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ÖN KOŞUL Alan ortak modüllerini tamamlamış olmak

YETERLİK Spektrofotometre cihazlarında arıza gidermek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında spektrofotometre
cihazlarının ön kontrollerini, montajını, elektronik donanım
arızalarının giderimini, bakımını, fonksiyon testini ve
kalibrasyonunu standartlara uygun ve hatasız
yapabileceksiniz.
Amaçlar

1. Spektrofotometre cihazlarında ön kontrolleri
yapabileceksiniz.
2. Spektrofotometre cihazlarında besleme ünitesinin
arızalarını giderebileceksiniz.
3. Spektrofotometre cihazlarında elektronik kontrol
kartlarının arızalarını giderebileceksiniz.
4. Spektrofotometre cihazlarında halojen lamba ve
mercek değiştirebileceksiniz.
5. Spektrofotometre cihazlarında fotodedektör
ünitesini değiştirebileceksiniz.
6. Spektrofotometre cihazlarında yazıcı arızalarını
giderebileceksiniz.
7. Spektrofotometre cihazlarında bakım ve
fonksiyon testi yapabileceksiniz.
8. Spektrofotometre cihazlarında kalibrasyon
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Tıbbi laboratuvar ve hasta dışı uygulama cihazları dal
atölyesi, sistem analizi atölyesi, firmaların laboratuvar cihaz
kurulum birimleri
Donanım: El takımları, devre şeması, spektrofotometre
cihazı, özel temizlik malzemeleri, ölçü aleti, servis el kitabı,
lehimleme aletleri
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ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Spektrofotometre cihazları, mikroskoptan sonra keşfedilen en eski kan analiz cihazları
arasında bulunmaktadır. Bu cihazlar, şu an yaygın olarak kullanılan ve teknolojik açıdan bir
çok kolaylık sağlayan otoanalizör cihazlarının atasıdır. Işık dalga boyu ölçüm esasına
dayanan cihazla kan hakkındaki çoğu bilgiye zahmetsizce ulaşabilmek mümkündür.

İlk spektrofotometreler analog teknoloji esasına dayanarak tasarlanmıştır. Numune
kan plazmasından geçirilen ışığın dalga boyundaki değişimler analog ibrenin sapma miktarı
okunarak çıkan sonucun hekim tarafından değerlendirmesi ile sonuca ulaşılırdı. Bugün ise
bir bilgisayar yardımı ile sonuçlar otomatik olarak okunup daha önceden kaydedilmiş olan
referans değerlerle karşılaştırılmakta ve sonuçlar hekim değerlendirmesi gerekmeden direkt
olarak cihaz tarafından rapor hâlinde alınmaktadır.

Bu modülde sizlere kan plazmasının özellikleri, cihazın ana bölümleri, çalışması,
sistem ünitelerinin detayları, bakım ve onarımı, fonksiyon testleri ve kalibrasyonu gibi
konular uygulamaya yönelik olarak anlatılacaktır. Öğrenme faaliyeti sonundaki uygulama
faaliyetlerini yapmanız konuların daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Modülde sizlere örnek olarak anlatılacak cihaz her sağlık kurumunda
karşılaşabileceğiniz standart donanıma sahip bir cihazdır. Piyasadaki mevcut
spektrofotometre cihazları ile takriben aynı özellikler mevcuttur. Modülü bitirdiğinizde
marka ve model farkı olmaksızın cihaz hakkında genel bilgilerin tümüne sahip olacaksınız.
Eğitim ortamınızdaki mevcut cihaza kolaylıkla adapte olabileceksiniz. Küçük detay
farklılıklarını öğretmeniniz konu anlatımında sizlere hatırlatacaktır.

Bu modülü bitirdiğinizde cihaz hakkında tüm donanımsal bilgilere sahip olmanız
dışında bundan sonraki otoanalizör cihazları konusuna hazırlık açısından yeterli bilgi
düzeyine ulaşacaksınız. Spektrofotometre cihazlarının her türlü arıza giderme işlemlerini
üreticinin belirttiği kurallara uygun olarak yapabilecek, gerekli testleri yaparak cihazın doğru
ve güvenilir test ve analiz sonuçları verdiğini doğrulayarak cihazı çalışmaya hazır hâle
getirebileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu öğrenme faaliyetini başarıyla tamamladığınızda, spektrofotometre cihazlarında ön
kontrolleri yapabileceksiniz.

 Biyokimya laboratuvarlarına giderek biyokimya uzmanlarından cihaz hakkında

bilgi toplayınız.

 Lightmeter (ışık ölçer), çeşitli renklerde kâğıt ya da poşet ve ışık kaynağı

elemanlarını temin ediniz. Her kâğıt ya da poşetin ışık geçirgenliklerini ölçerek

farklılıkları ve olası sebeplerini sınıf ortamında tartışınız.

1. SPEKTROFOTOMETRE CİHAZLARINDA
ÖN KONTROLLER

1.1. Spektrofotometre Cihazının Tanımı

Spektrofotometreler, madde renginin yoğunluğunun ölçülmesiyle madde miktarının
veya konsantrasyonunun bulunmasını sağlayan cihazlardır.

Resim 1.1: Spektrofotometre

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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Güneş ışığı veya bir tungsten lambadan saçılan ışık, insan gözünün beyaz olarak
tanımladığı, farklı dalga boylarındaki ışık enerjilerinin bir karışımıdır.

İnsan gözü, yaklaşık 380-750 nm arasında dalga boylarına sahip olan ışık enerjilerine
cevap verebilmektedir.

 <380 nm dalga boyundaki ışık Ultraviyole (Mor-ötesi, U.V.)
 380-440 nm dalga boyundaki ışık Menekşe
 440-500 nm dalga boyundaki ışık Mavi
 500-580 nm dalga boyundaki ışık Yeşil
 580-600 nm dalga boyundaki ışık Sarı
 600-620 nm dalga boyundaki ışık Turuncu
 620-750 nm dalga boyundaki ışık Kırmızı
 >750 nm dalga boyundaki ışık İnfraruj (Kırmızı-ötesi, IR) olarak

tanımlanır.

Şekil 1.1: Işık spektrumu

Bir madde elektromagnetik dalga spektrumunda 380-750 nm uzunluğundaki görünür
ışınların hepsini geçiriyor veya yansıtıyorsa beyaz görünür; hepsini soğuruyorsa
(arbsorbluyorsa) siyah görünür.

Görünür spektrumda mavi rengi soğuran bir made sarı renkli, sarı rengi soğuran bir
madde mavi renkli görünür. Yeşil rengi soğuran bir madde kırmızı renkli, kırmızı rengi
soğuran bir madde yeşil renkli görünür.
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Şekil 1.2: Renk yansıması

Madde tarafından abzorbe edilen renkler ile maddenin görünür rengi, tamamlayıcı
renkler olarak adlandırılır.

Şekil 1.3: Tamamlayıcı renkler

İçerisinde organik moleküller bulunan bir çözeltiden UV-görünür bölge ışınları
geçerse, çözelti bu ışınların bir kısmını seçimli olarak soğurur (absorpsiyon), diğerlerini ise
çok az soğurur veya olduğu gibi geçirir (transmisyon).

Şekil 1.4: Işığın absorbe edilmesi
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Bir küvet içine konmuş renkli bir çözeltiden çıkan ışık şiddeti (I), çözeltiye giren ışık
şiddetinden (Io) daha küçüktür.

Şekil 1.5: Absorbsiyon kanunu

Çözeltiden çıkan ışık şiddetinin çözeltiye giren ışık şiddetine oranı (I/Io), transmittans
(T) olarak tanımlanır. Transmittans, genellikle % transmittans (% T) olarak ifade edilir.

Transmittansın tersinin logaritması absorbans (optik dansite, A) olarak tanımlanır ki
bu, çözeltinin içinden geçen ışığın ne kadarının absorbe edildiğinin (soğurulduğunun)
ifadesidir.

Bir çözeltide çözünmüş olan maddenin miktarı veya konsantrasyonu ile %
transmittans (%T) arasında doğrusal olmayan bir ilişki olduğu hâlde absorbans (A) arasında
doğrusal bir ilişki vardır.
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Şekil 1.6: Transmittans – absorbans eğrisi

Absorbans (A), yüzde transmittans (%T) ve çözeltideki maddelerin konsantrasyonu (c)
arasındaki ilişkiyi Lambert-Beer yasası ifade eder: İçinde çözelti bulunan bir küvetten geçen
ışığın transmittansı (I/Io), ışık yolu veya küvet çapının (l) artmasıyla azalır; ayrıca dilüe
çözeltinin absorbansı (A), çözeltinin konsantrasyonu (c) ile doğru orantılıdır.  absorpsiyon
kat sayısı (ekstinksiyon katsayısı) olarak gösterildiğinde Lambert-Beer yasasının
matematiksel ifadesi şu şekilde olur.

Şekil 1.7: Lambert – Beer yasası

Çözelti içindeki madde miktarını çözeltinin renginden faydalanarak ölçme işlemine
kolorimetri, bu tip ölçümde kullanılan cihazlara da kolorimetre denir.

Kolorimetrik ölçümde, konsantrasyonu ölçülecek çözeltinin rengi değişik
konsantrasyonlardaki standartların rengiyle karşılaştırılarak değerlendirilir.

Çözelti içindeki madde miktarını çözeltiden geçen veya çözeltinin tuttuğu ışık
miktarından faydalanarak ölçme işlemine fotometri, bu tip ölçümde kullanılan cihazlara da
fotometre denir.

Fotometrik ölçümde, renksiz çözeltilerin konsantrasyonu da ölçülebilir.

Şekil 1.8: Fotometrik sistem
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Analiz edilen örnek üzerine ışık demetinin bir kısmını filtreler kullanarak ayıran ve
gönderen aletler kolorimetre veya fotometre olarak adlandırılırken, yarıklar ya da prizmalar
aracılığı ile bu seçiciliği yapan aletler spektrofotometre olarak adlandırılır.

Şekil 1.9: Spektrofotometre

Spektrofotometrelerde konsantrasyonu bilinen bir standart çözeltinin absorpladığı ışık
miktarı (absorbans, optik dansite) ile konsantrasyonu bilinmeyen çözeltinin absorpladığı ışık
miktarı karşılaştırılır.

Şekil 1.10: Spektrofotometre ölçüm prensip şeması
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Spektrofotometrelerde kullanılacak ışık, çözeltinin kuvvetli absordladığı dalga
boyunda seçilir; örneğin kırmızı renkli sıvı için yeşil dalga boyunda (yeşil renkli sıvı için
kırmızı dalga boyunda), mavi renkli sıvı için sarı dalga boyunda (sarı renkli sıvı için mavi
dalga boyunda) ışık seçilir.

Şekil 1.11: Spektrofotometre ölçüm tepkisi

Spektrofotometrelerde çözeltideki madde için uygun seçilen dalga boyundaki ışığın
örneğe ve standarda (bilinen konsantrasyondaki çözelti) ait absorbansları veya optik
dansiteleri (A, OD) karşılaştırılıp matematiksel işlemler yapılarak örnekteki maddenin
konsantrasyonu bulunur.

Şekil 1.12: Karşılaştırma formulü

İstenirse, çeşitli konsantrasyonlardaki standart çözeltilerin, belirli uygun bir dalga
boyunda ışık için absorbans değerleri bir köre (absorbansı sıfır kabul edilen) karşı ayrı ayrı
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ölçülüp bir grafik kâğıdına konsantrasyonlara karşı işaretlenerek standart grafiği çizilir.
Örneğin absorbansı da aynı köre (absorbansı sıfır kabul edilen) karşı ölçülür ve ölçülen
absorbansa karşı gelen konsantrasyon standart grafikten bulunur.

Şekil 1.13: Karşılaştırma grafikleri

1.2. Spektrofotometre Cihazının Kullanım Amacı

Spektrofotometre, moleküler biyolojide sıkça kullanılan bir çeşit fotometredir. Çözelti
içeriğindeki maddenin miktarının bulunmasında kullanılır.

Temel mantığı, hazırlanan çözeltiden belirli spektrumlarda ışık geçirilmesi ve bu
ışının ne kadarının çözelti tarafından absorblandığını (soğurulduğunu) bulması esasına
dayanır. Çözeltinin içerdiği madde miktarı ne kadar fazla ise daha fazla ışın, çözelti
tarafından soğurulur. Spektrofotometre, çözeltinin içinden geçebilen (çözelti tarafından
absorblanmayan) ışığın yoğunluğu tespit ederek çözelti içeriğindeki aranan maddenin
miktarı hakkında kantitatif bilgi verir. Örneğin, farklı sıcaklıklarda bakterilerin gelişiminin
gösterilmesi için çeşitli ortamlara bırakılan bakteriler daha sonra çözeltiler içinde teker teker
spektrofotometre ile ölçüldüğünde bakterilerin fazla olduğu örnekte daha fazla absorblanma
gözlenecektir. Dolayısıyla bu da bize ortamdaki sıcaklığa bağlı bakteri büyüme hızı ile ilgili
bilgi verir. Sonuçta, daha fazla bakteri daha fazla madde demektir ve bu da absorbsiyonun
daha fazla olması anlamına gelir.

1.3. Spektrofotometre Cihazının Kullanım Alanları

Cihazın ışık kaynağının türüne göre yapılan ölçümler farklılık kazanmakla beraber,
ölçümü yapılacak madde sayısı da çok fazladır. Ölçülen madde sıvı ya da gaz olabilir. Işık
geçirgenliğine sahip katılarda da ölçüm yapılabilir. Buna en iyi örnek optisyenlik alanıdır.

Kullanım alanı çok geniş olan cihazın en çok karşılaştığımız bilim dallarını aşağıdaki
gibi sıralayabiliriz.

 Tıp: Özellikle biyokimya alanında vücut sıvıları içindeki çeşitli parametrelerin
miktar tayinleri ölçülmektedir.
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 Çevre mühendisliği ve su ürünleri: Hava ve su kirlilik dereceleri ve miktarları
ölçülmektedir.

 Kimya: Bileşik ve karışımların elemant yoğunlukları, oranları saptanmaktadır.
 Ziraat: Bazı toprak analizleri yapılmaktadır.
 Jeoloji: Maden içindeki bir takım parametrelerin analizleri yapılmaktadır.

Yukarıdaki sayılan bilim dalları haricinde gıda sanayi, ilaç sektörü, inşaat, biyoloji ve
endüstrinin birçok kolunda spektrofotometre ve benzer cihazlarla analiz yapılmaktadır.

1.4. Spektrofotometre Cihazı Ölçüm Parametreleri

Bu cihazlar sıvı içerisindeki herhangi bir madde yoğunluğunu ölçebilmektedir. Örnek
vermek gerekirse kan sıvısı içindeki şeker miktarını bu cihazla belirleyebiliriz. Örnekleri
çoğaltmak mümkündür.

Tıp alanında kullanılması düşünülen bir spektrofotometrede genel olarak aşağıdaki
ölçümler yapılabilmelidir.

Fotometrik ( Abs,%T,Conc. Test )
Dalgaboyu tarama
Kantitatif ölçüm
Kinetik
DNA/Protein ölçümleri
Çoklu dalgaboyu
Performans validasyon

1.5. Spektrofotometre Cihazının Yapısı ve Çalışma Prensibi

Cihazın ölçüm ünitesi temel devre olarak alınabilir. Cihazın ölçüm ünitesi
sonrasındaki teknolojik gelişimler cihazı daha verimli kullanmaya, kullanıcı fonksiyonlarını
ve hatalarını azaltmaya, ölçüm sonuçlarını okuma kolaylığı ve saklama imkânı vermeye
yönelik gelişmelerdir. Bu gelişmeler cihaza zamanla sonradan eklenen özellikler olup ölçüm
ünitesi keşfedildiği hâldedir.

Şekil 1.14: Spektrofotometrenin temel yapısı



12

Cihazın ölçüm ünitesinin yapısı şekil 1.14’te görülmektedir. Kullanılan eleman
tanımları aşağıda verilmiştir.

