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TIBBİ ŞIRINGA POMPALARI İÇİN TIKANIKLIK BASINCI ÖLÇME 

CİHAZI 

 

ÖZET 

Perfüzyon pompaları, hastaların damariçi tedavilerinde kullanılan ilaçların kontrollü 

bir biçimde nakledilmesini sağlayan yüksek hassasiyetli cihazlardır.Birçok mekanik 

ve elektronik birimden oluşmakla birlikte önemli kısımlarından biri tıkanıklık 

algılama sistemidir. 

Tıkanıklık basıncı genellikle iletim hattında sıkışma, ezilme ve bükülme 

yaşandığında yada vanaların çalışma durumunda değiştirilmesi ile yükselmekte, 

zaman zaman akışın durmasına yol açmaktadır. Bu durum hastanın yaralanmasına 

yol açabilmektedir. Cihaz tıkanıklık sebebiyle istenen değerlerde çalışmadığında  

hatalar oluşmakta ve tedavi ihtiyaçları karşılanamamaktadır. 

Tedavinin uygulanacağı hastaların özelliklerine göre farklı basınç değerlerinde 

çalışılmalıdır. Yeni doğan bebek ile birkaç aylık bir bebeğin tedavilerinde dahi farklı 

basınç değerleri tehlike durumu oluşturmaktadır. Tıkanıklık algılamada hastanın 

özellikleri önem taşımaktadır.  

Yeni nesil cihazların tasarımında tıkanıklık algılama sistemine gösterilen önem 

artmaktadır. Eski cihazlarda tıkanıklık algılama sisteminin daha çok mekanik yapı 

kullanılarak tasarlandığı görülmektedir. Geleneksel bir biçimde birçok perfüzyon 

pompa sisteminde aynı mekanizmaya rastlamak mümkündür. Bu sistemin avantajları 

olduğu kadar güvenlik bakımından dezavantajları da bulunmaktadır. 

Tezin amacı, geleneksel yöntemlerle imal edilmiş ve kullanımda olan cihazlarda 

kullanılabilecek taşınabilir tıkanıklık algılama sistemi geliştirmektir. Sistem 

şırınganın takıldığı yere yerleştirilmektedir. Sistemin önünde yer alan bir sensör 

mekanizmaya şırınganın arkası yerleştirilmektedir. Başka bir ifade ile şırınga ile 

pompanın itici mekanizması arasına ölçüm sistemi yerleştirilmektedir. 

Sistem genel bir biçimde şırınganın arkasındaki kuvveti ölçmektedir. Elde edilen 

kuvvet değerinden şırınga bilgileri de göz önünde bulundurularak basınç değeri 

hesap edilir. Basınç değeri hasta özelliklerine göre alarm seviyesine geldiğinde cihaz 

sesli uyarı vermektedir. 

Ölçüm mekanizmasında kuvvet değerini ölçen piezorezistif özellikte sensör, direnç 

değerini gerilime dönüştüren bir ara devre, mikro denetleyici, gösterge birimi ve sesli 

uyarı birimi bulunmaktadır. Ayrıca devrenin AC şebeke gerililmi ile çalışabilmesi 

için güç katı ve 9V DC ile çalışabilmesi için güç girişi bulunmaktadır. 

Piezorezistif kuvvet sensörünün ürettiği cevap test edilerek analiz edilmiştir. 

Maksimum 30 libre, 25 libre ve 1 libre kuvvet değerleri için üç adet farklı yapıda 

sensör incelenmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yapı Mühendisliği Bölümü 

Laboratuvarlarında sensörlerin ölçüm karakteristikleri incelenmiştir. 

Tıkanıklık algılama sistemi 100gr ile 3kg arasında uygulanan kuvvetler ile test 

edilmiş, cihaz tarafından üretilen cevabın uygulanan kuvvetle eşdeğer olduğu 

görülmüştür. Cihaz perfüzyon pompası üzerinde denenmiş ve yüksek doğrulukta 

çalıştığı gözlenmiştir. 
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OCCLUSION DETECTION DEVICE FOR MEDICAL SYRINGE PUMPS 

SUMMARY 

A perfusion pump is a sensitive device that is used to control delivering process of 

medications applied to intravenous system of patients. Although it is composed of 

many mechanical and electrical units, the most critical feedback information is 

obtained from occlusion detection system. 

Syringe pumps generally comprise a barrel, or syringe, a pusher with a plunger, a 

step motor to generate a force, control circuits, power circuits, user interfaces and 

occlusion detection system. The syringe is typically filled with chemical, nutritional 

or biological substances, which are mixed to obtain a uniform solution.  

The pusher mounted to the motor forces a plunger through the syringe. As the 

plunger moves through the syringe, the composed medication is forced out into 

catheters and pumped through the patient. 

During the delivering of medication, it is possible for an occlusion to emerge in the 

delivery path. For example, a stopcock, slider valve or a pinched linemay be closed, 

as a result delivery path occluded. Such a condition may cause injuriesto the patient 

if the occlusionis not detected.  

Theincreased occlusion pressure by a closed stopcock, slider valve or pinched line, 

rarely stop the operation of the pump. The device cannot operate with the accurate 

rates, some errors emerges on the system. As a result, it cannot get the desired 

medical procedure for patient. In other words, when an occlusion occurs in the 

delivery path, medication delivery problems to the patient emerge even though the 

pump continues to function. Thus, the occlusion prevents the infusion pump from 

injecting the medicationto the patient in the desired dosage until the occlusion 

iseliminated. Therefore, a rapid detection of occlusions along the delivery path is a 

keyfeature of a reliable pump system. 

