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Ultrasonik görüntüleyicilerin kurulumunu yapmak ile ilgili 
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materyalidir. 
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montajını yapabileceksiniz. 

Amaçlar  
1. Ultrasonik görüntüleyicileri ayırt ederek, cihaza uygun 

yer tespiti yapabileceksiniz.  

2. Servis el kitabındaki ultrason kullanım talimatlarına 

göre, mevcut tesisatın kullanım alanına ve cihaza göre 

uygunluğunu kontrol edebileceksiniz.  

3. Servis el kitabındaki ultrason kullanım talimatlarına 

göre, ultrason cihazının güvenli çalışması için gereken 

yalıtım kontrol ve düzenlemelerini yapabileceksiniz. 

4. Ultrasonik görüntüleyicilerin iş güvenliği tedbirlerini 

alarak, servis el kitabı taşıma talimatlarına göre güvenli 

naklini sağlayabileceksiniz.  

5. Ultrasonik görüntüleyici parça ve aparatlarını doğru bir 

şekilde sayarak fiziksel kontrollerini yapabileceksiniz. 

6. Ultrasonik görüntüleyici parça ve aparatlarını 

talimatlara uygun şekilde düzenleyip zarar vermeden 
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7. Servis el kitabı talimatlarına göre düzgün biçimde 

taşınabilir ultrason istasyonunun kurulumunu 
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8. Servis el kitabı talimatlarına göre ultrason monitörünün 

ana üniteye bağlantı ve montajını yapabileceksiniz. 

9. Servis el kitabı talimatlarına göre ultrason prop 

çeşitlerini ayırt ederek aparatları ile montajını 

yapabileceksiniz. 

10. Servis el kitabı talimatlarına göre ultrason yazıcısının 
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ana üniteye bağlantı ve montajını yapabileceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Savunma sanayideki çok sayıda çalışma ve arge faaliyeti biyomedikal cihaz 

teknolojilerinde de kullanılmaktadır.  İlk olarak İkinci Dünya Savaşı esnasında radar olarak 

kullanılan ultra ses dalgaları daha sonra kendine tıbbın birçok bölümünde uygulama alanı 

bulmuştur. Ultrason teşhis cihazları günümüzde altın çağını yaşıyor dense yeridir. Bu küçük 

ve bilgisayar kontrolü ile kaliteli görüntü oluşturan cihazlar hekimlerin teşhiste en pratik 

yardımcıları olmuştur. Bu maksatla değişik özellikte cihazlar geliştirilmiştir. En yaygın 

olanları batın(karın) organlarının tetkikinde kullanılanlardır. Göz için, daha küçük başlığı 

olan ve gözün iç yapısını görüntüleyen cihazlar vardır. Anne karnındaki bebeğin 

gelişmesinin tâkip edilebilmesi, anormalliklerin zamanında müdahalesine imkân 

tanımaktadır. Hatta son zamanlarda ultrasonun yardımıyla, cenin dokularının görülüp, anne 

karnından direkt sokulan cihazlarla bebeğe kan vermek, cerrahî müdahale yapmak mümkün 

olmaktadır. Ultra-ses kullanılarak elde edilen görüntüler birçok hastalığın ön teşhisinde 

kullanılan, ancak daha çok karın organları gibi ses dalgalarının kolayca geçebileceği 

konumdaki organların tetkikinde etkili bir inceleme yöntemidir. Ayrıca ultrason tekniği ile 

fizik tedavi, böbrek taşlarının kırılması ve diş hekimliği gibi uygulamalar mevcuttur. Bugün 

kullanımı oldukca yaygınlaşan ultrason cihazları tıbbi görüntüleme bakım ve onarım 

elemanlarının en sık karşılaşacakları cihazlardandır. Bu modüllerde göstereceğiniz yüksek 

performans geleceğin biyomedikal sektörü için büyük adımlardan biri olacaktır. 

 

Bu bölümde ultrasonik görüntüleyicilerin kurulumunu ve cihaza ait donanımları 

inceleyeceğiz. Kurulum esnasında üretici firmaların teknik verilerini incelemek ve her 

cihazın farklılık göstereceğini göz önüne alarak kurulum yapmak temel ilkemiz olacaktır. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Ultrasonik görüntüleyicileri ayırt ederek, cihaza uygun yer tespiti yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Ultrasonik görüntüleyicilerin tıp haricinde kullanım alanlarını araştırarak, rapor 

hazırlayıp öğretmeninize teslim ediniz. 

 Araştırma için, kütüphanelerden ve internet ortamından faydalanabilirsiniz. 

 

1. ULTRASONİK GÖRÜNTÜLEYİCİLER 
 

Ultrason ya da ultrasonografi modern tıbbın vazgeçemediği görüntüleme 

yöntemlerinden birisidir. Ultrasonun insan vücudunun içinde olup bitenleri anlamaya 

yarayan diğer görüntüleme yöntemlerinden en önemli farkı bu amaca ulaşmak için X- 

ışınlarını kullanmaması yani radyasyon içermemesidir. Bunun yerine insan kulağının 

duyamayacağı yüksek frekansta ses dalgalarından yararlanmasıdır. Bir başka olumlu özelliği 

de elde edilen görüntünün gerçek zamanlı olması, yani işlem yapıldığı sırada görüntünün 

monitör ekranında izlenebilmesidir.  

 

Resim 1.1: Ultrasonik görüntüleyici frekans grafiği 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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İnsan kulağı 20 Hz ile 20 KHz arasındaki sesleri duyabilir. İnsan kulağının 

işitebileceği ses frekansının üzerindeki akustik dalgalara ultrasonik dalgalar denir. Birçok 

kaynakta ultrasonik dalgalar, 20 KHz – 100 KHz arasında sınırlanmış olmasına rağmen, tıp 

elektroniğinde üst sınır 30 MHz’e kadar uzanır. Ancak teşhis amacıyla kullanılan ultrason 

dalgaları 2 ile 10MHz arasındadır. Cildin üzerinde gezdirilen bir transüder yardımıyla 

vücuda gönderilen ses iç organlardan geri yansır. Yansıyan dalgalar (ekolar) transüder 

tarafından tekrar alınır ve elektronik bir cihaz yardımıyla iç organların ekranda izlenebilen 

görüntüleri haline dönüştürülür. Bu tip ultrasonlar 2D veya iki-boyutlu ultrason olarak 

adlandırılır. 

 

Resim 1.2: Ses dalgaları 

Ultrason cihazları 40 yıldan fazla zamandır tıp alanında kullanılmaktadır.  

 

1.1. Ultrasonun Tarihsel Gelişimi 
 

Tıp tarihinde medikal mühendisliğin çok büyük önemi vardır. Tıbbi 

mühendislik(Biyomedikal Mühendisliği) olmasa günümüzdeki modern hastane ve kliniklerin 

pek çoğu var olmazdı. Mühendislik bilminin tıp alanındaki yansımalarından en 

önemlilerinden birisi de ultrason teknolojisindeki gelişimdir. 

 

Sesin yankılanmasından yararlanmayı ilk kez gündeme getiren 1880 yılında Pierre 

Curie olmuştur. Bunun sonucunda sesin bir ortam içinde ilerlemesi, kırılması, yansıması ve 

emilmesi ile elde edilen veriler sonar cihazlarında kullanılmıştır. Sonarlar denizcilikte suyun 

altındaki deniz araçları ve canlıların yerlerini saptamak için kullanılan cihazlardır.  

 

Bu ilk adımların ardından benzer bir teknoloji tıp alanında kullanılmaya başlamış ve 

ilk kez 1942 yılında Avusturyalı Thedore Dussik tıbbi ultrasonu tanımlamıştır. Bunu daha 

sonra diğerleri izlemiş ve 2 boyutlu ultrason icat edilmiştir. 

 

Modern ultrason teknolojisi ise II. Dünya Savaşı’ndan sonra gelişmeye başlamıştır. 

Ludwig ve Struthers ilk kez safra kesesi içindeki taşları kulağın duyamayacağı ses 

dalgalarının yardımı ile göstermişlerdir.  



 

 5 

 

Resim 1.3: Ludwing’in a-tarama sistemli ultrason deney cihazı 

1950 ve 60'larda bu yeni teknoloji büyük bir ilgi odağı haline gelmiş, doktorlar ve 

mühendisler ses dalgaları ile biyolojik dokular arasındaki ilişkiyi anladıkça daha iyi cihazlar 

üretilmeye başlamıştır. Konu ile ilgili tüm dünyada pek çok sempozyum düzenlenmiş, 

binlerce makale yayınlanmıştır. Piezoelektrik materyallerindeki gelişme ultrasonun gerçek 

zamanlı yapılabilmesine olanak tanımıştır.  

 

1967 yılında Dünya Tıp ve Biyolojide Ultrason Federasyonu (World Federation for 

Ultrasound in Medicine and Biology, WFUMB) kurulmuştur. Bu dernek günümüzde tüm 

dünyada ultrasonografi ile ilgili en yetkin kurumlardan biri olarak kabul edilmektedir. 

 

Ultrasonun anne karnında gelişmekte olan bebeğin incelenmesinde kullanılması ise 

1971 yılına rastlar. Bu olay tüm dünyada gebelik takiplerinde bir devrim yaratmıştır. 

 

1980'lerden sonra ise hem cihazların fiyatlarının bir miktar ucuzlaması hem de 

kalitesinin artması sonucunda günümüzde neredeyse her hastane ve hatta muayenehanede 

ultrason bulunur hale gelmiştir. Hatta iş o boyuta gelmiştir ki ultrason incelemesi yapılmayan 

bir jinekolojik muayene eksik kalmaktadır.  

 

Takip eden dönemde akım hızlarını ölçebilen Doppler teknolojisinin hayata geçmesi 

özellikle gebelik takiplerinde bebeğe giden kan akımlarının dolayısı ile bebeğin sağlık 

durumunun değerlendirilmesinde önemli aşamalar kaydedilmesine olanak sağlamıştır. Öte 

yandan doppler teknolojisi, örneğin yumurtalık kistlerinde kan akımlarını değerlendirerek 

kitlenin iyi huylu ya da kötü huylu olduğu konusunda da önemli bilgiler vermektedir.  

 

Günümüzde ise gelişme olanca hızıyla devam etmektedir. Bugün 3 ya da 4 boyutlu 

ultrasonografi cihazları büyük kliniklerde yerini almıştır. Bu teknolojide elde edilen veriler 
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bilgisayar yardımı ile işlenmekte ve sonuçta ortaya 3 boyutlu bir görüntü çıkmaktadır. Dört 

boyutlu olarak adlandırılan türde ise bu işlemler gerçek zamanlı olarak yani prop hasta 

üzerindeyken gerçekleşmektedir.  

 

Günümüzde ultrason cihazları ile vücudun pek çok bölümü incelenmekle birlikte 

ultrason denince akla ilk olarak jinekoloji ve gebelik gelmektedir. Ultrason incelemeleri 

jinekolojik muayene ve gebelik takiplerinin rutin parçalarıdır. İncelemenin muayene 

ücretinin içinde olması da hasta ve sigorta şirketlerine ek maliyet yüklememektedir. Gelişmiş 

ülkelerden farklı olan bu durum ülkemizde ultrasonun daha rahat ve sık kullanılmasına 

olanak sağlar. 

 

1.2. Ultrasonik Görüntüleyici Çeşitleri  
 

Teknolojik ilerlemeler ve doktorların gereksinimleri yüzünden ultrason cihazları artık 

sadece iki renkli görüntü sağlamamaktadır. Bu yeniliklerden ilki doppler etkisi kullanan 

ultrasonlardır. Bu özelliğe sahip cihazlar eskiden beri bilinen doppler etkisini kullanarak 

vücuttaki hareketli organları özellikle kan akımını gösterir. Bu cihazlarla damarlar ve kalp 

içindeki kan akımının özellikleri incelenerek, tıkanıklıklar veya kalpteki bozukluklar 

kolaylıkla anlaşılabilir. 

 

Son zamanlarda bu alanda görülen bir başka teknolojik yenilik de hareketli üç boyutlu 

görüntü sağlayan ultrason cihazlarının üretilmesi oldu. Bu cihazlar gerçekten bütün 

dünyadaki anne babaların bir rüyalarının gerçekleşmesini sağlamış oldu. Anne karnındaki 

bebeklerin yüzleri ve vücutlarının parçaları ekranda fotoğraf gibi rahatlıkla izlenmekte, 

doktorların da bebeklerde dışarıdan görülebilen sakatlıkları daha kolay anlamaları 

sağlanmaktadır.  

 

Gelecekte de ultrason önemli tanı yöntemlerinden biri olmaya devam edecektir. 

Günümüzde bazı ambulans araçları içinde taşınabilir ultrason cihazları bulunmaktadır. 

Ultrason tipleri maddeler halinde sıralayacak olursa: 

 Veteriner uygulamalarında kullanılan ultrason 

 Genel amaçlı siyah-beyaz ultrason 

 Doppler ultrason 

 Renkli doppler ultrason 

 Ekokardiyo 

 
 

Resim 1.4: Ultrasonik görüntüleyici 
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1.3. Ultrasonik Görüntüleyici Cihazlarının Kurulum ve Kullanım 

Yerlerinin Özellikleri 
 

Ultrasonik cihaz kurulum yeri seçiminde üretici tarafından verilen kullanım 

kılavuzundaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Cihazın kurulum alanındaki 

elektrik tesisatı ve enerji limitleri cihaza uygun olmalı ve cihaz direkt güneş ışığı alabilecek 

noktalara yerleştirilmemelidir. Elektrostatik boşalma (ESD) veya statik şok doğal olarak 

ortaya çıkan bir olgudur. ESD ısıtma veya klima cihazlarının neden olabileceği düşük nem 

durumlarında sık karşılaşılan bir durumdur.  