 Işık kaynağı (source): Solusyon üzerine düşürülecek ışığın üretildiği lamba.
Genellikle kullanılan tungsten veya döteryum lambalardır. 20 nm ile 700 nm
dalga boyları arasında ışık üretir.

 Giriş yarığı (slit): Sisteme sadece ışık kaynağından gelen ışığın ince bir hüzme
hâlinde girmesini sağlayan küçük geçiş aralığıdır.

 Monokromatör: Sadece belli dalga boyundaki ışığın küvet üzerine
düşürülmesini sağlar.

 Çıkış yarığı (slit): Diğer dalga boylarındaki ışığın küvete ulaşmasını engelleyen
geçiş arlığıdır.

 Küvet: Renkli solusyonun konduğu özel tüp
 Dedektör: Küvet tarafından geçirilen ışığı ölçen birim
 Metre: Ölçülen ışık miktarının sayısal olarak ifade edilmesini sağlayan kısımdır.

Ölçüm düzeneğinin çalışma prensibi ise;

Işık kaynağından çıkan ışık enerjisi ilk slitte biçimlendirilmektedir. İnce diktörtgen
biçim hâline getirilir. Çoğu cihazda biçimlendirme sliti ile ışık kaynağı arasında odaklama
merceği ve renk filtresi bulunmaktadır. Odaklanan ve analize göre renk filtresinden geçen
ışık ilk slitte biçimlendirlir.

Biçimlenen ışık monokromatör üzerine düşürülür. Bazı cihazlarda ışığın
monokromatöre iletimi direkt yapılsa da, bazılarında ayna kullanılarak bu işlem
yapılmaktadır. Monokramatör üzerine düşen beyaz ışığı renklerine ayırma işlemini yapar.
Başka bir deyişle beyaz ışığı dalga boylarına ayrıştırır. Monokromatör üçgen prizma ya da
çift katmanlı ayna şeklindedir. Çoğu cihazda kullanım kolaylığı açısından ayna tercih
edilmektedir. Monokromatör hareketli bir düzenek üzerine sabitlenmiştir. Hareket ettiğinde
istenilen dalga boyu ölçüm küveti üzerine düşürülebilmektedir. Teknolojik spektrofotometre
cihazlarında bu işlem step motor kullanılarak yapılacak analize göre renk seçimi otomatik
olarak yapılmaktadır. Eski modellerde bu işlem manuel gerçekleştirilir.

İstenilen dalga boyunun seçiminden sonraki işlem ise direkt ya da ayna yansıması ile
ışığı numune üzerinden geçirmektir. Numune içinden geçen ışık, numune muhteviyatına
göre absorbe edilir ve dedektöre ulaşır. Numunenin konulduğu küvet saydam bir yapıya
sahiptir. Küvetin imal malzemesi ölçüm sonucunu etkilememesi adına önemlidir. Kuvars
gibi saydamlığı iyi derecedeki malzemelerden yapılmaktadır. Kullanım ömürleri bittiğinde
mutlaka değiştirilmelidir. Küvet yüzetindeki problemler moleküler düzeyde ölçüm
yapıldığından, ölçüm sonuçlarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Küvet içindeki numuneden geçen ışık bize sonucu sağlayan absorbe olmuş ışıktır.
Absorbe oranı numunenin kimyasal yapısıyla orantılıdır. Absorbe olan ışık fotodedektör
ünitesine son slitten geçerek ulaşır. Slitten geçtikten sonra ışık demeti fotodedektör alanı
küçük olduğundan iç bükey ayna yardımıyla odaklanır. Fotodedektör yüzeyine yansıyan
ışığındalga boyu değişikliği ölçülür ve fototdedektör uçlarında analog bir gerilim oluşur. Bu
gerilim absorbe miktarına göre değişiklik göstermektedir. Sonuç dijital bilgiye çevrilerek
ilgili ünitelere aktarılır.
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Sistemin, özellikle ölçüm düzeneğinin çalışması bu şekildedir. Ayrıntılı çalışma
sunumlarını ilerleyen konularda ele alacağız.

Şekil 1.15’te sizlere sistemin daha kolay anlaşılabilmesi için blok diyagramı
verilmiştir.

Şekil 1.15: Blok sistem yapısı

Şekilden de anlaşılacağı gibi sizlere bu bölüme kadar sadece beş blok ve çalışma
prensibi verilmiştir. Bu beş blok sistemin değişmez temelidir. Cihazın etkin kullanımını
sağlayan diğer yardımcı sistemler cihazın marka ve modeline göre değişiklik gösterebilir.
Sonraki öğrenme faaliyetlerinde ayrıntılı olarak sistemi oluşturan tüm bloklar anlatılacaktır.

1.6. Spektrofotometre Cihazının Kurulacağı Ortam Şartları

Cihaz normal laboratuvar şartları taşıyan bir ortama rahatlıkla kurulabilir ve
kullanılabilir. Cihaz uygun ölçülerde düz ve katı bir tezgâh üzerine kurulabilir. Cihazı
besleyecek şebeke gerilimi 110/220 V en az 200 W ve 7 A güç verebilen ve tesisat açısından
bu değerlere dayanıklı olan özelliklere sahip olmalıdır. Yerleşim alanı temiz olmalı, özellikle
toz bulundurmamalıdır. Doğrudan güneş ışığı almamalı, hava akımından uzak bir ortam
olmalıdır. Ayrıca elektromanyetik gürültü seviyesi az olmalıdır. Spektrofotometrelerin
çalışma ortamı sıcaklığı aralığı doğruluk açısından 10 oC ile 35 oC arasında olmalı, gerekli
ise kurulum ortamına klima kurulmalıdır.

Cihazın kaynak gerilim değişimi ±10 aralığında bulunmalıdır. Cihaz taşıma esnasında
soğutucu plakalar ve lamba ünitesinden tutulmalıdır. Kaldırma ve nakil için kapak bölümüne
ağırlık verilmeden alt metal kaide tablası tarafından desteklenecek şekilde tutularak
yapılmalıdır.
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1.7. Spektrofotometre Cihazının Elektriksel Özellikleri

Sizlere bu bölümde modülde örnek olarak anlatılacak cihazın elektriksel değerleri
verilecektir. Sistem olarak diğer marka ve model cihazlarda benzer özellikler taşıdığından
verilen değerler yaklaşık aynı olacaktır.

Cihaz, güç olarak 110/220 V ±10 AC gerilim kullanmaktadır. Bulunan bölge 110 volt
ise fabrika orijinal konumu 220 V’den 110 V konumuna getirilmelidir. 120 W güç
tüketimine sahiptir. Resim 1.1.’de cihazın elektriksel özelliklerini gösteren etiket
görülmektedir.

Resim 1.1: Elektriksel özellikler etiketi

Cihazda elektriksel problemlere karşı güvenlik sistemi mevcuttur. Her cihazda olduğu
gibi bu cihazda da olası elektrik akımı kaçaklarını önlemek adına sigorta kullanılmıştır. Her
ünite için farklı ve bağımsız sigorta kullanılmıştır. Resim 1.2’de güç paneli elemanları
görülmektedir.

Resim 1.2: Güç paneli elemanları 1- Ana güç On/Off anahtarı 2- Lamba sigortası 3- Mantık
sigortası 4- Ana güç sigortası 5- Ana güç voltaj değişim anahtarı 6- Ana güç giriz jakı 7- Diğer

ek sigortalar
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Resim 1.2.’de de görüldüğü gibi her ünitenin çektiği akım göz önünde bulundurularak
sigorta değerleri farklı seçilmiştir.

1.8. Spektrofotometre Cihazının Montajında Dikkat Edilecek
Hususlar

Bu bölümde sizlere cihazın kurulumu ve kullanıma hazır hâle getirilmesi
anlatılacaktır. İlk yapılacak işlem, cihazın ambalaj kutusunun açılması ve tüm malzemenin
boşlatılmasıdır. Cihazı ve tüm yedek parça-aksesuarlarını çıkardıktan sonra ambalaj içinde
bulunan ambalaj listesi ile karşılaştırarak eksik olup olmadığını kontrol ediniz. Sonucu
montaj için doldurulan servis formuna not ediniz.

Cihazı kurmadan önce aparatların yerleştirilmesi esnasında gerekli olan tanımlamaları
aşağıdaki şekilde görebilirsiniz.

Şekil 1.16: Arka panel
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Cihazın elektriksel özelliklerine uygun prize azami iki metre uzaklıkta yerleşim yerini
tespit ediniz. Prize bağlı elektrik hattı, cihazımızın elektriksel özelliklerine uygun değilse ya
da şüpheli durumlarda mutlaka elektrik teknisyenine kontrol ettiriniz. Diğer ortam şartlarının
uygunluğundan emin olduktan sonra cihazı tezgah üstüne yerleştiriniz. Cihazın montajı
spesifik olmamakla beraber sadece elektrik bağlantısı yapılmasından ibarettir.

Spektrofotometre cihazlarının genelinde haricî yazıcı kullanılmaktadır. Cihaza uygun
yazıcı temin ediniz ve cihaza 11 nolu seri port girişini kullanarak bağlayınız. Yazıcı kablosu
paralel port olması durumunda uygun dönüştürücü kullanılabilir. Yazıcı ayarları talimatlara
uygun şekilde yapılır.

Sisteme tanımlı piyasada bulunan nokta vuruşlu yazıcılar cihazlarımız için tavsiye
edilmektedir. Montaj aşamasında sizlere bu türde bir yazıcının cihaza nasıl apate edildiğini
aşağıdaki resimlerde bulabilirsiniz.

Resim 1.3: Ambalaj açılışı ve aksesuar kontrolü

Resim1.3’te görüldüğü gibi yazıcı ambalajı açılır ve gerekli olan aksesuarlar kontrol
edilir. Aksesuar olarak yazıcımızda; kullanım kılavuzu, garanti belgesi, merdane bobini,
mürekkep kartuşu, yazıcı bağlantı kablosu e sistem yazılımı diski mevcuttur. Fiziksel kontrol
ve aksesuar sayımı yapılır, durum montaj servis fişine işlenir.
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Resim 1.4’te görüldüğü gibi yazıcı kartuşu ve kâğıdı cihaza takılarak gerekli ayarlar
yapılır. Kartuşun yerine tam oturduğundan ve mürekkepli şeridin tambur aralığına doğru
şekilde geçtiğinden emin olunuz. Kâğıt tutucu mekanizmanın üzerinde bulunan tırnakla kâğıt
boyutu ayarlanabilir. Uygun ayarları yaptıktan sonra tırnağı tekrar yerine oturtunuz ve
mekanizmayı sabitleyiniz. Merdaneyi çevirmek suretiyle kâğıdın yazıcı içine ilerlemesini
sağlayarak hazır hâle getiriniz.

Resim 1.4: Kartuş ve kâğıt takılması

Resim 1.5: Bağlantıların yapılması

Resim 1.5’ de görüldüğü gibi yazıcı bağlantı kablosunun uygun jakları yazıcı girişine
ve cihaza bağlanır. Cihazımızın paralel port girişi olmadığından piyasadan temin
edilebilecek seri-paralel prot dönüştürücü kullanılmıştır. Mevcut cihazda paralel port girişi
var ise uygunlaştırıcıya gerek kalmadan direk paralel porta bağlanmalıdır.

Bu bağlantı ile yazıcı kurulumu tamamlanmış olmaktadır. Cihaz ve yazıcı enerjisi
verilerek açılır. Cihazın kalibre açılış testlerini bitirmesinden sonra sistem kullanıma hazır
hâle gelir.

Spektrofotometre cihazlarının çoğunda ilk açılış testi mevcuttur. Cihaz otomatik
olarak açılışı takiben tüm fonksiyonlarını test eder. Bu aşamada karşılaşılan problemler
cihaza özgü hata kodları ile kullanıcıya bildirilir. Hata kodu anlamı ve yapılması gerekenler
cihazın servis kitapçığında ayrıntılı olarak verilmiştir. İşlem basamakları takip edilmek
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suratiyle problem giderilir. Hata kodları konusu ilerideki konularımızda ayrıntılı olarak
işlenecektir. Test aşamaları kullanım kılavuzunda belirtilmiştir.

1.9. Teslim Tutanağı Örneği

Montaj işlemi bitimini takiben teslim tutanağı doldurulur. Bu form özel olarak
hazırlanmakla beraber arıza formları da uygun şekilde düzenlenerek kullanılabilir. Şekil
1.17’de bu cihaza ait montaj formunu görebilirsiniz. Formda cihazla ilgili bilgiler, sayım
işlemleri ve diğer önemli hususlar mutlaka belirtilmeli, teslim eden ve teslim alanın; isim,
unvan, kaşe ve imzaları bulunmalıdır. Cihazın sorunsuz kurulumu ve teslim edildiğine dair
ibare bulunmalıdır. Form işlemi bitiminde yetkili amire imzalatılmak suretiyle
onaylatılmalıdır. Bir nüshası kullanıcıya, diğer nüshası ise teslim eden kurumda muhafaza
edilmelidir.

Şekil 1.17: Teslim tutanağı
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1.10. Garanti Belgesi Örneği

Teslim tutanağı belgesi ile birlikte garanti belgesi de Şekil 1.19’da görülen örneğe
uygun doldurularak kullanıcıya teslim edilmelidir. Belgenin doldurulması daha önceki
modüllerde ayrıntılı olarak anlatılmıştı. Uygun boşluklar doldurulmak suretiyle firma
yetkilisi tarafından montaj tarihi yazılır, kaşelenir, imzalanır ve kullanıcıya teslim edilir.

Şekil 1.19: Garanti belgesi
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UYGULAMA FAALİYETİ

Spektrofotometre cihazını kurulum yapılması için hazırlayınız. Montaj esnasında
servis el kitabındaki işlem basamaklarına uyunuz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Spektrofotometre cihazı servis el kitabından
ön kontrol talimatları ile ilgili bölümü
bularak okuyunuz.

 Kutudan çıkan aksesuarları ve
aparatları kontrol ediniz. Teslim
tutanağına işleyiniz.

 Temel ve özel iş güvenliği tedbirlerini
alınız.

 İş güvenliğini sağlayınız.

 Ortam şartlarını kontrol ediniz.  Ortamın özellikle havadaki toz ve
parçacık miktarını, nemini ve kurlum
masasının titreşimini ölçünüz.

 Mevcut tesisatın cihazı çalıştırmaya
uygunluğunu kontrol ediniz.

 Cihaz çalışma gerilim değeri ve cinsi,
mevcut tesisat ile uygunluğuna
bakınız.

 Cihazın akım kaçaklarını elektriksel
güvenlik analizörü ile kontrol ediniz.

 Kurulumdan önce fabrikasyon hata
riskine karşı bakılmalıdır.

 Cihazın fiziksel kontrolünü yapınız.  Zeminin düzgün olmasına dikkat
ediniz.

 Yazıcı montajını yapınız.  Yazıcı montajında kullanım klavuzu
talimatlarına bakınız.

 Cihazın fonksiyon testini yapınız.  Kullanım kılavuzu test basamaklarını
takip ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1.Servis dokümanlarından ilgili bölümü bulabildiniz mi?
2.Gerekli iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?
3.Ortam şartlarını kontrol ettiniz mi?
4.Mevcut tesisatın cihazı çalıştırmaya uygunluğunu kontrol ettiniz mi?
5.Cihazın akım kaçaklarını elektriksel güvenlik analizörü ile kontrol
ettiniz mi?
6.Cihazın fiziksel kontrolünü yaptınız mı?

7.Yazıcının çalışmasını kontrol ettiniz mi?

8.Cihazın fonksiyon testini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

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

1. Aşağıdakilerden hangisi ışığın ve tüm diğer elektromanyetik dalgaların temel
olarak üç özelliğinden biri değildir?

A) Frekans B) Şiddet C) Foton D) Polarite

2. Aşağıdakilerden hangisi “saydam ortamdan geçen ışığın soğurulması” ifadesini
belirten terimdir?

A) Spektrum B) Absorbsiyon C) Tayf D) Luminoassay

3. “Vücut sıvılarında sodyum ve potasyum kantitatif ölçümlerinde en çok
kullanılan cihazdır.” tanımı aşağıdakilerden hangi cihaz için uygundur?

