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ÖZET
LABVIEW TABANLI HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) TRANSDUSER
SÜRÜCÜ ENSTRÜMANTASYONU
Yeni bir teknik olarak HIFU (Yüksek Şiddetli Tedavi Edici Ultrason) çeşitli kanser türlerinin
tedavisinde son yıllarda artan bir oranda kullanılmaktadır. Yüksek şiddette gönderilen
ultrasonik dalgalar odaklanarak uygulandığı dokuda sıcaklık (ve kavitasyon vb.) etkisi
oluşturmaktadır. Genellikle 0,5 MHz - 5 MHz frekans aralığında ve 2 MPa - 10 MPa basınç
düzeylerinde üretilen ultrasonik dalgalar yaklaşık 5 mm3- 80 mm3’lük bir hacimde etkili
olmaktadır. Sistem elektromekanik olarak hareket ettirilerek kanserli doku bölgesi
yakılmakta;bu süreçte herhangi bir yan etki gözlenmemektedir.
Tübitak UME - Medikal Metroloji Laboratuvarında HIFU ile kanser tedavisine ilişkin
yürütülen çalışmalarda, sıcaklık ve akustik basınç ölçümleri yapılarak; gerekli analizler
sonucunda HIFU’nun odak noktasının tespiti üzerinde durulmaktadır. Medikal alanda yapılan
test ve ölçümlerin, diğer disiplinlere göre daha hassas ve doğru olması gerekliliğinin yanı sıra;
test ve ölçümlerin ne kadar sürede tamamlanacağı da önem arz etmektedir. Odak tespitinin
hassas ve hızlı bir şekilde belirlenebilmesi; odak tespit edildikten sonra doku yakma testlerinin
hızlı ve daha verimli bir şekilde uygulanabilmesi önemlidir.
HIFU dönüştürücü için gerekli sürücü enstrümantasyonunda, çok fazla cihaz bulunmakta ve bu
cihazların elle kontrolleri oldukça zaman almaktadır. Bu nedenle tüm cihazların PC ile kontrolü
gerçekleştirilerek; sürecin otomatikleştirilebileceği yeni bir deney düzeneği hazırlanması fikri
doğmuştur. Böylelikle dönüştürücüyü sürme, verilerin ölçümü, depolanması ve analizi ile 3
eksenli konumlandırma sistemi gibi tüm süreçlerin LabVIEW tabanlı tek bir arayüz üzerinden
kontrolü sağlanabilecektir.
Yaptığımız süreç yeniliği sayesinde tüm cihazlar aynı anda istekler doğrultusunda PC ile
kontrol edilebilmekte, veriler toplanmakta ve 3 eksenli konumlandırma sistemi ile hassas bir
şekilde üzerinde test yapılacak dokunun konumlandırılması yapılabilmektedir. Böylece
kullanıcılar test başında beklemek yerine başka işlemleri halletme olanağı bulmaktadır.
Haziran, 2016

Sabiha YARDIMCI

Anahtar Kelimeler : HIFU, Akustik Basınç, LabVIEW, Kanser Tedavisi, Ultrason, Süreç
Yeniliği, Medikal
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ABSTRACT
LABVIEW-BASED HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) TRANSDUCERS
DRIVER INSTRUMENTATION
HIFU as a new technique is used increasingly in the treatment of various cancer types.
Ultrasonic waves with a high intensity being focused on a small area on tissue produce various
effects, like temperature rise (and cavitation etc.). HIFU devices which generally operates in
the frequency range from 0,5 MHz to 5 MHz generating ultrasonic waves with acoustical
pressure 2 MPa – 10 MPa of magnitude are effective in tissue of approximately 2 mm3 - 80
mm3 oval volume. Due to focusing ultrasonic waves on different points on tissue by use of
electromechanical moving system cancerous tissue is burned, and no side effects were
observed.
In TUBITAK UME - Medical Metrology Laboratory, in studies conducted for the treatment of
cancer with HIFU with temperature and acoustic pressure measurements; results of the
necessary analysis focuses on the detection of the HIFU focal point.Tests and measurements
made in the medical field is important in how much time will be completed, as well as the need
to be more sensitive and accurate than other disciplines. It is important that measurement of
focus detection in sensitive and quickly way; after being detected focus point implementation
of burning tissues tests in faster and more efficient way.
There are too many devices in the required drivers for the HIFU transducer instrumentation and
controls these devices take a lot of time manually. Therefore the idea of preparing a new
experimental setup of all devices can be automated control of the process performed by the PC
was born.Thus, control through a single interface for all LabVIEW-based process can be
achieved over systems such as drive the converter,measurement of data, storage and analysis
with 3-axis positioning systems.
Through the our process innovation, all devices in accordance with requests at the same time
can be controlled with PC, data are collected and with 3-axis system precisely it can be
positioned on the tissue to be tested. So users instead of waiting the alongside of the test, they
find the ability to handle other operations.
June, 2016

Sabiha YARDIMCI

Keywords : HIFU, Acoustic Pressure, LabVIEW, Cancer Therapy, Ultrasound, Process
Innovatıon, Medical
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SEMBOLLER
MPa

:Megapaskal

MHz

:Megahertz

Hz

:Hertz

kHz

:Kilohertz

mm3

:Milimetreküp

3

cm

:Santimetreküp

W

:Watt

mW

:Miliwatt

W/cm2

:Watt/santimetrekare

s

:Saniye

µs

:Mikrosaniye

Mbps

: Mega Bits Per Second

M

:Molar

ml

:Mililitre

min

:Minute (Dakika)

gr

:Gram

ZnCl2

:Çinko klorür

H2 O

:Su

V

:Volt

mV

:Milivolt

mm

:Milimetre

cm

:Santimetre

m

:Metre

m/s

:Metre/saniye

B

:Bel

dB

:Desibel

T

:Sıcaklık(oC)

o

:Celcius

C

P

:Güç

viii

F

:Kuvvet

m

:Hassas terazide ölçülen ağırlık değişimi

g

:Yerçekimi ivmesi (9,8023 m/s2)

c

:Ultrasonik hız (23oC’ ta 1491.19 m/s)

Ѵ

:Dalganın ortamdaki yayılım hızı(m/s)

ƒ

:Frekans(Hz)

λ

:Dalga boyu(m)

𝑴𝑳

: Hidrofon/preamplifikatör kombinasyonu duyarlılığı (nV/Pa)

𝑴𝑪

:Hidrofonun ağırlıklı duyarlılık değeri (nV/Pa)

𝑪𝑯

:Hidrofunun empedans değeri (pF)

𝑪𝑨

:Yükseltecin empedans değeri (pF)

G(f)

:Yükselteç kazancı

pF

:Pikofarad

nV/Pa

:Nanovolt/Pascal

volt2

:Voltkare

volt/Pa

:Volt/Pascal
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BÖLÜM 1 :GİRİŞ VE TEMEL BİLGİLER
GİRİŞ
Tübitak UME (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uluslararası Metroloji
Enstitüsü) - Medikal Metroloji Laboratuvarında HIFU (High Intensity Focused Ultrasound –
Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason) ile kanser tedavisine ilişkin yürütülen
çalışmalarda, sıcaklık ve akustik basınç ölçümleri yapılarak; gerekli analizler sonucunda
HIFU’nun odak noktasının tespiti üzerinde durulmaktadır. Bu tespit, büyük önem arz
etmektedir. Şekil 1’de görüldüğü gibi sabit bir odak noktası bulunan HIFU’lar bulunmasına
karşın birden fazla odak noktasına sahip HIFU yapılarıda mevcuttur. Kullanılan HIFU’ya
göre odak noktası tespit edilmeli gerekli olması halinde diğer harmonik alanları üzerinde
bulunan odak noktalarının da tespiti gerçekleştirilmelidir.

Şekil 1 - HIFU sıcaklık etkisi ve odağın gözlemlenmesi [1]

HIFU ile tedavi kanserli hastalar arasında özellikle cerrahi girişime alternatif arayan hastalara
önerilmektedir. Ek olarak, bu tedavi yöntemi harici radyoterapi sonrasında şikayetleri
tekrarlayan hastalarda da tedavi yöntemi olarak kullanılabilmektedir. [2,3]
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Bunu takip eden süreçte HIFU, test sonuçlarından elde edilen verilere göre tespit edilen odak
noktası konumuna yerleştirilerek; ilgili sürücü donanımları ile transduser uyartılmakta; TMM
(Tissue Mimicking Material – Doku Benzeri Malzeme) ya da dalak, ciğer gibi dokuların
üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bu testlerden başarılı bir sonuç elde edilmesi, odak
noktasının tespitinin doğruluğuna bağlıdır. HIFU Transduser sürücü enstrümantasyonunda,
çok fazla cihaz kullanılmakta ve bu cihazların el ile ayarlanmaları oldukça zaman almaktadır.
Örneğin HIFU’nun farklı genlik değerlerinde sürülmesi ve ac genliğin üretilen akustik basınç
üzerindeki etkisinin incelenmesi için yapılan deneylerde, kullanılan deney düzeneğinde yer
alan işaret üreteci ön panelde bulunun ayar düğmesi ile tek tek elle ayarlanmaktadır. Buna
karşılık hidrofon’da ölçülen akustik basınç değerleri okunarak yine el ile not edilmekte; elde
edilen veriler, Excel’e girilerek verilerin analizleri gerçekleştirmekte idi. İşaret üretecinde
ayarlanan frekans ve genlik değerlerindeki sinyalin HIFU’ya uygulama süresinin kronometre
ile kontrolü, oldukça hataya açık bir durum yaratmaktadır.
Aynı zamanda yapılan testlerden verimli sonuçlar elde edebilmek için uygulama sinyalleri
arasında bekleme süresinin bulunması ve bu sürenin doğru ayarlanması çok önemlidir. HIFU
üzerinde bir süre işaret üreteci tarafından herhangi bir sinyal uygulanmaması, bir önceki
sinyalden oluşan basıncı elimine etmesi, sinyallerin üst üste binmemesi önem arz etmektedir.
Yoksa bir önceki sinyalden dolayı meydana gelen akustik başınç ortadan kalkmadan, yeni
sinyal iletilecek böylece uyguladığımız sinyalin meydana getirmiş olduğu basınç değeri daha
yüksek bir değer olarak karşımıza çıkacaktır. Bu projede odak tespitinde yer alan tüm
parametrelerin ayarlanması, algılayıcılardan elde edilen verilerin toplanması ve tüm sistemin
otomatikleştirilerek tek bir kullanıcı arayüzü üzerinden kontrol edilmesi amaçlanmıştır.
Böylelikle prototip bir deney düzeneği hazırlanarak; sürecin yenilenmesi ve zaman tasarrufu
sağlanması gerektiğine karar verilerek; bu projeye başlanmıştır. Ayrıca odağın tespiti için en
önemli parametrelerden biri olan 3 eksenli konumlandırma sisteminin kontrolü de, aynı
arayüze aktarılmıştır. Proje boyunca gerçekleştirilen süreç yenileme işlemlerinin yanında tüm
sistemi otomatikleştirerek insandan kaynaklı hataların minimize edilmesini sağlamakla
kalmayıp, çalışanların zamanlarını daha verimli kullanmalarına olanak sağlayacak bir
düzenek oluşturulmuştur.

2

Süreç yeniliği kapsamına giren bu projenin merkezinde LabVIEW grafiksel yazılım
geliştirme platformu önemli bir yer tutmaktadır. Mevcut sistemde yer alan tüm cihazlar
LabVIEW

ile

kontrol

edilebilir

cihazlar

olmalarına

rağmen,

bu

özellikleri

kullanılmamaktaydı. Bu cihazlar için PC üzerinden kullanıcı dostu arayüzler tasarlanmıştır.
Aynı zamanda proje çalışması için gerekli tüm donanımlar Tübitak tarafından temin
edilmesine rağmen, eksik olan bazı donanımlar da Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü tarafından temin edilmiştir.
Proje bittikten sonra bizzat çalışmanın yürütüldüğü laboratuvar tarafından kullanılacaktır.
Yaptığımız projenin en çarpıcı yönlerinden biriside ister medikal ister otomotiv sektörü olsun
A’dan Z’ye hangi sektörde bu projedeki gibi cihaz kontrolü ve arayüz tasarımına ihtiyaç
duyuluyorsa o sektöre göre uyarlanabilmesidir. Medikal alanında çalışma yapan diğer kurum
ve kuruluşlarada uyarlanabilecek, esnek özellikte bir çalışma olarak proje gerçekleştirilmiştir.
UME bünyesinde metroloji alanında çalışmalar yapıldığından ölçüm yapılması ve dataların
toplanması gibi işlemler hemen hemen her laboratuvarın ihtiyaç duyduğu işlemlerdir. Proje
çalışmasında yapılan ufak tefek değişiklerle UME bünyesinde bulunan birçok laboratuvarada
adapte edilerek hizmet verilebilir. Mevcut düzenek üzerinde birçok çalışma yapılmış olup,
ilgili yazılımların maliyetlerinin yüksek olduğu görülmüştür. Bu proje sayesinde Medikal
Metroloji Laboratuvarı’nın hizmet alımı yapmasına gerek kalmamış, ihitiyaç duyulan sistem
bitirme projesi kapsamında hayata geçirilmiştir.

1.1

TEORİK İNCELEMELER

1.1.1 Ultrasonik ve Ultrasoniğin Endüstride Kullanım Alanları
Ultrasonik veya yansılanım, insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses
dalgalarına verilen addır. İngilizce “Ultrasound” sözcüğünden oluşturulmuş bir kelimedir, bu
kelime “yüksek ses” anlamına gelir.
Ses bir enerji türüdür ve cisimlerin titreşimi sonucunda meydana gelir. X ışınlarının tersine
“ses” elektromanyetik değildir. Ultrases, katı, sıvı veya gaz ortamda akustik bir dalgadır.
Sesin iletilebilmesi için bir ortam (madde) gereklidir ve yayılımı, bir yerden başka bir yere
enerji taşınımı şeklindedir. Ses dalgalarının yayılma hızı, ortamın yoğunluğuna bağlıdır.
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Ses dalgaları üçe ayrılır;
1) Infrasound (ses altı): Frekansı 20 Hz veya altındaki sestir.
2) İşitilebilir ses: Frekansı 20 Hz - 20.000 Hz arasında olan ve insanların işitilebileceği
sestir.
3) Ultrasonik (ses üstü): 20.000 Hz üzerinde 2 ilâ 15 MHz frekansa sahip işitilemeyen
sestir. [4]
Tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler birçok teknik alanda yüksek yoğunluklu ses
teknolojisi yani, ultrasonik ses teknolojisini kullanmaktadır.
Ultrasonik ses teknolojisi ürünleri;
 Tıp alanında,
 Fizik tedavi alanında,
 Bölgesel incelme ve zayıflama alanında,
 Kanser tümörleri tedavisinde,
 Göz katarakt ameliyatları ve tedavisinde,
 İdrar yolları tedavilerinde,
 Ekokardiyografi kalp ve damar hastalıları tedavilerinde,
 Safra kesesi taş kırma ameliyatlarında,
 Tekstil sektöründe,
 Tarım sektöründe,
 Zararlı hayvan kovucu,
 Alan hesaplamaları,
 Yıkama, temizleme gibi birçok teknolojik alanlarda kullanılmaktadır. [5]
1.1.2 Ultrasonun Medikal Alanda Kullanımı
1.1.2.1 Tanısal Olarak Kullanımı
Ultrasesin tıpta tanısal alanda kullanılmaya başlaması 1950’lerden itibaren olmuştur. Tanı
amacıyla ultrasesi ilk kullanan kişi Avusturyalı araştırmacı Dr. Karl Dussik’tir. Yumuşak
dokuları da görüntüleyebilmesi ve röntgen ışınlarından çok daha zararsız olması gibi
özellikleri ile ultrases; tanı tekniği açısından, diğer tekniklere göre büyük avantajlara sahiptir.
Ayrıca iyonize etkisi de olmayan ultrases ile tanı sistemleri özellikle son 20 yıl içerisinde çok
geliştirilmiş ve bilgisayarlarla donatılarak uygulamaya sokulmuştur.
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1.1.2.2 Tedavi Olarak Kullanımı
Ultrases, 1929 yılından itibaren de ısı etkisinden yararlanılarak bir tür tedavi aracı olarak tıpta
kullanılmaya başlanmıştır. Günümüz de cerrahi uygulamalarda, onkolojide de kanserli
hücrelere

karşı

kullanılmaktadır.

Ayrıca

ultrases;

dişçilikte,

fizik

tedavide,

göz

hastalıklarında, idrar torbası hastalıklarında, safra kesesi ve taşı hastalıklarında, karaciğer
hastalıklarında, böbrek taşının kırılmasında ve bazı deri hastalıklarının tedavisinde
kullanılmaktadır.
1.1.3 Ultrasonun Dayandığı Temel Prensipler
1.1.3.1 Ultrasonik Dalganın Tanımı
İnsan kulağı 20 Hz ile 20 kHz arasındaki sesleri duyabilmektedir. İnsan kulağının
duyabileceği 20 kHz’in üzerindeki dalgalar ultrasonik dalgalar olarak adlandırılır. Ses
dalgalarının tekrarlanan seri basınç dalgalarından meydana geldiği ve yayıldığı ortamlardaki
molekülleri titreştirerek ilerlediği bilinmektedir. Ses dalgalarını frekanslarına göre intrases,
işitilebilir ses ve ultrasonik dalga olmak üzere üç gruba ayırmak mümkündür. 20 Hz’den
düşük seslere intrases, 20 Hz – 20 kHz arasındaki sesleri işitilebilir ses, 20 kHz – 30 MHz
arasındaki sesleri ultrasonik dalga olarak sınıflandırılabilinir. Şekil 2’de ses basıncı seviyesi
tablosunu görmekteyiz.
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Şekil 2 - Ses Basıncı Seviyesi Tablosu (Figure by Brüel & Kjær) [6]
MHz mertebesindeki sinyaller radyo frekans dalgaları olarak adlandırılmalarına rağmen arada
belirgin bir fark vardır. Radyo dalgaları elektromanyetik dalgalar iken ultrasonik dalgalar
akustiktir. Örneğin 2,5 MHz’lik bir sinyal alternatif akım jeneratörüyle uygulanırsa
elektromanyetik bir ışınım meydana gelirken, aynı sinyal bir ultrasonik dönüştürücüye
uygulanınca ultrasonik dalgalar oluşur. Elektromanyetik dalgalar dış uzayda (boşluk)
yayılmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymazken, ultrasonik dalgalar yayılabilmek için bir ortama
ihtiyaç duyarlar. Ultrasonik dalgalar, fiziksel bir ortamda katı, sıvı ve gaz içinde ardı ardına
sıralanmış sıkışma ve genleşme bölgeleri şeklinde karşımıza çıkan titreşimlerden oluşur.
6

1.1.3.2 Ultrasonik Dalgaların Üretilmesi
Ultrasonografide ses dalgasını oluşturan yapı, prob içerisinde yer alan ‘transduser’ adı verilen
yapıdır. Enerjiyi bir formdan diğerine dönüştüren cihaz ya da gereçlere “transducer” ‘dönüştürücü’ adı verilmektedir. Örneğin kol saatlerinde yer alan kuartz gibi maddeler hareket
enerjisini

elektrik

enerjisine

dönüştürerek

saatin

gerekli

enerjisini

sağlamaktadır.

