniz mi?
7. Gerekli aparatları taktınız mı?
8. Ultrason fantomu kullandınız mı?
9. Görüntü kontrolü yaptınız mı?
10. Sağlamlık kararı verebildiniz mi?
11. Teknik servis formu 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” sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi artık kullanım alanı kalmamış bir görüntüleme modudur?
A) B mod
B) M mod
C) A mod
D) 3D mod

2.

Aşağıdakilerden hangisi hareketli görüntünün elde edildiği moddur?
A) A mod
B) M mod
C) B mod
D) C mod

3.

Aşağıdakilerden hangisi görüntünün parlaklık değerlerine bağlı olarak görüntüleme
yapan bir moddur?
A) A mod
B) C mod
C) B mod
D) M mod

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–8
ÖĞRENME FAALİYETİ–8
AMAÇ
Ultrasonik görüntüleyicilerde arıza sonrası kalibrasyon ve ayar işlemlerini
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Kalibrasyonun tıbbi cihazlar için önemini açıklayan bir rapor hazırlayarak
öğretmeninize teslim ediniz.
Araştırma için kütüphane, internet ortamı ve hastanelerden faydalanabilirsiniz.

8. ULTRASONDA ARIZA SONRASI
KALİBRASYON VE AYAR
Kalibrasyon, belli koşullarda bir ölçüm cihazının gösterdiği değer ile referansın
gösterdiği değer arasındaki ilişkiyi (cihazın ölçme doğruluğu tespiti) belirlemek için yapılan
işlemlerdir. Kalibrasyon işlemi sadece arızalı olan cihazlara yapılan bir işlem değildir. Hatta
kalibrasyon yeni cihazlara bile yapılmaktadır. Bir cihazın ilk kullanılmaya başlanıldığı veya
arıza sonrasında çeşitli ayarların yapılması cihazın ölçümdeki doğruluğu açısından
önemlidir.
Kalibrasyon sonucunda ölçüm cihazının gösterdiği değerin referans değerle farkı
belirlenir. Ölçüm cihazının kalibrasyon belirsizliği tespit edilir.
Kalibrasyon için:

Kalibrasyon prosedürü olmalıdır.

İzlenebilir kalibrasyon standardı olmalıdır.

Kalibrasyon yapan kişi yeterli kalibrasyon bilgi ve deneyime sahip olmalıdır.

Kalibrasyon sonuçları kalibrasyon sertifikası düzenlenerek kayıt edilmelidir.
Kalibrasyon işlemi sonucunda ultrasonik görüntüleyici ve tüm donanımı birbirleriyle
uyumlu hâle gelecek ve tüm özellikleriyle beraber maksimum kullanılabilme özelliğine
erişecektir.

8.1. Kalibrasyon İhtiyaç Tespiti
Kalibrasyon ihtiyacını gerektiren durumlar aşağıda sıralanmıştır.

Cihazın uzun bir süreden sonar tekrar kullanılmaya başlaması

Bir arızanın giderilmesinden sonar, ölçüme geçilmeden kalibrasyonunun
yapılması

Sistem yazılımının yeniden yüklenmesi ve güncellenmesi
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Sisteme bağlı donanımların değiştirilerek yeni donanımlar takılması
Cihaza bağlı transdücerin yerine başka model transdücer bağlanması
Isı değişimlerinde, transdücer üzerindeki piezoelektrik kristallerin
çalışmasındaki değişimler sonucunda doğru ölçüm yapılamayışı

Ultrasonik görüntüleyicilerde hiçbir sorun olmasa dahi belirli aralıklarla kalibrasyonun
gerçekleşmesi ölçümlerin daha güvenilir olmasını sağlayacaktır.

8.2. Kalibrasyon Cihazlarının Kullanımı
Ultrasonik görüntüleyicilerde kullanılan bazı kalibrasyon cihazları aşağıda verilmiştir.