A) Nefelometri B) Alev fotometrisi C) Kolorimetre D) Gravimetre

4. “Çözeltiden çıkan ışık şiddetinin çözeltiye giren ışık şiddetine oranı (I/Io)”
aşağıdaki ifadelerden hangisidir?

A) Transmittans B) Absorbans C) Konsantrasyon D) Rezülasyon

5. Spektrofotmetre cihazının ölçüm sistemini oluşturan parçaların sıralaması
aşağıdakilerden hangisidir?

I. Çıkış yarığı (Slit)
II. Işık kaynağı (Source)
III.Küvet
IV. Dedektör
V. Monokromatör
VI. Metre
VII. Giriş yarığı (Slit)

A) III, V, VII, VI, I, II, IV B) VII, II, I, IV, V, VI, III
C) II, V, VII, III, I, IV, VI D) III, V, VII, I, VI, IV, II

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

6. ( ) Slit numune içinden geçen ışığı algılayan elemandır.
7. ( ) Absorbans ve konsantrasyon direkt birbirini etkileyen parametrelerdir.
8. ( ) Fotometri ve kolorimetri ölçüm parametreleri aynıdır.
9. ( ) Işığın dalga boyu ışığın rengini belirler.
10. ( ) Çözeltiden çıkan ışık şiddetinin çözeltiye giren ışık şiddetine oranına

konsantrasyon 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.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu öğrenme faaliyetini başarıyla tamamladığınızda, spektrofotometre cihazlarının
besleme ünitesi arızalarını giderebileceksiniz.

 Güç kaynakları hakkında öğrenmiş olduğunuz bilgileri tekrarlayınız. Değişik

regüle devreleri araştırıp çalışmalarını inceleyiniz.

2. SPEKTROFOTOMETRE CİHAZLARINDA
BESLEME ÜNİTESİ

2.1. Spektrofotometre Cihazının Besleme Ünitesinin Çalışma
Prensibi

Spektrofotometre cihazlarıda kullanıcıya göre 220 V AC ile çalışıyormuş gibi görünse
de, her elektronik yapıya sahip cihaz gibi DC gerilimle çalışmaktadır. Daha önceki
cihazlarda ve modüllerinizde görmüş olduğunuz AC-DC güç kaynakları bu cihazlarımızda
da mevcuttur. Şimdi kısaca bu güç kaynaklarının temel prensiplerini ve çalışmasını
hatırlayıp, cihazımızın güç kaynağını inceleyeceğiz.

Şekil 2.1: Temel güç kaynağı devresi

Şekil 2.1’den de hatırlayacağınız gibi güç kaynaklarında 4 kısım bulunmaktadır.
Yüksek AC gerilimi düşürmek için transformatör, düşürülen AC’yi DC gerilime çeviren

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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köprü diyot grubu, salınımları indirgeyen filtre devresi ve gerilimi istene değerde sabit tutan
regüle devresinden oluşmaktadır. Transformatör ve doğrultucu devre her güç kaynağında
aynı olmakla beraber filtre ve regüle devreleri farklı olabilmektedir. Görevleri açısından aynı
işi yapmaktadır.

Modülde görmekte olduğumuz spektrofotometre cihazında aynı temel yapıya sahip
çeşitli değerlerde gerimler üreten bir sistem mevcuttur. Cihaz içindeki ünitelerin
farklıgerilim ihtiyacından dolayı ortak trafodan alınan AC gerilimler üç ayrı besleme
devresinde değişik değerlerdeki DC gerilimlere dönüştürülmüştür. Sizlere besleme ünitesinin
yapısını, çalışmasını ve arıza hâlinde yapılması gereken ölçümleri ilerleyen konularda
verilecektir.

2.2. Besleme Ünitesinin Tanıtımı ve Yapısı

Besleme ünitesinin ilk elemanı güç kablosudur. Güç kablosu cihazın çalışma şartlarına
uygun olmalıdır. Güç kablosu cihaz ile birlikte üretici tarafından temin edilmektedir.

Güç giriş jakını ana sigorta takip etmektedir. Bu sigorta transformatör öncesinde
bulunur ve herhangi bir kontrolsüz akım artışında tüm cihazı koruma görevi yapmaktadır.
Resim 2.1’de besleme ünitesinin giriş kısmı ve elemanları görülmektedir.

Resim 2.1: Besleme ünitesi girişi (1. On/off – 2.3.4.7. Sigortalar – 5. AC gerilim seçim anahtarı –
6. AC gerilim girişi)

Ana sigorta sonrası transformatör bulunmaktadır. Yaklaşık 100 W gücünde olan
transformatör 3 farklı AC çıkışa sahiptir. Bu çıkışlar resim 2.1’de görülebilir. Primer girişi
ulusal standartlara sahip 110 V ve 220 V AC gerilimle çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Şekil 2.2’de besleme ünitesinin blok diyagramını da incelediğinizde sistem çalışmasını daha
iyi anlayabileceksiniz. Farklı AC gerilimler daha öncede belirtildiği gibi ünitelerin farklı DC
gerilim değerleri ile çalışmasından kaynaklanmaktadır.



25

Resim 2.2: Transformatör

Şekil 2.2: Spektrofotometre güç kaynağı ünitesi

Transformatörden sonraki eleman ise doğrultma devresi yani diyotlardan oluşan
doğrultucu devreside. Üç farklı çıkıştan dolayı yine üç adet doğrultucu köprü diyot devresi
kuullanılmıştır. Motor kontrol ünitelerini besleyen kısım fazla akım çektiğinden güçlü bir
köprü kullanılırken, diğer elektronik kartlar için daha az akım verebilen bir köprü
kullanılmıştır. Burada ışık kaynağımızda DC gerilimle çalışmaktadır. Yüksek akım çekmesi
ve ihtiyaç olmadığından ışık kaynağı gerilimi regüle edilmeden direkt köprü diyot
çıkışlarından sağlanmıştır. Resim 2.3’te köprü diyot elemanlarını görebilirsiniz.
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Resim 2.3: Köprü diyotlar

Köprü diyot sonrasındaki diğer eleman filtre devresidir. Cihazımızda filtre için sadece
kondansatör kullanılmıştır. Bu eleman ile genlik üzerinde filtre işlemi yapılmaktadır. Akım
filtresi için bobin bulunmamaktadır. Güç kaynağı ünitesinde kullanılan filtre kondansatörleri
Resim 2.4’te görülmektedir.

Filtre devresini takip eden ünite ise regüle devreleridir. Regüle devresi için baskı
devre kartı oluşturulmuş ve çeşitli DC gerilimler ayrı ayrı elde edilmiştir. Regüle devresinde
genel olarak LM serisi regülatör entegreleri ve op-amplar tercih edilmiştir. Kart üzerinde
ölçüm noktaları ve üretilen DC gerilimler ölçüm uçları ile gösterilmiştir. Kart çeşitli bağlantı
soketleri ile filtre çıkışlarındaki gerilimi almakta ve çıkış soketleri ile DC gerilimler uygun
üniteye ulaştırılmaktadır. Resim 2.5’te regüle kartı görülmektedir.

Resim 2.4: Filtre kondansatörleri

Resimde de görüldüğü gibi TP 1-2-3-4-5 uçlarından oluşan 4 farklı DC gerilim
sağlanmaktadır. Bu gerilimler TP1=11,9 V, TP2=5.1 V, TP3=-24,1 V, TP4=3,83 V ve TP5=
0 V (şase) değerlerine sahiptir. Bu noktalardan nasıl ölçüm yapıldığını sonraki konularda



27

detaylı olarak anlatılacaktır. Resimdeki numara yönlendirmeleri ile devreyi inceleme imkânı
bulacaksınız. Regüle elemanları olarak LM 7805, LM 7812, LM 337 T entegreleri ve LM
324 dörtlü op-amp kullanıldığı görülmektedir. Bu entegrelerin bazıları sabit gerilim
sağlamakla beraber LM 337 T gibi negatif çıkış veren değişken (ayarlı) regüle devreside -
24,1 V için kullanılmıştır. Gerilim ayarı yapan trimpot elemanları resimde görülmektedir.

Resim 2.5: Besleme devresi regüle kartı (1) Bağımsız güç kaynağı ünitesi (2) Regüle entegreleri
(3) Regüle op-amp entegresi (4) Ayar trimpotları (5) TP ölçüm noktaları (6) Giriş çıkış soketleri

(7) Yardımcı pasif devre elemanları (8) Montaj delikleri

Daha önceki resimlerde iki adet köprü diyodun ebatlarından dolayı direk şaseye monte
edildiğini görmüştük. Köprü diyod çıkışları bağlantı kabloları aracılığı ile regüle kartına
verilmiş ve burada regüle edilmiştir. Resim 2.5’e dikkat edilecek olursa 1 nu.lı bölgede
bağımsız -24.1 V’luk bir çıkış verebilen komplike bir besleme devresi görülmektedir.

Regüle edilen DC gerilim 6 nolu çıkış soketleri ile gerekli ünitelere iletilmektedir.
Cihazımızın besleme ünitesi yapısı genel olarak bu şekildedir.

2.3. Besleme Ünitesinde Arıza Analizi, Teşhisi ve Onarımı

Besleme ünitesi arızaları, genellikle cihazın hiç çalışmadığı yönünde kullanıcılar
tarafından tanımlanır. Besleme ünitesi arızalarında diğer ünitelerin güçleri kesildiği için
cihazda çalışan fonksiyonları tamamen ortadan kaybolur.

Besleme ünitesi arızasında ilk olarak besleme çıkışları ölçülerek arızanın çıkış
öncesinden mi, besleme çıkışı sonrası diğer ünitelerden mi kaynaklandığı tespit edilmelidir.
Eğer ki çıkış gerilimleri var ise arıza analizine diğer ünitelerde, çıkış gerilimleri yok ise arıza
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analizine besleme katında devam etmek gerekir. Resim 2.6’da ölçüm noktalarını
görebilirsiniz.

Resim 2.6: Regüle devresi çıkış gerilimleri ölçüm noktaları

Bu ölçümler önce diğer üniteler bağlıyken yapılmalı, şüpheli durumlarda çıkış
soketleri sökülüp diğer ünitelerle bağlantısı kesilerek tekrarlanmalı. Bazı arıza durumlarında,
diğer ünitelerdeki arızalı elemanın regüle çıkış gerilimlerinde sapma meydana getirmesi
olasılığı vardır. Ölçümün güvenli olması, diğer ünitelerin bağlantılarının kesilmesi ve regüle
katının boşa çıkmasıyla sağlanır.

Aşağıdaki resimlerde yapılan ölçümleri görmektesiniz. Siz de mevcut cihaz üzerinde
aynı ölçümleri yapabilirsiniz.
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Resim 2.6: Regüle devresi ölçümleri

Resim 2.6’da cihazımızın regüle çıkışlarında ölçüm noktalarında belirtilen gerilimler
mevcuttur. Cihazımızın besleme devresi sağlamdır kararını ölçümlere dayanarak rahatlıkla
söyleyebiliriz. Resim 2.5’te yakından görüldüğü gibi şase üzerindeki gerilim ile, ölçülen
gerilim birbirini tam tutmamaktadır. Örneğin TP 1 de 11,9 V görülürken ölçüm değeri 11,88
V’tur. Küçük farklılıklar normal olmakla birlikte istenirse ayar yapılmak suretiyle şase
üzerinde belirtilen gerilim değeri ayarlanılabilir. Ölçü aletimizin yanlış ölçüm
yapmadığından mutlaka emin olunuz.
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Regüle devresi üzerinde her çıkışın ayar yapılabilmesi için trimpot mevcuttur. Bu
trimpotlar ölçüm esnasında uygun tornavida ile konum değiştirilerek istenen gerilim değeri
ayarlanabilir. Resim 2.8’de TP1’de ölçülen 11,88 V’un 11,9 V’a ayarlanışı görülmektedir.

Resim 2.7: Ayar trimpotları

Resim 2.8: Gerilim ayarının yapılması

Yukarıda yapılan ölçüm sonuçlarını değerlendirerek arıza analizine devam edilir.
Daha önce de belirtildiği gibi tüm regüle çıkışı ölçüm sonuçları beklenen değerlere sahipse
arızamız başka bir ünitede, bir veya birkaç ölçüm sonucu noksan ise arızamız besleme
katındadır. Ölçüm sonuçlarının noksan elde edildiğini varsayarak arıza analizine devam
edelim.
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Şekil 2.3: Besleme ünitesi arıza analizi ölçüm sırası

Şekil 2.3’te örnek olarak besleme ünitesi blok diyagramında yapılması gereken
ölçümler, ölçüm sonuçları, ölçüm sonucuna göre analiz sürekliliği ve yönü, ölçüm sırasında
takip edilen sistematik gösterilmiştir. Regüle çıkışı 0 V ise filtre çıkışı ve sırasıyla
doğrultucu, transformatör, sigorta, on/off anahtarı, AC gerilim jak uçları ve en son olarakta
AC gerilim taşıyıcı kablo uçlarındaki ölçüm yapılır. Hangi eleman, girişindeki gerilimi
çıkışına beklenen gerilim olarak aktarma görevi yapamıyorsa bu eleman arızalıdır denilebilir.
Örneğin transformatör primer uçlarında 220 V AC gerilim mevcutken, sekonder uçlarında
gerilim değeri ölçemiyorsak trafo arızalıdır kanısına varılabilir. Kesin sonuç için şüphe
duyulan elemanın sağlamlık kontrolü yapılmalıdır. Aşağıdaki resimlerde bahsedilen
ölçümleri görebilirsiniz.

Resim 2.9: Lamba ünitesi beslemem gerilimi ölçümü
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Resim 2.10: Filtre çıkış gerilimlerinin ölçümü

Resim 2.11: Köprü diyot giriş ve çıkış gerilimlerinin ölçümü
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Resim 2.12: Cihaz giriş ve transformatör primer-sekonder gerilimlerinin ölçümü

Yukarıdaki resimlerde yapılan ölçümler neticesinde besleme ünitemizin çalıştığı ve
tüm gerilim değerlerinin sağlandığı görülmektedir. Sondan başa doğru yapılan ölçüm
esnasında tahmin edilen gerilim değerini yakalayamıyorsak arızayı da tespit etmiş oluruz.
Resimlerde görülen kart üzerinde olmayan arızalı elemanların değişimi yapılırken, regüle
kartında arıza tespiti yapılırsa kart değişimine gidilir. Kart değişimi bize zaman kazandırması
ve kesin onarım açısından fayda sağlamaktadır. Çalıştığınız kurumun onarım politikası
uygunsa, arızalı kartlar geniş zamanda atölye ortamında tamir edilmek suretiyle aynı model
başka cihazlarda kullanılabilir. Kartın sökülmesi işlemi resim 2.13’te görülmektedir.
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Resim 2.13: Regüle kartının yerinden çıkarılması

Resim 2.13’te görüldüğü gibi vida bağlantısı olmayan kartın şaseye tutucu tırnakları
açılır, kart yuvasından çıkarılır ve giriş-çıkış soketleri sökülmek kaydıyla kart sökülmüş olur.
Yenisi ise aynı işlemlerin tersi uygulanarak tekrar monte edilir.

2.4. Arıza Bilgi Formunun Doldurulması

Onarım işi bitiminde diğer sayfada gösterilen arıza formu yapılan işe uygun olarak
doldurup, bir nüshası kullanıcıya ikinci nüshası ilgili cihaz dosyasına kaldırılmak üzere
teknisyen ve kullanıcı tarafından imzalanır. Arıza bilgi formları teknik organizasyon ve kayıt
modülünde detaylı olarak anlatılmıştır.
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ÖZEL VAKIF HASTANESİ
ARIZA BİLGİ VE ONARIM TALEP FORMU

TALEP TARİHİ: 26.10.10 KAYIT TARİHİ:26.10.10 KAYIT NO:129-03

YAPILACAK İŞ: Spektrofotometre cihazı hiç çalışmıyor.