Ultrasonografide ise bunun tam tersi geçerlidir. Ultrasonografi prob kristalleri, elektrik
enerjisi uygulandığında titreşimle yanıt verir, yani elektrik enerjisini mekanik enerjiye
dönüştürür ve ses dalgası oluştururlar. Buna ‘piezo-elektrik etki’ denilmektedir. US probları,
piezoelektrik etki oluşturan kurşun, zirkonat, titanat kristal yapısı sayesinde ses dalgası
oluşturur.
Prob içerisinde yanyana dizilmiş olan kristaller tek tek ya da gruplar halinde kısa vuru (puls)
aralıkları (1 μs) ile titreşir ve ses dalgası oluşturur. Oluşan dalgalar prob önünde bir ses
cephesi meydana getirir. Bu cephe, yakın bölge (Fresnel zonu) ve uzak bölge (Fraunhofer
zonu) olmak üzere farklı özellikte iki ses alanından oluşur. Yakın alan ile uzak alan arasındaki
dar bölge sesin odaklanmış olduğu en yoğun ve en homojen alandır. Odak bölgesinin iki
tarafında odaklanamayan zayıf ses dalgaları az da olsa her zaman vardır. [7]
Her titreşen cisim bir ses kaynağıdır. Ses dalgaları farklı şekilde üretilebilir. Örneğin titreşen
bir cisimde mekaniksel olarak ya da elektro akustik çeviriciler yardımıyla elde edilebilir.
Bütün dalgalar ultrasonik ve elektromanyetik dalga da dahil olmak üzere şu üç özelliği
taşırlar; Frekans(ƒ), dalga boyu(λ) ve hız(ν).
1.1.3.3 Dönüştürücülerin Yapısı ve Özellikleri
Dönüştürücüler, bir enerji formunu başka bir enerji formuna dönüştürmekte kullanılmaktadır.
Ultrason dönüştürücüleri ise elektrik enerjisini ultrason enerjisine, ultrason enerjisini de
elektrik enerjisine çevirmekte kullanılırlar. Teşhis (tıbbi) amaçlı görüntüleme için kullanılan
ultrason kaynakları bir veya birden fazla piezoelektrik kristal veya eleman içermektedirler.
Ultrason ışınlarının rezonans, frekans cevabı, odaklanma vs. gibi temel özellikleri
incelenirken tek kristalli dönüştürücüler ele alınmaktadır. Ancak pratikte arzulanan sonuçlar
çok kristalli dönüştürücülerle sağlanmaktadır. [8]
Ultrasonik dönüştürücülerin yapımında kullanılabilecek malzemelerin çeşitliliği ve bu
dönüştürücülerin farklı problemler için kullanılıyor olması, endüstride aranan ve istenen tüm
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özelliklere sahip tek tipte bir dönüştürücü üretilmemesinin nedenlerinden biridir. Bundan
dolayı, endüstride farklı amaçlara hitap eden, farklı özellikler içeren çeşitli dönüştürücüler
kullanılmaktadır. Bu dönüştürücüler, PVDF ve piezoelektrik malzemeden üretilenlerin yanı
sıra, kapasitif özellikte olanlar da vardır.
1.1.3.4 Piezoelektrik Dönüştürücüler ve Özellikleri
Piezoelektrik özelliğe ilk olarak Pierre ve Jacques Curie tarafından 1881’de kuvars
mineralinde rastlandı.[9] Bu kristaller basınç etkisi altında kaldıklarında yüzeylerinde
elektriksel bir kutuplanma, yüksek frekanslı bir alan içerisinde bırakıldıklarında ise titreşime
geçmektedirler. Birbirinin tersi olan bu iki olaya dayalı olarak aynı kristal, ultrasonik dalga
üretiminde ve algılanmasında kullanılabilmektedir. Bütün tedavi amaçlı ultrasonik cihazlarda
piezoelektriğin bu özelliği kullanılmaktadır. [10]

Şekil 3 - Ultrasonik dalgaların elde edilmesi
Şekil 3.a’da basınç elektriklenmesi (piezoelektrik olay) gösterilmektedir. Kristal basınç etkisi
altında kalınca yüzeyleri arasında elektriksel bir kutuplanma olmaktadır.
Şekil 3.b’de ters piezoelektrik olaya dayalı olarak ultrasonik dalga elde edilmesi
gösterilmektedir. Osilatör frekansı, elde edilecek ultrasonik dalganın dalga boyu λ ile kristal
kalınlığı d arasında d= λ/2 koşulu sağlanacak şekilde seçildiğinde verim en yüksek
olmaktadır.
Şekil 3.c’de ultrasonik dalga üretimi ve deteksiyonunda kullanılacak kristal uygun
tamponlarla desteklenmiş olarak ultrasonik dalga başlığı adı verilen metal bir kılıf içine
yerleştirilir. [10]
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Belirli kristal yapılarına bir basınç uygulandığı takdirde, kristalin karşılıklı yüzeyleri arasında
bir gerilimin oluştuğu gözlenmiştir. Bu olaya piezoelektrik etki denmektedir. Bu etkiden,
ultrason dalgalarına karşı bir elektriksel gerilim üretmede yararlanılır ve bu gerilim işaretinin
şiddeti uygulanan dalganın basıncıyla değişir. Benzer olarak bu tür bir kristale uygulanan
gerilim, kristalin yapısal bozulumuna neden olur ve gerilimin uygulanış yönüne göre kristalin
genişlemesine ya da daralmasına neden olur. Piezoelektrik etki olarak adlandırılan bu yapısal
bozunum sayesinde dönüştürücüden bir ultrason ışını elde edilir. Bir piezoelektrik kristalin
yüzeyindeki genişleme ve daralma birkaç mikrometre mertebesindedir, ancak saniyede birkaç
milyon defa meydana gelmektedir. Çıplak gözle fark edilmese bile bu hareket, hastaya
ultrasonik dalgayı iletmede yeterli olacaktır.
Bir çok kristal düşük sıcaklıklarda piezoelektrik etki göstermektedir, ancak bunların çoğu
ultrason dönüştürücüsü olarak kullanılmaz. Çünkü bunların çoğu oda sıcaklığında istenilen
piezoelektrik özellikleri gösterememektedirler. Bir kristalin piezoelektrik özellikleri, belli bir
sıcaklığın üstüne çıktığı takdirde kaybolmaktadır. Bu sıcaklık noktasına kristalin Curie
noktası denmektedir.
Doğada piezoelektrik etki gösteren birçok kristal vardır. Kuartz ve turmalin en yaygın
kullanılan piezoelektrik kristallerdir. Ferroelektrik maddeler de kuvvetli birer piezoelektrik
maddedir. Çeşitli ferroelektrik maddeler arasında en iyi bilinenleri baryum, titinat ve kurşun
zikonat gibi seramik tiplerdir. Bunlar kimyasal etkilere girmezler, nemden etkilenmezler.[8]
Gerek mekanik basınçla cismin şekil değiştirirken yüzeylerinde gerilim oluşması, gerekse
bazı yüzeylerin uygulanan elektriksel işaretlere uygun şekilde cismin, gövde şeklini
değiştirirken

basınç

dalgası

oluşturması

prensiplerine

göre

çalışan

piezoelektrik

dönüştürücülerin tıp alanında pek çok kullanım alanı vardır. Tıpta sıcaklık, yer değiştirme,
hareket, kuvvet, kan basıncı, kan akış hızı, ivme, hacim, ses (kalp sesi) gibi fizyolojik
büyüklüklerin ölçümleri ile doku ve organ göstericilerin ve yapay organların yapımında çeşitli
teknikleri kullanan dönüştürücüler bulunmaktadır.
1.1.3.5 Ultrasonik Dalgaların Periyot, Dalga Boyu ve Genliği
Ultrasonik frekanslarda belli bir ortamdaki ses hızı sabit olduğu için;
𝐻𝚤𝑧 = 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑎𝑛𝑠 × 𝐷𝑎𝑙𝑔𝑎

(1)

denklemine göre frekans artınca sesin dalga boyu kısalmaktadır. Aradaki ilişki ters orantılı
olduğu için sert dokuda ses frekansı 888 MHz' den 3 MHz' ye inerken dalga boyu da 0,5
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mm'den 1 mm'ye çıkmaktadır. Ses şiddeti Watt/cm² birimi ile ölçülmektedir. Pratikte ses
şiddeti Bel ile ölçülmektedir. (1 B = 10 dB). [4]
Ses dalgalarının tekrarlanan seri basınç dalgalarından meydana geldiği ve yayıldığı
ortamlardaki molekülleri titreştirerek ilerlediği bilinmektedir. Şekil 4’te bir ses dalgasının
genliği, periyodu ve dalga boyu gösterilmiştir.

Şekil 4 - Ses dalgalarının genliği, dalga boyu ve periyodu [11]
1.1.3.6 Ultrasonik Dalgaların Yayılması
Bütün ses ve elektromanyetik dalgalar
Ѵ= λ. ƒ

(2)

(2) eşitliğine uygun olarak yayılırlar.
Burada;
Ѵ: Dalganın ortamdaki yayılım hızı(m/s)
ƒ : Frekans(Hz)
λ: Dalga boyu(m)’dur.
Aynı denklem; dalganın periyodu, T(s) cinsinden Ѵ=λ/T olarak da yazılabilir. Ses
dalgalarının yayılma hızını; ortamın cinsi, yoğunluğu, ısısı ve diğer bazı faktörler belirler.
Ortam ne kadar yoğun ise yayılma hızı o kadar artar. Tablo 1’de sesin bazı maddeler içindeki
yayılma hızları verilmiştir. Dokularda sesin yayılma hızı, dokunun iki önemli parametresine
bağlıdır. Bunlardan birincisi dokunun sertliği [(B), (Bulk modülus), (Stiffness)], ikincisi ise
dokunun kütle yoğunluğudur (g). Burada B sıkılaştırılabilirliğin (k, compresssibility) tersidir,
çünkü çok sert maddeler çok az sıkılaştırılabilirler. [11]
Tablo 1 - Çeşitli ortamlarda (0℃’de) sesin yayılma hızı [11]
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SES YAYILIMI
DOKU

HIZ(m/sn)

Hava

330

Yağ

1450

Su

1480

Y.Doku(ortalama) 1540
Karaciğer

1550

Böbrek

1560

Kan

1570

Kas

1580

Kemik

4080

Sesin tatlı suda yayılma hızı 1480 m/s, tuzlu suda ise 1520 m/s’dir. Sesin vücuttaki yayılma
hızı ortalama olarak 1540 m/s kabul edilebilir. [12]
1.1.4 HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) Teknolojisi
1.1.4.1 HIFU Teknolojisinin Tanıtılması
HIFU, ultrason dalgalarının iç bükey bir prob yardımı ile çıkış noktasından 3-4 cm uzakta
3mm x 3mm x 11mm boyutlu bir alanda etkili olacak şekilde odaklanması prensibine
dayanmaktadır.(Şekil 5)

Şekil 5 - HIFU dalgalarının iç bükey prob ile odaklanması
Enerji odak noktasında soğutularak dokuda 80 ℃’den daha yüksek sıcaklıklar ortaya çıkartır.
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Tedavide ultrason dalgalarının mekanik ve termal etkileri yanında kavitasyon ile doku
hasarına yol açması ve toplam etki olarak koagülasyon nekrozuna yol açarak gerçekleşir. [13]
HIFU günümüzde ısıl doku tedavisi, kan pıhtılaştırması, hücrelere ilaç aktarımı gibi
konularda sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Isıl doku tedavi kullanımı günümüzde kanserli
hücrelerin bulunarak HIFU yöntemiyle yakılması olarak bilinmektedir. HIFU, iyi huylu
tümörler, prostat kanseri gibi dokularda kullanılmakta ve olumlu sonuçlar alınmaktadır.
Kanser hastalığı dışında HIFU, nöropatik ağrıların azaltılması ve Parkinson hastalığının
semptomatik tedavisi içinde kullanılmaktadır. Sadece odaklanan bölgede ısı artışının olması
ve odak noktası haricinde kalan bölgelerde herhangi bir zararı olmaması nedeniyle HIFU’nun
gelecekte bazı açık ameliyatların yerini alacağı öngörülmektedir.
1.1.4.2 HIFU Dönüştürücüsü
HIFU dönüştürücüsü, uygulanan elektrik gücüne bağlı olarak, MHz mertebesindeki
frekanslarda birkaç yüz Watt’a kadar bir güç üretilmektedir. Ancak bu kadar fazla bir güç,
dokuyu yakabilir. Bu nedenle HIFU, tıpta kanser tedavisinde yeni bir teknik ve yeni bir araç
olarak kullanılmaktadır.
HIFU dönüştürücüleri uygulama alanına göre 0.5 – 3 MHz frekans aralığında kullanılmakta
ve 500 Watt’a kadar güç üretebilmektedirler.
1.1.4.3 HIFU’nun Tarihçesi
1950’lerde, Fry kardeşler (Francis and William) ultrasonik dalgaların tıpta kullanımı ile ilgili
ilk fikri ortaya attılar. İlk çalışmalar Parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıkların ekstrakorporal olarak ultrason ile tedavisi üzerine yapılmıştır. Tedavi edilecek alana odaklanmış bir
dizi ultrason kaynağı kullanarak, serebral korteksin derin bölgelerinde çok küçük biyolojik
lezyonlar oluşturmayı başardılar. Fakat yeterli performans ve hassaslıkta görüntüleme
sistemleri henüz mevcut olmadığından bu tip tedavileri geliştirme süreci durdu. HIFU’nun
hem hayvan hem de insanlardaki kanser modellerinin tedavisinde kullanımı 1986 yılında
Burov tarafından test edildi.
HIFU kullanılarak, tümörlerin ışınlanma yöntemiyle tedavi deneyleri 1970’lerin sonunda ve
1980’lerin başında devam etti ve nihayet 1986’da Lizzy HIFU’yu kanser ve glokom hastalığı
tedavisinde kullandı. Bu yaklaşım, yeni yeni bulunan ve çok hızlı bir şekilde gelişen lazer
teknolojisi nedeniyle durduruldu. 80’lerin sonunda Tıbbi Araştırma için Inserm – Fransız
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Enstitüsü – Lyon Hastanesi ve EDAP TMS, HIFU’nun dokular üzerindeki etkisi üzerine
yapılacak araştırma programı için birleştiler. Bu çalışmanın temel amacı kötü huylu (malign)
tümör hücrelerini tedavi etmek için kullanılan bir yöntem geliştirmekti. Ablatherm’in ilk
örneği bu şekilde doğmuş oldu. [14]
1.1.4.4 HIFU Sisteminin Ana Parametreleri
 Tedavi için hedef dokuda ideal odaklanma boyutları: 1,1 mm X 5,6 mm ,
 Lokal bölgede ultrases şiddet değişimi: 5.000 W/cm2 ile 25.000 W/cm2 ,
 Tedavi frekans aralığı: 0.8 MHz ile 2.4 MHz arasında,
 Hedef organda hareketle oluşan yoğunlaşma hatası: ± 1 mm’dir.
 Sistemin gürültü düzeyi: ≤ 65 dB (A) dır.
Parametrelerin kontrolü Real - time görüntüleme ile yapılır,1 saniyede hedef dokudaki
sıcaklık artımı yaklaşık olarak 65-100 0C’dir.
HIFU uygulamasının şematik gösterimi Şekil 6’daki gibidir.

Şekil 6 - HIFU uygulaması [15]
1.1.4.5 HIFU Hareketinin Tekniği
Piezoelektrik yada piezoseramik transduserler ile oluşturulan yüksek frekanslı ultrason
dalgaları (0.5 MHz – 10 MHz), parabolik veya içbükey düzenlemeler ile belirlenen küçük
bölgeler (odaksal nokta) içerisine odaklanmaktadır.
HIFU uygulamasının mekanizmasını termal ve mekanik etkileri oluşturmaktadır.
Termal Etkileri
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HIFU’nun termal efekti, ultrason enerjisinin ısıya çevrilerek hücrenin içine emilmesiyle
ilgilidir. Dokudaki ısı seviyesi; dokunun boyut, şekil ve termal tepki ile birlikte dokunun su
emme katsayısına da bağlıdır. Isının dokuda sebep olduğu biyolojik değişiklikler verilen ısı
derecesi ve süresine (termal doza) bağlıdır. Belli bir eşiğin üzerindeki termal dozlar, dokuda,
geri dönülmez koagulativ nekroz şeklinde hasara sebep olur. Eşiğin altında bir termal dozun
etkisi ise komşu dokunun hassasiyetine bağlı olarak, ani/keskin ısının nekrotik lezyon ile
normal hücreler arasındaki kademeli değişimi histolojik örneklerinde görüldüğü gibi olur.
Kavitasyon
Mekanik bakış açısından; ultrason dalgasının oluşturduğu negatif basınçtan dolayı hücrelerin
içinde hava kabarcıklar oluşur ve bu kabarcıklar rezonansın oluştuğu noktaya kadar büyürler.
Kabarcıklar birden patlayınca 20.000 – 30.000 bar civarında yüksek basınç oluşur ve
yakınındaki hücrelere zarar verir. Bu akustik kavitasyon karmaşık olup, genişlemesi mutlaka
kontrol edilmelidir. Bu iki eylem birlikte prostat hacminin 5ml.’e ye kadar düşmesine neden
olur.[14]
1.1.5 HIFU Tekniği Kullanım Alanları ve Yapılan Tedavi Çeşitleri
Kanser gibi çeşitli hastalıkların tedavisinin ultrasonik yöntemlerle gerçekleştirilmesine dair,
son yıllarda yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Bu konuda pazarda üretilmiş cihazlar
mevcuttur. MR cihazları ile tümleşik çalışan HIFU sistemi buna örnek olarak verilebilir.
HIFU ile tedavi yöntemleri konusunda düzenlenen kongreler büyük ilgi toplamaktadır. Cihaz
üreticileri de bu konuda Ar-Ge’ye hız vermişleridir. ABD’de HIFU ile kanser tedavisi
çalışmalarını destekleyen bir vakıf (http://www.fusfoundation.org/) kurulmuştur. [1]
HIFU bir piezoseramik (PZT-Lead Zirconate Titanate) dönüştürücüden yayılan odaklanmış
ultrasonik dalgalarıdır. Dokuya uygulandığında termal, mekanik ve kavitasyon etkisi
oluşturur.
HIFU tekniğinin faydalarına bakacak olursak;
 Ayarlanabilen tedavi stratejisi
 Esnek hasta yönetimi
 Minimal invaziv – radyasyona maruz kalmak yok [39]
Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason tedavisinin seçilmesinin getirdiği bazı avantajlar;
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 Kanser dokusunun komşu organlarda minimal lezyon oluşturularak tahrip edilmesi ve
ortadan kaldırılması,
 Radyasyon ve yan etkilerine maruz kalmama,
 Gerektiğinde Spinal anestezi altında uygulanabilmesi,
 Bir defada sonuç veren bir tedavi yöntemi olması,
 Hastanede yatma süresinin kısa olması,
 Gerektiğinde tekrarlanabilen bir tedavi şekli olması,
 Tedavinin tamamlanamaması durumunda diğer tedavi yöntemlerine geçişe olanak
tanıması.[40]
HIFU yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen tedavi çeşitleri;
 Fizik Tedavi
 Prostat Kanseri
 Cilt Gençleştirme
 Odaklı Ultrasonik Dalga Ameliyatı
 Ameliyatsız Miyom Tedavisi
1.1.5.1 Fizik Tedavi
Fizik tedavi, hastalıkların veya yaraların sadece ilaçlarla değil bunun yanında mekanik etkiler,
ısı, ışık gibi fiziksel etki çeşitlerinin kullanılmasıdır. Fizik tedavideki sıcak uygulama ile
hücrelerdeki ısı artışı, o bölgedeki kan akışını ve kılcal damar zarlarının geçirgenliğini arttırır.
Artan ısı, elastikliğin artmasına ve sızı hissinin azalmasına sebep olur. [16]
Ultrason cihazı yüksek frekanslı ses dalgaları üreten mekanik yapılı cihazlar olduklarından
katı ve sıvı ortamlarda yayılım göstermektedir. Bu dalgalar geçtikleri dokulardan yansıyarak
veya emilerek ısı enerjisine dönüşürler. Ultrasonik dalganın uygulandığı ortamlarda sıcaklık
yükselmeleri ve içi gaz veya boşluk olan kabarcıklar oluşturur. Ultrasonik dalganın şiddetine
bağlı olarak molekül bağları kopmakta ve hücre zarları parçalanabilmektedir. Ultrasonik dalga
etkisi ile hücre gruplarındaki periyodik basınç değişimleri mikro masaj olarak adlandırılır.
Fizik tedavide, ultrasonik dalganın mikro masaj ve ısıtıcı etkisinden yararlanılarak kılcal
damarlar uyarılıp çalıştırılarak derinin beslenmesi ve canlanması sağlanır. [10-11] Ultrasonik
dalgalar fizyoterapide yumuşak doku yaralanmalarının tedavisinde, kemik ve eklem ağrıları
ve yaralanmalarının tedavisini hızlandırmak için kullanılmaktadır. [17]
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1.1.5.2 Prostat Kanseri
HIFU, cerrahlarımıza prostatik dokuyu etrafındaki yapı ve organlara zarar vermeden prostatı
nekroze

etmek

için

müdahale

olanağı

sunmaktadır.