 

Ultrason cihazı hem şebeke gerilimi hem de bir akü sayesinde çalıştırılabilmektedir. 

Aşağıda ultrason sisteminin güvenli çalışabilmesi için gereken limitler verilmiştir. 

 

Güç Kaynağı Girişi: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.2 A Maks @ 100 VAC  

 

Güç Kaynağı Çıkışı (sistem açık): 15 VDC, 2.7A Maks (sistem) 

 

(2) 12.6 VDC, 0.8A Maks (akü şarj oluyorken)  

 

Güç Kaynağı Çıkışı (sistem kapalı):(1) 15 VDC, 2.0A Maks (sistem) 

 

(2) 12.6 VDC, 1.8A Maks (akü şarj oluyorken) 

 

Elektrostatik boşalma: Şarj edilmiş bir gövdeden daha düşük veya şarj edilmemiş bir 

gövdeye elektrik enerjisinin boşalmasıdır. Boşalma derecesi bir dönüştürücü veya ultrason 

sisteminde hasara neden olabilecek kadar belirgin olabilir. Aşağıdaki önlemlerin alınması 

ESD oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir: 

 Halıların üzerine anti-statik sprey 

 Muşamba üzerine anti statik sprey  

 Anti-statik paspaslar 

 

1.4. Fiziki Ortamın Ultrasonik Görüntüleme Cihazları Üzerine 

Etkileri 
 

Fiziksel ortamdan kaynaklanan etkiler, cihazın çalışmasını olumsuz yönde etkilediği 

gibi okuma hatalarına da sebep olmaktadır. Bu etkiler aşağıda açıklanmıştır: 

 

Sıcaklık etkisi: Sıcaklık hem ultrason cihazını hrm de ona bağlı olan probun çalışması 

önemli ölçüde etki eder. Piezoelektrik madde olan prop sıcaklık etkilerinden çabuk değişime 

uğrayarak ölçüm hatasına neden olur. Çalışma sıcaklığı 23º C olmalıdır. Bu sıcaklığın 

altındaki ve üstündeki 1ºC değişim kabul edilebilir sınırdır.  

 

Işık etkisi: Monitör üzerine direkt gelen ışınlar okuma zorluklarına yol açabilmektedir. 

Aynı zamanda cihaz üzerine gelen güneş ışınları cihazın çalışma sıcaklığının üzerinde bir 

değere çıkılmasını sağlayarak olumsuz bir etki yaratabilir. Kurulum ortamı ışık seviyesi 
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ortalama 200-250 lux olmakla birlikte çekim sırasında ise ekran görüntüsünü daha iyi 

algılayabilmek ve yorumlayabilmek için ortamın loş olması gerekmektedir. 

 

Nem etkisi: Bütün elektronik cihazlar neme tahammül edemezler. Ultrason da sonuçta 

bir elektronik cihaz olduğu için aşırı nemli ortamlarda bulunması halinde cihaz üzerinde 

kalıcı bozukluklar yaratabilir. Ortamın nem seviyesi %45-%50 seviyeleri normal olarak 

değerlendirilebilir. 

 

1.5. Farklı Cihaz ve Malzemelerin, Ultrasonik Görüntüleme 

Cihazının Çalışmasına Etkileri 
 

Radyo telefonları (cep veya telsiz) ve gezer kara radyoları, amatör radyo, AM ve FM 

radyo yayın ve TV yayın istasyonları gibi sabit vericilerin alan güçleri teorik olarak doğru 

tahmin edilemez. Sabit RF vericileri nedeniyle elektromanyetik çevreyi ölçmek için, bir 

elektromanyetik alan ölçümü göz önüne alınmalıdır. Ultrason sisteminin kullanıldığı yerde 

ölçülen alan gücü yukarıdaki geçerli RF uyum düzeylerini geçerse, ultrason sisteminin 

çalışmasının normal olduğu, gözlemlenerek kontrol edilmelidir. Anormal performans 

görülürse, ultrason sisteminin yönünün ya da yerinin değiştirilmesi gibi ek önlemler 

gerekebilir. 

 

Artan elektromanyetik emilim veya azalan bağışıklık riskinden kaçınmak için yalnızca 

tavsiye edilen aksesuarlar ve yan birimler kullanılmalıdır. Tavsiye edilmemiş aksesuarların 

ve yan birimlerinin cihaza takılması ultrason sisteminin veya bu alandaki diğer medikal 

elektrikli cihazların hatalı çalışmasına neden olabilir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bir ultrasonik görüntüleyici odasının, kurulmuş olan cihaza uygunluğunu kontrol 

ediniz. 

 

Resim 1.6: Örnek bir ultrason odası 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Oda boyutlarının uygunluğunu ölçerek kontrol 

ediniz. 

 Cihazın direk güneş ışığı almayacağı bölgeyi 

seçiniz. 

 Elektromanyetik cihazların ultrasonik 

görüntüleyiciye olan uzaklıklarını ölçünüz. 

 Ortamın ısı, nem gibi fiziki özelliklerini 

ölçerek uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Sistem enerji beslemesinin uygunluğunu 

kontrol ediniz. 

 Gerekli notları montaj formuna yazınız.  

 Oda boyutu ile gerekli ölçüleri 

cihazın servis kılavuzundan 

bulabilirsiniz. 

 Fiziksel gereklilikleri cihaz servis 

kılavuzunda bulabilirsiniz. 

 Gerekli kişisel güvenlik 

önlemlerinizi alınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Oda boyutlarının uygunluğunu ölçerek kontrol ettiniz mi?   

2. Cihazın güneş ışığı almayacağı bölgeyi seçtiniz mi?   

3. Diğer cihazların ultrason cihazıyla olan mesafesini ölçtünüz mü?   

4. Ortamın ısı nem gibi fiziki özelliklerini ölçerek uygunluğunu 

kontrol ettiniz mi? 
  

5. Sistem enerji beslemesinin uygunluğunu kontrol ettiniz mi?   

6. Gerekli notları montaj formuna yazdınız 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 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden etkilerden hangisi transücerin ölçüm hatası yapmasına neden olur? 

A) Işık  

B) Sıcaklık  

C) Insan sesi 

D) Nem  

 

2. Transücerin bulunduğu oda sıcaklığı ne olmalıdır? 

A) 23ºC 

B) 30ºC 

C) 25ºC 

D) 15ºC 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bir ultrason tipi değildir? 

A) Doppler  

B) Renkli doopler 

C) X-ray 

D) Ekokardiyo 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

4. ESD' nin azaltmanın bir yolu da ……………………………kullanmaktır. 

 

5. Kurulum yapılırken cihazın ………………………….. bilgilerinden faydalanılmalıdır. 

 

6. Insan kulağı ses sınırları……………………………aralığındaki frekansları duyabilir. 

 

7. Cep telefonu ve telsizler…………………………….yayarlar. 

 

 

 

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 
 

 

 

 

Servis el kitabındaki ultrason kullanım talimatlarına göre, mevcut tesisatın kullanım 

alanına ve cihaza göre uygunluğunu kontrol edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Medikal cihazlara özgü, elektrik tesisatlarının nasıl olması gerektiğini rapor 

haline getirerek öğretmeninize teslim ediniz 

 Araştırma için, internet ve hastane ortamlarını inceleyebilirsiniz. 

 

2. ULTRASONİK CİHAZLAR İÇİN 

GEREKLİ TESİSAT VE ALT YAPI 
 

2.1. Elektrik Tesisatı 
 

Ultrason sistemi iç işlevleri için yalnızca RF enerjisi kullanır. Bu nedenle, RF 

salınımları çok düşük olup yakındaki elektronik aletlerde parazit yaratma olasılığı yoktur. 

Ultrason sistemi, yaşam konutları ve bu amaçla kullanılan binalara enerji sağlayan düşük 

voltajlı halk elektrik şebekesine doğrudan bağlı yapılar dışında, tüm kuruluşlarda kullanıma 

uygundur. 

 

Ana hat elektrik kalitesi, tipik bir ticari ya da hastane ortamına uygun olmalıdır. 

Ultrason sisteminin kullanıcısı ana hat kesintisi sırasında çalışmaya devam etmek isterse, 

ultrason sisteminin kesintisiz bir güç kaynağından ya da pilden güç alarak çalıştırılması 

önerilir. 

Bağışıklık Testi IEC 60601 Test Seviyesi Uygunluk Seviyesi 

Elektrostatik 

boşalım(ESD) IEC 

61000-4-2 

2.0 KV, 4.0 KV, 6.0 KV 

kontakt 

2.0KV,4.0 KV, 8.0 KVhava 

 

2.0 KV, 4.0 KV, 6.0 KVkontakt 

2.0 KV, 4.0 KV, 8.0 KVhava 

Hızlı elektrik geçişi 

patlaması IEC 61000-4-4 

2 KV ana elektrik şebekesi 

üzerinde 

1 KV sinyal hatları üzerinde 

 

Gerilim dalgalanması 

IEC 61000-4-5 

 

0.5 KV, 1.0 KV, 2.0 KV 

topraklama için AC güç 

hatları üzerinde 

0.5 KV, 1.0 KV hatlar için 

AC güç hatları üzerinde 

0.5 KV, 1.0 KV, 2.0 KV 

topraklama için AC güç hatları 

üzerinde 

0.5 KV, 1.0 KV hatlar için AC 

güç hatları üzerinde 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Elektrik kaynağı giriş 

hatlarında voltaj 

düşüşleri, kısa kesintiler 

ve voltaj değişmeleri 

IEC 61000-4-11 

 

>%5 UT   (0.5 devir için 

>%95 

batırılmış UT) 

%40 UT   (5 devir için %60 

batırılmış UT) 

%70UT    (25 devir için %60 

batırılmış UT) 

>%5 UT   (5s için >%95 

batırılmış UT) 

>%5 UT    (0.5 devir için >%95 

batırılmış UT) 

%40 UT     (5 devir için %60 

batırılmış UT) 

%70UT      (25 devir için %30 

batırılmış UT) 

>%5 UT      (5s için >%95 

batırılmış UT) 

Tablo 2.1: Tesisatta olması gereken özellikler 

2.1.1. Mikroşoklara Karşı Güvenlik 
 

Girişte yeterli olmayan bir izolasyon ve yeterli olmayan bir topraklama durumunda 60 

Hz akımlarının meydana getirdiği durumlara karşı güvenlik için aşağıda verilen şekildeki 

gibi önlem alınmalıdır. Topraklama hattındaki bir kusur nedeniyle, akımın işaret edilmiş 

yoldan geçmesine izin verilir. 

 

Şekil 2.1: Mikro şoklara karşı güvenlik 

2.2. Işıklandırma Tesisatı 
 

Işıklandırma tesisatı okuma bozukluklarına sebep olmayacak şekilde dizayn 

edilmelidir. Kurulum esnasında cihaz direkt ışık almayacak noktaya yerleştirilmelidir. 

Kurulum yerindeki aydınlatmada genel aydınlatma prensipleri uygulanır. Aydınlatma şiddeti 

200-250 lüx arasında olmalıdır. Aydınlatılacak bölgede önemli olan oda ölçüleri ve 

kullanılacak lamba tipidir. Ayrıca duvar ve tavan renkleri de aydınlatılacak bölge açısından 

önemlidir. Aşağıda aydınlatmaya ait denklemler verilmiştir. Oda boyutları ve kullanılacak 

lamba ışık şiddetine göre denklemlerden gerekli hesaplamalar yapılabilmektedir. 
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DENKLEM SEMBOLÜ AÇIKLAMA 

Z= .

.

L

T

Φ

Φ

 

Z Ampul sayısı 

ØT Gerekli toplam ışık akısı (lm) 

ØL Bir ampulün verdiği ışık akısı (lm) 

 

k= )ba(h

.axb

  

 

K Bölge indeksi (mahal boyutlarına bağlı olarak) 

A Uzunluk (m) 

B Genişlik (m) 

H Işık kaynağının çalışma düzlemine olan yüksekliği (m) 

H Işık kaynağının zeminden yüksekliği (m) 

H1 Çalışma düzleminin zeminden yüksekliği 

 

ØT=


ExAxd
 

E Gerekli aydınlık seviyesi (LUX) tablodan seçilir 

A Aydınlatılacak bölgenin alanı (m
2
) 

D Tesisin kirlenme faktörü (Tablodan seçilir) 
  Tesisin ışığı yansıtma verimi. Aydınlatma sahasını 

sınırlayan tavan, duvar ve zeminin yansıtma faktörlerine, 

bölge indeksine ve seçilen armatür tipine bağlı olarak 

tablodan seçilir. 

Tablo 2.2: Aydınlatma hesaplamalarına ait denklemler 

Aydınlatma tesisatı dizayn ederken lamba yapılarına ve çeşitlerine göre ışık şiddetine 

ait gerekli bilgilerden veya katologlardan yararlanmak gereklidir. Denklem üzerindeki 

değerlere tablodan elde edilen değerler girilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Bulunduğunuz yerdeki ultrasonik görüntüleyici elektrik tesisatının uygunluğunu 

kontrol ediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Cihaza ait kılavuzdan çalışma gerilimlerini 

inceleyiniz. 

 Avometre kullanarak tesisatın gerilimini 

ölçünüz. 

 Topraklama hattını olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

 Güç kaynağı çıkışını ölçünüz. 

 Tesisatın uygun olup olmadığına karar veriniz. 

 Gerekli notları montaj formuna alınız.  

 Servis kılavuzunu inceleyiniz.  

 Avometrenin doğruluğunu kontrol 

ediniz. 

 Gerekli kişisel güvenlik 

önlemlerinizi alınız. 