Cihaz Seri No: CNF 1448 fn 4
Cihaz Marka Model: Cecil TX1000
Cihaz Demirbaş No: 255.01.02.01.03.-07.09

Talebi Yapan Bölüm Sorumlusu
Adı: Emre

Soyadı: AYAZ

Ünvanı: Biyokimya Lab.Teknisyeni

İmzası:

Biyomedikal Atölyesi Ünitesine
sevki uygundur.

Tarih:26.10.2010

Destek Hizmetler Müdürü

Adı: Özen

Soyadı: SIZAK

İmzası:

Yapılan İşlemler: Cihaz atölyeye alınmış, 27.10.2010 tarihinde gerekli kontrol,test ve ölçümler
neticesinde besleme ünitesinde mevcut TD2 köprü diyot elemanının arızalı olduğu tespit edilmiştir. Eleman
değişimi yapılarak cihazın onarımı bitirilmiştir. Cihaz tekrar test edilmiştir.

Not: Bakım onarımla ilgili yapılan tüm işlem ve kullanılan malzemeler yazılacaktır.

Bakım/Onarım yapılamamışsa nedenleri:
Cihazın onarımı yapılmıştır.

SONUÇ: Cihazın tüm fonksiyonları test
edilmiş ve çalışır durumdadır.

Teslim Alınan Tarih: 27.10.2010

Teslim Alan: Emre AYAZ

Bölüm Görevlisi: Biy. Lab.Tek.

İmza:

Atölye Teknisyenin
Adı: İsmail

Soyadı: AYAZ

İmzası:

Tamamlanma Tarihi:

27.10.2010

Tablo 2.1: Arıza bilgi formu
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UYGULAMA FAALİYETİ
Spektrofotometre cihazındaki mevcut besleme devresi arızasını tespit ediniz ve

onarımını yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Cihaz kapağını uygun ekipmanla açınız.

 Cihazın çalışmasını kontrol ediniz.

 Elektriksel çarpmalara karşı uygun iş
güvenliği önlemlerini alınız.

 Lastik kalın tabanlı ayakkabı
giyiniz, antistatik bileklik
kullanınız, topraklama hattının
sağlam olduğundan emin olunuz.

 Modülde belirtildiği gibi besleme ünitesi
üzerinde ölçümleri uygun ölçü aleti ile
yapınız.

 Ölçümlerde dikkatli ve hassas
olunuz.

 Arızalı elemanı/elemanları tespit ediniz.

 Arızalı elemanı yenisi ile değiştiriniz.  Yeni elemanın sağlam olduğunu
kontrol ediniz.

 Besleme devresinin diğer katlarının
sağlamlığını kontrol ediniz.

 Cihaza gerilim vererek çalışma
fonksiyonlarını kontrol ediniz.

 Cihaz çalışma fonksiyonları normal ise
enerjiyi keserek cihaz kapağını kapatınız.

 Cihaz içinde alet araç gereç
unutmayınız ve kapak gövde
arasında kablo sıkışmadığına
emin olunuz.

 Ciazın çalışma fonksiyonlarını yeniden test
ediniz.

 Arıza bilgi formunu doldurunuz.

 Yaptığınız çalışmaları not alınız,
öğretmeninizle değerlendiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1.Cihazın arızasını görebildiniz mi?
2.Arızanın hangi katta olduğu hakkında fikir yürütebildiniz mi?
3.İş güvenliği önlemlerini aldınız mı?

4.Ölçüm sonucuna göre arızalı elemanı tespit edebildiniz mi?

5.Arızalı elemanı değiştirebildiniz mi?

6.Cihazı topladınız mı?
7.Fonksiyonlarını kontrol edip arıza dormunu 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

1. Besleme katını oluşturan elemanların doğru sıralaması aşağıdakilerden
hangisidir?

I. Kondansatör
II. Transformatör
III. Regüle
IV. Diyot
A) II-III-IV-I B) IV-I-III-II C) II-IV-III-I D) II-IV-I-III

2. Alternatif akımın yönünü sabitleyen ve değişmesini önleyen elemanın adı nedir?
A) Transformatör B) Diyot
C) Regüle D) Kondansatör

3. 78xx serisi regüle entegrelerinin başındaki 78 rakamı aşağıdakilerden hangisini
ifade eder?

A) + V çıkış gerilimi B) -V çıkış gerilimi
C) Ayarlanabilir çıkış gerilimi D) Bilinmeyen çıkış gerilimi

4. Regülesiz bir besleme devresinde transformatör çıkışındaki AC 12 voltun
besleme çıkışında DC 15 volt olduğunu görmekteyiz. Bunun sebebi
aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Diyotların çevrime katkısı B) Kondansatörün şarjı-deşarjı
C) Giriş gerilimindeki yükselme D) Hepsi

5. Aşağıdakilerden hangisi akımı filtre eder?
A) Köprü diyot B) Direnç C) Bobin D) Kondansatör

6. Aşağıdakilerden hangisi ayarlı regüle entegresidir?
A) LM 7805 B) LM 317 C) LM 7912 D) AN 7805

7. Transformatörün sekonder sarım sayısı arttıkça aşağıdakilerden hangisi
değişmez?

A) Sek.gerilimi B) Sek. Akımı
C) Dönüştürme oranı D) Manyetik akı

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 faaliyetini başarıyla tamamladığınızda spektrofotometre cihazlarında
elektronik kontrol kartlarının arızalarını giderebileceksiniz.

 Size yakın olan teknik servislere giderek spektrofotometre cihazı veya servis

kitapçıklarından cihazın anakart ve gösterge kartı hakkında bilgi toplayınız.

 Olası arızalarını ve nedenleri hakkında bilgi alınız. Bu kartların görev ve

işleyişlerini öğreniniz. Edindiğiniz bilgileri atölye ortamında arkadaşlarınızla

değerlendiriniz.

3. SPEKTROFOTOMETRE CİHAZLARINDA
ELEKTRONİK KONTROL KARTLARI

3.1. Spektrofotometre Cihazının Anakart Ünitesinin Çalışması

Cihazımızda bulunan anakart, cihazın işleyişi ile ilgili tüm işlemleri aktif olarak
yöneten ünitelere sahiptir. Tüm kontroller ve sonuçların değerlendirilip görüntülenmesi
anakart tarafından yapılmaktadır. Anakart yapısı ve çalışması bakımından bir bilgisayara
benzer. Cihazın çalışmasında sorumluluğu bir hayli fazla olan bu ünite sık arıza
verebilmektedir. Anakart elemanları, SMD yüzey temaslı elektronik elemanlar tarafından
oluşmuştur. Sistemin karmaşıklığı ve elemanların değişim yöntemlerini, ayrıca arıza
analizinin uzun sürmesi gibi zorluklar açısından bu kartta oluşan arızalarda onarım yerine
kart değişim yoluna gidilmektedir. Kart değişimi zaman ve çalışma güvenilirliği açısından
önemlidir. Burada önemli olan nokta arızanın bu karttan kaynaklandığını tespit etmektir.
Kartın arızalı olduğuna karar vermek için bu ünitenin yapısını ve çalışmasını iyi bilmek
gerekir. Sizlere bu öğrenme faaliyetinde anakartın ve diğer elektronik kartların temel
yapılarını ve işleyişini göstereceğiz.

Resim 3.1’de cihaz içerinde bulunan anakart resmi görülmektedir.

Anakart ünitesi üzerinde bulunan birimleri yapıları ve işlevlerini inceleyelim.

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ



40

Anakart üniteleri
 Mikro işlemci
 Hafıza birimleri (RAM, ROM)
 Kaydediciler
 Anakart chipset
 Motor kontrol üniteleri
 İletişim portları I/O(seri, paralel)
 Bağlantı jakları

Resim 3.1: Anakart ünitesi

Resim 3.2’de bu üniteleri ayrıntılı olarak görebilirsiniz.

Anakartımızın en önemli elemanı mikroişlemcidir. Daha önceki görmüş olduğunuz
mikroişlemciler modülünde de anlatıldığı gibi burada tüm işlemleri bu eleman yapmaktadır.
Cihaz tarafından algılanan veri giriş ünitelerinden gelen veriler ve komutlar gibi verilere
dayanarak hafıza ünitesindeki programı işleten ve cihaz çalışmasını yönlendiren elemandır.
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Buradaki işlemci 132 pinli 32 bitlik küçük bilgisayar teknolojileri için tasarlanmış Motorola
firmasına ait eski model bir işlemcidir. Besleme ünitesi hariç cihazın çalışması ile ilgili tüm
veriler ve duruma uygun çalışma şekli işlemci tarafından yapılır. İşlemcinin belli bir hızda
çalışması gerekmektedir. Bu iş için her mikroişlemcide olduğu gibi cihazımızın işlemcisinde
de kristal kullanılmıştır. Çalışma hızını belirleyen kristalimiz işlemcinin alt kısmında
bulunmaktadır. Normalde işlemcilerin işlediği verilerin yoğunluğu ve veri işleme hızı
nedeniyle soğutma sistemleri ve fan kullanılır. Kart üzerindeki işlemciyi tanımanın en basit
yöntemide soğutma fanlarının yer tespitidir. İşlemcimizin çalışma sıcaklık aralığı -40 ile 125
oC olduğu için soğutma sistemi kullanılmamıştır. Resim 3.3’te işlemci ve kristal
görülmektedir.

Resim 3.2: Anakart üniteleri
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Resim 3.3: Mikroişlemci

Anakart üzerinde bulunan hafıza birimleri RAM ve ROM’lardır. Sistemde iki adet
ROM bellek bulunmaktadır. Bu belleklerde sistemin çalışması için gerekli olan yazılım
yüklüdür. İşlemci işlem sırası veya çevresel algılayıcılar ile aldığı veri girişlerini, ROM’larda
bulunan program veya program döngüleri ile karşılaştırır, en uygun programı sonuç olarak
işlenmek üzere ilgili birimlere çalışmaları için komut verir. Bu düzen sürekli tekrarlanmak
kaydıyla sistematik ve otomatik bir çalışma sağlanmış olur. İşlemci sadece hangi şartlarda ve
zamanda, hangi komutların yürütüleceğine karar vermektedir. Resim 3.4’te hafıza entegreleri
daha yakından görülmektedir.

Resim 3.4: Soketli iki adet ROM ve SMD RAM

Kaydırmalı kaydediciler veri akışını sağlayan ve aynı zaman kayıt yapabilen
entegrelerdir. Cihazımızda yapılan ölçümler ve sonuçları hasta isimleri ile ilişkilendirilip
saklanabilmektedir.

Anakart chipset ise anakart üzerinde bulunan diğer ünitelerin ve harici bağlanmış
ekipmanlarla işlemcinin uyumlu çalışmasını sağlayan bir tür işlemcidir. Bu entegre en az
işlemci kadar önemlidir.
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Anakartın diğer ünitelerinden bir tanesi de motor sürücü devreleridir. Cihazımın bu
modelinde iki adet step motor bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi monokromatörü
yönlendirirken diğeri de renk filtresi seçimini gerçekleştirmektedir. Farklı modellerde diğer
hareketli ayarlar için fazla sayıda step motor bulunmaktadır. Anakart ile bu step motorlar
arasındaki uyumu ve gerekli durumlarda güç kazancını bu motor sürücü devreleri
gerçekleştirmektedir. Cihazımızda step motor kontrolü için PBL371A step motor sürücü
entegresi kullanılmıştır. Entegremizi dijital kontrol veri girişi 5 V iken, besleme gerilimi 50
V’a çıkabilmektedir. Entegre step motor kontrol uçları ise 15 V 1,2 A gerilim değeri
verebilmektedir. Bu entegreler mikroişlemciden gelen komutları, step motorlara uygun
gerilim değerinde hareket etmeleri için aktarmaktadırlar. Resim 3.5’te motor kontrol
devrelerini görebilirsiniz.

Anakart üzerinde bulunan giriş-çıkış portları, anakarta haricen bağlanan ünitelerle
iletişim kurallarını belirleyen ve veri aktarımını sağlayan ünitedir. Tuş takımı, printer,
barkod okuyucu ve optik okuyucu gibi üniteler bu portlara bağlanmak suretiyle çalıştırılır.

Resim 1.5: Motor kontrol sürücü ünitesi

Resmi 3.6’da bu ünitelerin bağlantı noktaları görülmektedir. Resimde ayrıca anakart
besleme girişide görülmektedir. Port bağlantıları haricen bağlanmış cihaz ya da ünitelerin
kolay söküp çıkarılabilmesi için port bağlantıları erkek-dişi karşılıklı jaklarla yapılmaktadır.
Bu jaklar standart türde olabileceği gibi cihaza özel olarak da üretilmektedir.
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Resim 3.6: Giriş-çıkış (I/O) portları ve bağlantı jakları

Anakart arızaları cihazımızda hata kodları aracılığı ile tespit edilebilmektedir.
Gösterge kartındaki hata (ERR) kodları arızanın anakarttan kaynaklandığı uyarısını veriyorsa
servis manueldeki kurtarma işlemleri yapılır. İlgili diğer üniteler kontrol edilir ve hâlâ
sonuca ulaşılamazsa anakartın arızalı olduğu kanısına varılabilir. Genel olarak anakart
arızalarında arızanın türüne bağlı olarak olası diğer üniteler kontrol edilmelidir. Hatta emin
olmak adına ilgili ünite deneme-yanılma yöntemi kullanılarak sağlamı ile değiştirilmeli ve
arıza giderilemiyorsa anakarta müdahale edilmelidir. Anakart gibi karmaşık sistemlerde arıza
analizi yapılırken deneme-yanılma yöntemine sıklıkla başvurulur. Bu nedenle arıza analizi
sırasında yedek parça mutlaka bulundurulmalıdır. Tüm işlemler bitiminde hâlâ sorun
çözülmemişse diğer ünitelerden kaynaklanmıyorsa ve hata kodu anakartı işaret ediyorsa
anakart arızalıdır kararı verilebilir. Anakart arızası ölçüm yöntemiyle saptanabilecek bir arıza
vermez ve ölçüm yöntemiyle arıza analizi yapılmaz. Anakart arızalarında basit görünebilen
veya yapılabilecek boyutta olan arızaların bile, başka bir anakart ünitesine zarar vermesi
veya başka bir üniteden kaynaklanmış olabileceği olasılığı yüksektir. Bu nedenle anakart
değişim yoluna gidilmelidir. Anakartı tamir etmenin ve sağlıklı bir çalışma performansı elde
etmenin en iyi yolu değişimdir. Ayrıca cihaz için anakartın hayati bir önem taşıdığı
unutulmamalıdır.

Bazı durumlarda hata kodu anakartı işaret etse de arıza besleme devresinden
kaynaklanıyor olabilir. Anakartı besleyen +5 V gerilim arızadan veya başka bir sebepten
dolayı sağlanamadığında anakart görevini yerine getirememektedir. Anakart arızalarında ilk
önce yapılacak işlem anakart üzerinde ölçüm noktalarından +5 V gerilimi ölçmektir. Gerilim
mevcutsa anakart analiz edilmeli, mevcut değilse besleme ünitesinde arıza analizi
yapılmalıdır. Besleme ünitesi arıza analizi daha önce sizlere anlatılmıştı. Resim 3.7’de
anakart +5 V ve diğer ölçüm noktaları gösterilmektedir.
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Resim 3.7: Anakart ölçüm noktaları

3.2. Spektrofotometre Cihazının Gösterge Kartı Ünitesinin
Çalışması

Gösterge kartımız cihazımıza komut verebildiğimiz, veri girebildiğimiz tuş
takımı ve cihaz kodlarını ve çalışma esnasındaki mesajları okuyabildiğimiz display ekrandan
oluşmuştur. Kart üzerinde ayrıca sürücü devresi, yani anakart ile display arasındaki iletişimi
sağlayan elemanlar bulunmaktadır. Sürücü devresi kullanıcının girdiği komut ve verileri
işlemcinin anlayacağı veri dizilerine, işlemcinin gönderdiği mesaj ve hata komutlarını
kullanıcının anlayacağı hâle getiren bir devredir.