Böylece

herhangi

bir

kesi

yapılmadığından, kan transfüzyon, anestezi ve beraberinde getirdikleri komplikasyonlardan
kurtulma olanağı tanır.[14] Yayılmamış Prostat Kanserinde ilk tercih olarak High Intensity
Focused Ultrason (HIFU) tedavi yöntemi tercih edilmektedir. HIFU ile prostat kanseri
tedavisi, yayılmamış prostat kanseri hastalarından özellikle evre T1-T2’ de bulunan ve
yaşları, genel durumları ve taşıdıkları rahatsızlıkları nedeniyle radikal prostatektomi (açık
prostat kanseri ameliyatı) için uygun olmayan hastalara veya cerrahi girişime alternatif arayan
hastalara önerilmektedir. [40]
Tedavi ve görüntüleme için iki ayrı ultrason probu tek başlıkta birleştirilmiştir. Transrektal
yapılan tedavi prostat sınırlarının koronal ve sagital planlarda işaretlenmesi ile başlar. İşaretli
alana bilgisayar yardımlı bir program ile çizilmiş sınırlar içerisinde belirli frekans ve güçte
HIFU kullanılarak başlar. Mevcut teknoloji ile saatte yaklaşık 10 gr doku tedavi
edilebilmektedir. [18]
1.1.5.3 Cilt Gençleştirme
HIFU yönteminde ultrason dalgası noktalar halinde dokuda odaklanır. Hedef bölgedeki
moleküllerin titreşimi artar. Sürtünmeyle birlikte ısı enerjisi ortaya çıkar. Dolayısıyla
kontrollü olarak, kas üstündeki fibröz yapı olan fasyada (SMAS) ve derin dermis tabakasında
koagülasyona sebep olur. Vücut tarafından yara dokusu olarak algılanan bu bölgelerde yoğun
kollajen aktivasyonu gelişir. Dolayısıyla ciltte sıkılaşmaya ve toparlanmaya yardımcı olur.
HIFU ile cildin alt katmanlarında ‘sıcak noktalar’ oluşturulması sağlanır. Cilt altında oluşan
bu noktalar sayesinde, cildin kendini onarma süreci tetiklenerek, cilt altında bulunan “bağ
dokusu” güçlendiriliyor. Güçlenen bağ dokusu ile birlikte kollajen üretimi artıyor ve bu
durum cilt yüzeyinde “lifting” etkisi yaratılmasını sağlıyor. HIFU ile ameliyatsız yüz ve
boyun germe uygulamaları, acısız, konforlu bir şekilde yapılmakta ve ciltte meydana gelen
güzel görüntü uzun süre etkisini korumaya devam etmektedir. [19]
1.1.5.4 Odaklı Ultrasonik Dalga Ameliyatı
Bir ameliyat tekniğine göre konvansiyonel bir ameliyat bıçağını veya neşteri değiştirmek,
bunların dokuları yok edebilme konusunda, çoğaltılabilir ve kontrol edilebilir olmasını
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gerektirmektedir. Ayrıca bunlar yalnızca keskin hatlarla belirlenmiş bir bölgeyi etkilemeli ve
tercihen hızlı kullanılabilmelidir. Yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrasonik dalga ışınları bu
özelliklerin birçoğunu taşımaktadır. Bu ışınların kullanıldığı doku ayıklama yöntemi genel
olarak “yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrasonik dalga” (HIFU) veya “odaklı ultrasonik
dalga ameliyatı” (FUS) olarak ifade edilmektedir. [16]
Mono kronik ikiz gebeliklerinde, göbek bağındaki veya plasentadaki kan akışının emilimi için
odaklanmış ultrasonik müdahale ideal ve uygun bir tekniktir, çünkü bu teknik noninvazif
(istila etmeyen) ve uyuşturma veya anestezi yapılmadan uygulanabilir. Odaklı ultrasoniğin
temelindeki prensip; yüksek kuvvetli ultrasonik ışınlar termal olarak irkilmiş yumuşak doku
imhaları oluşturmak için hedef hacimlere çok yakın olarak odaklanmakta ve böylece hedef
bölgedeki dokular imha edilirken; çevreleyen ve deriye daha yakın olan dokulara zarar
gelmemektedir. Elektromikroskobik çalışmalar gösteriyor ki imha edilen doku ile ayrılan
dokular arasında 6 hücrelik genişlik bulunmaktadır. [20]
1.1.5.5 Ameliyatsız Miyom Tedavisi
Manyetik rezonans rehberliğinde ses dalgalarının fokuslanması (high-intensity focused
ultrasound guided by magnetic resonance) (MR-HIFU) işlemi binlerce hastada başarı ile
uygulanmıştır. Narkoz ve ameliyat gerektirmeyen bu yöntem, doğru seçilmiş vakalarda umut
verici gelişmeleri beraberinde getirmiştir. [21]

1.2

LİTERATÜR TARAMASI

HIFU; görüntüleme işlemi yapan standart ultrason cihazından daha yüksek frekanslarda
çalışan ve dokuda ısı artışına yol açarak hücre ölümüne neden olan bir yöntemdir. Tıp
alanında çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmasına karşın bazı tedavi süreçlerinde henüz
deneme aşamasındadır. Fakat bununla ilgili çalışmalar 1960’lı yıllara dayanmaktadır. O
günden bugüne dek HIFU ile ilgili çalışmalar sürdürülmekte ve çeşitli makaleler
yazılmaktadır. Her tedavi sürecine ilişkin HIFU’nun iyi ve kötü yönleri araştırılmakta,
deneyler yapılmakta ve sonuçlar raporlanarak bu konuda gelişim sağlanmaktadır. HIFU
tekniği; prostat kanseri için 1995 yılından beri uygulanırken, böbrek tümörü için deneysel
çalışmalar sürdürülmektedir.
HIFU bir piezoseramik (PZT-Lead Zirconate Titanate) dönüştürücüden yayılan odaklanmış
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ultrasonik dalgalarıdır. Bu işlem odaklanmış alanda birkaç saniye içinde ani bir sıcaklık artışı
(65°-100°) yapar ve koagulasyon nekrozu oluşturur. Bu durum odaklanan alan ile komşu
alanlar arasında keskin bir sınır oluşturur.[22] HIFU yönteminde hastaya cerrahi bir işlem
yapılmaması ve dokuya herhangi bir iğne batırılma gereksinimi olmaması nedeniyle ilgi
çekici bir yöntemdir. Tıpta ilke kez 1960 yıllarında kullanılmaya başlanmıştır.[23,24] Prostat
kanserinde ise ilk kez 1990’ların başlarında rat ve köpek modellerinde denenen HIFU;
1993’te ise ilk kez klinik olarak denenmiştir.[25] 1995’te ise ilk kez Gelet tarafından prostat
kanserinin fokal tedavisinde kullanılmıştır. Yine karaciğer tümörlerinde kullanılan perkütan
ablasyon

yöntemleri arasında dışarıdan

yada doğrudan uygulanan HIFU tekniği

kullanılmaktadır.[26]
Minimal invazif tedavi yöntemleri içinde, transüretral mikrodalga tedavisi (TUMT),
transüretral iğne ablasyonu (TUNA), intraprostatik stentler, yüksek yoğunlukta odaklanmış
ultrason (HIFU) ve laser kullanılarak yapılan tedaviler sıralanabilir.[27,28]
Transüretral prostat rezeksiyonu ile karşılaştırıldığında HIFU’nun başarısı çok düşüktür.
Nekroz alanına dolan fibrotik dokular da obstrüksiyona yol açabilmektedir. Üriner retansiyon
HIFU sonrası en çok görülen komplikasyondur.[29,30] Madersbacher ve arkadaşları, HIFU
ile tedavi ettikleri 80 hastanın dört yıllık izleminde %43 TURP (Transurethral Resection of
the Prostate) oranı bildirmişlerdir.[31] Başka bir çalışmada, HIFU ile tedavi edilen hastaların
%68’ine beş yıllık izlem süresinde TURP gerekmiştir.[32]
HIFU yani “yüksek yoğunluklu odaklanmış ses dalgası” yöntemi belkide ablasyon amacıyla
kullanılan enerjilerden en minimal invaziv olanıdır. Vücut dışından uygulanabilen bu enerji
ile istenilen bölgede ısı artışına bağlı nekroz sağlanmaktadır.[33] Farklı patolojiler için uzun
yıllardır kullanılmasına karşın böbrek tümörleri için kullanımı halen deneysel aşamadadır.[34]
Klinik olarak böbrekte kullanımına dair birkaç yayın vardır. Vallacian nefrektomi öncesinde
büyük boyutlu tümörlere HIFU uyguladıklarını ve hepsinde de koagülasyon nekrozunu
gördüklerini rapor etmiştir.[35] Tamamen noninvaziv bir yöntem olması nedeniyle diğer
yöntemlere üstünlüğü olabilir; ancak bu konuda daha fazla klinik çalışma gerekmektedir.[36]

1.3

PROJENİN İÇERDİĞİ YENİLİK UNSURU

Proje mevcut sistem üzerinde süreç yeniliği sağlamış olup; daha önce yapılan deneylerin daha
hızlı ve daha verimli yapılabilmeleri için olanak sağlamıştır. Bu tarz sistemler endüstriyel
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olarak satış halinde olmasına rağmen yazılımlarıyla, arayüzleriyle, sistemin bire bir istediği
herşeye göre özel olarak tasarlanabilen bir düzenek bulunmamaktadır. Mevcut sistemde yer
alan tüm cihazlar LabVIEW ile kontrol edilebilir cihazlar olmalarına rağmen, bu özellikleri
kullanılmamaktaydı. Bu proje sayesinde bu özellikleri kullanılmış olup; cihazlar için PC
üzerinden kullanıcı dostu arayüzler tasarlanmıştır. Aynı zamanda proje için gerekli tüm
donanımlar Tübitak tarafından temin edilmesine rağmen, eksik olan bazı donanımlar da
Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümü
tarafından temin edilmiştir.
Mevcut sistemde tüm enstrümanlar elle kontrol edilmekte bu hem zaman kaybına hemde olası
hataların artışına sebebiyet vermekteydi. Örneğin 3 eksenli konumlandırma sisteminin (ses
dalgası uygulanacak doku veya benzeri malzemeyi tutan ve taşıyan düzenek) istenilen yere
tam konulandırılması elle yapılamaz. Yapılsa dahi hata teşkil edecektir. Aynı şekilde
sinyallerin uygulama sürelerinin de kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu da hataya davetiye
çıkaran dikkat edilmesi gereken bir husustur. Gerçekleştirilen proje kapsamında
enstrümantasyon kontrolünün yanına, 3 eksen kontrolünün de eklenmesiyle ufak, otomatik
bir deney düzeneği hazırlanmış olmaktadır. Bununla ilgili birçok çalışma yapılmış ve birçok
makale yazılmıştır. Piyasada bununla ilgili sistemler ve yazılımlarda satılmaktadır. Fakat biz
bu projede hizmet alımının önüne geçerek, kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda deney
düzeneğimizi oluşturmuş olmaktayız. Ayrıca yaptığımız sistemin başka sektörlere de ihtiyaç
halinde ufak, tefek değişiklerle adapte edilebilir olması; esnek özellikte bir tasarım
gerçekleştirildiğini göstermektedir.

1.4

PROJENİN İLGİLİ OLDUĞU TEKNOLOJİ ALANLARI

Projede HIFU ile kanser tedavisi yöntemi için bir deney düzeneği oluşturduğundan Medikal
sektörünü ilgilendirmekte ve biyomedikal alanında bilgi sahibi olmayı gerektirmekte gibi
gözükse de disiplinler arası bir çalışmadır. Eksen kontrollerinin yapılabilmesi için Elektrik –
Elektronik, gerekli doku benzeri malzemelerin oluşturulabilmesi için Biyomedikal, cihazların
PC ile kontrolünün sağlanması ve otomasyon için gerekli parametrelerin hesaplanabilmesi
adına Kontrol ve otomasyon, akustik basınç ölçümlerinin yapılabilmesi ve yorumlanabilmesi
adına Fizik, yazılım geliştirebilmek için Bilgisayar Mühendisliği alanlarında bilgi sahibi
olmayı gerektirmektedir.
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BÖLÜM 2 : MATERYAL VE YÖNTEM
Proje fikrinin hayata geçirilmesinde öncelikle sistemin tasarımında gerekli donanım ve
yazılımlar tespit edilerek temini sağlanmıştır. Daha sonra bu donanımların PC ile kontrol için
gerekli bağlantı işlemleri yapılmış olup, 3 eksen kontrolü için gerekli donanımlar montajlanıp,
sınır anahtarlarının konumlandırması yapılmıştır. Ardından 3 eksen kontrolü için LabVIEW
üzerinden Arduino modül kullanılarak istenilen arayüzler oluşturulmuş olup, oluşturulan
arayüze göre donanım bağlantıları gerçekleştirilerek eksen kontrol işlemi tamamlanmıştır.
Kullanılan cihazlar için ihtiyaçlar dahilinde arayüzler oluşturulmuş olup, deney düzeneği
tamanlanmıştır. Projenin hayata geçirilmesinde LabVIEW ile kontrol edilebilecek cihazlar
seçilmesine dikkat edilmiş olup, yazılım ve servo motor kontrollerine önem verilmiştir.
Tabiki proje çalışması sürekli olarak ara testlere tabi tutularak ilerlemesi sağlanmıştır. Yapılan
düzenekte testler gerçekleştirilmiş; eskiye göre hata payının minimize edildiği, çalışanların
testler için harcadığı zamanın kısaldığını gözlemlenmiştir. Böylece proje çalışması amacına
ulaşmış olup; önce ve sonra yapılan testler sonucundaki datalar karşılaştırılarak geçerliliğine
karar verilmiştir. HIFU bir piezoseramik (PZT-Lead Zirconate Titanate) dönüştürücüden
yayılan odaklanmış ultrasonik dalgalarıdır. Enerji bir prob vasıtasıyla iletilir. Ultrasonik
dalgalar istenen doku üzerine odaklanırlar. Bu odaklanma işlemi sadece odak noktasında
sıcaklık artışına sebep olarak çevre doku ve organlara zarar vermeden yalnızca hedef
bölgedeki dokuda tahribat oluşturur. Tedavi yaklaşık 1-2 saat sürer ve bölgesel anestezi
altında yapılır. HIFU ile sıcaklık ve basınç etkilerinin karakterizasyonu gerçekleştirilmiş olan
prototip sistem ile hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

DENEY SİSTEMİNİN ELEMANLARI

2.1

Prototip deney düzeneğinde gerekli deneylerin yapılabilmesi için kullanılan elemanlar;



Havuz



İşaret üreteci



Yükselteç



3 eksenli konumlandırma sistemi



Hidrofon



HIFU Dönüştürücü
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Voltmetre



Doku Fantomu yada canlı doku



Termokupl modül



Termal kamera

2.1.1 Hidrofon
Gerçekleştirilen proje çalışmasında Onda markalı, HN-serisi, HNA-0400 model hydrophone
kullanılmıştır. Şekil 7’de gösterilen HNA modeli, yüksek basınç altındaki patlamalarını uygun
bir HIFU’nun akustik basıç alanı ölçmek için tasarlanmış bir hidrofondur. Maksimum çalışma
sıcaklığı 50 oC’dir. Ölçtüğü basınç değerini kendi içerisinde yaptığı dönüşümler sonucunda
mV cinsinden çıkış olarak vermektedir.

Şekil 7 – HNA modeli hidrofonun görüntüsü
Hidrofonların çeşitlerine göre standart kalibrasyon işlemleri üretici firma tarafından
gerçekleştirilmektedir. Hidrofonlar kullanılacakları yükselteçlere göre kalibre edilirler.
Sisteme yeni bir yükselteç eklemek istendiğinde hidrofonun tekrar kalibre edilmesi gerekir.
Hidrofon ve yükselteç empedansları arasındaki bağlantı;

𝑀𝐿 (𝑓) = 𝐺(𝑓)𝑀𝑐 (𝑓) 𝐶

formülasyonu ile ifade edilmektedir. Burada;
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𝐶𝐻
𝐻 +𝐶𝐴

(8)

𝑀𝐿 = Hidrofon/preamplifikatör kombinasyonu duyarlılığı (nV/Pa)
𝑀𝐶 = Hidrofonun ağırlıklı duyarlılık değeri (nV/Pa)
𝐶𝐻 = Hidrofunun empedans değeri (pF)
𝐶𝐴 = Yükseltecin empedans değeri (pF)
G(f)= Yükselteç kazancı
𝑀𝐿 genellikle Pa başına düşen V değeri olarak bilinmektedir. Eğer 𝑑𝐵𝑟𝑒 1𝑉/µ𝑃𝑎 birimiyle ifade
edilmek istenirse;
𝑑𝐵𝑟𝑒 1𝑉/µ𝑃𝑎 [𝑀𝐿 (𝑓)] = 20 ∗ 𝑙𝑜𝑔10 [𝑀𝐿 (𝑓)] − 120

(9)

eşitliğinden yararlanılabilir.
Kalibrasyon sabiti(K) aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanabilir.
𝐾{𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠 2 𝑐𝑚2 /𝑊𝑎𝑡𝑡} = 1.5𝑥1010 [𝑀𝐿 (𝑓){𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠/𝑃𝑎}]2

, suda

( 10 )

Projede kullanılan HNA serisi hidrofonlarda duyarlılık 70 nV/Pa değerindedir. Bu demek
oluyor ki girişteki 1 Pa basınç değişimine karşılık hidrofon çıkışında 70 nV değişim
gözlemlenecektir. Eğer sisteme yeni bir yükselteç eklenmek istenirse yukarıdaki formüllere
göre yeni duyarlılık değerinin hesaplanması ve hidrofonun kalibrasyon işleminin
gerçekleştirilmesi gerekir.
2.1.2 Havuz
Gerekli deneylerin gerçekleştirilmesinde küçük havuz kullanılmış olup; havuz boyu
değişkenlik gösterebilmektedir. HIFU’nun içerisine yerleşebileceği bir havuz olması
yeterlidir. Havuz boyutunun önemi yoktur. Fakat büyük bir havuz kullanılması durumunda
kullanılan su hacmi artacaktır.
2.1.3 İşaret Üreteci
Sistemde Agilent 33250A markalı işaret üreteci kullanılmış olup; frekans kontrolü ve genlik
kontrolü için arayüzlerin tasarlanmasında; üretecin GPIB-USB-HS kablosu kullanılarak PC
ile bağlantısı gerçekleştirilmiştir. Üretecin LabVIEW sürücüsü PC’ye yüklenerek; NI firması
tarafından işaret üreteci için hazırlanmış olan SubVI’lardan yararlanılmıştır.
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2.1.4 Voltmetre
Sistemde Fluke 8846A markalı voltmetre kullanılmış olup; hidrofondan ölçülen akustik
basınç datalarının okunmasında ve depolanmasında kullanılmıştır. Voltmetrenin GPIB to
USB kablosu kullanılarak PC ile bağlantısı gerçekleştirilmiştir. Voltmetrenin LabVIEW
sürücüsü PC’ye yüklenerek; NI firması tarafından voltmetre için hazırlanmış olan
SubVI’lardan yararlanılmıştır. Tasarlanan arayüzler voltmetreden okunan değerler diziye
aktarılarak, depolanmaktadır.
2.1.5 Yükselteç
Sistemde MODEL 3100L EIN RF POWER AMPLIFIER kullanılmıştır. İşaret üretecinden
belirli frekansta ve düşük genlikte elde edilen elektriksel sinyalin güçlendirilmesi
gerekmektedir. Bu amaçla elektriksel güç yükselticisi kullanılır. Kısaca işaret üretecinin çıkış
sinyali güç yükselticisine gider; yükseltilmiş olan sinyal HIFU probun beslemesi olarak
bağlantsı gerçekleştirilir.
2.1.6 3 Eksenli Konumlandırma Sistemi
Doku fantomu yada canlı dokunun odak noktasına konumlandırılmasında kullanılan
sistemdir. Konumlandırm sistemi;



3 adet Leadshine marka servo motor,



3 adet Leadhine HBS57 markalı 3 fazlı servo sürücü,



1 adet Leadshine SPS487 markalı güç kaynağı,



1 adet Arduino Mega kart bileşenlerinden oluşmaktadır. Bölüm 3.2’de daha ayrıntılı
olarak anlatılacaktır.