 Elektrik tesisatı montajı 

 İç mekan aydınlatma tesisatı 

 Bina ve apartman aydınlatma 

sistemleri 

 Kapı ve merdiven otomatiği  

 Fotoselli aydınlatma sistemleri  

 Data ve enerji kablosu hat çekimi  

 Telefon santral sistemleri  

 Diyafon - ses sistemi tesisatı,  

 Elektrik, aydınlatma sistemi 

 Görüntülü ve sesli tüm güvenlik 

sistemleri varsa kontrol edilmelidir. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Cihaz teknik kılavuzundan çalışma gerilim değerlerini okudunuz 

mu? 
  

2. Avometre ile tesist gerilimini ölçtünüz mü?   

3. Topraklama tesisatının durumunu kontrol ettiniz mi?   

4. Güç kaynağı çıkışını ölçtünüz mü?   

5. Tesisatın uygunluğuna karar verebildiniz mi?   

6. Gerekli notları montaj formuna aldınız 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 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz 
 

1. Aydınlatma tesisatının yapılandırılması sırasında aşağıdakilerden hangisi 

hesaplanmaz? 

A) Ampül sayısı 

B) Oda boyutları 

C) Lambanın ışık şiddeti 

D) Sıcaklık 
 

2. Ultrasonik görüntüleyiciye ait bir odada aydınlatmaya ait ışık siddeti hangi sınırlar 

arasında olmalıdır? 

A) 200-250 lüx 

B) 500-750 lüx 

C) 750-100 lüx 

D) 100-1500 lüx 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi ultrasonik görüntüleyiciye ait enerji seviyesini içerir? 

A) 50 V  

B) 100 V 

C) 220 V 

D) 380 V 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

4. Mikroşoklara karşı……………………..tesisatı kurulmalıdır. 

 

5. Elektrik tesisatı ………………………..ortamına uygun olmalıdır. 

 

6. Işık kaynağının çalışma düzlemine olan yüksekliği ………………..tesisatı için 

önemlidir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

 

 

 

 

Servis el kitabındaki ultrason kullanım talimatlarına göre, ultrason cihazının güvenli 

çalışması için gereken yalıtım kontrol ve düzenlemelerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 RF dalgalarının sebep olduğu etkileri araştırarak rapor halinde öğretmeninize 

teslim ediniz. 

 Araştırma için, kütüphanelerde ve internet ortamında incelenme yapınız.  

 

3. ULTRASONİK YALITIM DÜZENEKLERİ 
 

3.1. Yalıtım Malzemeleri 
 

Ultrason sistemi test edilmiş ve tıbbi cihazlar için IEC 60601-1-2:2001 

elektromanyetik uyumluluk (EMC) limitlerine uygun bulunmuştur. Bu limitler tipik bir 

medikal kurulum içerisindeki zararlı parazitlere karşı makul ölçüde bir koruma sağlamak için 

tasarlanmıştır. Cihaz bu normlara uygun olduğundan ayrıca oda içerisinde bir yalıtım 

düzeneği kurulmasına gerek yoktur. 

 

Medikal elektrikli cihazlar EMC ile ilgili özel önlemler gerektirir ve bu cihazların bu 

talimatlara uygun şekilde kurulmaları ve çalıştırılmaları gerekir. Taşınabilir ve mobil RF 

iletişim cihazlarından ve diğer kuvvetli ve yakın radyo frekansı kaynaklarından yayılan veya 

iletilen yüksek seviyelerdeki radyo frekansı elektromanyetik parazitlerin (EMI) ultrason 

sisteminin performansının kesilmesine neden olması olasıdır. Bu kesilmenin belirtileri resim 

bozulması veya distorsiyonu, hatalı okumalar, cihazın çalışmayı durdurması veya diğer 

hatalı işlevleri içerebilir. Bu durumlar oluşursa, kesilmenin kaynağını belirlemek için alan 

gözden geçirilir. 

 

3.2. Yalıtım Kontrolü 
 

Yalıtım hatalarından oluşabilecek etkileri yok etmek için aşağıdaki önlemler alınır. 

 
 

 Bozucu etkiyi oluşturan cihazı izole etmek için ultrason sisteminin yakında 

bulunan cihazı açıp kapatınız. 

 Parazit oluşturan cihazı başka yere yerleştiriniz veya yönünü değiştiriniz. 

 Parazit oluşturan cihaz ve ultrason sisteminiz arasındaki mesafeyi artırınız. 

 Ultrason sistemi frekanslarına yakın frekansların kullanımını düzenleyiniz. 

 EMI için yüksek derecede hassasiyeti olan cihazları kaldırınız. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Tesis kontrol sistemi dâhilindeki iç kaynakların (çağrı sistemleri gibi) gücünü 

azaltınız. 

 EMI'ye hassas cihazları etiketleyiniz. 

 Klinik personeli, potansiyel EMI-ilişkili sorunları tanımak üzere eğitiniz. 

 Teknik çözümlerle (koruyucu oluşturma gibi) EMI'yi ortadan kaldırınız veya 

azaltınız. 

 EMI açısından hassas cihazların bulunduğu alanlarda kişisel iletişim araçlarının 

(cep telefonu, bilgisayarlar) kullanımını sınırlandırınız. 

 Özellikle EMI üretebilecek yeni cihaz alımlarını değerlendirirken ilgili EMI 

 bilgilerini diğer meslektaşlarınızla paylaşınız. 

 IEC 60601-1-2 EMC Standartları ile uyumlu medikal cihazlar satın alınız. 

 

150 KHz ile 80 MHz frekans aralığının üzerindeki alan güçleri, 3 V/m değerinden 

daha az olmalıdır. 

 

Bu frekans değerlerini veren cihazlarla arasındaki olması gereken uzaklık Pd 2.1  

formülü ile hesaplanır. Burada d önerilen ara uzaklığı ifade eder. 

 

80 MHz ile 2,5 GHz arasında ise alan güçleri, 3 V/m değerinden daha az olmalıdır.  

d uzaklığını ayarlamak için aşağıdaki formül kullanılır. 

 

Pd 3.12  
 

 

Eğer ultrason yerleştirilen oda etrafında çeşitli kaynaklardan dolayı güçlü bir sinyal 

var ise oda RF dalgalarına karşı izole edilmelidir. Bu tür izolasyonda en çok kullanılan 

birleşim karbon emdirilmiş köpük uygulamasıdır. Duvar çeperleri bu malzemeyle kaplanır. 

Aşağıda bu tür uygulamalar görülmektedir. 

    

Resim 3.1: Karbon emdirilmiş köpük ve uygulama alanı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Bulunduğunuz yerdeki ultrasonik görüntüleyicinin, diğer cihazlardan etkilenmemesi 

için gerekli olan uzaklığı hesaplayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ses ölçer bir cihaz temin ediniz. 

 Ses ölçerin kullanılmasına ilişkin bilgileri 

edininiz. 

 Ultrasonun bulunduğu ortamdaki ses seviyesini 

ölçünüz. 

 Cihaz kılavuzunu inceleyerek olması gereken 

sınırları inceleyiniz. 

 Gerekli hesaplamaları yaparak ortamın 

uygunluğuna karar veriniz. 

 Uygun değilse cihazın ölçülen noktadan olması 

gereken uzaklığa karar veriniz. 

 Cihazı uygun ortama alınız. 

 Gerekli notları montaj formuna alınız.  

 Ses ölçeri inceleyiniz. 

 Gerekli hesaplamalar ve referans 

değerler için teknik kılavuzları 

inceleyiniz. 

 Kullandığınız kaplama 

malzemesinin kolay 

işlenmesine,Yangına dayanıklı 

olmasına,yumuşak ve estetik 

olmasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ses ölçer cihazın kullanımını öğrendiniz mi?   

2. Ortamdaki ses seviyesini ölçtünüz mü?   

3. Ultrason cihazının kılavuzundaki değerleri nicelediniz mi?   

4. Ölçülen değerle olması gereken değerleri karşılaştırdınız mı?   

5. Ultrason cihazını güvenilir çalışma uzaklığına yerleştirdiniz mi?   

6. Gerekli notları montaj formuna aldınız 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 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz 

 

1. Ultrasonik yalıtım düzeneğinde aşağıdaki malzemelerden hangisi kullanılmalıdır? 

A) Strafor 

B) Köpük 

C) Karbon emdirilmiş köpük 

D) PVC 

 

2. Ultrason cihazını aşağıdaki frekans sınırlarından hangisi etkileyebilir? 

A) 10-20 Hz 

B) 20-50 Hz 

C) 100-1000 Hz 

D) 150KHz-80 MHz 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi EMI etkisini ortadan kaldırmak için bir çözüm değildir? 

A) Bozucu etki oluşturan cihazları kapatmak 

B) Bozucu etki yapan cihazın yönünü değiştirmek  

C) Çalışma frekansına yakın frekanstaki cihazların gücünü yükseltmek 

D) Cep telefonlarını ortamdan uzaklaştırmak 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

4. EMI………………………………………………..anlamına gelir. 

 

5. EMC ………………………………………………anlamına gelir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

Ultrasonik görüntüleyicilerin iş güvenliği tedbirlerini alarak, servis el kitabı taşıma 

talimatlarına göre güvenli naklini sağlayabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Herhangi bir medikal cihazın nakliyesini araştırarak öğretmeninize rapor 

halinde teslim ediniz. 

 Araştırma için, internet kullanılabilir. 

 

4. ULTRASON CİHAZLARININ NAKLİ 
 

Ultrason cihazının güvenli ve zarar görmeden nakliyesi için belli şartlar yerine 

getirilmelidir. Bu tip cihazlar farklı modellerde ve değişik ülkelerden getirilmektedir. 

Medikal cihazlar pahalı ve hassas olduğundan nakliyesi esnasında düzgün paketlenmesi 

gerekmektedir. Aşağıda güvenli paketleme adımları açıklanmıştır. 

 

Resim 4.1: Karton ambalaj kutuları 

4.1. Uygun Ambalajlama Kuralları 
 

Ambalajlama yapılırken ultrason ünitesinin özelliğine dikkat edip ambalajlama 

işlemini ona göre gerçekleştirmek, ulaşacağı ortama zarar görmeden gitmesi açısından son 

derece önemlidir. 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
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Özellikle oluşabilecek darbelere karşı önceden önlem almak gerekmektedir. 

Ambalajlama işlemi darbeleri absorbe edecek şekilde yapılmalıdır. Kırılacak nitelikte olan 

elemanlar dikkate alınarak ona göre paketlenmesi gerekmektedir. Ambalajlamada küçük 

ebatlı parçalar için mukavva kutular kullanılırken büyük ebatlı ve ağır parçalar için tahta 

sandıklar kullanılmaktadır. Ayrıca parçalar ambalaj kutularının içerisine hava hücreli 

naylonlarla sarılarak yerleştirilirler ve darbelerden etkilenmelerini azaltmak için strafor 

yardımıyla desteklenirler.  

 

Resim 4.2: Değişik ebatlarda karton ambalaj kutuları ve ambalaj paket kağıtları 

4.1.1. Cihazın Plastik Kılıf İçerisine Alınması 
 

Ultrasonik görüntüleyici tekerlekleriyle beraber bir tahta üzerine konulur. Daha sonra 

statik elektriklenmeyi engelleyen bir plastik malzeme ile hiçbir tarafı açıkta kalmayacak 

şekilde kaplanır. 

 

Resim 4.3: Ultrasonun plastik kılıf içerisine alınması 
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4.1.2.Cihazın Karton Ambalaj İçerisine Alınması 
 

Cihazın nakliyesinde kullanılacak oluklu mukavva paket cihazı içerisine alacak 

şekilde üstünden geçirilir. Cihazın paket içerisinde taşınma esnasında hareketini engellemek 

için ve sarsıntılardan zarar görmemesi için InstaPak 900 Foam Solution (sıvı köpük) kutunun 

cihazla arasındaki boşluklara püskürtülür. Bu sayede cihazla paket arasında hiçbir boşluk 

kalmayacaktır. Sıvı köpük kuruyuncaya kadar beklenir. 1-2 dakika arasında kurumaya 

başlar. Aşağıda köpüğün uygulanmasını ve paketin son durumu görülmektedir. 

   

 Resim 4.4.a: Ultrasonun ambalajlanma   Resim 4.4.b: Ambalajın köpüklenmesi 

4.1.3. Ambalajın Kapatılması ve Bağlanması 
 

Ambalajın üst kapağının kapatılmasından sonra kapağın bir daha açılmaması, kutunun 

bir kalıp şeklinde durması ve kutunun daha rahat taşınması için kutunun üstünden altına 

kadar çepeçevre saracak polyester çemberler kullanılmalıdır. Ultrasonik görüntüleyici için 

her iki uçyan uygulanacak polyester çember yeterlidir. İstenirse sayısı arttırılabilir. Burada 

önemli olan polyester çemberin kutuyu sıkıca sarmasıdır. Bu işlemi gerçekleştirmek için 

çember makineleri kullanılmalıdır. Çember makineları polyester bandın sıkı bir şekilde 

gerdirilmesini sağlar. Aşağıda polyester çember ve çember makinesi görülmektedir. 

          

Resim 4.5.a: Kutusunun kapatılması        Resim 4.5.b: Polyester çemberler 
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Resim 4.5.c: Polyester çemberin bağlanması    Resim 4.5.d: Polyester çemberler makinesi 

4.2. Uygun Etiketleme Kuralları 
 

Ambalajlama sırasında ve sonrasında, söküm aşamasında yararlanılacak olan 

kanalların gösterilmesiyle vida söküm notalarının, taşıma halkalarının yerlerinin gösterilmesi 

gerekir ve özellikle belirlenen bu yerlere ulaşımı zorlaştıracak ambalajlama yöntemlerinden 

ise kaçınılmalıdır. 

 

Cihazın alt üst ve yan kısımlarını gösterir etiketlere olmalıdır. Özellikle korunması 

gereken yüzey ve kırılacak nitelikte olan hassas ünitelerin ambalajlarda belirtilmesi gerekir. 