Ultrason fantomları (prop çözünürlüğü)

Spektrofotometre (monitör kalibrasyonu)

8.2.1. Ultrason Fantomları
Ultrasonik görüntüleyicilerde ölçümlerin doğruluğunu sağlama açısından en önemli
parametre transdücer yani probun kalibrasyonunun gerçekleştirilmesidir. Çünkü ultrason
cihazı ve hasta arasındaki veri alışverişini sağlayan tek birim transdücerlerdir. Diğer
birimlerin doğru kalibrasyona sahip olması bile transdücerin kalibrasyonunun yapılmadığı
durumda işlevsiz kalacaktır. Ultrason fantomları bir vücut dokusuna ait örnek bir
modellemedir. Transdücerin ultrason cihazı arasındaki senkronize bir biçimde çalışması için
fantomlar kullanılarak gerekli kalibrasyon yapılmaktadır. Fantom ile kalibrasyon için daha
önce işlenmiş olan “Ultrasonda Fonksiyon Testleri” modülünü inceleyiniz.
Aşağıda ultrason fantomunun kullanılışına ait fotoğraf görülmektedir.

Şekil 9.1: Fantom bağlantısı
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Fotoğraf 9.1: Örnek bir fantom ve ultrasondaki görüntüsü

8.2.2. Spektrototometre
Görünür, (380 - 760nm) ultraviole (190-1100nm) ve ınfrared dalga boylarında,
doğrudan veya başka bir madde ile reaksiyona sokulduktan sonra ışık absorbsiyonu
yapabilen, her tür maddenin ölçümünü yapabilen bir cihazdır. IR Spektrofotometre ve UV
Spektrofotometre olmak üzere iki çeşidi vardır. Bu cihaz, renklerin hassas bir şekilde
tanımlanması gibi durumlarda, renklerin son derece kesin bir kontrolü gerektiği hâllerde
kullanılır. Spektrofotomere ile kalibrasyonu için daha önce işlenmiş olan “Ultrasonda
Fonksiyon Testleri” modülünü inceleyiniz.

Fotoğraf 9.2: Spektrofotometre

8.3. Kalibrasyon Sertifikaları
Kalibrasyon işlemi ile kalibrasyonu yapılan cihazın gösterdiği değerle, referansın
gösterdiği değer arasındaki ilişki belirlenir. Cihazın ölçme doğruluğu tespit edilir. Cihazın
gösterdiği değerle referansın değeri arasındaki fark cihazın teknik özelliklerinde belirtilen
toleransın dışında ise cihaz ayarlanmalıdır. Analog cihazlarda bu ayarlama bir ayar vidası
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yardımı ile yapılmaktadır. Dijital ve mikro-prosesörlü cihazlarda genellikle bu ayar
kalibrasyon fonksiyonu ile yapılmaktadır.
Tolerans içinde olan cihazın kalibrasyon belirsizliği hesaplanır. Kalibrasyon
laboratuvarları genellikle kalibrasyon sonucu cihazın gösterdiği değerin cihazın tolerans
değerleri içinde olup olmadığının kontrolünü yapmamaktadırlar. Bu değerlendirmeyi cihazı
kullanan laboratuvarın yapması gerekmektedir. Aşağıda örnek bir kalibrasyon sertifikası
verilmiştir.
TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITA TION AGENCY

tarafından akredite edilmiş

Akredite Laboratuvarın Adı ve Adresi
Kalibrasyon Sertifikası
Calibrafion Certificate
Cihazın Sahibi
Cııstomer
İstek Numarası
OrderNo.
Makine/Cihaz
Instı 'iıment/De\ice
İmalatçı
Manı/fa ctitrer
Tip
Type
Seri Numarası
Seriaİ Number
Kalibrasyon Tarihi
Date ofCalibration
Sertifika Sayfa Sayısı
Number ofpages ofthe Certificate
Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış
birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.
This calibration certificate documents the rraceabilty to national standards, which realize the unit of
measurement according to the International System of Units (SI),

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metodları bu
sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The measıırements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the
fol!owingpages which arepart of this certificate.

Mühür Tarih
Seal

Date

Kalibrasyonu Yapan
Calibrated by
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Laboratuvar Müdürü
Head of Calibration Laboratory