2.1.7 HIFU Dönüştürücü
HIFU bir piezoseramik (PZT-Lead Zirconate Titanate) dönüştürücüden yayılan odaklanmış
ultrasonik dalgalarıdır.. Enerji bir prob vasıtasıyla iletilir. Ultrasonik dalgalar istenen doku
üzerine odaklanırlar. Bu odaklanma işlemi sadece odak noktasında sıcaklık artışına sebep
olarak çevre doku ve organlara zarar vermeden yalnızca hedef bölgedeki dokuda tahribat
oluşturur. Tedavi yaklaşık 1-2 saat sürer ve bölgesel anestezi altında yapılır. HIFU ile sıcaklık
ve basınç etkilerinin karakterizasyonu gerçekleştirilmiş olan prototip sistem ile hızlı bir
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şekilde gerçekleştirilmektedir.
Sistemde deneyler iki farklı HIFU kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bunlar;
1. Sonıc Concepts H-102 Transdüser
2. Precısıon Acoustıcs Piezo-seramik Transdüser’dir.
Birinci dönüştürücünün çalışma aralığı yaklaşık olarak 1.1 MHz iken ikinci dönüştürücünün
odak frekansı yaklaşık 0,93 MHz’dir. Birinci dönüştürücünün 3. Harmoniğini bulunmasına
rağmen çalışmalar 1. Harmonik aralığında gerçekleştirilmiş olup; 3. Harmonik aralığı
kullanılmamıştır.
2.1.8 Doku Fantomu Yada Canlı Doku
Bölüm 2.de anlatıldığı üzere gerekli olması halinde doku fantomu hazırlanarak
kullanılabilmektedir.

Dalak,

ciğer

gibi

canlı

dokular

kullanılarakta

deneyler

gerçekleştirilebilir. Gerçekleştirilmek istenen deneye bağlı olarak doku fantomuna yada canlı
dokuya ihtiyaç duyulmaktadır.
2.1.9 Termal Kamera
Yapılan deney çalışmasında yüksek şiddette gönderilen ultrasonik dalgalar odaklanarak
uygulandığı dokuda sıcaklık (ve kavitasyon vb.) etkisi oluşturmaktadır. Sıcaklık değerinin
termal kamera ile ölçülmesi istendiğinde TÜBİTAK UME – MEDİKAL METROLOJİ
Laboratuvarımızda OPTRİS markalı termal kameramız bulunmaktadır.
2.1.10 Termokupl Modül
Deney çalışmasında yüksek şiddette gönderilen ultrasonik dalgalar odaklanarak uygulandığı
dokuda sıcaklık etkisi oluşturmaktadır. Bu sıcaklık etkisi doku fantomu içerisine yerleştirilmiş
olan termokupllar aracılığı ile tespit edilmesi gerektiği durumda termokupl modüle ihtiyaç
duyulmaktadır. Termokupl modül yerine termal kamera kullanılarakta istenilen deney
çalışması gerçekleştirilebilir.
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2.2

HIFU SİSTEMİ

HIFU; Yüksek yoğunluklu odaklanmış ses dalgaları ile, dokular lokal olarak ısıtılıp tahrip
edilerek hasta dokuların ve tümörlerin tedavi ve palyasyonunda kullanılan, noninvaziv
sistemlerin genel adıdır. HIFU bir hipertermi (ısıtma) tedavisidir.[38]
HIFU sistemi, dönüştürücü (prop), elektriksel güç birimleri, kontrol birimleri, mekanik
konumlandırma parçaları ve kalibratörlerden oluşur. Sistemin güvenli kullanımı sağlamak
açısından ön ayarlamalar ve kalibrasyon çok önemlidir. Sistemin ana parçası ise
dönüştürücülerdir.

2.3

HIFU DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

HIFU dönüştürücüleri, ultrasonik dalgaları üreten tek kristalli veya çoklu kristal piezoseramik
(PZT) elemanlardır. Tek kristalli dönüştürücüde odaklama, iç bükey yapı vasıtasıyla
oluşturulur. Şekil 8’de örneği görülen tek kristal HIFU dönüştürücülerinin odak noktaları
sabittir. Şekil 9’de görülen propta, 2 tip dönüştürücü kullanılmış ve 2 fonksiyon
birleştirilmiştir. Merkezdeki dönüştürücü, çoklu dizin (array) tip ve görüntüleme amaçlı olup,
7,5 MHz yüksek çözünürlükte eş zamanlı (real time) görüntü amaçlıdır.[37] Merkezin
etrafındaki diğer dönüştürücü, tedavi amaçlı HIFU dönüştürücüsü olup 3 MHz civarında bir
rezonans frekansında ultrasonik dalgalar üretmektedir. Projede Şekil 8’de gösterilen HIFU
kullanılarak deney çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Şekil 8 - TÜBİTAK UME’de Ar-Ge amaçlı kullanılan HIFU dönüştürücüsü
(Sonic Concepts H-102)
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Şekil 9 - Görüntüleme ve tedavi amaçlı birleştirilmiş iki dönüştürücüden oluşan prop
Çok kristalli dizin yapıda ise 512’ye varan sayıda küçük PZT elemanlar bir çerçeveye dizilir.
Odaklama elektronik olarak faz değiştirme yöntemiyle gerçekleştirilir ve odak istenen yerde
oluşturulabilir. 254 elemanlı olarak tasarlanmış Şekil 10’da görülen sistemin elektronik
kontrolü hayli komplikedir.

Şekil 10 - 254 elemandan oluşan HIFU dönüştürücüsü [1]
Dönüştürücülerden en iyi verimin alınması için empedans uyumlaştırmanın yapılması da
gereklidir. Verim, elektriksel girişin akustik çıkışa oranı olarak tanımlanır. Giriş elektrik
sinyalinin en yüksek verimle akustik (ultrasonik) sinyale dönüştürülmesi amacıyla empedans
uyumlaştırma devreleri tasarlanmalıdır. Bu durumda % 80 - % 85 mertebelerinde verim elde
edilebilmektedir. Kullanım yerlerine göre HIFU verimleri değişkenlik gösterebilir. Bu
durumlarda elektriksel giriş hesaplanmalı; elde edilen akustik çıkış ile oranlanmasıyla verim
tespit

edilmiş

olacaktır. Güç hesaplamalarında verimin önceden

gerekmektedir.
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testpit

edilmesi

2.4

HIFU ELEKTRİKSEL GÜÇ VE KONTROL BİRİMLERİ

HIFU dönüştürücüleri en yüksek gücü rezonans frekansı olarak da adlandırılan çalışma
frekanslarında üretirler. Sistemin çalışması için öncelikle bir işaret üretecine ihtiyaç vardır.
İşaret üretecinden belirli frekansta ve düşük genlikte elde edilen elektriksel sinyalin
güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla elektriksel güç yükselticisi kullanılır. Kısaca işaret
üretecinin çıkış sinyali güç yükselticisine gider;

yükseltilmiş olan sinyal HIFU probun

beslemesi olarak bağlantısı gerçekleştirilir.
Yaklaşık 100 W – 150 W mertebelerinde çalışıldığı için elektriksel güç yükselticisinden
HIFU dönüştürücüsüne ulaşan güç ölçülmeli ve kontrol edilmelidir. Kontrolsüz gönderilen
yüksek elektriksel güç, HIFU dönüştürücüsünü ve cihazları bozabilir veya beklenenden daha
yüksek ultrasonik güç ve yüksek sıcaklık oluşabilir.[1]
Şekil 11’de prostat tedavisi yapan HIFU cihazı, Şekil 12’de prostat kanseri için rektumdan
giriş yapılarak HIFU uygulaması ve Şekil 13’de MRI (Magnetic Resonance Imaging)
sistemine ile tümleşik olarak göğüs kanseri için HIFU uygulaması görülmektedir.[41,42]

Şekil 11 - Rektumdan girişle prostat tedavisi yapan HIFU cihazı

Şekil 12 - HIFU’nun prostat kanseri uygulaması
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Şekil 13 - HIFU’nun göğüs kanseri uygulaması

Şekil 14 ve 15’de HIFU cihazlarının birkaç örneği görülmektedir. [43,44,45]

Şekil 14 - Genel amaçlı HIFU tedavi cihazı

Şekil 15 - MRI cihazına tümleşik HIFU tedavi cihazı
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2.5 HIFU HAKKINDA TÜBİTAK UME’DE YAPILAN ÇALIŞMALAR
VE KURULU SİSTEMLER
Tübitak UME - Medikal Metroloji Laboratuvarında HIFU ile kanser tedavisine ilişkin
yürütülen çalışmalarda, sıcaklık ve akustik basınç ölçümleri yapılarak; gerekli analizler
sonucunda HIFU’nun odak noktasının tespiti üzerinde durulmaktadır. Ayrıca HIFU
dönüştürücü kullanılarak;
 Ultrasonik ve elektriksel güç ölçümleri,
 Ultrasonik basınç ölçümleri ve basınç alanı karakterizasyonu,
 Ultrasonik sıcaklık etkisi karakterizasyonu,
 Doku Fantomu yada canlı doku üzerindeki etkilerinin incelenmesi için çalışmalar
gerçekleştirilmektedir.
2.5.1

Ultrasonik Ve Elektriksel Güç Ölçümleri

Ultrasonik güç ölçüm yöntemi, IEC 61161’de tanımlanan Radyasyon Kuvvet Terazisi (RFB)
yöntemidir.[46] Şekil 16’da görülen sistemde IEC 61157 standardında tanımlanmış tıp
alanında teşhis ve tedavi amaçlı kullanılan ultrasonik cihaz ve dönüştürücülerin
kalibrasyonları, 1 MHz – 15 MHz aralığındaki frekans bölgesinde ve 1 mW – 100 W güç
aralığında yapılmaktadır. [47,48]

Şekil 16 - TÜBİTAK UME Ultrasonik laboratuarında kurulu RFB sistemi
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HIFU elektriksel güç ölçümleri özel olarak tasarlanmış ve kurulmuş düzenek kullanılarak
yapılmaktadır. [49]
İdeal tutucu bir hedef için ultrasonik güç,
𝑃 = c. F

(3)

𝑃 = 𝑐×𝑚×𝑔

(4)

c

: Ultrasonik hızı (23oC’ ta 1491.19 m/s)

m

: Hassas terazide ölçülen ağırlık değişimi

g

: yerçekimi ivmesi ( 9,8023 m/s2)

Şekil 17 - Radyasyon kuvvet terazisi (elektriksel güç ölçümü)
Ultrasonik yayıcının aşağıda,

yutucu hedefin havuz tabanında bulunduğu düzenek Şekil

17’de gösterilmiştir. Havuz içerisinde asılı hedef çıkarılarak; havuz tabanına tam yansıtıcı
hedefin yerleştirildiği düzenektir. Yüksek güçlü propların ölçümünde kullanılmaktadır.

30

2.5.2 Ultrasonik Basınç Ölçümleri ve Basınç Alanı Karakterizasyonu
HIFU Ultrasonik Basınç Alanı Karakterizasyonu için Şekil 18’de görülen tam otomatik
sistem kurulmuş ve sürekli veriler alınmaktadır.

Şekil 18 - HIFU basınç alanı karakterizasyon sistemi ve ölçümler
2.5.3 Sıcaklık Etkisi Karakterizasyonu
Dokuda oluşan sıcaklığın ölçümü için kurulan düzenek Şekil 19’da görülmektedir.

Temperature
reading
Tissue
phantom

Water

PT100
temperature
sensors

HIFU
Data
processing
Electrical power

Şekil 19 - Dokuda sıcaklık ölçümleri
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HIFU tarafından üretilen doğru termal etkilerin tespit edilebilmesi için, hassas sıcaklık
ölçümlerini yapmak gerekmektedir. Bu nedenle, katı bir ortam içinde (bir TMM; Doku
Benzeri Malzeme gibi) HIFU termal dağılımının, analitik karakterizasyonuna ihtiyaç vardır.
2.5.4 HIFU’nun Doku Üzerindeki Etkisi
HIFU’nun doku üzerindeki etkilerinin incelenebilmesi için karakterizasyon analizleri
yapılmalıdır. Karakterizasyon işleminde zamanla değişimin yanında (zamansal ölçüm),
uzaydaki dağılımına (mekansal ölçüm) göre termal dağılımının tespit edilmesini ve lezyon
büyüklüğünün de değerlendirilmesi gerekmektedir. Ultrasonik alan, doku boyunca ilerlediği
gibi, onun bir kısmı da soğurulur ve daha sonra bu ısıya dönüştürülür. HIFU uygulamalarında,
daha küçük bir odak (milimetre mertebelerinde), doku içinde elde edilebilmektedir. Bu alan,
odak bölgesinde eliptik şekildedir. Bu bölgedeki ışın, dönüştürücü ekseni boyunca genişliğine
kıyasla daha uzun bir şekle sahiptir. Doku hasarı, hem dokunun ısıtıldığı sıcaklığın hem de
maruz bırakılan ultrasonik gücün süresinin bir fonksiyonu olarak oluşmaktadır.[50]
Literatürde bu tekniğin pratik uygulamaları için, Crum ve arkadaşları [51] ve Kennedy ve
arkadaşları [52] tarafından yayınlanmış birkaç tane yayın bulunmaktadır. Leslie ve Kennedy
[53] ve Zhou [54] tarafından yayınlanmış makalelerde pankreas, karaciğer, prostat ve meme
dahil vücudun değişik bölgelerindeki tümörleri yok etmek için HIFU’nun uygulandığı rapor
edilmiştir. Bu konuya farklı bir yaklaşım da, Seip ve arkadaşları [55] tarafından tarif edilen
akustik yöntemdir.
HIFU’nun karaciğer ve akciğer üzerindeki etkilerine yönelik yapılan test ve sonuçlar
makalede anlatılmaktadır.[50] HIFU etkisinin doku üzerinde incelenmesi, daha sonraki
bölümlerde daha detaylı olarak anlatılacaktır. Uygulama süresi yada uygulanan ultrasonik
gücün değişimiyle doku üzerinde oluşan dağlama alanların değişimi Tablo 2 ve Tablo 3’te
gösterilmiştir. Tablo verileri akciğer dokusu üzerinde gerçekleştirilmiş bir deneyden elde
edilmiştir.

32

Tablo 2 - Farklı güçlerdeki dağlama bölgesinin hacimleri
Uygulanan
Ultrasonik
Güç, W

Sonifikasyon
Zamanı, s

50
60
70
80

Toplam
Kısmi
Dağlama
Dağlama
Hacmi, cm3 Hacmi, cm3
1,6
2,6
5,6
12,5

15

0,8
1,7
4,6
12,5

Tablo 3 - Farklı sürelerdeki dağlama bölgesinin hacimleri

Sonifikasyon
Zamanı, s
5
10
15
20
25
30
35
40

Uygulanan
Ultrasonik
Güç, W

75

Toplam
Dağlama
Hacmi,
cm3
0,58
0,81
1,35
1,55
1,96
2,16
2,64
3,13

Kısmi
Dağlama
Hacmi,
cm3
0,58
0,81
1,15
1,35
1,52
1,74
1,86
2,01

HIFU’nun canlı doku üzerindeki etkilerinin incelenmesi işlemi gerçekleştirilmeden önce doku
fantomu üzerinde HIFU’nun ne kadar sıcaklık alanı oluşturduğu belirlenebilmektedir.

2.6 LabVIEW (GRAFİKSEL YAZILIM GELIŞTIRME
PLATFORMU)
LabVIEW (Laboratuary Virtual Instruments For Engineering Workbench) ölçme ve
enstrümantasyon odaklı olarak geliştirilen; bir yazılım üretme platformu olarak diğer yapısal
ve nesne tabanlı programlama dillerinin hemen hemen her yeteneğine sahiptir. Hali hazırda
sunulmuş modüler yapıdaki birçok fonksiyonu ve Express VI’ları ile programlama sürecini
şaşırtıcı derecede basitleştirmekte ve hızlandırmaktadır.[57] National Instrument Firması
tarafından üretilmiş ve LabVIEW ile entegre çalışabilen çeşitli donanımlar bir çok
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mühendislik uygulamalarında veri toplama, analizi ve sunumu aşamalarında çok hassas
ölçümler yapmayı sağlar.[56] LabVIEW; grafiksel programlama dili teknolojisi (GPL) ile
programlamada yeni bir dönemi başlatmıştır. GPL metin tabanlı kodlama yerine tamamen
sembolleştirilmiş komut setine sahiptir. Dolayısı ile komut ezberleme zorluğunu ortadan
kaldırmıştır. Programcı paletlerden ihtiyacı olan fonksiyonları alarak bir akış şeması oluşturur
gibi yazılım üretebilmektedir; hatta Express VI’lar ile sadece girişleri ve çıkışları bağlamak
suretiyle onlarca programı dakikalar içerisinde üretebilir. Böyle bir işlem, diğer programlama
dilleri

ile

günlerce

sürebilirken,

LabVIEW

sayesinde

çok

daha

kısa

sürede

gerçekleştirilmektedir.
LabVIEW Ön Panel ve Blok Diyagram olmak üzere iki pencereden oluşmaktadır. Blok
diyagram (“Block Diagram”) kod yazma bölümüne, Ön panel (“Front Panel”) kullanıcı ara
yüzünün hazırlandığı formlara karşılık gelmektedir. Şekil 20’de örnek bir LabVIEW ön panel
görünümü bulunurken, Şekil 21’de LaVIEW blok diyagram görüntüsü yer almaktadır.