Resim 3.8: Gösterge kartı

Sürücü devresi, anakartla gösterge kartı arasındaki iletişimi sağlayan kullanıcının
sistemin işleyişini izlemesini, veri girişini veya sistemle ilgili veri çıkışını gözlemlemesini
sağlayan devredir. Sürücü devresi tamamen entegrelerden oluşmuştur. Bu entegrelerin bir
kısmı tuş takımı için kodlayıcı entegreleri, diğer kısmı ise displaylar için kod çözücü
entegrelerdir. Kart, veri girişi ve çıkışını anakartla çoklu kablo üzerinden yapmaktadır. Aynı
kablo grubunda gösterge kartının besleme gerilimi yine anakart üzerinden sağlanmaktadır.
Resim 3.9’da sürücü devresini yakından inceleyebilirsiniz.
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Resim 3.9: Gösterge kartı sürücü devresi

Gösterge kartının cihaz dışına bakan yüzünde ise tuşlar, uyarı led lambaları ve
displayler bulunmaktadır. Cihaz kabininin hemen altına yerleştirilmek suretiyle bu elemanlar
cihaz kabini dışından rahatlıkla kullanılabilmektedir. Kart konum olarak da anakart altına
montajı yapılmıştır. Display, ledler ve tuşların dışarıdan kullanılması için kabinde bırakılan
boşluğun diğer kısımları uygun kısımları delinerek oluşturulmuş bir metal plakadan meydana
gelmiştir. Burada anlattığımız özellikler bu cihaza ait olup diğer cihazlarda küçük
değişiklikler de olsa genelde aynıdır. Resim 3.10’da gösterge kartının konumu hakkında
daha detaylı bilgiya sahip olabilirsiniz.

Resim 3.10: Gösterge kartı konumu

Her elektronik kart gibi gösterge kartı da arıza yapabilir. Olası arızaları aşağıdaki gibi
sıralayabiliriz.

 Anakart kaynaklı arızalar
 Veri kablosu kaynaklı arızalar
 Sürücü devresi kaynaklı arızalar
 Tuş takımı kaynaklı arızalar
 Display ve led lamba kaynaklı arızalar
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Anakart kaynaklı arızaların en belirgin özelliği displaydeki mesajların anlamsız olması
olarak görünür. Uyarı lambalarının zamansız yanması gibi belirtiler de görülebilir. Bunun
nedeni ise anakartın veri akışındaki problem ve buna bağlı olarak sürücü devresinin yanlış
kodlama yapması ve anlamı olmayan bir takım display ve uyarı hatalarının meydana
gelmesidir. Arızanın kesin tespiti için sağlamlığından kesin emin olduğumuz bir gösterge
kartı takıp deneme yanılma yöntemine gitmektir. Aynı arıza yeni takılan kartta da mevcutsa
anakartın arızalı olduğu anlaşılır.

Veri kablosu kaynaklı arızaların ise kullanıcıya yansıyan belirgin özellikleri arasında
tuş takımı ile verilen komutların algılanamaması, displayde oluşan yarım veya anlamsız
mesajlar veya işlem gereği uyarı vermesi gereken ledin yanmaması gibi belirtilerdir. Cihaz
enerjisi kesilerek veri kablosunun tüm hatları ohmmetre ile kısa devre testine tabi
tutulmalıdır. Arızalı ise soket bağlantıları açılarak değiştirilmelidir.

Sürücü devresi arızalı ise belirgin olarak display ve ledlerin yanmaması gibi veya veri
girişi yapılamaması gibi belirtiler görülür. Önceki resimlerde görüldüğü gibi sürücü devresi
elemanları karta direkt lehimlenmiştir. Bu nedenle kartın arızalı olduğu durumlarda kart
değişimine gidilmelidir. Kartın tutucu vidaları sökülür ve yenisi takılarak arıza giderilir.

Son olarak display ve tuşlardan kaynaklanan arızalarda ise arıza belirtisi olarak
tuşların seçim işlemi yapmaması displayde ve ledlerde ise hiç yanmaması veya yarım
çalışması gibi arıza meydana gelir. Tuşlar öncelikle çeşitli spreylerle temizlenmeli arıza
devam ederse gösterge kartı değiştirilmelidir. Display ve ledlerde ise arıza tespit edildiğinde
bu elemanların soketli olması nedeniyle elemanların sağlamlarıyla değiştirilmesi lehimli ise
gösterge kartının değişmesi gereklidir.

Arıza gidermede özellikle kart tamiri için en iyi yöntem deneme yanılma yöntemidir.
Bu nedenle servise çıkmadan önce arıza belirtilerini iyi anlamalı, analiz etmeli ve duruma
göre yanınıza yedek kart almalısınız. Hatta cihazla ilgili arıza seti oluşturulabilir.
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Resim 3.11: Gösterge kartının sökülmesi

Resim 3.12: Display ve led lambaların sökülmesi

Bu öğrenme faaliyetinde anlatılanları özetlemek gerekirse önemli olan arızanın hangi
karttan kaynaklandığını belirlemektir. İkinci olarak arıza analizi yaparken çok geniş
düşünebimek ve arızayı oluşturabilecek tüm kartları göz önünde bulundurmaktır. Deneme
yanılma yöntemi zaman açısından sizlere hız kazandıracaktır. Ayrıca tüm hata kodlarını
bilmeniz ve iyi yorumlamanız arıza sebebini bulmanızda maksimum rol oyanayacaktır. İş
tecrübeniz arttıkça konuya daha hakim olacaksınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Atölyenizde bulunan spektrofotometre cihazındaki tuş takımlarının çalışmadığı
bildirilmiştir. Arızayı gideriniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Eldiven ve iş önlüğü giyiniz.
 Antistatik bileklik takınız.
 Servis el kitabından ilgili bölümü bulunuz ve

okuyunuz.
 Varsa hata kodu karşılığını servis el kitabından

bulup talimatları okuyunuz.
 Cihaz kabinini sökünüz.
 Anakartı sökünüz.
 Gösterge kartının sökünüz.
 Ohmmetre yardımı ile tuş takımlarına kısa devre

testi uygulayınız.
 Tuşlar bozuksa gösterge kartını değiştiriniz.
 Tuşlar sağlam ise anakart-gösterge kartı bağlantı

kablosunu sökünüz.
 Bağlantı kablosu hatlarına ohmmetre ile kısa devre

testi uygulayınız.
 Bağlantı kablosu buzuksa kabloyu değiştiriniz.
 Bağlantı kablosu sağlamsa gösterge kartını

değiştiriniz.
 Arıza hâlâ giderilmediyse anakartı değiştiriniz.
 Cihazın kartmontajlarını yapınız.
 Cihazı test ediniz.
 Arıza bilgi formunu uygun şekilde doldurunuz.

 Önce iş güvenliği
 Servis el kitabındaki

talimatları okuyunuz.
 Dikkatli olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1.Gerekli iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı ?
2.Antistatik bilezik taktınız mı?
3.Servis dokümanlarından ilgili bölümü bulabildiniz mi ?
4.Cihaz ve kart söküm talimatlarına uydunuz mu?

5.Kısa devre testlerini yaptınız mı?

6.Cihazı test ettiniz mi?

7.Arıza bilgi formunu 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 sözcükleri yazınız.

1. Anakart elemanları itibarıyla ………… denilen yüzey temaslı elektronik elemanlar

tarafından oluşmaktadır.

2. İşlemcinin çalışma hızını belirleyen ……………… elemanıdır.

3. Anakart üzerinde bulunan hafıza birimleri ……………………’lardır.

4. Anakart arızalarında ilk önce yapılacak işlem anakart üzerinde ölçüm noktalarından

…….. gerilimi ölçmektir.

5. …………….. ……….. cihazımıza komut verebildiğimiz, veri girebildiğimiz tuş

takımı ve cihaz kodlarını ve çalışma esnasındaki mesajları okuyabildiğimiz display

ekrandan oluşmuştur.

6. Gösterge kartının besleme gerilimi ………….. üzerinden sağlanmaktadır.

7. Gösterge kartının kabin dışında kalan ön yüzü veri girşini sağlayan ……. …………

ve mesajların görüntülendiği ……………… oluşmuştur.

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 faaliyetini başarıyla tamamladığınızda, spektrofotometre cihazlarında
fotodedektör ünitesini değiştirebileceksiniz.

 Optik algılayıcı elemanları inceleyiniz. Bulduğunuz elemanlardan özellikle

gözle görünmeyen ışınları algılayanların yapılarını detaylı olarak araştırınız.

4. SPEKTROFOTOMETRE CİHAZLARINDA
FOTODEDEKTÖR ÜNİTESİ

4.1. Dedektör Ünitesinin Çalışma Prensibi ve Özellikleri

Fotodedektör ünitesi, numune içinden geçen ışığın absorbe miktarını algılayan
ünitedir. Bu ünite dört bölümde incelenebilir. İlk kısımda taşıyıcı ve odaklayıcı aynalar,
sonrasında optik sensör, sensör kazanç devresi ve ADC çeviriciden oluşmaktadır. Bu ünitede
algılanan absorbe miktarı dijital bilgi hâline dönüştürülerek anakarta kablo grubu ile
iletilmektedir. Resim 4.1’de sistem bütünüyle görülmektedir.

Resim 4.1: 1) Ayna ve odaklayıcı 2) Optik sensör 3) Sensör kazanç devresi 4) ADC

Fotodedektör ünitesi, cihazın en önemli ünitesidir. Yapılacak ölçümün sağlıklı olması
için bu devrenin çok iyi şartlarda çalışması gerekir. Devrenin çalışmasını etkileyen dış
faktörlerden en önemlileri toz ve ışıktır. Toz, odaklayıcı ve taşıyıcı aynaların yüzeyine
biriktiği zaman ışıkta istenmeyen değişimlere sebep olabilmekte, ortam ışığı ise ölçüm

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ
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sonuçları hataya sebebiyet verecek şekilde etkileyebilmektedir. Bu ünite cihaz kabini içinde
ayrıca izalosyan kabinine sahiptir. Üniteye ulaşmak için önce bu kabin sökülmelidir. Kabin
birleşim yüzeyleri özel bir yalıtım contası ile çevrelenmiştir. Resim 4.2 ve Resim 4.3’te
anlatılanları detaylı şekilde görebilirsiniz.

Resim 4.2: İzolasyon kabini ve sökülmesi

Resim 2.3: İzolasyon contası

Conta sayesinde fotodedektör ünitesine toz ve ışık girişi engellenmiştir. Bu üniteye
ulaşan tek ışık küvet kabininden gelen ve numune içinden geçen absorbe edilmiş ışıktır.

4.1.1. Fotodedektör Ünitesi

Fotodedektör ünitesinin blok diyagramı Şekil 4.1’de gösterilmiştir. Blok diyagramı
takip ederek ünitenin çalışmasını inceleyeceğiz.

Şekil 4.1: Fotodedektör ünitesi blok diyagramı
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Numuneden gelen absorbe edilmiş ışık odaklama aynasına merkezlenmiş yansıtıcı
aynaya gelir. Odaklayıcı ayna ile optik sensör karşılıklı olmak zorunda olduğu için ışık direk
odaklayıcı aynaya yansıtılmaz. Bunun olabilmesi için odaklayıcı ayna ile numune karşılıklı
olması gerekir ki bu nedenle yansıtıcı ayna kullanılmıştır. Odaklayıcı ayna ise iç bükey
aynadır. Yansıtıcı üzerinden gelen ışın demetinin boyunu küçülterek kayıpsız olarak sensöre
yönlendirir.

4.1.2. Ayna Sistemi

Numuneden gelen ışık boyutu sensör yüzeyüne göre büyük olduğundan böyle bir ayna
sistemine ihtiyaç duyulmuştur. Resim 4.4’ de ayna sistemini görebilirsiniz. Ayna yüzeylerinin
temiz olması gereklidir. Cihaz onarımı uzun sürecekse mutlaka izolasyon kabini
kapatılmalıdır. İz bırakmayan özel temizleme solüsyonları ve tekstil ürünleri ile çizmeden
ayna yüzeyleri temizlenir.

Resim 4.4: Soldan sağa – giriş sliti, yansıtıcı ayna, odaklayıcı ayna

Resim 4.5: Işığın fotodedektöre ulaşımı

Ayna sisteminin sonrasında algılama işlemini gerçekleştiren optik sensör
bulunmaktadır. Cihazımızda analog sinyal çevrimi yapan bir sensör bulunmaktadır.
Teknolojik gelişmeler paralelinde direkt dijital bilgi verebilen sensörlerde yeni nesil
cihazlarda kullanılmaktadır. Sensör şapkaya benzer metal kılıf içerisinde, ışığa duyarlı ve
algılayan özel bir yüzey bulunmaktadır. Odaklanan ışık demeti bu yüzeye düşürülmekte ve
ışığın dalga boyu şiddeti oranında sensör uçlarında analog bir sinyal oluşmaktadır. Devre
üzerinde yapılan çalışmalarda sensör açısının değişmemesine özen göstermeli ve bu konuda
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dikkatli olunmalıdır. Yanlışlıkla yapılacak bir açı değişimi ölçüm hatalarına sebebiyet
verebilir. Resim 4.6’da sensörü daha yakından görebilirsiniz.

Resim 4.6: Optik sensör

Sensör uçlarında oluşan gerilim küçüktür. Bu nedenle oluşan sinyalin elektronik
olarak işlenebilmesi açısından yükseltilmesi gerekmektedir. Blok şemada görüldüğü gibi
sensörden hemen sonra oluşan sinyalin kazancını artıran yükselteç devresi kullanılmıştır. Bu
tür hassas işler için operasyonel amlifikatörler kullanılır. Op-amp’ların girişleri çok hassastır
ve en küçük değişimleri hissedebilir. Daha önceki modüllerde bu tür devreleri (işlemsel
yükselteçler modülü) yapmıştık. Burada sinyal de değişim olmaması için evirmeyen
yükselteç kullanılmıştır. OP serisi op-amp entegreleri kullanılmıştır. Bu tür op-ampların giriş
hassasiyetlerinin daha fazla olduğunu ve özellikle sensör çıkışları gibi düşük güçlü
sinyallerde daha etkili ve kayıpsız kazanç sağladığını görülmektedir. Resim 4.7’de bu
devreleri yakından inceleyebilirsiniz.

Resim 4.7: Op-amplı yükselteç devresi

4.1.3. ADC (Anolog Dijital Converter)

Yüselteç devresinden sonra gelen kat ise ADC (Anolog Dijital Converter) çevirici
devredir. Daha önce de anlatıldığı gibi anakart tamamen dijital yapıya sahiptir. Optik
algılayıcı sisteminde elde edilen analog bilgi anakart tarafından değerlendirilemez ve
işlenemez. Bu nedenle analog olarak elde edilen bilgi son olarak bu devre tarafından dijitale
çevrilerek anakarta gönderilir. ADC devresinin giriş ucuna uygulanan analog sinyal ADC
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entegresinin çıkış ayaklarından dijital olarak elde edilir. Elde edilen dijital veri 16 kanallı bir
veri haberleşme kablo grubu ile anakarta transfer edilir. Resim 4.8’de ADC devresini detaylı
görebilirsiniz.

Resim 4.8: ADC devresi

Bu ünitede olası arıza meydana getirebilecek elemanlar aktif devre elemanları, yani
entegrelerdir. Resim 4.8’de görüldüğü gibi entegrelerimiz devre üzerinde soketli olarak
montajlanmıştır. Soketler; devrelerde arıza hâlinde kolay değişime olanak vermektedir. Bu
tip devrelerde pasif devre elemanları sık arıza vermez. Bunun sebebi olarak düşük gerilim ve
düşük akımdır. Plaketimiz çift yüzlü olduğundan arıza hâlinde malzeme değişimi özel
ekipmanla yapılmalıdır. Arıza analizi ancak deneme yanılma yöntemi yani sağlam olduğuna
emin olduğunuz başka bir kartı deneyerek yapabiliriz. Ayrıca arıza kodları ile de arıza
analizi yapmanız mümkündür. Arıza karşınıza, “Ölçüm hatası veya hiçbir şekilde ölçüm
sonucu alınamamaktadır.” şeklinde çıkabilir. Burada yapılacak ilk işlem, ışığın doğru şekilde
devreye ulaştığını kontrol etmektir. Bu işlem sağlanıyorsa kartı sağlam bir kartla değiştirmek
ve çalışmasını kontrol ederek arızanın kartta olup olmadığına karar vermek gerekir. Eğer ki
kart sağlamsa anakart veri aktarım kablosu kontrol edilir. Kablo da sağlamsa anakart
arızalıdır diyebiliriz. Görüldüğü gibi arıza analizi ışık kaynağından anakarta kadar uzanan bir
hattı kapsamaktadır.