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Bulunduğunuz yerdeki ultrason sisteminin arıza sonrasında kalibrasyon kontrolünü
yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Servis el kitabına göre kalibrasyon talimatlarını
takip ediniz.
 Kalibrasyon ihtiyacını belirlemek için test
cihazlarını hazırlayınız.
 Alana özel iş güvenliği tedbirlerini alınız.
 Cihazın kalibrasyon etiketini kontrol ediniz.
 Ultrason fantomu kullanınız.
 Düşey uzaklığını (kaba) ölçünüz.
 Doğru yerde doğru test cihazı
 Düşey uzaklığını (hassas) ölçünüz.
kullanınız.
 Yatay uzaklığını ölçünüz.
 Önceki kalibrasyon değerleriyle
 Aksiyal çözünürlüğü ölçünüz.
yeni değerleri karşılaştırınız.
 Lateral çözünürlüğü ölçünüz.
 Kalibrasyon ihtiyacınızın olup
 Ölü bölge testi yapınız.
olmadığına dikkat ediniz.
 Duyarlılık derinliğini ölçünüz.
 Kist görüntüsü kontrolü yapınız.
 Elde edilen ölçüm değerlerini servis el
kitabındaki değerlerle karşılaştırınız.
 Servis el kitabındaki referans değerlere göre
ayar yapınız.
 Kalibrasyon ölçüm formu doldurunuz.

68

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Servis el kitabına göre kalibrasyon talimatlarını takip ettiniz mi?
2. Kalibrasyon ihtiyacını belirlemek için test cihazlarını hazırladınız
mı?
3. Alana özel iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?
4. Cihazın kalibrasyon etiketini kontrol ettiniz mi?
5. Ultrason fantomu kullandınız mı?
6. Düşey uzaklığını (kaba) ölçtünüz mü?
7. Düşey uzaklığını (hassas) ölçtünüz mü?
8. Yatay uzaklığını ölçtünüz mü?
9. Aksiyal çözünürlüğü ölçtünüz mü?
10. Lateral çözünürlüğü ölçtünüz mü?
11. Ölü bölge testi ölçtünüz mü?
12. Duyarlılık derinliğini ölçtünüz mü?
13. Kist görüntüsü kontrolü yaptınız mı?
14. Elde edilen ölçüm değerlerini servis el kitabındaki değerlerle
karşılaştırdınız mı?
15. Servis el kitabındaki referans değerlere göre ayar yaptınız mı?
16. Kalibrasyon ölçüm formu 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” sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi kalibrasyon için doğru bir ifadedir?
A) Kalibrasyon sadece eski cihazlara yapılır.
B) Kalibrasyon sadece arızalı cihazlara yapılır.
C) Kalibrasyon yaptırmak gerekli değildir.
D) Kalibrasyon yeni veya eski cihazlara yapılabilmektedir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi kalibrasyon için gerekli bir durum değildir?
A) Kalibrasyon prosedürü olmalıdır.
B) Uzun süren kalibrasyonlar en doğru sonuca ulaştırır.
C) Kalibrasyon standardı olmalıdır.
D) Kalibrasyon sonuçları kalibrasyon sertifikası ile kaydedilmelidir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi sonucunda kalibrasyon işlemi gerekmez?
A) Cihazın uzun aradan sonar tekrar kullanılması
B) Bir arıza giderilmesinden sonra
C) Cihazın enerjisinin kesilip yeniden verilmesi durumunda
D) Sisteme yeni donanımlar takılması

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
4.

( ) Cihazın gösterdiği değerle referansın değeri arasındaki fark cihazın teknik
özelliklerinde belirtilen toleransın dışında ise cihaz ayarlanmalıdır .

5.

( ) Kalibrasyon laboratuvarları genellikle kalibrasyon sonucu cihazın gösterdiği
değerin cihazın tolerans değerleri içinde olup olmadığının kontrolünü
yapmamaktadırlar.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Bir vücut dokusuna ait örnek bir modellemeye…………..……….denir.

7.

Renklerin hassas bir şekilde tanımlanması gibi durumlarda, renklerin son derece kesin
bir kontrolü gerektiği hâllerde kullanılan cihaza………………………..denir

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi insan kulağı duyma sınırı için doğru bir ifadedir?
A) 100KHz- 1MHz
B) 20Hz-20KHz
C) 5MHz-10MHz
D) 10KHz-20KHz

2.

Aşağıdakilerden hangisi tıp elektroniğinde kullanılan ultrason dalgaları üst sınırıdır?
A) 30 MHz
B) 100 MHz
C) 50 KHz
D) 100 KHz

3.

Birbirine yakın yerleşmiş iki küçük objeyi ayırabilme yeteneği, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Rezülosyon
B) Akustik absorbsiyon
C) Attenuation.
D) Akustik empedans

4.