Şekil 20 - LabVIEW’de örnek bir ön panel görünümü
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Şekil 21 - LabVIEW’de örnek bir blok diyagram görünümü
LabVIEW grafiksel bir programlama dili olup, diğer programlara göre çok daha kısa sürede
tasarım yapılmasına olanak sağlamaktadır. Özellikle ölçüm ve enstrümantasyon işlemlerinde
tercih edilmesi gereken; kullanıcıya sağladığı imkanlar ile hızlı ve güvenilir bir şekilde gerekli
programın yazılmasını sağlayan bir platformdur. NI firmasının ürettiği LabVIEW ile uyumlu
donanımları sayesinde gerekli donanımların bulunması ve temini vb. işlemler de
kolaylaşmaktadır.
Bu proje çalışmasında ölçüm ve enstrümantasyon işlemleri gerçekleştirileceğinden LabVIEW
programından yararlanılmış, istediğimiz arayüzlerin oluşturulmasında NI firmasının üretmiş
olduğu VI (Virtual Instrumentation)lardan yararlandığımız gibi; bazı durumlarda ise
istediğimiz koşulları elde edebilmek adına kendi VI programlarımızı oluşturarak projenin
programlama kısmı gereçekleştirildi.
2.6.1 Cihaz Kontrolü (Instrument Control)
LabVIEW programı cihazların kontrolüne olanak sağlamaktadır. Öncelikle kontrolü
gerçekleştirilecek olan cihazın LabVIEW ile kontrol edilebilir olmasına dikkat edilmelidir.
Cihaz kontrolü, programlanabilir yazılım ve donanım bağlantısını birleştiren PC tabanlı bir
yaklaşımdır.[58] Şekil 22’de cihaz kontrolü için gerekli bağlantı şekli gösterilmektedir.
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Şekil 22 - Cihaz kontrolünün bağlantı şeması [58]
Kontrolü gerçekleştirilecek olan cihazın GPIB, RS232, USB, Ethernet, PCI vb. arabirim
elemanları kullanılarak bilgisayarla arasında iletişim yolu kurulmuş olur. Bilgisayarda
kontrolü yapılacak olan cihazın driver yazılımları ile gerekli uygulama yazılımı yüklenmiş
olmalıdır.
Cihaz kontrol sisteminin 3 farklı türü bulunmaktadır. Bunlar;
2.6.1.1 Modüler Enstrüman Sistemleri
Cihaz karmaşıklığı ve gelişen teknolojinin yanı sıra artan maliyet baskıları daha uzun ömürlü
sistem talebini ortaya çıkarmış olup, daha esnek test sistemleri tasarımına yönelim
sağlamıştır. Modüler enstrümantasyon bugün çok yönlü otomatik test ekipmanları(ATE)
ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan bir yöntemdir.
a. Esneklik
Modüler enstrümanlar gerçek zamanlı ölçüm ve analiz yapmayı mümkün kılmakla birlikte,
PC içerisinde bulunan yazılımlar ile gerçekleştirilir. Yüksek performans için bir FPGA
algoritmaları kullanarak esneklik sağlanılabilmektedir.
b. Boyut
PC, şasi, güç kaynağı ve ekran, modüler enstrümantasyon sistemi ile önemli ölçüde daha az
alan kaplamaktadır.
c. Sonuç
PXI tabanlı yazılım sistemleri, çok çekirdekli işlemciler ve PCI / PCI Express gibi ticari
bilgisayar teknolojilerinden yararlanılmaktadır. PCI Express 10 kat daha yüksek bant genişliği
sağlarken, performansın arttırılması ile düşük test sürelerine olanak sağlamaktadır.[59]
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2.6.1.2 Stand-Alone Enstrüman Sistemleri
GPIB, USB, seri veya LAN / Ethernet gibi bir iletişim veriyolu üzerinden PC ile cihazın
kontrol edilebilmesidir. PC'ye birden fazla cihaz bağlayarak, çoklu ölçümler toplamak
mümkündür. Cihazın PC ile bağlantısı koparıldıktan sonra manuel kullanımıda mümkündür.
2.6.1.3 Hibrit Sistemleri
Diğer cihaz kontrol sistemlerinin kombinasyonu ile oluşmaktadır. Geleneksel enstrüman
sisteminin uzmanlaşmış doğası ile modüler enstrüman sisteminin esnekliği birleştirilerek; var
olan

sisteme

esneklik

ve

ölçeklenebilirlik

sağlanmakta

ve

mevcut

sistem

otomatikleştirilebilmektedir.
2.6.1.4 Kullanılan Arabirimler
GPIB IEEE-488

GPIB (IEEE-488, General Purpose Interface Bus), 15 cihaza kadar tek bir 8 bit paralel
elektrik hattı üzerinden haberleşme ortamı sağlamaktadır. Orijinal standartta data hızı 1 Mbps
iken, IEEE-488 ile bu hız 8 Mbps’a çıkmaktadır. IEEE-488, 24 sinyal yoluna sahiptir,
bunlardan 8 tanesi iki yönlü veri transferi için, 3 tanesi anlaşma için, 5 tanesi hat yönetimi
için, geri kalan 8 tanesi ise anlaşma ve hat yönetimi yollarıyla eşleştirilmiş toprak yollarıdır.
[60]
GPIB Mesaj Tipleri;
 Cihaza bağlı mesajlar, genellikle veri veya veri mesajı olarak adlandırmaktadır.
Cihaza özgü bilgi taşımaktadırlar, bunlar programlama komutları, ölçüm sonuçları,
mekanizma durumu veya veri paketleri olmaktadır.
 Arayüz mesajları, hattı kontrol etmektedir. Genellikle komutlar veya komut mesajları
olarak adlandırılmaktadır. Bu mesajlar, hattı başlangıç durumuna getirmek, cihazları
adreslemek ve adreslemeden çıkartmak, ve cihazları uzaktan veya bölgesel olarak
programlanacağını tanımlamak bilgilerini içermektedir.
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NI GPIB-USB-HS Çevirici
Yüksek performanslı GPIB kontrolünün yapılmasına olanak sağlar. Usb çıkışı bulunması
sayesinde kolaylıkla PC ile bağlantısı sağlanabilmektedir.
Özelliklerine bakacak olursak;
 Tamamen IEEE 488.2 uyumlu
 Kompakt boyutları ve hafif gövdeleri
 Tak-çalıştır konfigürasyonu
 Harici bir güç gereklidir.
 Dahili 2 m USB kablosu
 Yüksek hızda USB uygunluğu [62]

Şekil 23 - NI GPIB-USB-HS kablosunun görünümü [61]

Şekil 24 - NI GPIB-USB-HS kablosunun pinlerinin
görünümü [61]

Şekil 23’te GPIB-USB-HS kablosunun görünümü, Şekil 24’de kablonun pin görünümleri
gösterilmektedir. Projede kullanılan voltmetre ve işaret üretecinin PC ile bağlantıları GPIB
iletişim yoluyla gerçekleştirilmiştir. Birden fazla USB kablosunun bilgisayar ile bağlantısının
gerçekleştirilmesi ihtiyacı doğması durumunda; kablo kalabalığını önlemek amacıyla Targus
USB cihazı kullanılarak; tüm USB kablolarını toprak ve sinyal kablosu olarak iki kablo haline
dönüştürmektedir. Bu iki kablonun bilgisayara bağlanmasıyla; Targus cihazının girişine bağlı
tüm USB kabloları bilgisayara bağlanmış olur.
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DOKU BENZERİ MALZEME (FANTOM) ÜRETİMİ

2.7

HIFU ile sıcaklık etkilerinin karakterizasyonunu gerçekleştirebilmek için Fantom adı verilen
doku benzeri malzemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle

dokuya benzer bir yapı

oluşturmak adına fantom hazırlanması gerekmektedir. Üretilen fantom ultrasonik sıcaklık
ölçümlerinin yanı sıra gereksinim duyulan test işlemlerinde de kullanılabilecektir. Uygulama
sonucunda 250 ml civarında fantom hazırlanmış olacaktır.
Fantom yaparken kullanacağımız tarife bakacak olursak ;


0,4 M ZnCl2 in ddH2O (iki kere distile edilmiş su anlamına gelmektedir.)



Ağırlıkça % 2 AGAR



Mikrodalgada ısıtılacak.(1 min @ 900W for 100 ml solution)

250 ml fantom hazırlamak istediğimiz için 13,6315 gr ZnCl2

ve 5 gr Agar kullanmamız

yeterli olacaktır. Öncelikle hassas terazide kullanılacak malzemeler tartılarak; istenilen ölçüler
elde edilmiş olur. Daha sonra distile su yavaş yavaş ilave edilir. Şekil 25’te gösterildiği üzere
manyetik karıştırıcı ile karışım karıştırıldıktan sonra agarın erimesi için mikrodalga fırın
kullanılarak karışımın istenilen kıvama gelmesi sağlanmış olur. Şekil 26’da mikrodalga
fırında oluşan sıcaklığın etkisiyle agarın erimiş olduğu, homojen bir karışım elde edildiği
gözlemlenmektedir.

Şekil 25 - Manyetik karıştırıcı üzerindeki fantom
karışımının görüntüsü

Şekil 26 - Agar’ın eritilmesi ile istenilen
kıvama gelen karışım
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Şekil 27 - Karışımın kaba boşaltılması
Şekil 27’de görüldüğü üzere fantom istenilen kıvamda hazırlandıktan sonra daha önceden
hazırlanmış olan; thermocoupleların bağlı olduğu kaba boşaltılmış olup; altına akıntı
yapmaması adına daha önceden yapılan silikonlardan yerleştirilmiştir. Şekil 28’de görüldüğü
üzere son olarak hazırlanan karışım (istenilen yoğunluğa gelmesi için) buzdolabına
yerleştirilmiştir.

Şekil 28 - Fantomun son hali (buzdolabında)
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BÖLÜM 3 :TASARIM VE UYGULAMA
Proje fikrinin hayata geçirilmesi için gerekli donanım ve yazılımların temini sağlandıktan
sonra, donanımların PC ile kontrolleri için gerekli bağlantıları gerçekleştirilmiştir. 3 eksen
kontrolü için gerekli donanımlarında montajı yapılarak, sınır anahtarlarının konumlandırması
yapılmıştır. Projenin ilk aşamasında transduser sürücü tasarımı yapılırken, ikinci aşamada 3
eksenli konumlandırma sisteminin kontrolü gerçekleştirilmektedir.
Projenin tasarımı iki basamaktan oluşmaktadır.Tasarım aşamaları;
 Transduser sürücü tasarımı
 3 eksenli konumlandırma sisteminin kontrolü

3.1

TRANSDUSER SÜRÜCÜ TASARIMI

HIFU dönüştürücümüzün sürücü tasarımını yaparken, istenilen deney düzeneği için gerekli
koşulların sağlanıldığına dikkat edilmelidir.
İşaret üreteci için yapılan tasarımlarda istenilen hususlar ;


Sabit frekans değerinde, farklı genlik değerleri belirlenerek işaret üretecinin gerekli

ayarlamaları yapılmak üzere tasarım gerçekleştirilmelidir. Uygulanacak genlik aralığı
kullanıcı tarafından arayüzde belirlenebilir olmalı, belirli adımlarla başlangıç değerinden bitiş
değerine kadar uygulanmalıdır. Yüksek genlik değerinden alçak genlik değerine yada alçak
genlik değerinden yüksek genlik değerine belirlenen adımlarla ulaşmak üzere iki ayrı arayüz
tasarımı yapılmalıdır. Uygulama süresi kullanıcı tarafından belirlenebilir olmalı, ayrıca
uygulanan her sinyal arasına bekleme süresi konulması gerekmektedir. Bekleme süreside
kullanıcı tarafından belirlenebilir özellikte olmalıdır.


Sabit genlik değerinde, farklı frekans değerleri belirlenerek işaret üretecinin gerekli

ayarlamaları yapılmak üzere tasarım gerçekleştirilmelidir. Uygulanacak frekans aralığı
kullanıcı tarafından arayüzde belirlenebilir olmalı, belirli adımlarla başlangıç değerinden bitiş
değerine kadar uygulanmalıdır. Yüksek frekans değerinden alçak frekans değerine yada alçak
frekans değerinden yüksek frekans değerine belirlenen adımlarla ulaşmak üzere iki ayrı
arayüz tasarımı yapılmalıdır. Uygulama süresi kullanıcı tarafından belirlenebilir olmalı, ayrıca
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uygulanan her sinyal arasına bekleme süresi konulması gerekmektedir. Bekleme süreside
kullanıcı tarafından belirlenebilir özellikte olmalıdır.
3.1.1 Sabit Frekans - Değişken Genlik Değerleri İçin Gerçekleştirilen Arayüz
Tasarımı
Değişken genlik değerleri için artan yönde ve azalan yönde olmak üzere iki tasarım yapılarak
genlik kontrol arayüzleri tasarlanmıştır. Ön panelleri aynı olmasına karşın blok
diyagramlarında ufak farklılıklar yer almaktadır. Bölüm 3.1.1.2’de daha detaylı olarak bu
konu ele alınacaktır.
3.1.1.1 Genlik Kontrolü İçin Ön Panel Tasarımı
Değişken genlik değerleri için yapılan tasarımda kullanıcı arayüzü 3 bölümden oluşmaktadır.
Bunlar;
 Ana Değişkenler Bölümü,
 Genlik Değişimi Bölümü,
 Uygulama Değişkenleri Bölümü’dür.
Şekil 29’da gösterildiği gibi ana değişkenler bölümünde öncelikle kontrolü yapılacak olan
cihazın bağlantı adı şeçilmelidir. İşaret üretecinin GPIB-USB-HS kablosu kullanılarak
bilgisayar ile bağlantısı yapıldıktan sonra, NI MAX programı açılarak bilgisayara bağlı olan
donanımlara bakılabilir, istenilirse isimleri değiştirilebilir. Proje çalışmasında kullanılan İşaret
üreteci Agilent 33250A olduğundan bağlantı adı 33250A olarak belirlenmiş olup, uygulama
yapılırken arayüzde bağlantı adı bu şekilde seçilerek gerekli işlemlerin yapılması
sağlanacaktır. Aksi halde sorun ortaya çıkacaktır.
Frekans değeri ve dalga çeşidi yine bu bölümde ayarlanmaktadır. Bu arayüz tasarımında
bunlar temel değişkenlerdir. Bir kere ayarlamamız yeterli olacaktır. Genellikle frekans değeri
seçeneğine kullandığımız HIFU’nun odak frekansı girilirken, dalga çeşidi olarak sinüs sinyali
seçilmektedir. Bunlar bizim proje çalışmamız için geçerli olup, başka bir çalışma yapılmak
istenmesi halinde değiştirilebilir olabilmesi adına esnek olarak tasarlanmıştır.
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Şekil 29 - Ana değişkenler bölümünün görüntüsü
Genlik değişimi bölümünde uygulanacak genlik değerlerinin başlangıç ve bitiş değerleri
belirlenerek, işaret üretecinden uygulanacak genlik aralığı sınırlandırılmış olmaktadır.
Başlangıç genliğinden bitiş genliğine hangi adımlar ile ilerleneceği

yine bu bölümde

belirlenmektedir. Şekil 30’da sağ tarafta bulunan uygulanacak değerler dizisinde başlangıç ve
bitiş değerleri arasında istenilen adım genlikleri dahilinde, her bir adımda uygulanacak genlik
değerleri belirlenmiş olup, dizi oluşturulmuştur. Örneğin; başlangıç değeri 50 mV, bitiş değeri
300 mV, adım genliği 50 mV olarak belirlenmiş olsun. Bu durumda uygulanacak genlik
dizisinin elemanları 50 mV- 100 mV – 150 mV - 200 mV – 250 mV - 300 mV olmaktadır.
Bitiş genliği uygulandıktan sonra program sonlandırılmaktadır. Eğer genlik azalarak
uygulanacaksa başlangıç genliğinin bitiş genliğinden büyük olması gerekmektedir. Aksi halde
program hata verecektir. Artan ve azalan genlik değerleri için ayrı arayüzler oluşturulmuştur.
Ön panel görünümleri aynı olmasına karşın blok diyagramlarında ufak farklılıklar yer
almaktadır. Yapmak istediğimiz çalışmaya göre doğru arayüzü kullanmamız gerekmektedir.

Şekil 30 - Genlik değişimi bölümünün görüntüsü
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Uygulama değişkenleri bölümünde Şekil 31’de görüldüğü gibi uygulanan genlik değeri
gösterilmekte, işaret üreteci çıkış verdiği durumda arayüzde bulunan led aktif durumda, işaret
üretecinin çıkış vermediği durumda ise led pasif durumda bulunmaktadır. Belirlenen genlik
değerlerinin uygulama süresi ve uygulanacak her bir genlik değeri arasındaki bekleme süresi
de bu bölümde belirlenmektedir.

Şekil 31 - Uygulama değişkenleri bölümünün görüntüsü
3.1.1.2 Genlik Kontrolü İçin Blok Diyagram Tasarımı
Artan ve azalan genlik değişimleri için ön panelde herhangi bir faklılık gözlemlenmese de
blok diyagram tasarımları için aynı şeyi söylemek söz konusu değildir. İki tasarım arasında
sadece dizi oluşturma kısmında ufak farklılıklar gözlemlenmektedir.

Şekil 32 - Artan genlik değerleri için dizi oluşturulması
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Öncelikle ön panelde girilen başlangıç, bitiş ve adım değerlerinden faydalanarak dizinin
eleman sayısı belirlenmektedir. Şekil 32’ye göre;

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑎𝑛 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 =

𝐵𝑖𝑡𝑖ş 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖−𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖
𝐴𝑑𝚤𝑚

+1

(5)

formülü ile eleman sayısı belirlenerek, For Loop’un kaç kere dönmesinin gerektiği
belirlenmiş olmaktadır. For Loop

içerisinde uygulanacak genliklerin dizi olarak

oluşturulmasında;
𝑈𝑦𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑎𝑐𝑎𝑘 𝐺𝑒𝑛𝑙𝑖𝑘 = 𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 + [𝐴𝑑𝚤𝑚 × 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤]

(6)

formülü kullanılmaktadır. Daha sonra oluşturulan dizi tekrar bir for dögüsüne girerek, dizinin
her bir elemanı sırayla diziden ayrılmaktadır. Dizinin baştan sona tüm elemanları teker teker
diziden çekilerek daha önce ön panelde belirlenmiş olan uygulama süresi boyunca işaret
üretecinden uygulanmakta, uygulanan genlik değerleri arasında da yine ön panelde
belirlenmiş olan bekleme süresi boyunca bekleme yapılmaktadır. Burada “Flat Sequence
Structure” yapısını kullanmamızdaki amaç; dizinin oluşturulmasından sonra diziden
elemanların çekilerek işaret üretecinden uygulanmasını sağlamaktır. Sıralı işlem gereken
yerlerde bu yapı kullanılmaktadır.

Şekil 33 - Azalan genlik değerleri için dizi oluşturulması
45

Eleman sayısının belirlenmesi artan genlik ve azalan genlik değerleri için farklılık
göstermemektedir. İki seçenekte de aynı şekilde hesaplama yapılmaktadır. Fakat Şekil 33’te
görüldüğü üzere uygulanacak genlik değerlerinin belirlenmesinde iki yöntem arasında
farklılıklar bulunmaktadır. Azalan genlik değerleri için uygulanacak genlik;
𝑈𝑦𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑎𝑐𝑎𝑘 𝐺𝑒𝑛𝑙𝑖𝑘 = 𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 − [𝐴𝑑𝚤𝑚 × 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤]

(7)

formülü kullanılarak hesaplanmaktadır. Azalan genlik değerleri olduğundan artan genlik
değerlerindeki formül içerisindeki işaret – olarak değiştirilmiştir. For döngüsü içerisindeki
formülün işlenmesi ile tüm genlik değerleri belirlenerek uygulanacak genlik değerleri dizisi
oluşturulmaktadır. Bundan sonraki işleyişte tıpkı artan genlik değerlerinde olduğu gibi
oluşturulan uygulanacak genlik değerleri dizisinden, dizi elemanları teker teker ayrılarak
işaret üretecine iletilmekte ve uygulama süresi boyunca işaret üretecinin çıkışı aktif
yapılmaktadır. Ön panelde belirlenmiş olan bekleme süresi boyunca, uygulanacak genlik
sinyalleri arasında bekleme yapılmakta; bu süre boyunca işaret üretecinin çıkışı pasif hale
getirilmektedir.