Arıza analizi sonucunda sorunun ADC kartında olduğu tespit edildiğinde kart
üzerindeki elemanlar kontrol edilir. Entegrelerin sağlamlık kontrolü AVO metre ile
yapılamadığından ilk olarak ısınma problemi olan entegreler tespit edilir. Daha sonra ise
şüphe duyulan entegreler soketten sökülerek yerine yenisi takılır. Bu işlemde bir şekilde
deneme yanılma yöntemine benzemektedir. Resim 4.9’da kart ve entegre söküm işlemi
gösterilmiştir.
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Resim 4.9: Kartın ve entegrelerin sökülmesi

Optik sensör arızalarında sensör değişimi yapıldıysa sensör değişiminden sonra
sensörün iç bükey aynayı görme açısı dikkatli bir şekilde ayarlanmalıdır. Burada özel
işlemler gerekebilir. Bu nedenle emin değilseniz kart değişim yolunu tercih ediniz.

Onarım işlemi bittiğinde basınçlı hava ile kart haznesini temizleyip tozdan arındırınız.
Gerekiyorsa ayna yüzeylerini iz bırakmayan bir ürünle temizleyiniz. Ünite kapağını toz ve
ışık contasının kontrolünden sonra yerine takarak cihazı test ediniz.

Arıza bilgi formunu yaptığınız onarıma uygun olarak doldurarak bir nushasını cihaz
dosyasında muhafaza ediniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Spektrofotometre cihazının optik algılayıcı kart değişimini aşağıdaki işlem

basamaklarını uygulayarak yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Eldiven ve iş önlüğü giyiniz.
 Servis el kitabının optik algılayıcı

kısımlarını ve talimatlarını okuyunuz.
 Anakart bağlantı soketini sökünüz.
 Toz ve ışık koruyucu kapağı sökünüz.
 Anakart bağlantı kablosunu karttan ayırınız.
 Kart montaj vidalarını sökünüz.
 Kartı çıkarıtınız ve yenisini takınız.
 Optik algılayıcı odaklama aynası karşıtlık

ayarlarının kontrol ediniz.
 Montaj vidalarını sıkınız.
 Anakart bağlantı kablosunu takınız.
 Koruyucu kapağı takınız.
 Cihazı toplayınız ve test ediniz.
 Arıza bilgi formunu doldurunuz.

 Önce iş güvenliği
 Servis el kitabını okuyunuz.
 Dikkatli sökünüz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1.Eldiven ve iş önlüğü giyiniz mi?
2.Servis el kitabının optik algılayıcı kısımlarını ve talimatlarını
okudunuz mu?
3.Anakart bağlantı soketini söktünüz mü?
4.Toz ve ışık koruyucu kapağı söktünüz mü?

5.Anakart bağlantı kablosunu çıkardınız mı?

6.Kart montaj vidalarını söktünüz mü?

7.Yeni kartı taktınız mı?
8.Optik algılayıcı odaklama aynası karşıtlık ayarlarının kontrol ettiniz
mi?
9.Anakart bağlantı kablosunu taktınız mı?
10.Koruyucu kapağı taktınız mı?

11.Cihazı test ettiniz mi?

12.Arıza bilgi formunu 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 sözcükleri yazınız.

1. Numune tarafından absorbe edilen ışık demeti yansıtıcı ve ………….. ayna üstüne
düşer.

2. Işığı algılayan optik sensör …………… sinyal verir.

3. Optik sensör çıkışındaki sinyal ………………. entegreleriyle yükseltilmektedir.

4. Optik algılayıcı ünitesinin en büyük sorunu ……..dur.

5. Kart üzerinde bulunan ……….. entegreleri, algılanan bilgiyi dijitale çevirir.

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

6. ( ) Optik algılayıcı ünitesi lambadan gelen ışık bilgisini ölçer.

7. ( ) Odaklayıcı ayna üzerine gelen ışığı yansıtıcı aynaya taşır.

8. ( ) Üniteyi ışık kaynakları ve tozdan korumak için özel contalı kapak kullanılır.

9. ( ) Ünite sırasıyla aynalar, sensör, ADC dönüştürücü ve kazanç devresinden meydana
gelmiştir.

10. ( ) Sensör değişimlerinde odaklama aynası-sensör karşıtlık ayarı mutlaka
yapılmalıdır.

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 faaliyetini başarıyla tamamladığınızda spektrofotometre cihazlarında
halojen lamba ve mercek değiştirebileceksiniz.

 Mikroskoplar modülündeki halojen lamba konusunu tekrar gözden geçiriniz.

5. SPEKTROFOTOMETRE CİHAZLARINDA
HALOJEN LAMBA VE MERCEK

5.1. Halojen Lamba Özellikleri

Halojen lambalar, güneş ışığına yakın derecede doygun ve doğal ışık özelliklerine
uygun ışık üretibilen lambalardır. Renk tayflarını tam oluşturabildiğimiz bu ışık kaynağı
hassas bir lambadır. Mikroskopta olduğu gibi elle temas hâlinde bozulabilmektedir.
Mikroskoplar modülünde detaylı bilgileri elde edebilirsiniz.

Cihazımızda da halojen lamba kullanılmıştır. Lambamız bu cihazımızda 12 V ile
çalışmakta ve 30-40 W gücündedir. Lambamızın besleme gerilimi güçlü bir köprü diyot,
büyük değerli bir kondansatör tarafından sağlanmaktadır. Her lambada olduğu gibi
cihazımızın lambası da ışık enerjisi yanında ısı enerjisi de üretmektedir. Lambadan
kaynaklanan yüksek ısı nedeniyle lamba ünitesi cihaz dışına monte edilmiştir.

Lambamızın yaydığı ışık, koruma kapağı yarığı içinden cihaz içine aktarılır. Cihaz
gövdesine sabit bir mercekten geçmektedir. Bu mercek dağınık olan ışık bileşenlerini
odaklamak ve daha güçlü bir ışık demeti elde etmek için kullanılmaktadır. Ayrıca ışığın
cihaz içerisinde dağılması engellenmiş olur. Burada odaklanan ışık demeti renk filtresine
ulaşmaktadır. Resim 5.1. ve 5.2.’de lamba sistemi görülmektedir.

ARAŞTIRMA
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Resim 5.1: Koruma kapağı ve lamba sistemi

Resim 5.2: Mercek ve renk filtresi

5.2. Mercek Sisteminin Yapısı, Mercek Çeşitleri

Mercek, ortak bir eksene sahip iki kırıcı yüzey vasıtasıyla sınırlanmış; cam, kuvars
veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden saydam maddelerden yapılan optik alettir. Mercekler
içinden geçen ışınların yönünü değiştiren camlardır.

Mercekler iki şekilde imal edilir. Bunlar;
 İnce kenarlı mercek
Ortası, kenarlarına nazaran kalın olan mercektir. Merceğe herhangi bir şekilde gelen

ışını kırarak optik eksene yaklaştırdığı için bu merceklere yakınsak mercek adı verilir. Asal
eksene paralel olarak gelen ışınları kırarak bir noktada toplar. Bu nokta, merceğin odak
noktasıdır. Odak ile mercek arasındaki cisimlerin görüntüleri ise daima düz, zahiri ve
cisimden büyüktür.

 Kalın kenarlı mercek
Ortası kenarlarından daha ince olan merceklere denir. Merceğe herhangi bir şekilde

gelen ışını, optik eksenden uzaklaştırdığı için kalın kenarlı merceklere ıraksak mercek adı
verilir. Kalın kenarlı merceklerin meydana getirdiği görüntü daima düz, zahiri ve cisimden
küçüktür.
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Şekil 5.1: (a) İnce kenarlı mercek (b) Kalın kenarlı mercek

Merceklerin ışık kırılmasına bağlı görüntü değişiklikleri Şekil 5.2. ve 5.3’te
gösterilmiştir. Resimlerde bulunan linklerde merceklerin görüntü üzerinde nasıl değişiklik
yaptığını animasyon olarak bulabilirsiniz.

Şekillerde de görüldüğü gibi zahiri görüntünün büyüklüğü, nesnenin odaklama
merkezine uzaklığına bağlı olarak değişmektedir.

Cihazımızda kullanılan mercekte ince kenarlı olup lambadan çıkan dağınık ışığı, ışın
demeti hâlinde odaklar. Bu işlemle ışık gücü artırılmış olur. Resim 6.8’de ayrıntılı olarak
cihazımızın merceğini ve yerleştiriliş düzenini görebilirsiniz. Aşağıdaki şekilde ise ince
kenarlı merceğin ışın demetini nasıl oluşturduğu gösterilmiştir.

Şekil 5.2: İnce kenarlı mercek

Şekil 5.3: Kalın kenarlı mercek
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Şekil 5.4: Işığın odaklanması

Bu ünitedeki başlıca arızalardan biri lambanın bozulmasıdır. Lamba aşırı ısı yaymakta
ve buna bağlı olarak sık arıza vermektedir. Arıza durumunda iki olasılık bulunmaktadır. İlk
olarak lambanın besleme gerilimi kontrol edilmeli, gerilim mevcutsa lamba bozuktur.
İkincisi ise yine lamba uçlarındaki gerilim ölçülür, gerilim yoksa arıza besleme devresinde
aranmalıdır. Lamba arızalı ise lamba değiştirme yoluna gidilir. Lamba koruma muhafazı
sökülür, besleme devresinden gelen enerji kabloları çıkarılır ve yenisi tekrar yuvasına
oturtulmak suretiyle bağlantıları yapılır.

Resim 5.3: Koruma kabininin sökülmesi
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Resim 3.4: Lambanın sökülmesi

Onarım sonrasında daha önceleri anlatıldığı gibi arıza bilgi formu yapılan işleme
uygun olarak hazırlanır ve cihaz dosyasına işlenir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Spektrofotometre cihazının lambasını değiştiriniz.

İşlem Basamakları Öneriler
 Eldiven ve iş önlüğü giyiniz.
 Servis el kitabının ışık kaynağı kısımlarını

ve talimatlarını okuyunuz.
 Koruma kabini çıkartınız.
 Lamba enerji bağlantılarını sökünüz.
 Lambayı yuvasından çıkartınız.
 Yeni lambayı takınız.
 Kablo bağlantılarını yapınız.
 Cihazı test ediniz.
 Koruma kabinini takınız.
 Cihazı toplayınız ve test ediniz.
 Arıza bilgi formunu doldurunuz.

 Önce iş güvenliği
 Servis el kitabı talimatlarını okuyunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1.Eldiven ve iş önlüğü giydiniz mi?
2.Servis el kitabının ışık kaynağı kısımlarını ve talimatlarını okudunuz
mu?
3.Koruma kabinin çıkardınız mı?
4.Lamba enerji bağlantılarını söktünüz mü?

5.Lambayı yuvasından çıkarttınız mı?

6.Yeni lambayı taktınız mı?

7.Kablo bağlantılarını yaptınız mı?

8.Cihazı test ettiniz mi?
9.Koruma kabinini taktınız mı?

10.Cihazı toplayıp ve test ettiniz mi?

11.Arıza bilgi formunu doldurdunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kontrol listesine göre
değerlendiriniz. Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda eksiğiniz varsa, faaliyetteki ilgili
konuları tekrarlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Spektrofotometre cihazında kullanılan lamba ………………. lambadır.

2. Lambadan gelen ışığı odaklayan ………………… bulunur.

3. Cisimleri olduğundan daha küçük gösteren mercekler .......... kenarlı merceklerdir.

4. Mercekler, içinden geçen ışınların .................. değiştiren camlardır.

5. Asal eksene paralel olarak gelen ışınları kırarak bir noktada toplar. Bu nokta
merceğin ........ noktasıdır.

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–6

Bu öğrenme faaliyetini başarıyla tamamladığınızda, spektrofotometre cihazlarında
yazıcı ve mekanik arızalarını giderebileceksiniz.

 Yakınınızdaki bir sağlık kuruluşuna giderek bu tür cihazlarda ne tür yazıcılar

kullanılmaktadır, araştırınız. Yazıcılar ve mekanik sistemler ile ilgili bilgi

toplayınız.

6. SPEKTROFOTOMETRE CİHAZLARINDA
YAZICI VE MEKANİK SİSTEMLER

6.1. Yazıcı Arızaları ve Özellikleri

Spektrofotometre cihazında kullanılan yazıcı türleri genellikle küçük tip nokta vuruşlu
yazcılardır. Nokta vuruşlu yazıcılar eski teknoloji olmasına rağmen fatura, tahsilat makbuzu,
kamyon kantar ölçüm sonuçları, küçük boyuttaki tıbbi cihazlarda sürekli form özelliğinden
dolayı hâlâ kullanılmakta ve üretimine devam edilmektedir. Bu yazıcılar teknolojik olarak
zamanla gelişmemiş aynı sistemde üretilmektedirler.

Yazıcılarda her elektronik cihazda olduğu gibi arıza yapmakta ve bakıma ihtiyaç
duymaktadır. Tıbbi cihaz yanında bir bütün olarak verildiğinden bu makineninde onarım ve
bakımı bizleri ilgilendirmektedir. Yazıcımızn montajı; cihazın montajı öğrenme faaliyetinde
verilmişti. Fakat, bakım ve onarım konusu ise uzmanlık gerektiren bir konudur. Ayrıca bu tip
yazıcılar elektrik-elektronik teknolojileri alanı büro makineleri teknik servisi dalı konuları
içinde bulunmaktadır. Sonuç olarak bu tip yazıcılar kapsam olarak büro makineleri teknik
servisi dalı içindeki konularda işlenmiştir. Büro makineleri teknik servisi dalı ders içeriğinde
“nokta vuruşlu yazıcılar” modülü kapsamlı olarak konuyu anlatmıştır. İlgi ve beceriniz
doğrultusunda bakım ve onarımları kendiniz yapabilir veya işin uzmanı bir teknisyene
yaptırabilirsiniz.

6.2. Mekanik Sistemin Yapısı Çalışması ve Arıza Onarımı

Spektrofotometre cihazında yapılacak teste uygun renk filtresi seçimi ve ışığın renk
tayflarına ayrılması gerekmektedir. Işık kaynağından alınan ışık demeti monokromatör adı
verilen bir prizma ile renk tayflarına ayrılmakta ve cihaz tarafından test türüne göre sadece
bir renk tayfı slitten geçerek numuneye ulaştırılmaktadır. Bu işlemi gerçekleştirmek için
monokromatörün hareketli olması gerekmektedir. Aynı şekilde renk filtresinin de hareketli

ARAŞTIRMA
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olması gerekir. Elektronik sistemlerde hareketi sağlayan elemanlar motorlardır. Cihazımızda
iki adet step motor vardır. Biri direkt olarak miline bağlı olan bir daire ve uçlarındaki renkli
camlar ile renk filtresini yönlendirmekte, diğeri ise mekanik bir sistem ile monokromatörü
hareket ettirmektedir. Resim 6.1’de detayları görebilirsiniz.

Resim 4.1: Mekanik hareket sistemi

Renk filtresi direkt motor miline bağlı daire uçlarına çeşitli renklerde daire camların
yapıştırılması ile oluşmuştur. Motorun dönmesi ile birlikte renkli camlar ışık kaynağı
odaklama merceği çıkışındaki ışık demetini keserek ışığı rengini değiştirmektedir. Burada
filtre süzme anlamında değil renk tayfını değiştirme anlamında kullanılmaktadır. Cihaz
yapılacak ölçüme göre filtre camını yani ışık rengini kendisi otomatik olarak seçmektedir.
Bazı testlerde saf ışık kaynağından elde edilen ışık da kullanılmaktadır. Bu durumda motor
dairenin cam olmayan boş kısmını mercek önüne hizalar. Böylece ışık hiçbir değişime
uğramadan numune üzerine gönderilir. Step motor kontrolü anakart üzerindeki motor kontrol
ünitesi tarafından yapılmaktadır. Besleme gerilimi yine anakart üzerinden sağlanmaktadır.