Aşağıdakilerden hangisi ultrasonik dalgaların biyolojik bir etkisi değildir?
A) Isı etkisi
B) Oyma etkisi
C) Kesme etkisi
D) Işık etkisi

5.

Bir probda kullanılacak kristalin kalınlığı, hangi formülle hesaplanabilir?
A) d=c/2f
B) d=c/f
C) d=c/3f
D) d=2f/c

6.

Aşağıdakilerden hangisi bir prop çeşiti değildir?
A) Lineer proplar
B) Logaritmik proplar
C) Convex proplar
D) Dairesel dizilişli proplar

7.

Aşağıdakilerden hangisi prop kablosunu meydana getiren bölümlerden birisi değildir?
A) Konduktor
B) Dielektrik madde
C) Örgülü iletken kısım.
D) Metal kaplamalı kısım
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8.

Ultrason demetine dik düzlemdeki iki noktanın ayırt edilebilmesi yeteneği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Axial çözünürlük
B) Lateral çözünürlük
C) Resolution
D) Çözünürlük katsayısı

9.

Aşağıdakilerden hangisi almacın görevidir?
A) Dalgaları görüntü işleyicisinde işlemek
B) Dalgaları yükseltmek
C) Dalgalarının vücuttaki çeşitli dokulardan yansıyarak gelen kısmını algılamak ve
yükseltme işlemlerini yapmak
D) Dalgaları almak

10.

Aşağıdakilerden hangisi alıcı ünitesinde bulunmaz?
A) Tr/sw
B) TGC amplifier
C) A/D
D) Osilatör

11.

Aşağıdakilerden hangisi A/D ünitesinin görevidir?
A) Dijital sinyalleri yükseltir.
B) Dijital sinyalleri analog sinyallere dönüştürür.
C) Analog sinyalleri yükseltir
D) Analog sintalleri dijitale dönüştürür.

12.

Aşağıdakilerden hangisi ADC bloğunda yer almaz?
A) Multiplexer
B) Bellek
C) Kontrol
D) Demultiplexer

13.

Aşağıdakilerden hangisi renkli görüntü elde etmek için kullanılan temel renklerdir?
A) Sarı- kırmızı-yeşil
B) Kırmızı- yeşil- mavi
C) Mor-sarı-kırmızı
D) Mavi-yeşil-mor

14.

Aşağıdakilerden hangisi sinyal işleyici ünitesinin görevidir?
A) Elektrik sinyalini dijital sinyale çevirmek
B) Elektrik sinyallerini analog sinyallere çevirmek
C) Yansıyan ekoları elektrik sinyaline dönüştürmek
D) Elektrik sinyallerini ekolar hâlinde yansıtmak

15.

Aşağıdakilerden hangisi beyaz rengin elde edilmesi için gerekli olan RGB
değerleridir?
A) 111
B) 101
C) 110
D) 100
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16.

Aşağıdakilerden hangisi banyo yapmaya gerek kalmadan çekim yapılan fotoğraf
sistemidir?
A) Printer
B) Kamera
C) Video kayıt sistemi
D) Polaroid kamera

17.

Monitörden salınan sarı ve mavi ışığa duyarlı sistem hangisidir?
A) Polaroid kamera
B) Multiformat kamera
C) CD kaydedici
D) Kompakt kamera

18.

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yerini termal printer sistemine bırakmıştır?
A) Laser printer
B) Dot matris printer
C) Strip chart recorder
D) Termal kamera

19.

Aşağıdakilerden hangisi VCR kayıt birimi arızasıdır?
A) Toner arızaları
B) Okuma yazma kafasının bozulması
C) Kağıt alma sistemi arızaları
D) Objektif arızaları

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
20.

Ses demeti bir …………………… karşılaşırsa, bu ses demeti tüm yönlere dağılır.

21.

Ses dalgaları doku içinde yayılırken güçlerini kaybetmesine ……………………denir.

22.

Cihazın yanyana iki küçük nesneyi ayırt edebilme gücüne…………………… denir.

23.

Propların yapılarında ……………………madde bulunmaktadır.

24.

Dönüştürücünün ön yüzü ve kılıf arasında ……………… olup olmadığına dikkat
edilir.

25.

Göndermeç ve almaç devrelerindeki sinyallerin birbirine karışmaması için kullanılan
anahtarlama devrelerine ……………………….denir.

26.