Ambalajların üzerlerinde taşıma ve depolama uyarıları bulunmalıdır. Bu uyarılara uyularak 

taşıma ve depolama yapılmalıdır. Bu uyarılar üretici firma tarafından cihazın özelliğine göre 

etiketler halinde ambalaj üzerine yapıştırılır. Bu etiketlerde aşağıdaki açıklamalar bulunur: 

 

 Üretici firmanın adı ve adres bilgileri 

 Ürün adı ve özellikleri 

 Ambalaj içerisindeki adet 

 Cihazın ve ambalajın boyut ve ağırlık gibi fiziksel büyüklükleri 

 Nem, sıcaklık gibi depolama koşulları 

 Üst üste konabilecek ambalaj miktarı 

 Nakliye koşulları 

 Ambalajın yönü  
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4.3. Taşıma Aparatları 
 

Paketlenen ultrasonik görüntüleyici nakliye edilecek araca yüklenirken uygun aletler 

kullanılmalıdır. Cihazın güvenli olarak yukarı kaldırılması için aşağıdaki araçlar 

kullanılabilir.  

 

 

Resim 4.6: Taşıma aparatları 

 

Resim 4.7: Ultrason cihazının taşınacak araca yüklenmesi 

4.4. Cihazları Taşımak İçin Kullanılan Nakil Araçları 
 

Ultrasonik görüntüleyiciler çok farklı ülkelerde üretilip satılmaktadır. Bu sebeple kara, 

deniz ve hava araçlarıyla nakledilmeleri söz konusudur. Bu da cihazların taşınması sırasında 

bazı nakliye farklılıklarına neden olabilmektedir. Örneğin kara taşıtlarıyla ulaşım yapılırken 

cihazların korunması gereken ana mesele titreşim iken hava taşımacılığında ambalajların 

sağlam bir şekilde sabitlenmesi gereği, deniz taşımacılığında ise neme karşı koruma öncelik 

kazanmaktadır. Bu da kısmen ambalajı yapılacak malzemelerin değişimine sebep olmaktadır. 

Özellikle uzak mesafe nakliyelerinde de farklı önlemler alma zorunlulukları da doğmaktadır. 

Dikkat edilmesi gereken başka bir husus da elektronik nitelikteki ünitelerin statik 

elektriklenmeye karşı korunması olacaktır. Bu işlem için farklı korunma yolları 

bulunmaktadır. En yaygın kullanılan yöntem ise antistatik poşet ve ambalaj kullanmaktır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Ultrason cihazının taşınması ile ilgili plan çıkararak rapor haline getiriniz.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Teknik şartnameyi okuyunuz. 

 Servis el kitabını okuyunuz. 

 Cihazın varsa ilk montaj formunu bularak okuyunuz. 

 Temel iş güvenliği tedbirlerini alınız. 

 Taşıma ile ilgili talimatları uygulayınız. 

 Cihaz boyut ve özelliklerine bakınız. 

 Cihazın taşınması için gerekli malzemeleri seçiniz. 

 Cihazın zarar görmemesi için gerekli güvenlik 

tedbirlerini alınız. 

 Cihazı yerine taşıtınız. 

 Parça ve aparatları taşıtınız. 

 Tutanak hazırlayınız. 

 Servis el kitabına göre 

kullanılacak araç ve 

malzeme listelerini 

çıkartabilirsiniz. 

 Gerekli kişisel güvenlik 

önlemlerinizi alınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Teknik şartnameyi okudunuz mu?   

2. Kullanıcı isteklerini yazdınız mı?   

3. Servis el kitabını okudunuz mu?   

4. Cihazın varsa ilk montaj formunu bularak okudunuz mu?   

5. Temel iş güvenliği tedbirlerini belirlediniz mi?   

6. Taşıma ile ilgili talimatları uyguladınız mı?   

7. Cihazın taşınması için gerekli malzemeleri seçtiniz mi?   

8. Cihazın zarar görmemesi için gerekli tedbirlerini aldınız 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 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Cihaz kutusunu kapatılmasında hangi madde kullanılır? 

A) İp  

B) Halat 

C) Zincir 

D) Polyester çember 

 

2. Cihazın ambalaj içinde hareketini engellemek için hangi tür madde kullanılmalıdır? 

A) Pamuk 

B) Plastik 

C) Sıvı köpük 

D) Kağıt malzeme 

 

3. Cihaz ambalajında aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz? 

A) Ambalaj yönü 

B) Nem ve depolama koşulları 

C) Cihazın adı ve özellikleri 

D) Cihazın donanım ayrıntıları 

 

Aşağıda verilen cümlelerde boş olan yerlere uygun ifadeleri yazınız 

 

4. Cihaz …………………………………………...nakliye araçlarından bazılarıdır.. 

 

5. Cihaz ambalajının kapatılmasında ………………………makinesi kullanılır. 

 

6. Caraskal bir …………………………………….düzeneğidir. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Ultrasonik görüntüleyici parça ve aparatlarını doğru bir şekilde sayarak fiziksel 

kontrollerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Birden fazla donanıma sahip cihazların parça ve sayım kontrollerinin yapıldığı 

bir rapor hazırlayarak öğretmeninize teslim ediniz. 

 

5. PARÇA VE SAYIM KONTROLLERİ 
 

5.1. Ambalajın Açılması 
 

Ambalajın açılması esnasında özen göstererek aşağıdaki işlem basamaklarını 

uygulayınız. 

 

 Herhangi bir hasar olup olmadığını tespit etmek için nakliye kolisini inceleyin. 

 Oluşabilecek her türlü bozukluk veya diğer gözle görülür hasarı not edin, 

delilleri saklayın ve taşıyıcı veya nakliye acentesini bilgilendirin. 

 Nakliye kolisinin içinde ambalaj listesinde bulunan parçaların bulunduğunu 

doğrulayın. 

 

Ambalaj açıldıktan sonra inceleme için aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız. 

 

 Bakarak ve dokunarak inceleme yapınız. 

 Sistem ana parçalarında kırık, ezik ve çizikleri kontrol ediniz. 

 Sistemle beraber verilen kabloların sağlamlığını kontrol ediniz. 

 Sistemin ek ünitelerinin(yazıcı, kaydedici vb.) sağlamlığını kontrol ediniz. 

 Herhangi bir hasar durumunda nakliye şirketine durumu bildiriniz.  

 Hatanın nakliye şirketinde olup olmadığını araştırdıktan sonra firmayla gerekli 

bağlantıları sağlayarak durumu bildiriniz. 

 Eğer tüm fiziksel kontroller yapıldığında bir problem yok ise sistem kullanıcı 

kılavuzuna göre ultrasonik görüntüleyiciyi kurarak çalışıp çalışmadığını kontrol 

ediniz. 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Ultrason cihazının donanım parçalarını liste haline getirerek rapor hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Cihazın teknik kılavuzunu inceleyiniz. 

 Cihazı oluşturan parçaların donanımlarının 

listesini yapınız. 

 Parçaların hassasiyetine göre ambalaj 

sökülmesinde dikkat edilmesi gereken 

özellikleri belirleyiniz. 

 Tüm bu özellikleri elde ettikten sonra rapor 

haline getiriniz. 

 Montaj formunun ilgili yerlerini doldurunuz. 

 Cihaz teknik dökümanlarını elde 

ediniz. 

 Cihazların hassasiyetine dikkat 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Cihaza ait teknik dökümanları incelediniz mi?   

2. Donanımlara ait listeyi düzenlediniz mi?   

3. Cihaz hassasiyetine göre özellikleri belirlediniz mi?   

4. Rapor hazırlayabildiniz mi?   

5. Montaj formunun ilgili yerlerini 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 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz 

 

1. Cihaz ambalajının açılmadan önce elde edilmesi gereken belge hangisidir? 

A) Servis kılavuzu 

B) Kullanıcı kılavuzu 

C) Cihaz donanımlarını gösteren liste 

D) Cihaza ait tanıtıcı broşürler  

 

2. Cihazın ambalajının açılmasından sonra ilk olarak hangisi yapılmalıdır? 

A) Parçalarda ezik ve kırık kontrolleri 

B) Teknik dökümanların bulunup bulunmadığı. 

C) Ek donanımların sayılarının kontrolü 

D) Cihazın kurulup çalıştırılması 

 

3. Fiziksel kontrollerden sonra aşağıdakilerden hangisi ilk olarak yapılmalıdır? 

A) Cihaz kurulumu 

B) Listeye göre parça sayımı 

C) Cihaz parçalarının sağlamlığı 

D) Teknik dökümanların incelenmesi 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

4. Ambalajın açılmasından sonra cihazlarda teknik hata durumunda ……………irtibata 

geçilmelidir. 

 

5. Ambalajın açılmasından sonra kırık bir parça bulunduğunda ilk önce …………irtibata 

geçilmelidir. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Ultrasonik görüntüleyici parça ve aparatlarını talimatlara uygun şekilde düzenleyip 

zarar vermeden depolayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Elektronik malzemelerin depolanmasına ilişkin bir rapor hazırlayarak 

öğretmeninize teslim ediniz. 

 

6. ULTRASONİK GÖRÜNTÜLEYİCİ VE 

MALZEMELERİNİN DEPOLANMASI 
 

Ultrason sisteminin zarar görmesini önlemek için, nakliye kutusunu kısa süreli 

depolama veya sistemin bir noktadan diğerine taşınması dışında kullanılmamalıdır. Sistemin 

taşınması için nakliye kutusunun kullanılması durumunda, sistemin hiçbir bölümünün 

kutunun dışına taşmasına izin verilmemelidir. Kesinlikle nemli bir sistem nakliye kutusu 

içinde tutulmamalıdır. Depolamak için aşağıdaki işlem basamakları uygulanmalıdır. 

 Sistemin herbir birimini kuru bezle iyice kurulayınız. Bu işlemi yaparken 

çalıştığınız ortamın kuru ve nemden uzak bir ortam olmasına dikkat ediniz. 

 Sistemin ve parçalarının kuruluğundan emin olduktan sonra nakliye ile beraber 

daha önceden gelmiş olan kutuları kullanınız. Eğer kutu tahrip olmuş veya 

nemlenmiş ise bu ebatlara uygun aynı tür kutudan elde ediniz. 

 Daha önce anlatılmış olan ambalajlama kurallarını uygulayınız. 

 Depolanacak yerin uzaklığına göre uygun taşıma aletini seçiniz.  

 Tavsiye edilen depolama sıcaklığı aşağıda verilmiştir. Aşağıda verilen 

depolama verilerine uygun ortamı oluşturunuz. 

 

Yükleme/Depolama Limitleri: Aküsüz Sistem 

 -35 – 65°C, % 15 – 95 B.N. 

500 ila 1060 hPa (0.5 ila 1.05 ATM) 

 

Yükleme/Depolama Limitleri: Akü 

 -20 – 60°C, %0 – 95 B.N. 

500 ila 1060 hPa (0.5 ila 1.05 ATM) 

30 günden daha uzun depolama için, oda sıcaklığında veya daha altında depolayın 

 

Yükleme/Depolama Limitleri: Dönüştürücü 

 -35 – 65°C, %15–95 B.N. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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6.1. Depoların Sınıflandırılması 
 

6.1.1. Parça (Birim) Mal Depoları 
 

Birim (parça) mallar, birbirlerinden boyutları farklılık gösteren mallardır. Parça 

malların taşınması ve depolanmasına etki eden faktörler; parça malların boyutları, ağırlıkları, 

hacimleri, biçimleri vb. özellikleridir. 

 

Parça malların belirli bir şekli ve boyutlarının olması, depolama ve taşımayı dökme 

mallara göre daha zorlaştırır. Parça malların depolanmasında; paletler, raflar, modüler 

çekmeceler, kutular, konteynerlar, açık alanda istifleme, mobil raflar vb. kullanılır. Birim 

mal depolarını oluşturan yapıların başlıca görevi depo malını dış dünyanın etkilerine karşı 

korumaktır. 

 

Stoklama deposu: Stoklama depoları (yedek deposu, biriktirme deposu), 

genellikle hacimsel kapasiteleri ve uzun depolama süreleri ile diğerlerinden ayrılırlar. 

Bunlar, malları uzun süreler için stoklayıp, saklamakta kullanılırlar. (örneğin; plastik 

hammaddesi, demir, cam v.b.) 

 

Geçiş deposu: Geçiş depoları, depoya giren malların çıkışa kadar geçen kısa süre 

içinde ayrılmaları için kullanılırlar. Depo malları aynı veya belirli aralıklarla yüklenir ve 

boşaltılır. Depolama zamanı genellikle çok kısadır. (hava alanlarındaki veya tren 

istasyonlarındaki muhafaza depoları) 

 

Tasnif deposu: Tasnif depoları, malzeme akışı sırasında belli bir düzenlemenin 

ve ayırımın yapıldığı yerlerdir. Bu depoların çok kısa bir depolama süreleri vardır. Fazla 

miktardaki çeşitler söz konusu olduğunda bu tür depolar tam otomasyon için çok uygundur. 

 

Satıh deposu: Daha önceleri kullanılmış olan en uygun depo sistemi alçak depolardır. 

Depolama işleminin karışık olmayışı, tesisin ucuza mal olması ve koridorların kolayca 

değiştirilebilmesi gibi olumlu özelliklere karşı, alçak depoların istenmeyen yönleri daha 

fazla ve önemlidir. Depo mahallinin verimli kullanılmaması, malın depo zeminini 

tamamen kaplaması, sadece en üstte bulunan mal kümesi veya mal biriminin direkt 

olarak alınabilmesi, depolama işlemlerinin fazla zaman alması ve nihayet deponun otomatik 

düzenlere uygunluk göstermemesi gibi. 