Motor arızalarında üç olasılık bulunmaktadır. Anakart motor kontrol ünitesi, motorun
kendisi veya aradaki kablo bağlantısında arıza oluşabilir. Arıza tespiti ölçüm yapılmak
kaydıyla kolaylıkla saptanabilir. Resim 6.2’de renk filtresi ve step motorunu daha net
görebilirsiniz.

Resim 6.2: Renk filtresi
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Mekanik sistemin çalışması biraz karmaşıktır. Burada asıl amaç monokromatöre açı
vermektir. Aynı zamanda teste uygun renk tayfını hareketli monokromatör sayesinde slit
üzerinde numuneye ulaştırmaktır. Sistemin çalışmasını ve sistemin iç yapısını Şekil 6.1. den
daha iyi anlayabiliriz. Sistem üzerinde her parçanın ismi bulunmakla beraber burada daha iyi
takip edebilmeniz için harflerle isimlendirilmiştir.

Step motor miline bağlı olan dişli (L) aktarma kayışı ile (M) daha büyük olan dişliyi
(J) çevirmektedir. Motorun döndürme hızı oldukça düşüktür. Büyük dişliye (J) sabitlenmiş
olan elemanıda (K) beraberinde hareket ettirmektedir. Metal olan bu parça (K) şekildende
görüldüğü gibi oransız yarım elips biçimindedir. Dış kenarına temaslı olan ve bir mile bağlı
hareket edebilen kolu (I) itmek için tasarlanmıştır. Şekilde de görüldüğü gibi oransız olması
kolun ileri-geri hareketini sağlamaktadır. Elips parçanın (K) ucundaki çıkıntı hareketin
sonlandırılmasını sağlayan optik algılayıcı (R) gözünü kapatmak için tasarlanmıştır. Dönüş
bitiminde bu uzantı göz boşluğuna girerek işlemciye uyarı gönderir ve motor dönüşünü
durdurarak daha fazla kolun açılmasını önler. Hareketin tersinde kol geri çekme yayı ile ilk
konumuna geri döner. Kol (I) milinin (H) diğer tarafında ise monokromatör (G)
bulunmaktadır. Kol hareketi ile birlikte monokromatör açısı değişir ve test için gerekli olan
renk tayfını, numune (P) girişi olan slite (O) hizalar.

Şekil 6.1: Mekanik sistemin yapısı
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Işığın monokromatöre kadar olan yolculuğunu inceleyelim. Işık kaynağından (A)
çıkan ışık ince kenarlı mercek (B) tarafından odaklanarak demet hâline getirlir. Renk filtresi
(C) üzerinden mekanik sistem girişi olan slitten (D) kapalı alana geçişini yapar. Mekanik
sistemin ışık izoleli olması testin gün ışığından etkilenmesini önlemektedir. Mekanik
sistemden içeri giren ışık demeti yansıtıcı aynalar (E)(F) üzerinden monokromatöre aktarılır.
Monokromatörde renk tayflarına ayırlarak numune üzerine düşürülür ve bu şekilde ölçüm
yapılmış olur.

Mekanik sistem cihazın ortasındadır. Cihaz kapağı açıldığında ilk göze çarpan
kısımlardan biridir. Sistem içerisinde hassas bir mekanizma mevcuttur. Bu nedenle sistem
kabini izalasyonu ve montajı çok sağlamdır. İzolasyon toza ve ortamdan kaynaklanan diğer
ışık kaynaklarına karşı yapılmıştır. Resim 6.3’te ayrıntıları görebilirsiniz. Ayrıca yukarıda
şeması verilen mekanik sistemin gerçek detaylarınıda bu resimde inceleyebilirsiniz.

Resim 6.3: Mekanik sistem

Resim 6.4 ve 6.5’te mekanik sistemi oluşturan elemanları daha detaylı görebilirsiniz.
Mekanik sistem kolay arıza verebilecek bir yapıda değildir. Elektronik yapıya sahip
olmaması ve ağır iş yükü olmaması nedeniyle pek problem yaşanmaz. Step motor
arızalarında ise genellikle anakart kaynaklı problemler oluşmaktadır. Bu durumda en kolay
arıza analiz yöntemi çalıştığından emin olunan harici bir step motor kullanarak arızanın step
motordamı yoksa anakartta mı olduğuna bakılarak verilir. Mekanik sistemin sökülmesi
aşağıdaki resimlerde gösterilmiştir.
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Resim 6.4: Step motor ve hareket aktarım elemanları

Resim 6.5: Monokromatör hareket kolu ve hareket sonlandırma sensörü

Resim 6.6: Mekanik sistemin sökülmesi



74

Resim 6.7: Mekanik sistem koruyucu kapakların sökülmesi, iç görünüm

Resim 6.8: Ayna, monokromatör ve diğer elemanların sökülmesi
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6.3. Küvet Ünitesi

Renkli solüsyonun konduğu ünitedir. Küvetin konulduğu birim kapalı bir kaptır.
İçerisinde küvet tutucu mekanizma vardır. Biraz güç uygulamak suretiyle küvet tutucu
mekanizmaya takılıp çıkartılabilir. Tutucu mekanizma içerisinde küvetin sabit kalması için
esnek yapıya sahip bir metal parça bulunmaktadır. Bu metal küveti iterek sabit kalmasını
sağlar. Ayrıca bazı modellerde küveti çıkarmadan yıkamak için giriş ve çıkış olmak üzere
yıkama ünitesine giden iki adet hortum bulunmaktadır. Yıkama ünitesi cihaz yanında
opsiyonel olarak kullanıcı isteği doğrultusunda satıcı firmalar tarafından sağlanmaktadır. Bu
ünitede arıza oluşturabilecek herhangi elektronik veya mekanik sistem bulunmamaktadır.
Küvet ünitesine cihaz kabini dışından kolay ulaşım için kapak eklenmiştir. Ayrıca kapak
ölçüm esnasında ölçümün olumsuz etkilenmemesi için ışık izolasyonu sağlamaktadır.
Aşağıdaki resimlerde ayrıntıları görebilirsiniz.

Resim 6.9: Küvet ünitesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
Mekanik sistemde arıza onarımı sonrası arıza kayıt belgesi daha önceki konularda

anlatıldığı gibi doldurularak muhafaza edilir.

Mekanik sistem üzerindeki step motor arızasını gideriniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Eldiven ve iş önlüğü giyiniz.
 El takımlarını ve bakım malzemelerini

hazırlayınız.
 Servis el kitabından bakım talimatlarını

okuyunuz.
 Mekanik sistemi sökünüz.
 Step motoru sökünüz.
 Step motor bağlantı kablolarını sökünüz.
 Yeni step motorunu takarak bağlantı

vidalarını sıkınız.
 Mekanik sistemi monteleyiniz.
 Fonksiyon testini yapınız.
 Arıza bilgi formunu doldurunuz.

 Önce iş güvenliği
 Servis el kitabından bakım talimatına

bakınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1.Eldiven ve iş önlüğü giydiniz mi?
2.El takımlarını ve bakım malzemelerini hazırladınız mı?
3.Servis el kitabından bakım talimatlarını okudunuz mu?
4.Mekanik sistemi söktünüz mü?

5.Step motoru söktünüz mü?

6.Step motor bağlantı kablolarını söktünüz mü?

7.Yeni step motorunu takarak bağlantı vidalarını sıktınız mı?

9.Mekanik sistemi montelediniz mi?
10.Fonksiyon testini yaptınız mı?

11.Arıza bilgi formunun 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. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağının oluşturduğu ışık demetini cihaz
girişinde ölçüme göre renklendirir?

A) Monokromatör C) Giriş sliti

B) Renk filtresi D) Odaklama merceği

2. Mekanik hareketin tamamlandığını algılayan devre elemanı aşağıdakilerden

hangisidir?

A) LDR C) Sonlandırma switchi

B) Sonlandırma optik algılayıcısı D) Fototransistör

3. “Step motor hareketini mekanik sisteme aktaran elemandır.” tanımı

aşağıdakilerden hangisi için söylenmiştir?

A) Kayış C) Dişli

B) Geri çekme yayı D) Hepsi

4. Aşağıdakilerden hangisi mekanik sistem elemanlarından değildir?

A) Monokromatör C) Step motor

B) Küvet D) Yansıtıcı ayna

5. Mekanik sistem içinde renk filtreniden sonraki eleman aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Küvet C) Yansıtıcı ayna

B) Monokromatör D) Odaklama merceği

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–7

Bu öğrenme faaliyetini başarıyla tamamladığınızda, spektrofotometre cihazlarında
bakım yapabileceksiniz.

 Bulunduğunuz bölgedeki teknik servislerden bu cihazlara yapılan bakım

türlerini araştırınız.

7. SPEKTROFOTOMETRE CİHAZLARINDA
HATA MESAJLARI VE BAKIM

7.1. Hata Mesajlarıyla Arıza Analizi

Spektrofotometre cihazında komplike bir bilgisayar sistemi bulunmaktadır. Cihazın
işleyişi yanında bu sistem işleyiş parametrelerini de kontrol ederek olası hataları ve
problemleri kullanıcıya bildirir. Bu bildirimler kullanıcı ve teknik servis görevlisine arıza
veya giderilebilecek tür hataların çözümünde yardımcı olacak yönlendirmeleri barındırır.
Hata veya arıza giderildikten sonra cihaz sıfırlanır. Daha sonra test işlemlerine devam edilir.
Hata mesajları iki farklı önem derecesine sahiptir. Bunlardan bir tanesi hayati sınıfında olan,
cihaz çalışmasını ve ölçüm sonuçlarını direkt etkileyen ve mutlaka müdahale gerektiren
hatalar, diğeri ise, genellikle aksesuar veya yazılım kaynaklı kendi kendine ya da küçük
müdahalelerle düzeltilebilen hatalardır.

Şimdiye kadar anlatılan hata mesajları ile ilgili konular cihaz kullanım ve servis
kılavuzlarında ayrıntılı şekilde verilmiştir. Aşağıda hata mesajları ile ilgili birkaç örnek
vardır.

Hata kodu: E38 Hata sınıfı: GEÇİCİ
Hata açıklaması: Seri port zaman dışı. Bir karakterin iletimi 15 sn den daha uzun

sürüyor. Arıza giderildiği zaman düzelme girşimi oluyor, aksi hâlde E93 hata koduna
geçiyor.

Olası problemler:
Seri port bağlı değil.
Bilgisayar kapalı veya hazır değil.
Bağlantılar kötü
MPU board arızası

Yukarıdaki örnekte hata kodunun E38 olduğu ve bu oluşan hatanın sistem işleyişi
açısından geçici olduğunu anlamaktayız. Burada geçici ifadesi sistemin temel işleyişini
etkilememesidir. Hatta diğer açıklamalardan oluşan hatanın cihaza dışarıdan bağlanan bir

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–7
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başka cihazın neden olduğunu söyleyebiliriz. Hata açıklama kısmında seri port iletişim
hızının normalinden çok geç olduğunu, sistemin düzeltme girşimlerine cevap vermediği
anlaşılıyor. Burada bahsedilen cihaz başka bir bilgisayar, yazıcı, hastane otomasyon sistemi
veya PACS sistemi gibi bir cihaz olabilir.

Hatanın 4 adet olası nedeni sıralanmıştır. Bu sıralamalarda ilk sıradaki en olası
sebeptir. Önem sırasına göre diğer hata olasılıkları da hataya neden olabilir. Buradaki
örnekte cihaz seri prota bağlı olmaması yüksek ihtimalken, anakart arızası düşük ihtimal
dâhilindedir. Yalnız şu unutulmamalıdır: Son sırada ve düşük ihtimal de olsa en son olasılık
da arızaya sebebiyet verebilir. Burada izlenecek yol, 1. sıradan son sıraya kadar tüm
ihtimallerin irdelenmesidir.

Bir başka örnek hata kodu ise;
Hata kodu: E43 Hata sınıfı: HAYATİ
Hata açıklaması: ADC veya ilgili devre arızası
Olası problemler:
ADC board arızası
İlgili bağlantılarda problem
Yanlış ADC board monte edilmiş
MPU ve yazılım kristal hızları arasında yanlış eşleşme
MPU board arızası

E43 hata kodu ise cihazın çalışmasını etkileyen, test sonuçlarının yanlış
sonuçlandırılması gibi hatalara meydan verebilecek hayati önemi bulunan bir arızadır.
Cihazın çalışması durdurulmalı ve mutlaka teknik destek alınmalıdır.

Hata açıklamasında görüldüğü gibi optik okuyucu kartla ilgili bir problem
yaşanmaktadır. İlk sırada optik okuyucu kartının arızalı olabileceği belirtilmiştir. Sağlam
olduğundan emin olunan başka bir kart takılarak cihaz test edilir. Arıza hâlâ devam ediyorsa
ikinci aşamaya yani anakart optik okuyucu bağlantı kablosu ve soketleri kontrol edilir. Sorun
burada değilse servis dokümanları yardımı ile üzerindeki optik okuyucu kartın doğru kart
olup olmadığına bakılır. Doğru kart ise anakart ve optik okuyucu kartın işlemci hızları (veri
paylaşım ve işleme hızları) senkron olup olmadığına bakılır. Eğer ki sorun bu da değilse en
son anakart değiştirilir. Hata kodlu arıza analizi ve onarım işlemlerinde sorun mutlaka
belirtilen ünite veya elemanlardadır. Kılavuzda tarif edilen işlemler yapıldığında genellikle
başarıya ulaşılır. Çünkü bu kodlar üretici firma tarafından uzun tecrübeler sayesinde
hazırlanmış bilgilerdir. Zaten daha önce anlatılan arıza analizlerinde de, arızanın tanımı ve
yapılacak arıza analizinin kapsamı birbiri ile örtüşmektedir.

7.2. Spektrofotometre Cihazının Temizliği

Cihazımızda bakım türleri iki çeşittir. Birincisi temizlik, diğeri ise çalışma ömrünü
tamamlamış elemanların değiştirilmesidir. Bu kısımda cihazın temizliği anlatılacaktır.
Kullanıcı seviyesindeki temizlik, her gün standart olarak yapılan kabin dış yüzeylerin
temizlenmesidir. Bu türdeki temizlik için teknik ekibe ihtiyaç yoktur. Metal bir kabine sahip
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olan cihazımız paslanmaya karşı fırın boyalıdır. Cihazın dış yüzeyi genel amaçlı bir deterjan
ile temizlenebilir. Burada dikkat edilecek husus ise sırasıyla şu şekildedir.

Elektrik enerjisinde doğabilecek tehlikelere karşı cihaz kapatılarak fişten
çıkarılmalıdır.

Kabin temizliği esnasında cihaz içerisine nem girme olasılığına karşı temizlik
yapmaya yetecek kadar nemlendirilmelidir.

Kasa üzerindeki tozlar fırça veya pamuklanmayan ve kıl bırakmayan bir kuru bezle
alınmalıdır.

Sonraki temizlik yine aynı türdeki bir nemli bezle, aşındırıcı özelliği bulunmayan bir
deterjanla yapılmalıdır.

Temizlik esnasında ekran bölümü fazla baskıya maruz bırakılmamalıdır.
Temizlik bitiminde cihaz mutlaka kurulanmalı ve deterjan artığı bırakılmamalıdır.