Şekil 34 - Uygulanacak genlik değerleri dizisinden frekansların teker teker ayrılması için
tasarlanan blok şema
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Şekil 34’de sol tarafta; belirlenen başlangıç ve bitiş değerlerine göre belirlenen adım
doğrultusunda uygulanacak genlik dizisinin oluşturulması gözlemlenirken, sağ tarafta diziden
her bir elemanın sırasıyla ayrılarak bir sonraki aşama olan uygulama kısmına yönlendirilmesi
sağlanmıştır.

Şekil 35 - Genlik değerlerinin istenilen süre boyunca uygulanması için tasarlanan blok şema
Şekil 35’te görüldüğü üzere uygulanacak genlik değerleri dizisinden sırasıyla ayrılan genlik
değerleri işaret üretecinin genlik değerine yollanmaktadır. İstenilen uygulama süresi boyunca
işaret üretecinin çıkışı aktif yapılmaktadır.

47

Şekil 36 - Uygulanan genlik değerleri arasındaki bekleme için tasarlanan blok şema
Şekil 36’da görüldüğü gibi bekleme süresi boyunca işaret üretecinin çıkışı pasif hale
getirilmektedir.

Şekil 37 - Artan genlik değerleri için tasarlanan blok diyagram görüntüsü
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Şekil 37’de görüldüğü üzere değişken genlik değerleri için yapılan tasarım 3 aşamadan
oluşmaktadır. Birinci aşamada belirlenen başlangıç, bitiş ve adım değerlerine göre
uygulanacak genlik değerlerinin bulunduğu bir dizi oluşturulmaktadır. İkinci aşama ve
üçüncü aşama eş zamanlı olarak çalıştırılmaktadır. İkinci aşamada dizinin elemanları teker
teker ayrılırken üçüncü aşamada diziden çekilen genlik değerleri sırasıyla işaret üreteci
çıkışından elde edilerek, güç yükselticiye uygulanmaktadır. Eş zamanlı çalışması gereken
ikinci ve üçün aşamanın senkron bir şekilde çalışabilmeleri adına bekleme süreleri
konulmuştur. Burada üçüncü aşamanın girdisi, ikinci aşamanın çıktısı olduğundan işlemlerin
sıralı ve kontrollü gerçekleşmesi gerekmektedir. Üçüncü aşama sona erdiği sırada ikinci
aşamadan yeni bir elemanın yollanması gerekir. Bu sürelerin hesaplanması deneme yoluyla
belirlenmiştir.
Bu tasarımda dikkat edilmesi gereken en önemli husus girilen genlik diğerlerin 10-3 ile
çarpılıyor olmasıdır. Bunun sebebi ön panelde başlangıç ve bitiş genlik değerleri mV
cinsinden girilmekte iken program bunu default seçeneğinde V olduğu için öyle algılayıp,
işaret üretecine iletecektir. Bu sorunu gidermek amacıyla blok diyagramda, ön panelde
girilmiş olan genlik sınırları 10-3 değeri ile çarpılarak gerekli işlemler yapılmaktadır. Kısaca
0,001 ile çarpma işleminde V – mV dönüşümü yapılmaktadır.
3.1.2 Sabit Genlik - Değişken Frekans Değerleri İçin Gerçekleştirilen Arayüz
Tasarımı
Değişken frekans değerleri için artan yönde ve azalan yönde olmak üzere iki tasarım yapılarak
genlik kontrol arayüzleri tasarlanmıştır. Ön panelleri aynı olmasına karşın blok
diyagramlarında ufak farklılıklar yer almaktadır. Bölüm 3.1.2.2’de daha detaylı olarak bu
konu ele alınacaktır.
3.1.2.1 Frekans Kontrolü İçin Ön Panel Tasarımı
Değişken frekans değerleri için yapılan tasarımda kullanıcı arayüzü 3 bölümden oluşmaktadır.
Bunlar;
 Ana Değişkenler Bölümü,
 Frekans Değişimi Bölümü,
 Uygulama Değişkenleri Bölümü’dür.
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Şekil 38’de gösterildiği gibi ana değişkenler bölümünde öncelikle kontrolü yapılacak olan
cihazın bağlantı adı şeçilmelidir. İşaret üretecinin GPIB-USB-HS kablosu kullanılarak
bilgisayar ile bağlantısı yapıldıktan sonra, NI MAX programı açılarak bilgisayara bağlı olan
donanımlara bakılabilir, istenilirse isimleri değiştirilebilir. Proje çalışmasında kullanılan İşaret
üreteci Agilent 33250A olduğundan bağlantı adı 33250A olarak belirlenmiş olup, uygulama
yapılırken arayüzde bağlantı adı bu şekilde seçilerek gerekli işlemlerin yapılması
sağlanacaktır. Aksi halde sorun ortaya çıkacaktır.
Genlik değeri ve dalga çeşidi yine bu bölümde ayarlanmaktadır. Bu arayüz tasarımında bunlar
temel değişkenlerdir. Bir kere ayarlamamız yeterli olacaktır. Genellikle genlik değeri
seçeneğine kullandığımız HIFU’nun odak frekansı girilirken, dalga çeşidi olarak sinüs sinyali
seçilmektedir. Bunlar bizim proje çalışmamız için geçerli olup, başka bir çalışma yapılmak
istenmesi halinde değiştirilebilir olabilmesi adına esnek olarak tasarlanmıştır.

Şekil 38 - Ana değişkenler bölümünün görüntüsü
Frekans değişimi bölümünde uygulanacak frekans değerlerinin başlangıç ve bitiş değerleri
belirlenerek, işaret üretecinden uygulanacak genlik aralığı sınırlandırılmış olmaktadır.
Başlangıç frekansınsan bitiş frekansına hangi adımlar ile ilerleneceği

yine bu bölümde

belirlenmektedir. Şekil 39’da sağ tarafta bulunan uygulanacak frekanslar dizisinde başlangıç
ve bitiş değerleri arasında istenilen adım frekansları dahilinde, her bir adımda uygulanacak
frekans değerleri belirlenmiş olup, dizi oluşturulmuştur. Örneğin; başlangıç değeri 900 Hz,
bitiş değeri 1100 Hz, adım genliği 50 Hz olarak belirlenmiş olsun. Bu durumda uygulanacak
frekans dizisinin elemanları 900 Hz – 950 Hz – 1000 Hz – 1050 Hz – 1100 Hz olmaktadır.
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Bitiş frekansı uygulandıktan sonra program sonlandırılmaktadır. Eğer frekans değeri
azaltılarak uygulanacaksa başlangıç frekans değerinin bitiş frekans değerinden büyük olması
gerekmektedir. Aksi halde program hata verecektir. Artan ve azalan frekans değerleri için ayrı
arayüzler oluşturulmuştur. Ön panel görünümleri aynı olmasına karşın blok diyagramlarında
ufak farklılıklar yer almaktadır. Yapmak istediğimiz çalışmaya göre doğru arayüzü
kullanmamız gerekmektedir.

Şekil 39 - Frekans değişimi bölümünün görüntüsü
Uygulama değişkenleri bölümünde Şekil 40’da görüldüğü gibi uygulanan frekans değeri
gösterilmekte, işaret üreteci çıkış verdiği durumda arayüzde bulunan led aktif durumda, işaret
üretecinin çıkış vermediği durumda ise led pasif durumda bulunmaktadır. Belirlenen frekans
değerlerinin uygulama süresi ve uygulanacak her bir frekans değeri arasındaki bekleme süresi
de bu bölümde belirlenmektedir.

Şekil 40 - Uygulama değişkenleri bölümünün görüntüsü
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3.1.2.2 Frekans Kontrolü İçin Blok Diyagram Tasarımı
Artan ve azalan frekans değişimleri için ön panelde herhangi bir faklılık gözlemlenmese de
blok diyagram tasarımları için aynı şeyi söylemek söz konusu değildir. İki tasarım arasında
sadece dizi oluşturma kısmında ufak farklılıklar gözlemlenmektedir. Genlik kontrolü için
tasarlanan blok diyagram 3.2.1.2.’de anlatılmış olup; frekans kontrolü için gerçekleştirilen
tasarım da aynı yapı bulunduğundan tekrar anlatılmayacaktır. İki kontrol yapısı içinde dizi
oluşturma kısmı aynı bloğu barındırmaktadır.

Şekil 41 - Uygulanacak frekans değerleri dizisinden frekansların teker teker ayrılması için
tasarlanan blok şema
Şekil 41’de sol tarafta belirlenen başlangıç ve bitiş değerlerine göre belirlenen adım
doğrultusunda uygulanacak frekans dizisinin oluşturulması gözlemlenirken, sol tarafta diziden
her bir elemanın sırasıyla ayrılarak bir sonraki aşama olan uygulama kısmına yönlendirilmesi
sağlanmıştır.
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Şekil 42 - Frekans değerlerinin istenilen süre boyunca uygulanması için tasarlanan blok şema
Şekil 42’de görüldüğü üzere uygulanacak frekans değerleri dizisinden sırasıyla ayrılan
frekans değerleri işaret üretecinin frekans değerine yollanmaktadır. İstenilen uygulama süresi
boyunca işaret üretecinin çıkışı aktif yapılmaktadır.

Şekil 43 - Uygulanan frekans değerleri arasındaki bekleme için tasarlanan blok şema
Şekil 43’de görüldüğü gibi bekleme süresi boyunca işaret üretecinin çıkışı pasif hale
getirilmektedir.
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Şekil 44 - Artan frekans değerleri için tasarlanan blok diyagram görüntüsü

Şekil 44’de görüldüğü üzere değişken frekans değerleri için yapılan tasarım 3 aşamadan
oluşmaktadır. Birinci aşamada belirlenen başlangıç, bitiş ve adım değerlerine göre
uygulanacak frekans değerlerinin bulunduğu bir dizi oluşturulmaktadır. İkinci aşama ve
üçüncü aşama eş zamanlı olarak çalıştırılmaktadır. İkinci aşamada dizinin elemanları teker
teker ayrılırken üçüncü aşamada diziden çekilen frekans değerleri sırasıyla işaret üretecine
uygulanmaktadır. Eş zamanlı çalışması gereken ikinci ve üçün aşamanın senkron bir şekilde
çalışabilmeleri adına bekleme süreleri konulmuştur. Burada üçüncü aşamanın girdisi, ikinci
aşamanın çıktısı olduğundan işlemlerin sıralı ve kontrollü gerçekleşmesi gerekmektedir.
Üçüncü aşama sona erdiği sırada ikinci aşamadan yeni bir elemanın yollanması gerekir. Bu
sürelerin hesaplanması deneme yoluyla belirlenmiştir.

3 EKSENLİ KONUMLANDIRMA SİSTEMİNİN KONTROLÜ

3.2

Şekil 45’te görüldüğü gibi 3 eksenli konumlandırma sistemi;



3 adet Leadshine marka servo motor,



3 adet Leadhine HBS57 markalı 3 fazlı servo sürücü,
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1 adet Leadshine SPS487 markalı güç kaynağı,



1 adet Arduino Mega kart bileşenlerinden oluşmaktadır.

Bu bileşenler kullanılarak tasarlanmış 3 eksenli konumlandırma sisteminin kontrolü için
LabVIEW’de gerekli arayüz tasarımları yapılmıştır.

Şekil 45 - 3 eksenli konumlandırma sisteminin yan görünüşü
3 eksenli konumlandırma sisteminin kontrolü için hazırlanan arayüz tasarımı 4 alt basamaktan
oluşmaktadır. Bunlar;
Adım Adım İlerleme
X’de adım adım ilerleme,
Yde adım adım ilerleme,
Z’de adım adım ilerleme,
X-Y-Z’de eş zamanlı adım adım ilerleme,

Referans Konumuna Gitme
Manuel Kontrol
X-Y-Z Hedefine Gitme
HIFU’nun odak noktasının tespit edilmesinde Transduser sürücü tasarımı kadar 3 eksenli
konumlandırma sisteminin kontrolü de önem taşımaktadır. İşaret üretecinden HIFU üzerine
uygulanacak sinyal belirlendikten sonra; gerekli bağlantılar yapılarak HIFU’nun uyartım
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sinyali olarak uygulanır. Bu sinyal ile HIFU üzerinde meydana gelen ultrason sinyali, su
üzerinde gözle görülebilir şekilde uygulanır. Bu nedenle odak noktasının X ve Y
koordinatlarını

tespit

etmek

Z

koordinatının

tespitine

göre

çok

daha

kolay

gerçekleştirilmektedir. Odak noktasının Z koordinatının tespiti için bazı deneylere ihtiyaç
duyulmaktadır.
HIFU’nun odak noktasının tespit edilmesinden sonra gerekli fantom yada dokunun doğru
noktaya konumlandırılması

eksen kontrolü ile gerçekleştirilmektedir. Dokunun odak

noktasına doğru konumlandırılmaması halinde doku üzerinde yapılan çalışmalardan istenilen
sonuçlar elde edilemeyecektir. Alınan veriler yanlış ve yanıltıcı olacaktır.

Şekil 46 - 3 eksenli konumlandırma sistemi ile
dokunun odak noktasına konumlandırılması
Şekil 46’da görüldüğü gibi havuz içerisinde
fantomun odak noktasına konumlandırma işlemi
3 eksenli konumlandırma sisteminin kontrolü ile
gerçekleştirilmektedir.
Konumlandırma işlemi yapılacak fantom yada
doku yapıları 3 eksenli konumlandrıma sistemi
üzerinde

bulunan

sabitleştirilmiş

tablaya

yerleştirilir. Daha sonra eksenlerin hareket
ettirilmesi

ile

konumlandırma

işlemi

gerçekleştirilmiş olur.

3.2.1 Adım Adım İlerleme İşlemleri İçin Tasarlanan Arayüzler
3.2.1.1 X Ekseninde Adım Adım İlerleme İşlemi İçin Gerçekleştirilen Arayüz
Tasarımı
Şekil 47’de görüldüğü gibi ön panelde öncelikle X ekseninde hangi adımlarla ilerleme
yapılacağının belirlenmesi gerekir. Buraya girilen değer mm cinsindendir. Şuan ki konum
başlangıçta sıfır kabul edilir. Her ilerle adımı arasında bekleme süresi konulmuş olup;
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bekleme süresinin belirlenmesi kullanıcı tarafından ön panelde yapılacaktır. Ayrıca ulaşılmak
istenen konumun girilmesi için ön panelde kontrol penceresi bulunmaktadır. Adım, hedef
konum ve bekleme süresi belirlendikten sonra Hedefe git butonuna basarak program
çalıştırılabilir. Her adım sonrasında bulunduğu konum koordinatları yenilecek istenilen hedefe
ulaşılması durumunda program sonlanacaktır.

Şekil 47 - X ekseninde adım adım ilerleme işlemi için tasarlanan arayüzün ön panel
görünümü
3.2.1.2 Y Ekseninde Adım Adım İlerleme İşlemi İçin Gerçekleştirilen Arayüz Tasarımı
Şekil 48’de görüldüğü gibi ön panelde öncelikle Y ekseninde hangi adımlarla ilerleme
yapılacağının belirlenmesi gerekir. Buraya girilen değer mm cinsindendir. Şuan ki konum
başlangıçta sıfır kabul edilir. Her ilerle adımı arasında bekleme süresi konulmuş olup;
bekleme süresinin belirlenmesi kullanıcı tarafından ön panelde yapılacaktır. Ayrıca ulaşılmak
istenen konumun girilmesi için ön panelde kontrol penceresi bulunmaktadır. Adım, hedef
konum ve bekleme süresi belirlendikten sonra Hedefe git butonuna basarak program
çalıştırılabilir. Her adım sonrasında bulunduğu konum koordinatları yenilecek istenilen hedefe
ulaşılması durumunda program sonlanacaktır.

Şekil 48 - Y ekseninde adım adım ilerleme işlemi için tasarlanan arayüzün ön panel
görünümü

3.2.1.3 Z Ekseninde Adım Adım İlerleme İşlemi İçin Gerçekleştirilen Arayüz Tasarımı
X-Y-Z eksenleri ön panel görünümleri aynı olup hepsinde aynı değişkenlerin belirlenmesi
gerekmektedir. Bölüm 3.2.1.1 ve 3.2.1.2’te detaylı olarak anlatıldığı için bu bölümde tekrar
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edilmeyecektir. Şekil 49’dan da görüldüğü üzere Z adımlarının, hedef konum değerinin ve
bekleme süresinin belirlenmesi gerekmektedir. Odak noktasının Z eksenindeki konumunun
bulunmasında bu arayüzden faydalanılmaktadır.

Şekil 49 - Z ekseninde adım adım ilerleme işlemi için tasarlanan arayüzün ön panel
görünümü

3.2.1.4 X-Y-Z Eksenlerinde Eş Zamanlı Adım Adım İlerleme İşlemi İçin
Gerçekleştirilen Arayüz Tasarımı
Şekil 50’de görüldüğü gibi arayüzde X-Y-Z eksenleri için ayrı ayrı tasarlanmış olan
arayüzlerin birleştirilme işlemi gerçekleşirilmiştir. Arayüz üzerinde tüm eksenlerde ilerleme
hareketi sağlanabileceği gibi istenilen iki eksende yada tek eksende de ilerleme işlemi
gerçekleştirilebilmektedir. Tekli arayüz tasarımlarında olduğu gibi bu arayüz tasarımında da
ön panelde ilerleme hareketi yapıacak eksenin adımları, hedef konumu ve bekleme süresi
belirlendikten sonra ilerleme işlemi gerçekleştirilebilir.

Şekil 50 - X-Y-Z eksenlerinde eş zamanlı adım adım ilerleme işlemi için tasarlanan arayüzün
ön panel görünümü
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3.2.2 Referans Konumuna Gitme İşlemi İçin Gerçekleştirilen Arayüz Tasarımı
Şekil 51’de görüldüğü gibi referans konuma gitme işlemi için tasarlanan ön panelde start
butonu bulunmakta; bu buton aktif edildiğinde sistem doğrudan daha önceden belirlenmiş
olan referans konuma gitmekte, (X-Y-Z koordinatlarının orta noktası referans konumu olarak
belirlenmiştir.) hangi yönde hareket ettiği

X-Y-Z koordinatları için ayrı ayrı ön panel

ekranında gösterilmektedir.
Yapılan tüm arayüzler gibi bu arayüzde SubVI haline dönüştürülmüştür.

Şekil 51 - Referans konuma gitme işlemi için tasarlanan arayüzün ön panel görünümü

3.2.3 Manuel Kontrol İşlemi İçin Gerçekleştirilen Arayüz Tasarımı
Şekil 52’de görülen ön panel üzerinde X-Y-Z eksenlerinin herhangi biri hız kontrollü olarak +
veya – yönde hareket ettirilmesi sağlanabilecektir. Örneğin Z ekseninde + yönde bir hareket
isteniliyorsa; istenilen hız ayarlandıktan sonra +Z butonuna basılmalıdır. Butonu basılı
tuttuğumuz süre boyunca +Z yönünde ilerleme hareketi gerçekleştirilecektir. Hızın arttırılması
blok diyagramda frekansın arttırılması ilkesine dayanmaktadır. Motorun hareketini sağlayan
sinyalinin frekans değerini arttırmak, aslında hızını arttırmak anlamına gelmektedir.
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Şekil 52 - Manuel kontrol işlemi için tasarlanan arayüzün ön panel görünümü

3.2.4 X-Y-Z Hedefine Gitme İşlemi İçin Gerçekleştirilen Arayüz Tasarımı
Belirlenen X-Y-Z konumları Şekil 53’de görülen ön panel üzerinde girildikten sonra Başlat
butonuna basılarak program çalıştırılır. Böylece 3 eksen konumlandırma sistemi belirlenen
koordinat değerlerine hareket etmiş olur. Odak noktasının 3 eksende de hangi konumlarda
olduğu belirlendikten sonra bu arayüz kullanılmaktadır.