 

Bu tür depolar, 7 metre yüksekliğe kadar ulaşabilen, geniş bir alan kaplayan 

depolardır. Depo malı tabana ya da alçak raflara depolanmıştır. Depolama için kullanılan 

yardımcı araçlar olarak kren sistemleri, bantlı konveyörler gibi sabit sürekli transport 

makinaları ve çeşitli koridor taşıyıcıları sayılabilir. Yüksek satıh depoların özellikleri satıh 

depolarla aynıdır. Ancak yükseklikleri 7 – 12 metre arasında değişir.  

 

Çok katlı depo: Çok katlı depolar üst üste düzenlenmiş satıh depoların oluşturduğu 

depolardır. Bu tür depolar, depo taban alanının az olduğu durumlarda depo kapasitesini 

artırmak amacıyla düşünülmüşlerdir. Transport için kullanılan yardımcı araçlar satıh 



 

 37 

depolarda kullanılanlar ile aynı olmakla birlikte, çok katlı depolarda asansör gibi düşey 

taşıyıcılar da önem kazanırlar. 

 

Yüksek raflı depo: Yüksek raflı depolarda yükseklik 12 metreden fazladır. 

Yükseklikleri 30 metreyi aşarken genişlikleri 120 metreye ulaşabilen çok büyük kapasiteli 

depolarda inşa edilmiştir. Rafları depo duvarından oluşturulmuş veya serbest duran tipte 

olabilir. 

 

Hava şişmeli depo: Hava şişmeli depolar bir pnömatik konstrüksiyon türünün 

ürünüdür. Bu balonsu yapılarda şişirme sonucu 0,01 – 0,03 bar arası bir basınç oluşur. 

Şişme yapı plastik veya PVC’ den yapılmıştır. 

 

Açık depo: Açık depolarda hava şartlarına karşı koruyucu üst kısım bulunmaz. Bu 

yüzden, bu tip depolarda ne tür depo malının teknik olarak korunabileceğinin bilinmesi 

gerekmektedir. Kapalı ve naylon ya da plastik ile paketlenmiş depo malları, maliyeti 

düşürme açısından açık depolarda depolanabilirler. 

 

6.2. Depo Yerleştirme Sistemleri 
 

Büyük depolarda, personelin her şeyin nerede olduğunu bilmesi beklenemez. Bu 

yüzden bir yerleştirme düzeni formunun olması gerekmektedir. Temel olarak istenen, bu 

sistemin neyin nerede olduğunu göstermesidir. Ama bunun sistematik yapılması gereklidir. 

 

6.2.1. Sabit Yerleştirme Sistemleri 
 

Sabit yerleştirme sistemi, geleneksel bir kabul olan “her mal bir yer ve her mal yerli 

yerine” fikrini içerir. Her malın depolanma yeri statiktir. Bu yaklaşıma en iyi örnek, 

kütüphanedeki kitapların sıralanmasıdır. Elbette böyle bir sistem kullanılırken ortaya çıkan 

proplemler şunlardır: 
 

 Yeni gelebilecek bir malzeme için, bölümlerde fazladan yerin bulunması 

gerekmektedir. Ayrıca h er şeyin yerli yerinde olabilmesi ve tekrar 

yerleştirme işlemleri için, her zaman boş bir depolama kapasitesine ihtiyaç 

vardır. 

 Değişik özellikleri olan malzemelerin depolanma ya da elde tutulabilme 

özellikleri göz önüne alınmaz ve depolanması zor olan malzeme düzenin dışında 

tutulur. 

 Çok kullanılan malzemeler personele ve ihtiyaca cevap verme kolaylığı 

bakımından çıkışa yakın konuluyorsa, bu depolama sistemi düzenin 

bozulmasına neden olabilir. 

 

6.2.2. Rastgele Yerleştirme Sistemleri 
 

Stokların devir hızı yüksek, stoklama yeri küçük ve pahalı ise yerleştirme düzeni 

uygun olacaktır. Bu tür sistemler, sistematik ve çok yüksek düzeyde organize olmuş bir 

stok yerleştirme düzenine sahiptir. Depolanacak bir malzeme geldiğinde, bu malzeme ilk 
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uygun yere yerleştirilerek bilgisayara kaydedilir. Bir malzeme gönderimi olacağı zaman 

bilgisayar yardımıyla, personele malzemenin nerede olduğu bildirilir. 

 

Şartlar uygunsa bu sistem, depolama bölgesinin maksimum kullanımını sağlar. Burada 

sınırlayıcı konu, depolanacak malzemelerin boyut, şekil ve ağırlık olarak birbirlerinden çok 

farklı olabilmesidir. Sistemin dezavanatajı ise gönderimi yapılacak malzemenin bilgisayar 

kaydının anında yapılması gereğidir. 

 

6.3. Depolama Sistemleri 
 

Depolama sisteminde planlama aşamasında hedef belirlenirken, aşağıdaki hususlara 

dikkat edilmelidir: 

 Her birim için seri harekete olanak sağlanması 

 FİFO prensiplerinin (first in – first out = ilk giren ilk çıkar) büyük ölçüde 

uygulanmasına olanak sağlanması 

 Optimal hacim kullanılması 

 

6.3.1. Mezaninler 
 

Mezaninler, baş hizası üstü yüksekliğini verimli depolama bölgelerine çevirirler ve 

değerli zemin bölgesini daha önemli işler için ayırmak mümkün olur. Bunlar, depolanan 

malları yükselterek, zemindeki yükleme-boşaltma veya üretim gibi faaliyetlerin trafiğini 

hafifletir, hacim kullanımını daha verimli hale getirerek enerji, bakım ve yatırım 

maliyetlerini azaltırlar. 

 

Şekil 6.1: Mezaninlerin genel görünüşü 

6.3.2. Carouseller 
 

Otomatik depolama sistemlerinden olan yatay ve düşey carouseller, hareketli raf ve 

sıralara sahiptir. Yükleme ve boşaltma işlemleri bu raf ve sıralardan yapılır. 

Carousellerin avantajları: ucuz ve yalnız başına çalışabilen modüler depolama sistemleri 

oluşu, her iki versiyonu da geniş bir yükseklik, uzunluk ve yükleme kapasitesi 

yelpazesine sahip oluşu ve otomatik veya manuel olarak yükleme-boşaltma imkanına sahip 

olmalarıdır.  



 

 39 

 

Şekil 6.2: Yatay carouselin alt ve üst tahrik prensip şekli 

6.3.3. Otomatik Yükleme - Boşaltma Sistemleri 
 

Otomatik yükleme-boşaltma sistemleri genel olarak ambarlama, fabrika içi dağıtım 

ve depolama işlemlerinde kullanılırlar. Bu sistemler palet, fıçı, koli gibi parça malların 

yüksek yoğunlukta ve çok miktarda depolanmasına yararlar. Bu sistemlerin avantajları, 

özel ekipmanlar ile sağlanan ölçü kontrolü sayesinde, kolay stoklama imkanı vermeleri; 

alandan maksimum faydalanmanın yükselen sistemler ve de yüksek raf sıraları ile 

sağlanması; işlem kapasitelerinin sınırsız olması, yani malların boyut, şekil veya bir kod 

ile tarif edildiğinde sistem her türlü yükleme-boşaltma işlemini yerine getirebilmesi ve 

birçok farklı transport sistemiyle eş çalışabilmesidir. 

 

Resim 6.1: Raf ve çekmece tipi depolama 

6.3.4. Raf ve Çekmece Tipi Depolama 
 

Raf ve çekmece tipi depoların tasarımındaki önemli etkenler, depolanan malların 

tipi, kullanılan yükleme ve boşaltma sisteminin türü, depo binasının hacmi ve şekli ile 

firmanın stok kodlama karakteridir. Tasarımda depolanan malların boyutları, ağırlıkları ve 

ne şekilde paketlenecekleri (koli, fıçı, rulo vb.) veya yüklenecekleri önem kazanır. 

 

Rafların dizilmesi ve düzenlenmesinde, yükleme ve boşaltma şartlarının dışında; 

deprem, yangın ve can emniyeti gibi faktörler de dikkate alınmalıdır. Bu tür önlemlere 

dahil olarak; rafların sık dizilmesi, devrilme mukavemetini arttıracak ağırlıklar veya yere 

bağlama gibi işlemler sayılabilir. 
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Şekil 6.3: Raf ve çekmece tipi depolama 

6.3.5. Blok Depolama Sistemi 
 

Depolanacak mallar paletler gibi yardımcı depolama malzemesi ile birlikte ya da 

bunlar olmaksızın doğrudan yerde depolanırlar. Özellikle çok ağır, istif halinde 

dizilemeyecek türden mallar için kullanılan bir sistemdir. Üçüncü boyut olan yükseklikten 

feragat edildiği için hacim kullanımı açısından kötü bir sistemdir. Bu sistemlerde; seri 

hareket edebilme her mal için söz konusu değildir ve sistem fazla personel gerektirmektedir. 

Mal başına düşen birim hacmin küçük olacağı durumlar için uygun olmayan bir sistemdir. 

Depo donanımı için büyük bir yatırımın gerekmemesi önemli bir avantajıdır. 

 

Basit raflı depolama sistemi: Basit raflar yere yerleştirilmiş ya da yere tespit 

edilmişlerdir. Talebe göre konumlandırılmış sabit çalışma koridorları bulunur. Depodaki her 

mala, her rafa istendiği anda doğrudan ulaşma olanağı bulunur. Hacim kullanımı açısından 

verimli bir sistemdir. 

 

Raflı blok depolama sistemi: Raflı blok depolama sisteminde blok depolama 

sistemine benzer özellikler gösterir. Depo giriş- çıkış işlemlerinde yine bir sıralama söz 

konusudur. 

 

Hareketli raflı depolama sistemi: Hareketli raflı depolama sisteminde malının sürekli 

ya da süreksiz bir şekilde hareket halinde olduğu depolama sistemleridir. Bu hareket, hafif 

eğimli raylarla ya da yatay raylarla sağlanır. Bu tip sistemlerde FİFO prensibi çok iyi 

uygulanabilir. İş için gerekli kuvvetlerin azalması söz konusudur. İyi bir hacim kullanımı 

mevcuttur. Ancak bunların dezavantajı ise depo donanım masraflarının yüksek olmasıdır. 

 

Arabalı raflı depolama sistemi: Arabalı raflı depolama sisteminde rafları oluşturan 

parçalar yere sabitlenmiş olan raylar üzerinde hareket edebilen arabaların üzerine 

yerleştirilmiştir. 
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Şekil 6.4:Depolama sistemleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Cihazların depolanmasına ilişkin rapor hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Cihazların ambalaj boyutları ve ağırlıklarını 

tespit ediniz. 

 Cihazın kırılabilir yapıda olanlarını 

belirleyiniz. 

 Depolama tekniklerinden kendinize uygun 

olanını belirleyiniz 

 Cihazların nem sınırlarını ve depolama 

sıcaklıklarını öğreniniz. 

 Deponun ısı ve su izolasyonunu kontrol ediniz. 

 Cihazların ağırlıklarını göz önüne alarak 

yerleşimlerini gerçekleştiriniz. 

 Montaj formunun ilgili yerlerini doldurunuz. 

 Teknik şartnameden depolama 

limitlerini inceleyiniz. 

 Cihazların hafif olkanların üst 

tarafta kalmasına özen gösteriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Cihaz boyut ve ağırlıklarını kontrol ettiniz ettiniz mi?   

2. Uygun depolama çeşidini seçtiniz mi?   

3. Cihazın nem ve sıcaklık sınırlarını öğrendiniz mi?   

4. Gerekli izolasyon kontrollerini yaptınız mı?   

5. Yerleştirmeyi ağırlıklar göz önüne alınarak yaptınız mı?   

6. Odanın fiziki dayanımını projeden kontrol ettiniz mi?   

7. Montaj formunun ilgili yerlerini 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 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi depo planı yapılırken uyulması gereken bir husus değildir? 

A) İlk giren son çıkar 

B) İlk giren ilk çıkar 

C) Optimal hacim kullanılması 

D) Seri hareket olanağının sağlanması 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi medikal cihazlar için seçilmeyecek depo türüdür? 

A) Tasnif depo 

B) Çok katlı depo 

C) Çok katlı depo 

D) Açık depo 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi sabit deponun dezavantajlarından değildir? 

A) Yeni girecek olan mallarda tekrar yerleştirme işleminin yapılamaması 

B) Değişik türdeki maddelerin depolanmasını göze alamaz. 

C) Çok kullanılan malzemelerin yakına konulması nedeniyle hareket kısıtlaması olur. 

D) Yüksekliklerini az olması nedeniyle iyi depolanma yapılamaz. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

4. Birbirlerinden farklı özellik gösteren farklı boyuttaki mallara……………..mal denir. 

 

5. En uzun depolama çeşitine …………………….depo denir 

 

6. Yükseklikleri 12 metreden daha fazla olan depolara………………………….denir. 

 

7. Fifo prensibi……………………………………….anlamına gelir. 

 

8. Üst üste düzenlenmiş satıh katlarının olduğu depolara………………………..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-7 
 

 

 

 

Servis el kitabı talimatlarına göre düzgün biçimde taşınabilir ultrason istasyonunun 

kurulumunu yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Farklı marka ve model ultrason cihazlarının yerleştirilmesine ait gerekli bilgileri 

toplayarak öğretmeninize teslim einiz. 

 Araştırma işlemleri için internet ortamından ve medikal firmalardan 

faydalanabilirsiniz. 

 

7. ULTRASON CİHAZI 
 

Ultrason sisteminin birden fazla yapılandırma ve özellikleri bulunmaktadır. Bunların 

tamamı bu öğrenme faaliyetinde anlatılmaktadır. Ancak anlatılan tüm seçenekler sizin 

sisteminiz için geçerli olmayabilir. Sistemin teknik özellikleri, sistem yapılandırmanızın, 

dönüştürücünüzün ve yapılan muayenenin türüne bağlıdır. 