Cihaz yüzeyi kullanıcı tarafından yukarıda anlatıldığı gibi haftada en az bir kez
temizlenmelidir. Temizlik açısından cihaz içi temizliği ise gerekli hâllerde teknisyen
tarafından yapılmalıdır. Örneğin yansıtıcı aynalar, monokromatör ve merceklerin temizliği
teknisyen tarafından yapılmalıdır. Bahsedilen elemanlar koruyucu kabinler içinde
olduğundan sık temizlenme ihtiyacı duyulmaz. Bu elemanların üzerindeki toz ve partikül
birikimi ışık üzerinde ekstra kırılmalara neden olabilir. Bu elemanlar özellikle onarım
esnasında kabinlerin açılması ve uzun süre kapanmaması durmunda kirlenir. Bu nedenle
koruyucu kabinleri mümkün olduğunca kısa süreli açılmalı ve mutlaka izolasyon süngerleri
mutlaka kontrol edilmelidir. Yansıtıcı ayna ve mercekler yumuşak, tüy bırakmayan tekstil
ürünleri ile özel cam temizleme solüsyonları ile temizlenmelidir. Temzileme esnasında
yüzeyin çizilmemesine dikkat edilmelidir.
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7.3. Ömürlü Elemanların Değişimi

Cihaz arıza vermese de belirli bir süre içinde fonksiyonları azalan ya da biten
elemanlarımız mevcuttur. Bu tür elemanların periyodik süreler sonunda değiştirilmesi
gerekmektedir. Bu elemanların başında halojen lamba gelmektedir. Cihazımızın lambası
takriben iki yıl içinde testler için gerekli güçteki ışınları üretmez. Akkor flamanı yıpranan
lambanın ışık kuvveti azalır. Bu nedenle değişmesi gerekir. Bu tür elemanların değişimi
teknik servis ekibi tarafından yapılmalıdır. Bu elemanın takibi yine teknik servis elemanının
görevidir. Ömürlü elemanların değişim takipleri hiçbir şekilde kullanıcıya bırakılmaz. Daha
önceki öğrenme faaliyetinde anlatıldığı gibi lamba yerinden sökülerek yenisi ile dikkatli bir
şekilde değiştirilir. Lamba değişimi sonrası mutlaka bir takım ayna ve lamba konum ayarları
yapılmalıdır. Bu ayar sistemleri marka ve model türlerine göre farklılıklar arz etmektedir. Bu
nedenle bu ayarları servis kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapmanız gerekmektedir.

Periyodik zamanlarda değişimi yapılması gereken bir başka eleman ise küvettir.
Küvetler her ne kadar sağlam kuvars kristalinden yapılmış olsa da zamanla çizik veya
yüzeyinde birtakım kalıntılar birikebilmektedir. Bu da ölçüm sonucunu direkt olarak
etkilemektedir. Bu nedenle ölçüm küvetleri belirli zaman aralıklarında değiştirilmelidir. Aynı
şekilde ışık filtresi ünitesindeki renkli cam lensleri küvet gibi ömürleri bittiğinde
değişmelidir.

Zamanından önce yapılmış bakım, zaman ve para kaybına; zamanı geçmiş bakım ise
telafisi zor hatalara meydan verebilir. İmalatçı firmanın önermiş olduğu zaman periyotlarına
uyulmalıdır.

Bakım işlemleri bittiğinde mutlaka bakım evrakları, formları doldurulmalı ve cihaz
dosyalarında muhafaza edilmelidir. ayrıca kullanıcının yapması gereken bakımlar mutlaka
kontrol edilmelidir.

Spektrofotometre cihazının periyodik bakım cetvelini pano üzerine hazırlayınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Spektrofotometre cihazlarında bakım yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Pano ve gerekli malzemeleri hazırlayınız.
 Servis el kitabından bakım talimatlarını

okuyunuz.
 Bakım türlerini belirleyiniz.
 Bakım başlıklarını beliryeniz.
 Periyodik bakım zamanlarını belirleyiniz.
 Bakım tablosu oluşturunuz.
 Bakım başlıklarını bakım türlerine göre

gruplayarak tabloya yazınız.
 Bakım başlıklarının bakım tarihlerini

belirleyiniz.
 Panoyu kaplayınız ve atölyenizde uygun

yere asınız.

 En sık yapılan bakımdan, uzun
aralıklarla yapılan bakımlara doğru

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1.Pano ve gerekli malzemeleri hazırladınız mı?
2.Servis el kitabından bakım talimatlarını okudunuz mu?
3.Bakım türlerini belirlediniz mi?

4.Bakım başlıklarını belirlediniz mi?
5.Periyodik bakım zamanlarını belirlediniz mi?

6.Bakım tablosu oluşturdunuz mu?
7.Bakım başlıklarını bakım türlerine göre gruplayarak tabloya
yazdınız mı?
9.Bakım başlıklarının bakım tarihlerini belirlediniz mi?

10.Panoyu kaplayınız ve atölyenizde uygun yere astınız mı?

DEĞERLENDİRME

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

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1- ( ) Geçici hata kodları ölçüm sonuçlarını veya cihaz çalışmasını direkt etkiler.

2- ( ) Hata kodları arıza analizini kolaylaştırır.

3- ( ) Hata kodlarından arıza sebebini kesin ifadelerle öğrenebilir.

4- ( ) Cihaz yüzeyini tiner ile temizleyebiliriz.

5- ( ) Cihaz temizliğinde kullandığımız bez, tüy bırakmamalıdır.

6- ( ) Cihazla ilgili tüm bakım zamanlarını kullanıcı takip eder.

7- ( ) Cihaz peryodik bakım zamanlarını kullanıcı tavsiyelerini dikkate alarak

belirlemeliyiz.

8- ( ) Işık kaynağı lambayı en falza iki yılda bir değiştirmeliyiz.

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–8

Bu öğrenme faaliyetini başarıyla tamamladığınızda spektrofotometre cihazlarında
kalibrasyon yapabileceksiniz.

 Daha önceki modüllerde görmüş olduğunuz kalibrasyon konularını tekrar

ediniz.

 Bulunduğunuz şehirde kalibrasyon yapan işletmelere giderek konu hakkında

detaylı bilgi alınız.

8. SPEKTROFOTOMETRE CİHAZLARINDA
KALİBRASYON

8.1. Cihaz Kalibrasyon Kapsamı

Spektrofotometre, hastaların idrar ve kan analizi vücut fonksiyonları ile ilgili oldukça
fazla veri elde etmemizi sağlayan analiz biçimidir. Bu nedenle cihazın doğru ölçüm yapması,
yanlış teşhis ve buna bağlı olarak yanlış tedavilerin önlenmesine katkı sağlamaktadır. Bu
nedenle cihazın kullanım sıklığına göre en az yılda bir, en fazla iki yılda bir kalibrasyonunun
yapılması gerekmektedir.

Cihazımızda yapılan kalibrasyon iki çeşittir. Bunlardan bir tanesi elektriksel güvenlik
analizidir. Her elektrikli cihazda olduğu gibi elektriksel olarak cihazın güvenli olduğu test
edilir. Diğer kalibrasyon işlemi ise ölçüm sapmasının tespiti, başka bir deyişle cihazın ölçüm
sonuçlarının ne kadar doğru olduğu tespit edilir. Bu kalibrasyon işlemlerinin yapılmasının
ardından cihazımızın kalibrasyon sertifikası düzenlenir.

8.2. Elektriksel Güvenlik Kalibrasyonu

Bu kalibrasyon ölçü aleti ile manuel yapılabilir fakat bu işlem yüksek tecrübe ve
zaman gerektirir. Günümüzde yapılması gereken elektriksel güvenlik testlerinin tamamını
aynı anda ve otomatik yapabilen elektriksel güvenlik test cihazları piyasada bulunmaktadır.
Bir işletme için fazla maliyeti olmayan bu test cihazları zaman ve doğruluk açısından daha
kesin sonuçlar verebilmektedir. Aşağıdaki resimde bu tür özellikleri bulunan biyomedikal
cihazlar için tasarlanmış bir test cihazı görmektesiniz.

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–8

AMAÇ
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Elektriksel güvenlik analizörü ile cihazın elektriksel güvenliğini belirleyen
parametreleri kontrol ederiz. Bunlar testler aşağıda belirtilmiştir.

Besleme voltajı testi
Topraklama direnci testi
Akım tüketimi testi
Yalıtım direnci testi
Kaçak akım testleri
Toprak kaçak akımı testi
Temas bölgesi şebeke kaçak akımı testi
Hasta kaçak akımı testi
Şase kaçak akımı testi
nokta arası kaçak akımı testi yapılabilmektedir.

Resim 8.1: Elektriksel güvenlik analizörü

Cihazımızın fişini elektriksel güvenlik analizörünün üzerindeki prize takarak standart
testlerimizi yapmak suretiyle cihazın elektriksel güvenlik analizi yapılmış olur. Sonuçlar
varsa ortalama değerler hesaplanarak kalibrasyon formuna işlenir.

8.3. Ölçüm Kalibrasyonu

Bu kalibrasyon, cihazın yapmış olduğu testlerde doğruluk oranını ortaya çıkarmak için
gereklidir. Cihazın ölçüm hata (sapma) oranını belirlemektir. Diğer cihazlarda var olan ısı,
devir, zaman gibi yapılan kalibrasyonlar spektrofotometre için geçerli değildir. Çünkü
cihazımızda bu türdeki parametreler mevcut değildir. Cihaz ölçüm sonuçlarını direkt kan
sıvısı üzerinden yaptığı için kalibratör kan kullanılır. Kalibratör kanı, ölçüm yapılacak olan
parametreleri doğru metodlarla yapılmış ölçümlere dayanan, kan içindeki ölçüm oranları
bilinen yani ölçümü doğru şekilde yapılmış kan örneğidir. Kalibratör kanı, normal numune
ölçümünde olduğu gibi teste tabi tutulur. Cihazdan aldığımız verileri kalibratör kanı
sonuçları ile karşılaştırarak cihazımızın sapma oranını belirlenir. Bu işlemi yeteri kadar
tekrar etmek suretiyle çıkan sonuçların ortalaması alınmaktadır. Diğer çevresel şartların
etkiside hesaplanarak cihazın sapması bulunmuş olur. Kalibrasyon evrakları düzenlenerek
cihaz tekrar kullanıma sunulur.
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Resim 8.1: Kalibratör kanı

Resim 8.2: Kalibratör kanı sonuçları



89

8.4. Kalibrasyon Sertifikası

Kalibrasyon işlemi bittiğinde mutlaka kalibrasyon etiketi hazırlanmalı, kalibrasyon
tarihi ve geçerlilik süresi etikette belirtilmelidir. Kalibrasyon sertifikası üzerinde ise cihazın
kimlik bilgileri ve yapılan işlemler ve bulunan hesaplama sonuçları bulunmalıdır. Aşağıdaki
resimde örnek sertifika resmi görebilirsiniz.

Resim 8.3: Örnek sertifika
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UYGULAMA FAALİYETİ
Spektrofotometre cihazının elektriksel güvenlik testini yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Gerekli iş güvenliği tedbirlerini alınız.
 Servis el kitabından kalibrasyon

talimatlarını okuyunuz.
 Elektriksel güvenlik analizör cihazını

hazırlayınız.
 Test bağlantılarını yapınız.
 Elektriksel test ölçümlerini yapınız.
 Analiz sonuçlarını bilgisayar simülasyon

programına aktarınız.
 Ölçüm sonuçlarını değerlendiriniz.
 Kalibrasyon sertifikasının ilgili bölümlerini

sonuçlara göre doldurunuz.

 İş güvenliğini alınız.
 Bağlantıları kontrol ediniz.

KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1.Gerekli iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?
2.Servis el kitabından kalibrasyon talimatlarını okudunuz mu?
3.Elektriksel güvenlik analizör cihazını hazırladınız mı?

4.Test bağlantılarını yaptınız mı?
5.Elektriksel test ölçümlerini yaptınız mı?

6.Analiz sonuçlarını bilgisayar simülasyon programına aktardınız mı?

7.Ölçüm sonuçlarını değerlendirdiniz mi?
8.Kalibrasyon sertifikasının ilgili bölümlerini sonuçlara göre
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.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1- ( ) Kalibrasyon işlemi, cihazda çalışma esnasında oluşan arızaları gidermektir.

2- ( ) Elektriksel güvenlik testi kullanıcı sağlığını korumak için yapılır.

3- ( ) Cihazın çalışmasında problem yoksa, kalibrasyon zamanı elektriksel güvenlik testi

yapılmasa da olur.

4- ( ) Ölçüm kalimbrasyon testi bir nevi karşılaştırmalı ölçümdür.

5- ( ) Kalibratör kanı ile bir sefer kalibrasyon yapılması sapma hesabı için yeterlidir.

6- ( ) Kalibrasyon sonucu hesaplanan sapma oranı referans aralıkları dışında ise

kalibrasyon teknisyeni cihazın arızasını onarır.

7- ( ) Kalibrasyon zamanı gelmeden de kalibrasyon yapılabilir.

8- ( ) Kalibrasyon periyodik zaman aralığı en fazla 2 yıl olmalıdır.

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

“Spektrofotometre cihazı çalışmıyor. Fonksiyon belirtisi yok, göstergelerde çalışma
belirtisi yoktur. Besleme ünitesi arızasından şüphelenilmektedir.”

Yukarıdaki bilgiler ışığında cihazda gerekli olan işlemleri yapınız. Yaptığınız işlemler
sonucunda onarım için arıza bilgi formunu doldurunuz. Yaptığınız işlemleri raporlayınız.
Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ediniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Eldiven ve iş önlüğünüzü giyiniz.  Önce iş güvenliğini sağlayınız.

 Antistatik bileklik takınız.  Kauçuk tabanlı ayakkabı giyiniz.
 El takımlarınızı hazırlayınız. 
 Servis el kitabından devre şemasını ve arıza

akış şemalarınızı bulup inceleyiniz.


 Cihaz geçmişini inceleyiniz.  Önceki arıza bilgi formlarını
inceleyiniz.

 Cihazın elektrik kablosunu kontrol ediniz.  AVO metre kullanınız.

 Cihazın sigortasını kontrol ediniz.  AVO metre kullanınız.
 Cihazın on off anahtarını kontrol ediniz.  AVO metre kullanınız.
 Yukarıda yaptığınız ölçümlerden olumlu

sonuç almışsanız, regüle çıkış voltajlarını
ölçünüz.

 AVO metre kullanınız.

 Çıkışlarda gerilim yok ise regüle giriş
gerilimlerini ölçünüz..

 AVO metre kullanınız.

 Giriş gerlimleri mevcut ise arızalı regüle
kartını sökünüz.

 Yeni kartın montajını ve bağlantılarını
yapınız.

 Fonksiyon testini yapınız.
 Arıza bilgi formunu doldurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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KONTROL LİSTESİ

ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI : …………………………..
NUMARASI : …………………………..

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1.İş güvenliği tedbirlerini aldı mı?

2.Servis el kitabı ve geçmiş dokümanları doğru kullanabiliyor
mu?

3.Elektriksel aksamı doğru kontrol edebildi mi?

4.Devre üzerindeki ölçümleri doğru yapabildi mi?

5.Ölçü aletlerini doğru kullanabildi mi?

6.Arızalı parçayı bulup değiştirebildi mi?

7.Arıza formunu eksiksiz ve kurallara uygun doldurabildi mi?

8.İşlemler esnasında tertip ve düzenli miydi?

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ-4

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 ÖĞRENME FAALİYETİ-6

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 C
2 B
3 B
4 A
5 C
6 Yanlış
7 Doğru
8 Yanlış
9 Doğru

10 Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1 D
2 B
3 A
4 B
5 C
6 B
7 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1 SMD
2 Kristal

ÖĞRENME FAALİYETİ-7 ÖĞRENME FAALİYETİ-8
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3 RAM ve ROM
4 +5 V
5 Gösterge kartı
6 Anakart
7 Tuş Takımı, Display

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Odaklama
2 Analog
3 Op-amp
4 Toz
5 ADC
6 Yanlış
7 Yanlış
8 Doğru
9 Yanlış

10 Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI

1 Halojen
2 Mercek
3 İnce
4 Yönünü
5 Odak

ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN CEVAP ANAHTARI
1 B
2 C
3 A
4 B
5 C

ÖĞRENME FAALİYETİ-7’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Yanlış
2 Doğru
3 Yanlış
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4 Yanlış
5 Doğru
6 Yanlış
7 Yanlış
8 Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-8’İN CEVAP ANAHTARI

1 Yanlış
2 Doğru
3 Yanlış
4 Doğru
5 Yanlış
6 Yanlış
7 Doğru
8 Doğru
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