Sinyallerin birbirlerine karışmaması için ilk gelen darbe ile daha sonraki gelen
darbeler arasında belirli zaman boşluklarını sağlayan devrelere……………………
denir.

27.

Aralıklarla meydana gelen ve sıcaklığa bağlı arızaların belirlenmesine……………….
test adı verilir.
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28.

Görüntü matrisleri monitör üzerindeki …………. ve ……… hangi değerler
atanacağını belirlemektedir.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
29.

Göndermeç; yüksek genlikli, kısa süreli vurumlar üretir ve uygun vurum tekrarlama
hızı ile gönderir.

30.

Bir ortamın ses dalgalarına geçirgenliği “akustik absorbsiyon “ olarak adlandırılır.

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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YETERLİLİK TESTİ
AMAÇ

Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, Teknik ve İdari 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 60601-1-3 Servis El Kitabına göre
testleri gerçekleştirebilecektir.

ÖĞRENCİNİN
ADI

SOYADI

NU

AÇIKLAMA: Aşağıda listelenen davranışları öğrencide gözlemleyemediyseniz (0), zayıf nitelikli
gözlemlediyseniz (1), orta düzeyde gözlemlediyseniz (2), yüksek düzeyde gözlemlediyseniz
(3)rakamının altındaki kutucuğa "X" işareti koyunuz.

GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR
0
1
2
3
1. Servis el kitabındaki ünitelere ait bilgileri okumak
2. Servis el kitabındaki talimatlara göre arıza analizi yapmak
3. Antistatik bilezik takmak
4. Önlük giymek
5. Arızalı kartın ölçüm noktalarını tespit etmek
6. Sinyal ölçümlerini yapmak
7. Servis el kitabındaki referans değerlerle karşılaştırmak
8. Arızalı kartı çıkarmak
9. Devre şemasından arızalı bloğu bulmak
10. Tamirine izin verilmeyen kartları yeni kartla değiştirmek
11. Teknik servis formu doldurmak
12. Propların fiziksel kontrolünü yapmak
13. Prop aparatlarını takmak
14. Propların fonksiyonel kontrolünü yapmak
15. Probun soketlerinin fiziksel kontrolünü yapmak.
16. Prop tutucularının işlevlerini kontrol etmek
17. Görüntü ve görüntü çıktılarını kontrol etmek
18. Gerekiyorsa bir üst yetkiliye bildirmek
19. Gövdeye kaçak testi yapmak
20. Ultrason fantomu kullanmak
21. Sağlamlık kararı vermek
22. Aksiyal çözünürlüğü ölçmek
23. Ölü bölge testi yapmak
24. Lateral çözünürlüğü ölçmek
25. Kalibrasyon Ölçüm formu doldurmak
DEĞERLENDİRME
Modül çalışmaları ve araştırmalar sonucunda kazandığınız bilgi ve becerilerin
ölçülmesi için öğretmeniniz size ölçme araçları uygulayacaktır. Ölçme sonuçlarına göre sizin
modül ile ilgili durumunuz öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir. Bu değerlendirme
için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B
A
A
D
D
Y
Bir Ara Yüzeyle
Akustik
Absorbsiyon

8.

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

A
B
D
B
Çözünürlük
Pieze Elektrik
Kristaller
Hava Kabarcığı

6.
7.

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

C
D
D
T/R Switch
Zaman Gecikme

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

C
D
D
C
A
Satır-Sütun
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.

D
B
C
B
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

C
B
D
D
A
Fonksiyonel

ÖĞRENME FAALİYETİ-7’NİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.

C
B
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-8’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

B
A
A
D
A
B
D
B
C
D
D
D
B
C
A
D
B
C
B
Ara Yüzey
Akustük
Absorbsiyon
Çözünürlük
Piezo Elektrik
Kristal
Hava Kabarcığı
TR/Switch
Zaman Gecikme
Fonksiyonel
Yatay-Dikey
Doğru
Yanlış

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


Farklı tip ve markalardaki ultrasonik görüntüleme cihazlarının servis el kitapları



Farklı tip ve markalardaki ultrasonik görüntüleme cihazlarının firma katalogları



Farklı tip ve markalardaki ultrasonik görüntüleme cihazlarının kullanıcı
kılavuzları



www.gata.edu.tr



www.gazi.edu.tr



www.hacettepe.edu.tr



www.ogu.edu.tr



www.tse.org.tr
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