 

7.1. Ultrasonik Sistemin Blok Yapısı 
 

Ultrasonik görüntüleyici aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır. 

 

 Güvenli, yüksekliği ve yüzey açısı ayarlanabilir mobil taşıma sistemi 

 Taşınabilir özellikli ultrason sistemi 

 Transüderler (proplar),  

 Printer ve aksesuarları 

 Şarj sistemi, akü ve çevresel bağlantı noktaları 

 PC' ye kayıt imkânı sağlayan bağlantı üniteleri 

 Güvenli tekerlek kilitleyicileri 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–7 
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Resim 7.1: Ultrason cihazı ana uniteleri 

7.1.1. Sistemin Kurulumu ve Kurulum İçin Gereken Aletler 
 

Sistemi kurmak için gerekli el aletleri: 

 

 Çeşitli ölçülerde yıldız tipte tornavidalar 

 Alyen anahtar (5/32 inch ve 1/8 inch) 

 Çeşitli ölçülerde düz tipte tornavidalar 

 Çeşitli ölçülerde iki ağızlı ve yıldız anahtarlar 

 Pense ve kargaburun 

 Kablo tutucular 

 

Cihaz bir pedal sayesinde yüksekliği ayarlanabilmektedir. Bu sistem; silindir ve piston 

aracılığıyla yüksekliği ayarlanabilen hidrolik bir sistemdir. Bu silindir sistemi üzerinde 

ultrasonun ihtiyacı olan tüm bağlantı birimleri tümleşik vaziyettedir. Kurulum esnasında 

servis kitapcığında bulunan aşağıdaki şekilden ve parça listesinden faydalanılır. 
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7.2. Ultrasonik Görüntülemedeki Ana Kasa Montaj Bilgileri 

 

Şekil 7.1: Ultrason taşıma istasyonu parçaları 
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Parça 

No 
Parça Tipi 

Parça 

No 
Parça Tipi 

1 montaj kızağı 21 destek ve eğim verici parça 

2 üst tabla 22 piston 

3 kızak başlığı 23 topuz,top m5, 20mm 

4 birleştirici yatağı ve 

muhafazası 
24 tıpa 

5 boru ve kaldırma parçası 25 mandal 

6 kılavuz, ayarlayıcı 26 plaka ve kol tertibat desteği 

7 kılavuz, ayarlayıcı 27 
montaj plakası, kol tertibatı , 

ultrason standı 

8 tekerlek takılan ana bölüm 28 vida, k35x8 

9 pedal ve kaldırma düzeneği 29 destek 

10 tekerlek 30 konnektör kapağı 

11 tekerlek ve kilidi 31 vida, 6-32x.50 

12 vida 10-32 x .50 metal tip 32 tampon 

13 vida .250 dia x .75 uzun tip 33 stand desteği 

14 conta ve kilt 34 perçint, 3/16 x .50 sonlandırıcı 

15 25 dia x .500 pim 35 somun 

16 tıpa 36 vida 10-32 x .25 uzun tip 

17 havalı yaylanma sistemi 37 conta, kilit 

18 orta tutucu 38 
vida düz ve uzun tip 10-32 x .50 

 

19 tutucu ve eğim verilebilen 

parça 
39 vida düz tipte 10-32 x .50 

20 vida tıpası 1/4x.375x .12, 

palstik 
42 vida 2 x .63 

Tablo 7.1: Parça listesi ve tanımları  
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Resim 7.2: Ultrason bağlantı soketleri 

 

Şekil 7.2: Ultroson donanımları elektriki bağlantı şeması 



 

 50 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Taşınabilir ultrason istasyonunun kurulumunu gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Servis kılavuzundaki parça liste ve 

numaralarını inceleyiniz 

 Kurulum için gereken el aletlerini elde ediniz. 

 Kurulum şemasına göre montaj işlemlerini 

yapınız. 

 Sistemin tekerlek kilitlerinin düzenli çalıştığını 

kontrol ediniz. 

 Sistemin montaj sağlamlığını kontrol ediniz. 

 Montaj formunun ilgili yerlerini doldurunuz. 

 Parçaları takarken fazla 

zorlamamaya dikkat ediniz. 

 Parça listesini ve montaj şeklini 

cihaza ait kılavuzlardan 

bulabilirsiniz. 

 İş güvenliği kurallarına uyunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Servis kılavuzunu incelediniz mi?   

2. Gerekli el aletlerini temin edebildiniz mi?   

3. Kurulum şemasına göre montaj işlemlerini gerçekleştirdiniz mi?   

4. Tekerlek ve kilit sistemini kontrol ettiniz mi?   

5. Montaj işleminden sonra sağlamlığını kontrol ettiniz mi?   

6. Montaj formunun ilgili yerlerini 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 cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Sistem AC güç beslemesi………………………………………..üzerinde yer alır. 

 

2. VCR ……………………………ile istasyona monte edilmiştir. 

 

3. Cihaz yüksekliğini ayarlamak için……………………………………kullanılır. 

 

4. Kurulum lisans sahibi yetkili kişiler tarafından cihazın ……………………………. 

Talimatları doğrultusunda yapılır.  

 

5. Kurulum işlem sırası katologlarda yer alan……………………larla belirlenir. 

 

6. Sistemin kurulacağı yerde………………………………,…………………özelliklerine 

dikkat edilir. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–8 
 

 

 

 

Servis el kitabı talimatlarına göre ultrason monitörünün ana üniteye bağlantı ve 

montajını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bilgisayar ve ultrason monitörlerinin benzerliklerini ve farklılıklarını inceleyen 

bir araştırma yaparak rapor halinde öğretmeninize teslim ediniz. 

 

8. ULTRASON MONİTÖRLERİNİN 

MONTAJI 
 

Monitör aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi ultrason ünitesinin üzerinde bulunan boruya 

monte edilir. 

 

Resim 8.1: CRT monitör 

8.1. Ultrasonik Görüntüleyicilerde Monitör Çeşitleri 
 

Ultrasonic görüntüleyicilerde yüksek çözünürlükte monitörler kullanılmaktadır. 

Genellikle eski tip cihazlarda siyah beyaz ve katod ışınlı tipteki (CRT) monitörler 

kullanılmaktayken günümüz cihazlarında LCD tipte monitörler kullanılmaktadır. Monitörler 

genellikle 10-19 inch arası büyüklüklerde olabilmektedir. Bazı tip görüntüleyicilerde hem 

harici tip bir monitör bağlanabilirken aynı zamanda cihazın kendi üzerinde de dâhili bir LCD 

monitörü de bulunmakta ve taşınabilir hale gelmektedir. Aynı zamanda LCD monitörlerin 

çözünürlüğü daha yüksek olup daha az enerji tüketmektedirler. Aşağıda monitör çeşitlerine 

ait resimler görülmektedir. 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–8 
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Resim 8.2.a: CRT monitör                        Resim 8.2.b: LCD monitör 

 

Örnek Bir CRT Monitör Söküm Aşamaları 
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Örnek Bir LCD Monitör Söküm Aşamaları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Bulunduğunuz yerdeki ultrasonik görüntüleyicilerin, monitörlerinin montajını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Cihaza ait elektriki ve mekanik montaj 

şemalarını elde ediniz. 

 Gerekli el aletlerini temin ediniz. 

 Monitörü kılavuzda verilen montaj şekline 

göre monte ediniz. 

 Monitörün AC güç kablosu ile data kablosunu 

bağlayınız. 

 Montaj formunun ilgili yerlerini doldurunuz. 

 Servis kılavuzunu elde ediniz. 

 Vida sıkarken vidaların zarar 

görmemesine dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Oda boyutlarının uygunluğunu ölçerek kontrol ettiniz mi?   

2. Radyasyon güvenliğinin yeterliliğini kontrol ettiniz mi?   

3. Duvarların radyasyon yalıtımının uygunluğunu kontrol etiniz mi?   

4. Ekipmanların yerleşiminin uygunluğunu kontrol ettiniz mi?   

5. Ortamın ısı nem gibi fiziki özelliklerini ölçerek uygunluğunu 

kontrol ettiniz mi? 
  

6. Odanın fiziki dayanımını projeden kontrol ettiniz mi?   

7. Sistem enerji beslemesinin uygunluğunu kontrol ettiniz mi?   

8. Montaj formunun ilgili yerlerini doldurdunuz mu?   

 

 

 

 

DEĞERLENDIRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

 58 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. Ultrason cihazlarında kullanılan monitörler 

genellikle…………………boyutlarındadır. 

 

2. Cihazın kendi üzerindekinden başka ……………………….monitörü bulunabilir. 

 

3. Lcd monitörlerin CRT monitörlere göre ………………….değerleri daha yüksektir. 

 

4. Daha portatif olan monitörler……………………………….monitörlerdir. 

 

5. ……………………..monitörler daha fazla enerji harcarlar. 

 

6. Monitör montajına geçmeden ilk yapılacak işlem…………………….incelemektrir. 

 

 

 

 

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-9 
 

 

 

 

Servis el kitabı talimatlarına göre ultrason prop çeşitlerini ayırt ederek aparatları ile 

montajını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Ultrason proplarının yapılarına göre kullanım alanlarını araştırarak rapor haline 

getirip öğretmeninize teslim ediniz. 

 Araştırma için, internet ortamından ve medikal firmalardan faydalanabilirsiniz. 

 

9. PROPLAR (TRANSÜCER) 
 

Ultrason cihazının ortam ile direk temas eden tek parçasıdır. Ultrason dalgalarının 

gönderilmesi ve algılanması trancüder yardımıyla olur. Bir piezoelektrik kristali gerilim 

uygulandığında, uygulanan voltajın polaritesine, kristalin geometrisine ve ilk 

polarizasyonuna bağlı olarak  boyuna, enine veya radyal olarak çevresine doğru genişler ya 

da daralır. Ultrasonik proplar yani trancüderler kullanım alanlarına göre yapısında ve 

boyutlarında farklılık gösterirler.  

 

9.1. Ultrasonik Prob Çeşitleri 
 

Lineer problar: Yarıçapları büyüdüğü takdirde büyük organları (karaciğer, dalak, 

böbrek) veya bebekleri; küçüldüğünde ise küçük organları (meme, troid) incelemede 

kullandığımız proplardır. Probun başlığının yapısına göre sayısı 64 ile 192 arasında değişen 

elektronik kristaller (verici / alıcı) kullanılır. Ekranda dikdörtgen şeklinde bir görüntü verir 

yani en yüzeydeki genişlik ile en derindeki genişlik aynıdır. Düşük frekanslı lineer proplar 

3.5 MHz ile derinlerde çalşırken, yüksek frekanslı lineer proplar 5.0 ve 7.5MHz ile yüzeysel 

incelemelere yöneliktir. 

 

Mekanik / elektronik sektör problar: Bu proplar genellikle 2.0 MHz, 3.0MHz, 

5.0MHz veya jinekolojik uygulamalar amacıyla 7,5 MHz frekanslarda çalışırlar. Probun 

çalışma frekansı ile inceleme derinliği arasında ters bir orantı söz konusudur. Mekanik sektör 

problar eski bir teknolojiyle üretilmiş probun baş kısmında yağlı bir ortamda rotasyonel 

hareketler yapan bir motorun ürettiği ses dalgaları ile inceleme yapılır. Elektronik sektör 

propları ise başlıklarında 64-128 elektronik kristal kullanılır. Arıza ihtimali az, tarama hızı 

daha yüksek, farklı modlardaki çalışmaları aynı anda ekranda gösterebilirler. Sektör proplar 

gerek uygun başlık yapıları ve gerekse kalbin hızlı hareketlerini izleyebilecek yetenekte 

yüksek tarama hızları nedeniyle öncelikli kardiyolojik uygulamalarda kullanılırlar. Mekanik 

proplar ise daha büyük başlıklı oldukları için abdominal, obsterik ve troid incelemelerde 

kullanılırlar. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–9 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Convex proplar: Bu proplar genellikle 3,5 ile 5,0 MHz frekanslarında çalışırlar. 

İntravajinal uygulamalarda kullanılan küçük başlıklı proplarda 7,5 MHz gibi yüksek 

frekanslarda görülebiliyor. Temel uygulama alanları abdominal (radyoloji) ve obsterik 

çalışmalardır. Mikroconveks yapılı olanlar ise jinekolojik ya da ürolojik amaçlarla da 

kullanabilir. Ekranda üçgene benzer bir görüntü oluşturur, probun yarıçapı artıkça bu 

üçgenin üst ucundaki görüntü büyür; azaldıkça büyüyen bölge küçülerek görüntü daha çok 

üçgene benzemeye başlar. Tarama açıları 40 ile 150 derece arasında değişebilir. Kristal 

sayıları 64 veya 128 olabilmektedir. 

Dairesel dizilişli proplar: Bu tür propların en önemli özelliği fokuslamayı diğer 

transducerlerde olduğu gibi sadece görüntü düzleminde değil, aynı zamanda kesit kalınlığı 

yönünde de yapabilmesidir. Yani; iki planda da fokuslama yapabilmektedir. Diğerlerine göre 

pahalı olan yeni jenerasyon proplardır.  