Şekil 53 - X-Y-Z hedefine gitme işlemi için tasarlanan arayüzün ön panel görünümü
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3.3 HIFU TRANSDÜSER SÜRÜCÜ ENSTRÜMANTASYONU İLE
OLUŞTURULAN GENEL KONTROL PROGRAMI
Bölüm 3.1 ve 3.2’de tasarlanan tüm arayüzler SubVI haline getirilirek tek bir arayüzde
toplanmıştır. Böylece kullanıcı rahatça tüm arayüzlere tek bir LabVIEW arayüzünden
erişebilmektedir. Tasarımı gerçekleştirilmiş olan arayüzün ön panelinin sağ üst kısmında ikon
ve terminal kısımları bulunmaktadır. Programın ne iş yaptığını gösteren bir ikon
tasarlandıktan sonra, arayüzün giriş ve çıkış terminalleri belirlenerek; SubVI oluşturulmuş
olur. Daha sonra başka bir arayüzün blok diyagramında bu SubVI çağırılarak
kullanılabilmektedir. Oluşturduğumuz SubVI’lara bakacak olursak;

Şekil 54 - Artan frekans değerleri için oluşturulan SubVI programı

Şekil 54’ün merkezinde oluşturulan SubVI’ın ikonu bulunurken kenarlarından çıkan oklar
terminallerini temsil etmektedir. Bölüm 3.1.2’de anlatılan arayüz tasarımı SubVI haline
getirilmiştir. Şekil 54’ün sol kısımda bulunan terminaller göstergeleri temsil ederken; sol
kısımdakiler kontrol terminallerini temsil etmektedir.

Şekil 55 - Azalan frekans değerleri için oluşturulan SubVI programı

Şekil 55’de azalan frekans değerleri için oluşturulan arayüzün SubVI haline getirilmiş
olduğu gözlemlenmektedir. Şekil 54’de olduğu gibi merkezde SubVI ikonu bulunmakta ve
terminaller gösterilmektedir.
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Şekil 56 - Artan genlik değerleri için oluşturulan SubVI programı

Şekil 57 - Azalan genlik değerleri için oluşturulan SubVI programı

Şekil 56 ve 57’de değişken genlik değerleri için hazırlanan arayüzlerin SubVI haline
getirilmiş olduğu gösterilmekte; ikon ve terminalleri belirtilmektedir.

Şekil 58 - X ekseninde adım adım ilerleme işlemi için oluşturulan SubVI programı
X ekseninde adım adım ilerleme işlemi için hazırlanan arayüz SubVI haline getirilmiş olup;
ikon ve terminalleri Şekil 58’de gösterilmektedir. Hedefe Git ve Boolean değerleri True-False
mantığıyla çalıştığından yeşil kesik çizgili yollarla gösterilmektedir. Terminallerin renkleri
değişken tiplerine göre farklılık göstermektedir.
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Şekil 59 - Y ekseninde adım adım ilerleme
işlemi için oluşturulan SubVI programı

Şekil 60 - Z ekseninde adım adım ilerleme
işlemi için oluşturulan SubVI programı

Şekil 61 - X-Y-Z eksenlerinde eş zamanlı
adım adım ilerleme işlemi için oluşturulan
SubVI programı

Şekil 62 - Referans noktaya gitme işlemi için oluşturulan SubVI programı
Referans noktaya gitme işlemi için tasarlanan arayüzde sadece Start butonu bulunduğundan
Şekil 62’de tek terminal gösterilmektedir.
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Şekil 63 - Manuel kontrol işlemi için oluşturulan
SubVI programı
Turuncu terminaller (double türünde değişkenler)
göstergeden yapılacak hız ayarlarını simgelerken,
+ ve – hareketler yeşil terminalerle(boolean
türünde değişkenler) simgelenmektedir.

Şekil 64 - X-Y-Z hedefine gitme işlemi için oluşturulan SubVI programı
Hedefe gitme işlemi için tasarlanan arayüzde X-Y-Z konumlarının koordinat bilgilerinin
girilmesi gerekmektedir. Şekil 64’de Time Target olarak adlandırılan terminaller; ulaşılmak
istenen konumları temsil etmektedir. Başlat butonu boolean türünde olduğundan yeşil rankle
gösterilmektedir.
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Şekil 65 - Genel LabVIEW kontrol arayüzü (HIFU transdüser sürücü kontrol arayüzleri ve 3
eksenli konumlandırma sistemi kontrol arayüzleri)
LabVIEW programında frekans kontrolü, genlik kontrolü, 3 eksenli konumlandırma sistemi
için referans noktaya gitme, adım adım ilerleme, hedefe gitme, manuel hareket gibi alt
programlar oluşturulmuş kullanıcı açısından kullanımı kolay

olabilmesi adına oldukça

anlaşılır arayüzler oluşturulmuştur. Elbette bunlar için gerekli donanımlarda LabVIEW ile
haberleştirilip kontrolü sağlanmıştır. Örneğin: Frekans kontrolü için sinyal jeneratörü GPIB
ile bilgisayara bağlanmış , gerekli SubVI’lar oluşturularak HIFU’nun artan ve azalan frekans
aralıklarında istenilen adımlarla ve ayarlanabilen uygulama ve bekleme süreleri boyunca
kontrol edilebilmesi sağlanmıştır. Diğer tüm arayüzlerde bu mantıkla oluşturulmuş olup
şuanda kullanılmaktadır.
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Şekil 66 - Genel LabVIEW kontrol arayüzünde bulunan referansa git sekmesinin görüntüsü
Şekil 65’te görüldüğü gibi tasarlanan tüm arayüzler SubVI haline getirilerek; bir LabVIEW
arayüzünde bir araya getirilmeleri sağlanmıştır. Tab Control fonksiyonu sayesinde her arayüz
bir sekme içerisine yerleştirilmiş olup; sekmeler içerisinde önemli noktalar konusunda
açıklamalar eklenmiştir. Şekil 66’da referans konuma git arayüz sekmesi için gerekli
açıklamaların yapıldığı görülmektedir. Açıklamalar kullanıcıya kolaylık sağlamakla
kalmayıp, basit olsa dahi unutulması halinde sorun teşkil edecek her türlü hatanın ortadan
kalkmasını

sağlamaktadır. Genel LabVIEW arayüzümüz toplamda 9 alt sekmeden

oluşmakta; frekans ve genlik kontrol sekmeleri kendi içerisinde 2 alt sekmeye ayrılmaktadır.

3.4 HIFU TRANSDÜSER SÜRÜCÜ ENSTRÜMANTASYONU İLE
OLUŞTURULAN DENEY DÜZENEKLERİ
Tübitak UME - Medikal Metroloji Laboratuvarında HIFU ile kanser tedavisine ilişkin
yürütülen çalışmalarda, sıcaklık ve akustik basınç ölçümleri yapılarak; gerekli analizler
sonucunda HIFU’nun odak noktasının tespiti üzerinde durulmaktadır. HIFU’nun odak
noktasını tespit edebilmek için birçok deney çalışması gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmaların
temelinde aynı cihazlar yer almasına karşın bağlantı şekilleri değişebilmekte yada sisteme
yeni cihazlar eklenebilmektedir. HIFU’nun odak noktasının tespiti için;
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 Doku fantomu içerisinde bulunan 3 termokupl için sıcaklık ölçümlerinin yapılması,
 Canlı doku üzerindeki etkilerinin incelenmesi,
 Termal kamera kullanılarak; sıcaklık karakterizasyonunun gerçekleştirilmesi,
 Hidrofon kullanılarak; akustik basınç ölçümleri ve basınç alanı karakterizasyonunun
gerçekleştirilmesi ile alakalı deney çalışmaları yapılmaktadır.
3.4.1 Akustik Basınç Ölçümü İçin Kurulan Deney Düzeneği
HIFU’nun oluşturduğu basınç alanı içerisinde hidrofon yardımıyla basınç ölçümleri yapılarak;
odak noktasının tespiti gerçekleştirilmektedir. Yapılan basınç ölçümlerinin maksimum olduğu
nokta odak noktası olarak belirlenir. Yapılan deney çalışmasının akış şeması Şekil 67’de
gösterilmektedir. Öncelikle deney çalışmasının gerçekleştirileceği havuz içerisine HIFU
dönüştürücü yerleştirilir. Havuz yarısında kadar distile su le doldurulur. Daha sonra kullanılan
HIFU’nun datasheet’inde yazan çalışma frekansı ve yaklaşık 350 mV seviyelerinde bir genlik
değeri işaret üreteci tarafından ayarlanarak yükselticiye iletilir. Yükseltilen sinyal HIFU’ya
iletilir. Havuz içerisindeki su miktarı; HIFU’nun odak noktasının gözle görülebilir hale
gelebilmesi için önem arz etmektedir. Bu nedenle sinyal iletildiği halde su içerisinde
HIFU’nun odak noktası gözlemlenemiyorsa havuz içerisindeki su miktarı istenilen değerde
değildir. Bu durumda su

fazla ise azaltma işlemi , az ise su ekleme işlemi

gerçekleştirilmelidir. Burada su ekleme yada çıkarma işlemleri yapılırken sinyal iletiminin
durdurulmuş olması gerekmektedir. Aksi halde suyun iletken yapısı itibariyle sinyal
kullanıcıya iletilip, zarar verebilir. HIFU’nun odak noktası su içerisinde gözle görülebililir
hale geldiğinde; 3 eksenli konumlandırma sistemine bağlanmış olan hidrofon, gözlenen odak
noktasına göre

X-Y eksenlerinde konumlandırılır. Z ekseni üzerinde odağın konumunu

bulabilmek amacıyla çalışma yapılması gerekmektedir. Bu nedenle 3 eksenli konumlandırma
sistemi için tasarlanan arayüzler aracılığıyla Z yönünde hareket sağlanarak; hidrofonla basınç
ölçümleri gerçekleştirilecektir. Bu ölçümlerin maksimum olduğu noktanın koordinatları bizim
odak noktamızın koordinatlarını oluşturmaktadır.
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GPIB-USB-HS
GPIB-USB-HS
PC

USB

SİNYAL
JENERATÖRÜ

YÜKSELTEÇ

VOLTMETRE

ARDUINO
HIFU TRANSDUSER

HYDROPHONE

3 EKSEN KONUM
KONTROLÜ

Şekil 67 - Akustik basınç ölçümü için kurulan deney düzeneği akış şeması
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HIFU’ya uygulanan sinyale göre ölçülen başınç değerleri değişkenlik gösterecektir. Bu
nedenle değişken frekans ve genlik değerleri için tasarlanan arayüzler kullanılarak; farklı
frekans ve genlik değerleri için basınç ölçümleri gerçekleştirilecek; ölçümlerin maksimum
olduğu frekans ve genlik değerleri HIFU’nun odak frekansı ve odak genliği olarak
belirlenecektir.

Şekil 68 - Hidrofonun konumlandırılması

Şekil 68’de HIFU üzerinde konumlandırılmış olan hidrofon gösterilmektedir. Hidrofonun Z
eksenindeki

konumu ile

HIFU üzerine uygulanan sinyalin genlik ve frekans değerleri

değiştirilerek; basınç ölçümleri gerçekleştirilmektedir.
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Şekil 69 - Akustik basınç ölçümü için kurulan
deney düzeneğinin görüntüsü
Hidrofon

HIFU

HAVUZ

Şekil 69’da görüldüğü gibi havuz tabanına yerleştirilen HIFU üzerine hidrofon yerleştirilerek
basınç ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

Şekil 70 - HIFU’nun odak noktasının
su yüzeyinde gözlemlenmesi

Şekil 70’de hidrofonun X ve Y
eksenlerinde

doğru konumlan-

dırılabilmesi için HIFU’ya sinyal
uygulanarak; su üzerinde odak
noktasının gözlemlenmesi
sağlanmıştır.
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3.4.2 Çok Kanallı Sıcaklık Ölçümü İçin Kurulan Deney Düzeneği
HIFU’nun oluşturduğu sıcaklık alanı içerisinde termokupl yardımıyla sıcaklık ölçümleri
yapılarak; odak noktasının tespiti gerçekleştirilmektedir. Yapılan sıcaklık ölçümlerinin
maksimum olduğu nokta odak noktası olarak belirlenir. Şekil 71’de akış şeması gösterilen
deney çalışmasında doku fantomu içerisine 3 adet termokupl yerleştirilmiş olup; odak
noktasından uzaklaşıldığında HIFU’nun oluşturduğu sıcaklık alanındaki değişimlerin tespit
edilmesi hedeflenmektedir. Öncelikle deney çalışmasının gerçekleştirileceği havuz içerisine
HIFU dönüştürücü yerleştirilir. Havuz yarısında kadar distile su le doldurulur. Daha sonra
kullanılan HIFU’nun datasheet’inde yazan çalışma frekansı ve yaklaşık 350 mV seviyelerinde
bir genlik değeri işaret üreteci tarafından ayarlanarak yükselticiye iletilir. Yükseltilen sinyal
HIFU’ya iletilir. Havuz içerisindeki su miktarı; HIFU’nun odak noktasının gözle görülebilir
hale gelebilmesi için önem arz etmektedir. Bu nedenle sinyal iletildiği halde su içerisinde
HIFU’nun odak noktası gözlemlenemiyorsa havuz içerisindeki su miktarı istenilen değerde
değildir. Bu durumda su

fazla ise azaltma işlemi, az ise su ekleme işlemi

gerçekleştirilmelidir. Burada su ekleme yada çıkarma işlemleri yapılırken sinyal iletiminin
durdurulmuş olması gerekmektedir. Aksi halde suyun iletken yapısı itibariyle sinyal
kullanıcıya iletilip, zarar verebilir. HIFU’nun odak noktası su içerisinde gözle görülebililir
hale geldiğinde; 3 eksenli konumlandırma sistemi üzerine bağlanmış olan tablaya doku
fantomu yerleştirilir. Gözlenen odak noktasına göre X-Y eksenlerinde konumlandırma işlemi
gerçekleştirilirken; Z ekseni üzerinde odağın konumunu bulabilmek amacıyla çalışma
yapılması gerekmektedir. Bu nedenle 3 eksenli konumlandırma sistemi için tasarlanan
arayüzler aracılığıyla Z yönünde hareket sağlanarak; termokupllar ile sıcaklık ölçümleri
gerçekleştirilecektir. Bu ölçümlerin maksimum olduğu noktanın koordinatları bizim odak
noktamızın koordinatlarını oluşturmaktadır.

71

GPIB-USB-HS
PC

SİNYAL
JENERATÖRÜ

USB

YÜKSELTEÇ

USB

ARDUINO
TERMOKUPL
MODÜL
HIFU TRANSDUSER

TERMOKUPL
3 EKSEN KONUM
KONTROLÜ

DOKU FANTOMU
TMM
Şekil 71 - Çok kanallı sıcaklık ölçümü için kurulan deney düzeneği akış şeması
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Şekil 71’de gösterilen akış şemasında; termokupl modül yerine termal kamera kullanımı da
gerçekleştirilebilir. Termokupl modül kullanılarak yapılan deney çalışmasına, termal kamera
eklenerek yapılan işlemlerin sağlaması yapılabilir. Doku fantomu içerisine birden fazla
termokupl yerleştirilmesinin sebebi; HIFU’nun oluşturduğu sıcaklık alanı üzerinde odak
noktasından uzaklaştıkça sıcaklığın nasıl bir değişim gösterdiğini araştımaktır.

Şekil 72 - Çok kanallı sıcaklık ölçümü için kurulan
deney düzeneğinin görüntüsü

TC Modül
Doku Fantomu
HIFU Dönüştürücü

HAVUZ
Şekil 72’de doku fantomu içerisine yerleştirilen 3
termokupl ile yapılacak sıcaklık ölçümleri için
hazırlanmış olan deney düzeneği gösterilmektedir.

Şekil 73 - HIFU’nun odak noktasının su yüzeyinde
gözlemlenmesi

Şekil 73’de HIFU’ya sinyal uygulanması sonucunda
su

yüzeyinde

HIFU’nun

odak

noktasının

görülmektedir. Odak noktası üzerine doku fantomu
yerleştirilerek sıcaklık ölçümleri gerçekleştirilecektir.
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3.4.3 HIFU’nun Canlı Doku Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
HIFU’ya odak frekansında ve 350 mV genlik seviyesinde bir sinyal

uygulanarak su

yüzeyinde odak noktasının gözlemlenmesi sağlanabilir. Daha sonra canlı dokunun yakılmak
istenen bölgesi 3 eksenli konumlandırma sistemine monte edilmiş olan tablaya yerleştirilir.
Sinyal uygulama süresi, sinyal frekansı, sinyal genliği gibi parametreler değiştirilerek
HIFU’nun canlı doku üzerindeki etkileri incelenmektedir.

Şekil 74 - Canlı dokunun deney çalışmasına hazır hale getirilmesi
Canlı doku kesilerek plastik bir kap içerisine yerleştirilir. Şekil 74’de görüldüğü gibi
hazırlanan doku numunesi kullanılan kaba küçük gelmesi halinde; içerisine HIFU’dan
etkilenmeyecek, doku numunesinin yerini değiştirmeyecek bir parça konulabilir. Daha sonra
hazırlanan numunenin dışı misina ile sarılarak; sabitleme işlemi gerçekleştirilir.
Sıcaklık ve basınç ölçümleri için hazırlanan deney düzeneklerinde olduğu gibi öncelikle
havuz içerisine HIFU yerleştirilir. Havuz yarısına kadar distile su ile doldurulur. işaret üreteci
kullanılan HIFU’nun

odak frekansı (1.1MHz) ve 350 mV genlik düzeyindeki sinyali

yükseltece iletir. Yükseltilen sinyal HIFU’ya uygulanır. Böylece HIFU’nun odak noktası su
içerisinde gözle görülebilir hale gelmektedir. 3 eksenli konumlandırma sistemine monte
edilen tabla üzerine doku numunesi konarak; odak noktasına yerleştirilir. İşaret üretecinden
uygulanan sinyalin genlik değerleri, frekans değerleri ve sinyalin uygulama süresi
değiştirilerek; doku üzerinde oluşan farklılıklar incelenmektedir.
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Şekil 75’te HIFU’nun canlı doku üzerindeki etkilerinin incelenmesi için hazırlanan deney
düzeneğinin akış şeması gösterilmektedir.
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Şekil 75 - HIFU’nun canlı doku üzerindeki etkilerinin incelenmesi için hazırlanan deney
düzeneği akış şeması
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BÖLÜM 4 :DENEY SONUÇLARI
Sürücü enstrümantasyonu kullanılarak gerçekleştirilen deneylerde merkez frekansları farklı
olan (Birinci transdüserin merkez frekansı 930 kHz, ikincinin merkez frekansı ise 1.1 MHz )
iki ayrı transdüser kullanılmıştır. HIFU’nun odak noktasının tespiti için Bölüm 3.4’de
anlatılan düzenekler oluşturularak; deney çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Sabit Genlik – Değişken Frekans Değerleri İçin Gerçekleştirilen Testler

4.1

Hidrofon Çıkış
Gerilimi (mV)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

mV artan
mV azalan

FREKANS(kHz)
1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

Şekil 76 - Yeni oluşturulan enstrümantasyonla elde edilen veriler

Hidrofon Çıkış Gerilimi (mV)
60
50
mV artan

40

mV azalan

30
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10

FREKANS
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0
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1073

Şekil 77 - Eski yöntemle elde edilen veriler
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1074

1075

HIFU probu sürmek için; işaret üreteci çıkışı Şekil 76’da 250 mV, Şekil 77’de 350 mV sabit
genliğe sahip bir sinüs işareti olarak ayarlanmıştır. Frekans ise 1065-1075 kHz arasında 1
kHz’lik aralıklarla değiştirilerek sisteme uygulanmıştır. İlgili değere set edilen işaret 3 sn
boyunca sisteme uygulanmış; her uygulama arasında ise 2 sn’lik bekleme işlemi
gerçekleştirilmiştir. Frekans değerleri önce 1065 kHz ‘den başlayıp 1 kHz arttırılarak
uygulanmış; daha sonra 1075 kHz’den başlayarak 1 kHz azaltılarak uygulanmıştır. Bu
durumda oluşan akustik basınçlar Neddle tipinde bir hydrophone ile ölçülüp; veriler
bilgisayarda depolanmıştır. LabVIEW cihaz kontrolü aracılığıyla, tüm cihazlar PC kontrollü
hale getirilmiş olup; sürücü işaretin türü, genliği, frekansı, uygulama süresi, bekleme süresi
gibi birçok parametre LabVIEW ön panel üzerinden kontrol edilmiştir. İnsan faktörü ortadan
kalktığında, sistemin histerisis hatalarının küçüldüğü; frekansın

artan ve azalan yönde

değişimlerinde oluşan basınç değerlerinin birbirine çok daha yakın çıktığı görülmüştür.