 

9.2. Ultrasonik Prob Teknik Özellikleri 
 

Transücer 
Uygulama 

alanı 

Bant Genişliği 

ve Merkez 

Frekans 

Tarama Derinliği 

 

Göğüs, damar 
10-5MHz 38-mm 

linear array 
9 cm 

 

Göğüs, sinir, 

damar 

13-6MHz 38-mm 

linear array 
6 cm 

 

Göğüs, dammar 
13-6MHz 25- 

linear array 
6 cm 

 

Damar yüzeysel 

kas, sinir 

13-6 MHz 

25-mm linear 

array 

6 cm 

 

Karın, sinir 

8-5 MHz 

11-mm curved 

array 

10 cm 
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Karın ,doğum, 

jineloji 

5-2MHz 60-mm 

curved array 
22 cm 

 

Doğum, jineloji 
8-5MHz 11mm 

curved array 
10 cm 

 

Kas, göğüs, 

doğum 

 

5-1MHz 17mm 

phased array 35 cm 

 

Çocuk, kalp, 

karın, kafa, sinir 

8-4 MHz 10mm 

phased array 
14 cm 

 

Karaciğer, karın, 

pelvik 

10-5 MHz 

52-mm 

broadband linear 

array 

10 cm 

 

Laparoscopik 

karın, pelvic 

12-5MHz 48mm 

linear array 
10 cm 

 

Kardiyak 
2MHz Kalem 

Transducer 
TANIMSIZ 

Tablo 9.1: Prop çeşitleri 
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9.3. Ultrason Prob Kabloları 
 

Aşağıda bir transücer ve bu transücer üzerindeki birimler görülmektedir. 

 

Şekil 9.1: Transücer üzerindeki birimler 

 

Resim 9.1: Transücer 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Ultrason proplarının birbirinden farklılığını inceleyerek rapor düzenleyiniz. Elinizdeki 

bir adet örnek cihaz propunu örnek ultrason cihazına takınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Transücer servis kılavuzu veya katologlarını 

elde ediniz. 

 Transücer çeşitlerini inceleyiniz. 

 Boyutları ve fiziksel görünüş farklılıklarını 

inceleyiniz. 

 Çelşitlerini sıralayarak uygulama alanlarını 

tespit ediniz. 

 Liste halinde raporu oluşturunuz. 

 Örnek propu inceleyerek uygun bağlantı 

yerlerini tespit ediniz.  

 Propu konnektörlerine takınız.  

 Varsa ek aparatları takınız. 

 Montaj formunun ilgili yerlerini doldurunuz. 

 İncelemelerinizi farklı marka 

transüderler için yapabilirsiniz. 

 Propun doğru konnektöre 

bağlandığına dikkat ediniz.  

 Herhangi bir şekilde propun 

konnektör bağlantısına girmesi için 

aşırı zorlamayınız.  

 Doğru konnektör olduğunu kontrol 

ediniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Transücere ait katologlar elde ettiniz mi?   

2. Boyutları ve fiziksel farklılıkları inceleyebildiniz mi?   

3. Kullanım alanlarını tespit ettiniz mi?   

4. Liste halinde rapor oluşturabildiniz mi?   

5. Örnek propun uygun bağlantı yerini tespit ettiniz mi ?    

6. Propu doğru konnektöre taktınız mı ?   

7. Varsa ek aparatları taktınız mı?   

8. Montaj formunun ilgili yerlerini 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 okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi bir transüder çeşiti değildir? 

A) Linear array 

B) Curved array 

C) Logaritmik array 

D) Phassed array 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

2. Transücer üzerindeki frekanslardan ilk okunan değer…………...değeridir. 

 

3. Transücer sınıflandırılması…………………..yerleşimine göre yapılır. 

 

4. Transücerler yapılarına ve boyutlarına göre 

farklı……………………………kullanılırlar. 

 

5. Yetişkin ve çocuklarda kullanılan proplar………………………….yapıdadır. 

 

6. Tarama işleminin sonlandırılması transduse 

üzerindeki………………….….düğmesiyle gerçekleşir. 

 

 

 

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–10 
 

 

 

 

Servis el kitabı talimatlarına göre ultrason yazıcısının ana üniteye bağlantı ve 

montajını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Farklı marka ve model printer çeşitlerini inceleyerek rapor hazırlayınız. Raporu 

öğretmeninize teslim ediniz. 

 

10. ULTRASON ÇIKTI BİRİMLERİ 
 

10.1. Genel Özellikleri 
 

Ultrasonik görüntüleyiciler çıktı birimi olarak printer (yazıcı), görüntü kaydedici 

birimi DVD kaydedici kullanmaktadır. Kullanılan yazıcılar siyah-beyaz veya renkli printer 

çeşitleridir. Bunun yanında en çok kullanılan yazıcı türü termal yazıcılardır. Çünkü termal 

yazıcı hızlı bir yazıcıdır. Kartuş ve toner değiştirme sorunları yoktur. Ultrason cihazları diğer 

printer çeşitlerini de desteklemesine rağmen genellikle pratikte kullanımı fazla değildir. 

 

Resim 10.1: Ultrason cihazı yazıcısının görünüşleri 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–10 
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Resim 10.2.a: Yazıcı ve çıktı görüntüsü            Resim 10.2.b: Printer USB kablosu 

 

Resim 10.3: Yazıcı kağıtları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Bulunduğunuz ortamdaki ultrason yazıcısının foksiyonlarını inceleyiniz ve 

raporlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Cihazın marka ve modeline ait dokümanları 

inceleyiniz. 

 Cihaza ait kağıdın diğer kâğıtlardan farklılığını 

inceleyiniz. 

 Cihaz üzerindeki düğmeleri inceleyiniz. 

 Cihazın enerjisini uygulayınız. 

 Ultrason sistemini açınız. 

 Daha önce ultrasonda kaydedilmiş görüntüyü 

açınız. 

 Yazıcıdan çıktı alınız. 

 Kontrast ve ışık ayarlarıyla oynayarak bir çıktı 

daha alınız. 

 İki çıktıyı karşılaştırınız. 

 Farklılıkları inceleyiniz. 

 Sonuçları raporlayınız. 

 Montaj formunun ilgili yerlerini doldurunuz.  

 Ultrason görüntüsünü elde etmek 

için öğretmeninizden yardım alınız. 

 Yazdırma esnasında cihazı 

kapatmayınız. 

 Gereksiz yere fazla çıktı alımından 

kaçınınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır 

1. Gereken teknik dokümanları elde ettiniz mi?   

2. Kâğıdın diğer kâğıtlardan farkını tespit ettinizmi mi?   

3. Yazıcıya enerji verebildiniz mi?   

4. Düğmelerin görevlerini öğrenebildiniz mi?   

5. Fonksiyonlardan ayarları değiştirebildiniz mi?   

6. Yazıcıdan çıktı alabildiniz mi?   

7. Montaj formunun ilgili yerlerini 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 cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Ultrason cihazlarında çoğunlukla ………………………yazıcı kullanılır. 

 

2. Ultrason cihazlarındaki yazıcılar ……………ve …………….kullanmazlar. 

 

3. Yazıcı………………………volt gerilimle çalışır. 

 

4. Yazıcının hem………………….kablosu hem de……………….kablosu bulunur. 

 

5. Yazıcının…………………………değeri oldukça yüksektir. 

 

6. Renkli ve siyah beyaz yazıcılarda kullanılan kağıt………………….özelliklerdedir. 

 

 

 

 

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–11 
 

 

 

 

Ultrason cihazına ait ek donanım ve parçaları düzgün biçimde yerine 

yerleştirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Cihaza ait ek parça ve donanımların listesini yapınız. 

 

11. ULTRASONİK 

GÖRÜNTÜLEYİCİLERDE EK PARÇA VE 

APARATLAR 
 

Ultrasonik görüntüleyicilerin ana parçalarının yanında bu parçaların birbirleriyle 

elektriksel bağlantılarını sağlayan ek parçalar da mevcuttur. 

 

11.1. Güç Kaynağı ve Kablosu 
 

Ultrason cihazı istasyonundan söküldüğünde taşınabilir şekilde kullanılması amacıyla 

bir adaptör tarafından beslenmekteir. Adaptörün yanında 220 volt şehir şebekesine 

bağlanabilmesi için adaptöre bağlanan kablosu da mevcuttur. 

 

Resim 11.1: Güç kaynağı ve kablosu 

11.2. Akü ve Akü Şarj Devresi 
 

Ultrasonik görüntüleyicinin hem taşınabilir olması hem de şehir şebekesinin olmadığı 

durumlarda da çalışabilmesi amacıyla akü tarafından beslenmektedir. Akü şarjı bittiğinde 

tekrar şarj edebilmek için bazı modellerde şarj ünitesine de ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda 

akü ve şarj ünitesi görülmektedir. 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–11 
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Resim 11.2: Batarya şarj cihazı 

11.3. Video ve Printer Kabloları 
 

Görüntüleme birimi ve yazıcıyla sistem arasındaki bağlantıyı sağlayan kablolardır. 

 

Resim 11.3: Yazıcı ve video kabloları 

11.4. Ultrason Yatakları 
 

Hasta ve kullanıcının ihtiyaçlarına göre tasarlanmış çok fonksiyonlu hasta yataklarıdır. 

Elektriksel güvenlikleri yüksek ve kolay kullanımlı olmalıdır. 

  

Resim 11.4: Ultrason yatakları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Bulunduğunuz ortamdaki ultrason cihazına ait kabloların donanımlarla olan 

uygunluğunu inceleyerek rapor hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tüm donanım birimlerine ait kılavuzları elde 

ediniz. 

 Her bir kablonun birbirleriyle benzerlik ve 

farklılıklarını kontrol ediniz. 

 Elinizdeki kabloları liste haline getiriniz. 

 Her bir kablonun uyumlu olduğu donanımı 

bulunuz. 

 Listede kabloların karşısına hangi donanıma ait 

olduğunu yazınız. 

 Raporunuzda aynı görevi yapan aynı yapıdaki 

kabloları yazınız. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 Montaj formunun ilgili yerlerini doldurdunuz 

mu? 

 Cihaz kılavuzlarını dikkatli 

inceleyiniz. 
  

 İnceleme esnasında kabloları aşırı 

bükmeyiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Donanımlara ait kılavuzları elde ettiniz mi?   

2. Kabloların birbirleriyle farklılıklarını tespit ettiniz mi?   

3. Benzer kablolar hangi amaçla kullanılıyor tespit ettiniz mi?   

4. Her bir donanıma ait kabonun karşılıklarını bulabildiniz mi?   

5. Raporu hazırlayabildiniz mi?   

6. Montaj formunun ilgili yerlerini doldurdunuz mu?   

 

 

 

 

DEĞERLENDIRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi güç kaynağının görevidir? 

A) Şebeke gerilimini olduğu gibi ultrason cihazına uygulamak 

B) Ultrasona 220 volt gerilim uygulamak. 

C) Şebeke gerilimini yükseltmek 

D) Şebeke gerilimini ultrasonun çalışabileceği gerilime uygunlaştırmak 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi ek donanım parçası değildir? 

A) Bağlantı kabloları 

B) Güç kaynağı 

C) AC güç kabloları 

D) Monitör 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

3. Ultrason cihazı………………………..üzerinden enerjisini alır. 

 

4. Cihaz bataryası boşaldığında…………………………na bağlanır. 

 

5. Görüntü aktarmaya yarayan kablo……………………………..kablosu da 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–12 
 

 

 

 

Servis el kitabı talimatlarına göre ultrason besleme limitlerine uygun UPS montajını 

yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 UPS sisteminin şemasını ve çalışmasını inceleyen bir rapor hazırlayarak 

öğretmeninize teslim ediniz. 

 Araştırma için kütüphanelerden, internet ortamından ve elektronik kitaplarından 

yararlanabilirsiniz. 

 

12. ULTRASON CİHAZLARINDA 

KULLANILAN UPS'LER 
 

Sistem uzun süreli elekrik kesintilerinde ve akünün olmadığı durumlarda bu enerji 

gereksinimini sağlayacak güç ünitelerine ihtiyaç duyar. Bu güç ünitelerine UPS adı verilir. 

Benzer şekilde bilgisayar sistemlerinde de kullanılırlar. UPS birimleri hastanelerde cihaza ait 

küçük bir sistem olabildiği gibi hastanenin tüm cihazlarının enerji gereksinimi karşılayacak 

şekilde de olabilmektedir. Sistemin UPS birimi üzerinden beslenmesinin başka bir avantajı 

da elektrik gidip gelmelerindeki elektrik şoklarından oluşacak cihaz hasarlarına karşılık 

koruma sağlamaktadır.  

 

Aşağıda çeşitli güçlerde ve tiplerde UPS üniteleri görülmektedir. 

 

Resim 12.1: Ultrason sisteminin enerji ihtiyacını karşılayacak UPS sistemi 

Yukarıdaki system tek bir cihaz beslemeye uygun olup bu cihazın değişik güçlerdeki 

1000W, 1400W, 2100W gibi tipleri de mevcuttur. 

AKÜ:2 adet 12V 7Ah toplam 24 V giriş 

Şarj olma süresi 4 saat  

Çıkış voltaj değeri : 160-276 volt  

Çıkış gücü:  490 Watt 

Çalışma sıcaklığı:0-40 ºC 

ÖĞRENME FAALİYETİ–12 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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12.1. Hastane Komple Enerji İhtiyacını Sağlayacak UPS Sistemi 
 

Bu tür sistemler üç fazlı yani 380V gerilim çıkışlı sistemlerdir. Birden fazla cihaz 

rahatlıkla bağlanabilmektedir. Değişik tip güçlerde olup bu güçler 1,5VA- 160KVA arası 

olabilmektedir. 

  

Resim 12.2: UPS sistemi 

 

Şekil 12.1: Tek fazlı UPS bağlantısı 

 

Şekil 12.2: Üç fazlı UPS bağlantısı 
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Resim 12.3: UPS bağlantısı 

 

Resim 12.4: UPS Devre şeması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Bulunduğunuz ortamdaki UPS sistemine ultrason cihazını bağlayıp çalıştırınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 UPS bağlantı şemasını inceleyiniz. 

 UPS' in tek fazlı olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

 UPS’i çalıştırarak çıkış gerilimini ölçünüz. 

 Çıkış gerilimi uygunsa cihazı kapatarak 

ultrason cihazının tüm birimleriyle güç 

bağlantısını gerçekleştiriniz. 

 UPS sisteminin güç anahtarını kapatarak 

çalışmasını sağlayınız. 

 Ultrason cihazını çalıştırınız. 

 Ultrasonun çalışmasını kontrol ediniz.  

 Montaj formunun ilgili yerlerini doldurunuz. 

 Oda boyutu ile gerekli ölçüleri 

cihazın servis kılavuzundan 

bulabilirsiniz. 

 Fiziksel gereklilikleri cihaz servis 

kılavuzunda bulabilirsiniz. 

 Gerekli kişisel güvenlik 

önlemlerinizi alınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 80 

KONTROL LİSTESİ 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. UPS hakkında teknik dokümanları elde ettiniz mi?   

2. Cihazın faz sayısını kontrol ettiniz mi?   

3. Çıkış gerilimini ölçtünüz mü?   

4. UPS ‘in sistemle bağlantılarını yaptınız mı?   

5. Bağlantının doğruluğunu kontrol ettiniz mi?   

6. Ultrason cihazını bağlayıp çalışmasını kontrol ettiniz mi?   

7. Montaj formunun ilgili yerlerini doldurdunuz mu?   

 

 

 

 

DEĞERLENDIRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi UPS’ in görevidir? 

A) Sisteme DC güç sağlamak 

B) Cihaz bataryasını şarj etmek 

C) Sistemin ihtiyacı olan şebeke gerilimine eşdeğer gerilim elde etmek 

D) Şebeke gerilimini istenilen seviyeye indirmek 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) UPS' ler AC çıkış verirler. 

B) UPS' lerin 380 volt ve 220 volt gerilim veren modelleri mevcuttur. 

C) UPS aküleri de şarja ihtiyaç duyarlar. 

D) Tek fazlı bir UPS üç fazlı sistemin kullanılabildiği yerlerde kullanılabilir. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

3. UPS …………….dan aldığı enerjiyi ……………..volta uygunlaştırır. 

 

4. UPS güçleri……… ……………… birimiyle ifade edilir. 

 

5. Üç. fazlı UPS sistemi……………………değerinde gerilim üretir. 

 

6. UPS ……………………………. karşı cihaz güvenliğini sağlar. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz 

 

1. Aşağıdakilerden etkilerden hangisi transücerin ölçüm hatası yapmasına neden olur? 

A) Işık  

B) Sıcaklık  

C) İnsan sesi 

D) Nem 

 

2. Transüderin bulunduğu oda sıcaklığı ne olmalıdır? 

A) 23ºC 

B) 30ºC 

C) 25ºC 

D) 15ºC 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bir ultrason tipi değildir? 

A) Doppler  

B) Renkli doopler 

C) X-ray 

D) Ekokardiyo 

 

4. Aydınlatma tesisatının yapılandırılması sırasında aşağıdakilerden hangisi 

hesaplanmaz? 

A) Ampül sayısı 

B) Oda boyutları 

C) Lambanın ışık şiddeti 

D) Sıcaklık 

 

5. Ultrasonik görüntüleyiciye ait bir odada aydınlatmaya ait ışık siddeti hangi sınırlar 

arasında olmalıdır? 

A) 200-250 lüx 

B) 500-750 lüx 

C) 750-100 lüx 

D) 100-1500 lüx 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi ultrasonik görüntüleyiciya ait enerji seviyelerini içerir? 

A) 50 V  

B) 100 V 

C) 220 V 

D) 380 V 

 

7. Ultrasonik yalıtım düzeneğinde aşağıdaki malzemelerden hangisi kullanılmalıdır? 

A) Strafor 

B) Köpük 

C) Karbon emdirilmiş köpük 

D) PVC 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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8. Ultrason cihazını aşağıdaki frekans sınırlarından hangisi etkileyebilir? 

A) 10-20 Hz 

B) 20-50 Hz 

C) 100-1000 Hz 

D) 150KHz-80 MHz 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi EMI etkisini ortadan kaldırmak için bir çözüm değildir? 

A) Bozucu etki oluşturan cihazları kapatmak 

B) Bozucu etki yapan cihazın yönünü değiştirmek  

C) Çalışma frekansına yakın frekanstaki cihazların gücünü yükseltmek 

D) Cep telefonlarını ortamdan uzaklaştırmak 

 

10. Cihaz kutusunun kapatılmasında hangi madde kullanılır? 

A) İp  

B) Halat 

C) Zincir 

D) Polyester çember 

 

11. Cihazın ambalaj içinde hareketini engellemek için hangi tür madde kullanılmalıdır? 

A) Pamuk 

B) Plastik 

C) Sıvı köpük 

D) Kağıt malzeme 

 

12. Cihaz ambalajının açılmadan önce elde edilmesi gereken belge hangisidir? 

A) Servis kılavuzu 

B) Kullanıcı kılavuzu 

C) Cihaz donanımlarını gösteren liste 

D) Cihaza ait tanıtıcı broşürler  

 

13. Cihazın ambalajının açılmasından sonra ilk olarak hangisi yapılmalıdır? 

A) Parçalarda ezik ve kırık kontrolleri 

B) Teknik dökümanların bulunup bulunmadığı 

C) Ek donanımların sayılarının kontrolü 

D) Cihazın kurulup çalıştırılması 

 

14. Fiziksel kontrollerden sonra aşağıdakilerden hangisi ilk olarak yapılmalıdır? 

A) Cihaz kurulumu 

B) Listeye göre parça sayımı 

C) Cihaz parçalarının sağlamlığı 

D) Teknik dökümanların incelenmesi 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi depo planı yapılırken uyulması gereken bir husus değildir? 

A) İlk giren son çıkar 

B) İlk giren ilk çıkar 

C) Optimal hacim kullanılması 

D) Seri hareket olanağının sağlanması 
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16. Aşağıdakilerden hangisi medikal cihazlar için seçilmeyecek depo türüdür? 

A) Tasnif depo 

B) Çok katlı depo 

C) Çok katlı depo 

D) Açık depo 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi bir transücer çeşiti değildir cihaz değildir? 

A) Line array 

B) Curved array 

C) Logaritmik array 

D) phased array 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi UPS’ in görevidir? 

A) Sisteme DC güç sağlamak 

B) Cihaz bataryasını şarj etmek 

C) Sistemin ihtiyacı olan şebeke gerilimine eşdeğer gerilim elde etmek 

D) Şebeke gerilimini istenilen seviyeye indirmek 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) UPS' ler AC çıkış verirler. 

B) UPS' lerin 380 volt ve 220 volt gerilim veren modelleri mevcuttur. 

C) UPS aküleride şarja ihtiyaç duyarlar. 

D) Tek fazlı bir UPS üç fazlı sistemin kullanılabildiği yerlerde kullanılabilir. 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi güç kaynağının görevidir? 

A) Şebeke gerilimini olduğu gibi ultrason cihazına uygulamak 

B) Ultrasona 220 volt gerilim uygulamak 

C) Şebeke gerilimini yükseltmek 

D) Şebeke gerilimini ultrasonun çalışabileceği gerilime uygunlaştırmak 

 

21. Aşağıdakilerden hangisi ek donanım parçası değildir? 

A) Bağlantı kabloları 

B) Güç kaynağı 

C) AC güç kabloları 

D) Monitör 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

22. Mikroşoklara karşı……………………..tesisatı kurulmalıdır. 

 

23. Sistemin kurulacağı yerde………………,………………,…………özelliklerine dikkat 

edilir. 

 

24. Lcd monitörlerin CRT monitörlere göre ………………….değerleri daha yüksektir. 

 

25. Daha portatif olan monitörler……………………………….monitörlerdir. 
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26. Ultrason cihazlarında çoğunlukla ………………………yazıcı kullanılır. 

 

27. Ultrason cihazlarındaki yazıcılar ……………ve …………….kullanmazlar. 

 

 

 

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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YETERLİLİK TESTİ  

 

 

AMAÇ Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, Teknik ve İdari 

Şartnameler , Kurumsal Yönetmelikler ve Yönergeler, Cihazın Marka 

Modelinin CE Marking Direktifleri (Directive 93/68/EEC), TS  4535 

EN 60601-1 (Elektrikli Tıbbi Cihazlar Bölüm-1 Genel Güvenlik 

Kuralları), TS  4535 EN 60601-1-3 Servis El Kitabı, 18861 sayılı 

Radyasyon Güvenliği Tüzüğü gereğince ultrasonik görüntüleyici 

ünitelerinin kurulum hazırlıklarını yapabileceksiniz. 

ÖĞRENCİNİN 

ADI SOYADI NU.SI 

   

AÇIKLAMA: Aşağıda listelenen davranışları öğrencide gözlemleyemediyseniz (0), zayıf 

nitelikli gözlemlediyseniz (1), orta düzeyde gözlemlediyseniz (2), yüksek düzeyde 

gözlemlediyseniz (3)rakamının altındaki kutucuğa "X" işareti koyunuz. 

GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR 0 1 2 3 

Cihazın kurulum yeri özelliklerinin uygunluğunu 

tespit etmek 

    

Elektrik ve aydınlatma tesisatının cihaza 

uygunluğunu kontrol etmek 

    

Cihazın parça ve sayım kontrollerini yapmak     

Taşıyıcı istasyonun kurulumunu gerçekleştirmek     

Ana ve ek donanım parçalarını tanımak     

Uygun ambalajlama ve nakil kurallarını yerine 

getirmek 

    

Cihazın depolanacağı depo çeşitlerini öğrenerek 

uygun depolama yapabilmek 

    

Cihaz monitörünün montajını gerçekleştirmek     

Cihazların taşınması için uygun araçları seçmek     

Propların çeşitlerini ve uygulama alanlarını 

öğrenmek 

    

Ultrason yazıcı birimlerinin bağlantısını 

gerçekleştirmek 

    

Ultrasona UPS bağlayabilmek     

 

DEĞERLENDİRME 
 

Modül çalışmaları ve araştırmalar sonucunda kazandığınız bilgi ve becerilerin 

ölçülmesi için öğretmeniniz size ölçme araçları uygulayacaktır. 

 

Bu değerlendirme için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI 

1. B 

2. A 

3. X-ray 

4. Antistatik Sprey 

5. Teknik Kılavuz 

6. 20HZ-20KHZ 

7. 
Elektromanyetik 

Dalga 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 

1. D 

2. A 

3. C 

4. Topraklama 

5. 
Hastane veya İş 

yeri 

6. Aydınlatma 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1. C 

2. D 

3. C 

4. 
Elektromanyetik 

Parazit 

5. 
Elektromanyetiku

yum 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1. D 

2. C 

3. D 

4. Kamyon-Uçak 

5. 
Polyester 

Çember 

6. Kaldırma 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5’İN CEVAP ANAHTARI 

1. C 

2. A 

3. B 

4. Üretici Firma 

5. Nakliye Firması 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6’NIN CEVAP ANAHTARI 

1. A 

2. D 

3. D 

4. Parça 

5. Stok Depo 

6. 
Yüksek Raflı 

Depo 

7. 
İlk Giren İlk 

Çıkar 

8. Çok katlı 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–7’NİN CEVAP ANAHTARI 

1. 

Mobil 

İstasyonundaki 

Bağlantı noktasına 

2. Vcr Rafı İle 

3. Pedal 

4. Teknik Kılavuzlar 

5. Numaralara 

6. Isı, Işık, Nem 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–8’İN CEVAP ANAHTARI 

1. 10-19 inch 

2. Harici 

3. Çözünürlük 

4. LCD 

5. CRT 

6. Bağlantı Şeması 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–9’UN CEVAP ANAHTARI 

1. C 

2. Bant Genişliği 

3. Kristal 

4. Uygulama 

5. Farklı 

6. 
Defleksiyon 

Durdurucu 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–10’UN CEVAP ANAHTARI 

1. Termal 

2. Toner ve Kartuş 

3. 220 volt 

4. Güç Data 

5. Çözünürlük 

6. Farklı 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–11’İN CEVAP ANAHTARI 

1. D 

2. D 

3. Güç kaynağı 

4. Şarj cihazı 

5. Video 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–12’NİN CEVAP ANAHTARI 

1. C 

2. D 

3. Aküden, Şebeke 

4. Watt 

5. 380 volt 

6. Elektrik Şoklarına 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1. B 

2. A 

3. C 

4. D 

5. A 

6. C 

7. C 

8. D 

9. C 

10. D 

11. C 

12. C 

13. A 

14. B 

15. A 

16. D 

17. D 

18. C 

19. D 

20. D 

21. D 

22. Topraklama 

23. Isı,Işık,Nem 

24. Çözünürlük 

25. LCD 

26. Termal 

27. Toner-Kartuş 
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 Farklı tip ve markalarda x-ışınlı görüntüleyici cihazların servis ve kurulum el 

kitapları.  

 KUMAŞ Ahmet, Radyoloji, Tamer Matbaacılık, Ankara, 1996. 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR 
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KAYNAKÇA 
 

 MEGEP Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektriksel Büyüklüklerin 

Ölçülmesi, ANKARA, 2006. 

 MEGEP Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Biyomedikal Fiziksel Ölçümler, 

ANKARA, 2006. 

 Farklı tip ve markalardaki ultrason cihazlarının servis ve kurulum el kitapları 

 Farklı tip ve markalardaki ultrason cihazlarının firma katalogları  

 Farklı tip ve markalardaki ultrason cihazlarının kullanıcı kılavuzları 

 http://www.bae.ncsu.edu/ 

 www.gata.edu.tr 

 www.tse.org.tr 

KAYNAKÇA 

http://www.aslanelektronik.biz/
http://www.aslanelektronik.biz/