Tablo 4 - Değişken frekans değerleri için ölçülen hidrofon çıkışları
OKUNAN VOLTAJ(mV)
ARTAN
AZALAN
250
230
183
190
480
462
217
208
2196
2817
150
170
843
850
294
280
424
420

UYGULANAN FREKANSLAR (kHz)
500
525
550
575
600
625
650
675
700

HIFU probu sürmek için; işaret üreteci çıkışı 250 mV sabit genliğe sahip bir sinüs işareti
olarak ayarlanmıştır. Frekans ise 500 - 700 kHz arasında 25 kHz’lik aralıklarla değiştirilerek
sisteme uygulanmıştır. İlgili değere set edilen işaret 3 sn boyunca sisteme uygulanmış; her
uygulama arasında ise 2 sn’lik bekleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Frekans değerleri önce 500
kHz ‘den başlayıp 25 kHz arttırılarak uygulanmış; daha sonra 700 kHz’den başlayarak 25
kHz azaltılarak uygulanmıştır. Bu durumda oluşan akustik basınçlar Neddle tipinde bir
hidrofon ile ölçülüp; veriler bilgisayarda depolanmıştır.
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Hidrofon Çıkış Gerilimi (mV)
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Şekil 78 - Değişken frekans değerleri için ölçülen hidrofon çıkışları

Şekil 78’de yapılan deney çalışmasının sonuçları gösterilmektedir. Şekile bakıldığında artan
ve azalan frekans değişimlerinde ölçülen hidrofon çıkışının 600 kHz frekans değerinde
maksimum değer aldığı gözlemlenmektedir. Odak noktasının artan ve azalan frekans
değişimlerinde aynı çıkması gerekmektedir. Frekansın artan yada azalan yönde ilerlemesi
odak noktasının değişmesine neden olmaz. Bu nedenle Şekil 78’de gösterilen sonucun doğru
olduğu söylenebilir. Fakat bu çalışmanın daha geniş frekans aralıklarında gerçekleştirildikten
sonra; maksimum çıkan değerde hassas ayar yapılması daha sağlıklı sonuçlar bulunmasına
yardımcı olacaktır. Sistemde kullanılan HIFU’nun odak frekansı 930 kHz olup; bu çalışma
artan ve azalan frekans değerleri için hidrofon çıkışının aynı değerleri gösterdiğinin
gözlemlenmesi için gerçekleştirilmiştir.
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4.2

Sabit Frekans – Değişken Genlik Değerleri İçin Gerçekleştirilen Testler

Hidrofon Çıkış
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Şekil 79 - Değişken genlik değerleri için ölçülen hidrofon çıkışları (Eski yöntemle elde
edilen veriler)

Hidrofon Çıkış Gerilimi (mV)
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75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350

Şekil 80 - Değişken genlik değerleri için ölçülen hidrofon çıkışları (Yeni oluşturulan
enstrümantasyonla elde edilen veriler)
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Şekil 79’da; 50 mV’luk adımlarla gerçekleştirilen genlik değişimleri gösterilirken; Şekil
80’de ise 25 mV’luk adımlarla gerçekleştirilen genlik değişimleri gösterilmektedir. Bu
grafiklerde yatay eksen sürücü işaretinin mV cinsinden genlik değerini ve dikey eksen de mV
cinsinden hydrophone sensör çıkışından ölçülen akustik basıncı temsil etmektedir. (Hidrofon
duyarlılığı 70Nv/Pa)
Bu deney çalışmasında HIFU probu sürmek için; işaret üreteci çıkışı 1100 kHz sabit frekansa
sahip bir sinüs işareti olarak ayarlanmıştır. Genlik ise 50-350 mV arasında 50 mV’luk
artımlarla değiştirilerek sisteme uygulanmıştır. İlgili değere set edilen işaret 3 sn boyunca
sisteme uygulanmış; her uygulama arasında ise 2 sn’lik bekleme işlemi gerçekleştirilmiştir.
Şekil 79’da sonuçları gösterilen deney çalışmasında genlik

değerleri önce 50 mV’dan

başlayarak 50’şer mV artımlarla uygulanmış; daha sonra 350 mV’dan başlayarak 50’şer mV
azaltımlarla uygulanmıştır. Şekil 80’de sonuçları gösterilen deney çalışmasında ise genlik
değerleri önce 50 mV’dan başlayarak 25’şer mV artımlarla uygulanmış; daha sonra 350
mV’dan başlayarak 25’şer mV azaltımlarla uygulanmıştır. Bu durumda oluşan akustik
basınçlar Neddle tipinde bir hydrophone ile ölçülüp; veriler bilgisayara depolanmıştır.
Tüm bu deneyler sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek HIFU transdüserin odak
noktasının (maksimum gücün ölçüldüğü nokta) frekans ve genlik bileşenleri tespit edilmiştir.
Şekil 76’da görülen verilere göre maksimum güç ölçümü 1072 kHz ‘de gerçekleşirken , Şekil
80’de görülen verilere göre maksimum güç ölçümü 350 mV değerinde gerçekleşmiştir. Bu
deney sonuçlarına göre HIFU transdüser için odak noktası 1072 kHz ve 350 mV olarak
bulunmuştur. Bu deneylerde elde edilen veriler sonucunda bulunan değer aralıklarında hassas
ayar yapılması (adımların ve aralıkların küçültülmesi) eski yöntemde çok zaman alırken yeni
yöntem ile hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Elle ayarlama yönteminde 350 - 450 mV arasında olduğunu bulunan odak noktası, daha sonra
hassas ayarlama için 10’ar mV’luk veya 5’er mV’luk aralıklarla deneyler tekrar edilmekte idi.
Bu süreç çok zaman almakta ve uzun süreliğine bir kişinin bu işin başında kalmasına yol
açmaktaydı. Fakat oluşturulan yeni arayüz sayesinde, bu süreç hem çok daha kısa sürede
hemde daha az insan gücü harcanarak gerçekleştirilebilmektedir. Hatta aralık değeri kullanıcı
tarafından istenilen hassasiyette değiştirilebilmekte ve 0,5 mV gibi çok küçük aralıklarla
tarama

yapılabilmektedir.

Ölçüm

sayısının

getirmemektedir.
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4.3

Değişken Frekans – Değişken Genlik Değerleri İçin Gerçekleştirilen Testler

Tablo 5’de farklı genlik ve frekans değerlerinde sürülen HIFU dönüştürücünün yerleştirildiği
havuz içinde ürettiği akustik basıncın ölçümüne ait veriler görülmektedir. Bu tabloda genlik
değeri ne olursa olsun frekans değerinin 968 kHz olduğu durumda ölçülen akustik gücün
maksimum değerde olduğu; ayrıca 400 mV’dan sonra ölçülen akustik güç değerinde artış
meydana geldiği görülmektedir. Bu bitirme projesinde en büyük başarı, HIFU
dönüştürücünün odak noktasının tespiti olmakla birlikte; yapılan testler sonucunda odak
noktası frekans değeri ile genlik değerinin bulunması sürecinin yeniden planlanarak; daha
hassas ölçümler ile; en doğru değerin daha kısa sürede ve daha az insan gücü kullanılarak
bulunabilmesidir.

Tablo 5 - Farklı genlik ve frekans değerlerine göre sürülen dönüştürücünün ürettiği akustik
basıncın ölçümü

200mV
UYGULANAN
FREKANS (kHz)
965
966
967
968
969
970
971
972

UYGULANAN GERİLİM
300mV 400mV 500mV 600mV

700mV

Ölçülen Hidrofon çıkış gerilimi (Volt)
2,45
3,13
8,99
18,52
15,23
6,32
3,05
0,95

3,07
3,22
4,84
22,59
19,33
8,35
3,89
1,89

3,2
4,29
11,42
23,54
18,53
8,28
4
2,15
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3,19
4,19
12,06
23,88
18,65
9,41
5,39
2,5

3,1
4,01
11,66
23,18
18,52
9,32
5
2,4

3,06
3,98
5,34
21,33
18,29
9,83
4,28
2,37

Şekil 81’de belirlenen frekans değerine karşılık; değişen genlik değerleri için ölçülen hidrofon
çıkışları gösterilmektedir. Sonuç grafiğine göre genlik değeri ne olursa olsun frekans
değerinin 968 kHz olduğu durumda ölçülen akustik gücün maksimum değerde olduğu; ayrıca
400 mV’dan sonra ölçülen akustik güç değerinde artış meydana geldiği görülmektedir.
Yapılan çalışma sonucunda; deney çalışmasında kullanılan HIFU’nun odak frekansının 968
kHz, odak genliğinin ise 500 mV dolaylarında olduğu çıkarılmaktadır.

Hidrofon Çıkış Gerilimi (mV)
30
25

200 mV
300 mV

20

400 mV
500 mV

15
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700 mV
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FREKANS(kHz)

0
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968
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970

971

972

Şekil 81 - Odak noktasına ait frekans değerinin tespit edilmesi
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Sıcaklık Ölçümü İçin Gerçekleştirilen Testler

4.4

Şekil 82 - Termal kamera analizinde temel yerleşim
Sistemde kullandığımız Optris markalı termal kameranın; firma tarafında hazırlanmış
yardımcı programı bilgisayar içerisinde bulunmaktadır. Deney çalışmasına başlamadan önce
bilgisayarda bulunan Optris PI Connect programı çalıştırılarak doku fantomu içerisine
yerleştirilmiş olan 3 termokupl’ın sınırları belirlenmelidir. HIFU’nun fantom üzerinde hiçbir
etkisi yokken genel fantom sıcaklığı 21,18 oC civarındadır.

Şekil 83 - 300 mV genlik değerindeki sinyalin 1 dk uygulanmasında elde edilen sıcaklık
ölçümü
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Şekil 84 - 350 mV genlik değerindeki sinyalin 1 dk uygulanmasında elde edilen sıcaklık
ölçümü

Şekil 85 - 400 mV genlik değerindeki sinyalin 1 dk uygulanmasında elde edilen sıcaklık
ölçümü
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Deney çalışmasında frekans değeri 1100 kHz olarak kabul edilmiş olup; 300 mV, 350 mV ve
400 mV genlik değerleri için sıcaklık ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Şekil 83,84 ve 85’te 1 dk
boyunca farklı

genlik

değerleri uygulanan

fantom

üzerindeki

sıcaklık ölçümleri

gösterilmektedir. HIFU’ya 300 mV genlik değerinde 1 dk boyunca sinyal uygulanması
durumunda fantomun genel sıcaklığı 25,97oC olarak ölçülmüştür. Genlik 350 mV değerine
yükseldiğinde fantom sıcaklığı 43,53 oC yükselmekte, genlik 400 mV değerine yükseldiğinde
ise sıcaklık 28,58 oC’ye düşmektedir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar analiz edildiğinde
fantom sıcaklığının 350 mV genlik değerinde maksimum değerine ulaştığı, genliğin azalması
yada artması durumunda sıcaklığın düştüğü gözlemlenmektedir. Bu çalışmada kullanılan
HIFU’nun odak genliğinin 350 mV olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 6 - Termokupl sıcaklıklarının ölçülmesi
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2
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1
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Bu çalışma fantom odak noktasından 15 mm yukarıda iken gerçekleştirilmiş olup; çalışmada
kullanılan HIFU’nun odak genliği Şekil 84’de de tespit edildiği üzere 350 mV’dur. Güç
uygulanmadığı durumda ve 200 mV genlik değerinde güç uygulanması durumunda; 1 dk
boyunca termokupl sıcaklıkları ve genel fantom sıcaklığı ölçülmüştür. 1 dk boyunca her
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termokupl için 3 ayrı sıcaklık ölçümü gerçekleştirilmiştir. Ölçülen sıcaklık değerleri Tablo
6’da gösterilmektedir. Birinci termokupl için yapılan sıcaklık ölçümleri analiz edildiğinde;
süre ile sıcaklığın doğru orantılı olarak arttığı gözlemlenmektedir. Genel sıcaklık değerinde
çok fazla bir değişim olmamaktadır.
4.5
HIFU’nun Canlı Doku Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi İçin Gerçekleştirilen
Testler

Şekil 86 - Deney çalışması için hazırlanan kuzu yüreği numunesi
Hazırlanan numune(Şekil 86) 3 eksenli konumlandırma sistemi üzerinde monte edilmiş olan
tablaya bağlanarak; HIFU üzerine yerleştirilmiştir. 1100 kHz frekans değerine, 350 mV
genlik değerine sahip sinyal 20 sn ve 30 sn boyunca HIFU’ya uygulanmıştır. HIFU’nun canlı
doku üzerindeki etkileri Şekil 87’de gösterilmektedir. HIFU etkisiyle doku yanarak üzerinde
delikler oluşmuştur. Uygulama süresi ise delik derinliği doğru orantılı olarak değişmektedir.

Şekil 87 - Deney çalışmasının gerçekleştirilmesi ile numunenin son hali
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Şekil 88 - Deney soucunda oluşan delik
derinlikleri
Uygulanan sinyal aynı olmasına rağmen
uygulama süresinin uzaltılması; doku
üzerinde daha derin delikler açılmasına
sebep olmaktadır.
Şekil 88’de de görüldüğü üzere 30 sn uygulama süresine ait sinyalin delik derinliği, 20 sn
uygulama süresine sahip sinyale göre daha büyüktür.

Şekil 89 - Farklı genlik değerlerinde sinyal uygulanan
numunenin deney sonu görüntüsü
Şekil 89’da görülen numune üzerine 1100 kHz sabit
frekans değerinde; sırasıyla 350 mV, 300 mV ve 250
mV genlik değerine sahip sinyal 20 sn boyunca
uygulanmıştır. Deney çalışmasında uygulama süresi
aynı olmasına karşın genlik değerleri değişkenlik
göstermektedir. Şekil 89’da da görüldüğü üzere genlik
değeri

ile

delik

boyutu

doğru

orantılı

olarak

değişmektedir. 350 mV genlik değerinde uygulanan
sinyalin

numune

üzerinde

oluşturduğu

delik

boyutunun, diğer genlik değerlerine göre daha büyük
olduğu gözlemlenmektedir.
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Şekil 90 - Deney çalışması için hazırlanan böbrek numunesi

Şekil 91 - Deney çalışmasının gerçekleştirilmesi
sonucunda numunenin görüntüsü
Şekil 90’da görülen böbrek numunesi üzerinde
gerçekleştirilen çalışmada, 1100 kHz sabit frekans
değerinde; sırasıyla 350 mV ve 250 mV genlik
değerine sahip sinyal 20 sn boyunca uygulanmıştır.
Deney çalışmasında uygulama süresi aynı olmasına
karşın genlik değerleri değişkenlik göstermektedir.
Şekil 91’de deney çalışmasının gerçekleştirilmesi
sonucunda numune üzerinde meydana gelen hasarlar
gösterilmektedir.
Böbrek, kuzu ciğerine nispeten daha yumuşak bir yapıya sahip olduğundan aynı genlik ve
frekans değerine sahip sinyalin, aynı süre boyunca iki numune üzerine uygulanması
durumunda böbrek üzerinde oluşan hasar daha büyük olacaktır. Dokuların farklı olması; farklı
sonuçların oluşmasına neden olmaktadır. Böbrek daha yumuşak bir dokuya sahip olduğundan
üzerinde oluşan hasar kuzu ciğerine göre daha fazladır. HIFU tedavisi uygulanacak olan
yapının özelliklerin çok iyi bilinmeli; uygulanacak sinyal parametreleri ve sinyalin uygulama
süresinin belirlenmesi doku özellikleri dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.
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BÖLÜM 5 :SONUÇ VE ÖNERİLER
Kanser tedavisinde HIFU tekniğinin kullanılması tüm dünyada yaygınlaşmakla beraber, bu
konuda yapılan araştırmalar halen devam etmektedir. Tekniğin yan etkisinin olmaması büyük
bir avantaj olmakla birlikte, bu tür sistemlerin kullanımının etkin hale getirilmesi
gerekmektedir .
TÜBİTAK UME’de son beş yıldır HIFU dönüştürücülerinin karakterizasyonu konusunda
çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmaların sonucunda elde edilen birikimlerin ışığında
bir HIFU tedavi cihazı üretimi projesi gerçekleştirilebilecektir.[1,63]
Bu bitirme projesi kapsamında 3 kanallı sıcaklık ölçümleri, basınç ölçümleri, 3 eksenli
konumlandırma sisteminin kontrolü için gerekli arayüzler tasarlanmış olup; tek bir arayüz
üzerinden deney çalışmaları gerçekleştirilerek;

HIFU’nun odak noktasının hassas olarak

tespitine yönelik prototip deney düzeneği hazırlanmıştır. Cihaz çıkış değerlerinin elle set
edilmesi

ve

ölçüm

verilerinin

klasik

yöntemle

toplanması

yerine;

her

aşaması

otomatikleştirilen bir sistem üzerinden bu görevlerin yerine getirilmesi, daha doğru verilerin
elde edilmesininin yanı sıra insan gücünde de iyileştirme sağlamıştır. Proje boyunca
gerçekleştirilen süreç yenileme işlemlerinin yanında tüm sistemi otomatikleştirerek insandan
kaynaklı hataların minimize edilmesini sağlamakla kalmayıp, çalışanların zamanlarını daha
verimli kullanmalarına olanak sağlayacak bir düzenek oluşturulmuştur.
Kullanıcı dostu arayüzler ve kullanım kılavuzları sayesinde yapılacak işlemler hakkında
bilgisi olmayan biri bile, gerekli talimatlara uyarak kendine ait test ve ölçümleri planlayarak;
gerçekleştirebilecektir.
Gerçekleştirilen deney çalışmalarından elde edilen sonuçların verileri PC üzerinde
toplanmaktadır. Sıcaklık ölçümlerinde gerekli dataların ölçülmesi ve depolanması işlemlerini
gerçekleştiren voltmetre yerine sisteme veri toplama kartı adapte edilebilir.
İlerleyen zamanlarda sistem içerisinde bulunan 3 eksenli konumlandırma sistemi için daha
rahat hareket edebilecek ve istenilen yere rahatlıkla konumlandırabilecek bir tasarım
gerçekleştirilebileceği gibi konumlandırma sistemi kendi boyutlarına uygun bir masa üzerine
yerleştirilerek sistemin geliştirilmesi sağlanabilir.
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