Besides occlusion detection, measurement of the occlusion pressure is also a critical 

security requirement. Acceptable pressure rate depends on the patientcondition. 

When a newborn child and a mature person are compared, different pressure values 

are considered as dangerous.  

We see a trend in the importance of the perfusion pump occlusion detection system 

design on the new generation devices. The older pumps use mechanical occlusion 

detection methods mounted on their system. Traditionally, the same mechanism may 

be seen in many models. There are certain advantages and disadvantages of this 

mechanism regarding patient security. 

The aim of the thesis is to design and build a mobile occlusion detection device that 

can be utilized on the traditionally manufactured perfusion pumps. By the use of 

sensor mechanism placed in front side of device we measure the force applied to the 

back of the syringe. In other words, we place the device between syringe and syringe 

pusher. 
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In general, an occlusion in the infusion line will cause the force, or pressure, in the 

syringe to increase. Therefore, force between the pusher of the syringe pump and the 

syringe plunger will increase. Occlusion detection systems that use transducers are 

used in the modern pumps. 

In the study of thesis, theresponse of piezoresistive force sensors has been analyzed. 

The sensors that have three different measurement characteristics with maximum 25 

lb, 10 lb and 1 lb force rates, have been investigated. The response characteristics of 

three sensorshave been recorded and investigated in the Istanbul Technical 

University, Structurel Engineering Laboratories. 

After the response observation of sensors under the different force values, about fifty 

samples are obtained from the sensor, and average filter is applied to the values to 

eleminate variation of the measurement because of the hysteresis structure of it.  As a 

second method, median filter is applied to the fifty values which ordered by using 

bubble sort algorithm. Although variation in the second method is calculated as 

%4.38, it is obtained %1.76 by applying average filter to the measured values. 

In order to evaluate the filter efficiency, repeatability tests are implemented on the 

sensor. In the first test procedure, a couple of  300 gr masses are applied to sensor, in 

the second, masses are picked up over the sensor. The test is repeated approximately 

60 times and repeatability is found as 0,38. Such as to observe the repeatability under 

bigger force values, 2,100gr masses are applied on the sensor. It is found that the 

repeatability is about 0.79. 

In the next step, by applying different masses to sensor, the overall system response 

is analyzed and the characteristic curve of the system is obtained. In order to fit a 

curve and generate a function to the characteristic response of measurement system, 

linear, quadratic, cubic and ninth degree function is fitted, the best result is held by 

ninth degree polinom. It is calculated the regression 0.9994, RMSE 0.2985 and SSE 

is 2.317. 

The hardware mechanism of the measurement system is consisted from three 

seperatedcircuits. In the first circuit, generated resistance is converted to voltage with 

single power supply by using non-inverting opamp, namely, MCP 6001. 

In the second circuit, seven segment, three digit user screen is designed to give 

information about the measurement. It is also used to enter the type of syringe to 

calculate force regarding diameter of the syringe. With the aim of getting information 

from user such as diameter of the syringe and threshold value for patient, four push 

buttons are added on the user interface board. Three buttons are used for numbers 

and one is only used to save and enter data. 

The third circuit is main board on which the microcontroller 16F785 is mounted. The 

main board is composed from a 220AC to 9VDC transformer, microcontroller, 7805 

voltage regulator, MOC3051 AC switch integrate, a triac, and led driver transistors.  

The software of the measurement system is developed on Mikroelektronika MicroC 

IDE and the designsof the circuits areperformed on Proteus software (version 7.7). 
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In such infusion pumps, an alarm is generated when the force between the pusher and 

the plunger or the pressure in the syringe increases above a predetermined threshold. 

As such, the alarm is either “on” or “off” depending on whether the threshold has 

been passed. As a consequence, the user has no way to know whether the pressure in 

the syringe is building up to an unacceptable level that precedes the threshold.The 

user only knows when the alarm is reached. Thus, remedial action can be taken to 

open the infusion path. 

As a result, the system works on measurement of the force at the back of syringe. 

Obtained data is used on the estimation of pressure value by considering the syringe 

dimensions. The dimension values or the type of the syringe is entered by user using 

user interface circuit. User also gives the critical threshold value by examining the 

condition of patient and application. When the pressure value excess the limit based 

threshold valuean audible alarm is set, and emergency switch is turned to off. 

Emergency switch can control any alarm system or infusion pump to prevent patients 

from injuries. 
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1.  GİRİŞ 

Teknoloji tarihi incelendiğinde, tıbbi alandaki en büyük gelişmenin intravenöz 

müdahalede kullanılan araçlarda olduğu görülmektedir. Bu araçlar genellikle hastalık 

yada yaralanma durumunda kanın değiştirilmesi, şırıngalar yardımıyla  kan yada ilaç 

takviyesi gibi işlemlerde kullanılmaktadır. İnfüzyon pompaları temel olarak bu 

işlemlerin tamamını gerçekleştirebilmekte, madde, ilaç ve kan miktarını kontrollü bir 

biçimde hastanın dolaşım sistemine iletebilmektedir. Ayrıca, hasta deri altına yada 

doğrudan merkezi sinir sistemine ilaç iletimi sağlayabilmekedir. 

İlk intravenöz tıbbi müdahale 1492 yılında kayda geçmiş olmasına rağmen bu 

alandaki gelişim 17. yüzyılda ivme kazanmıştır. İlk infüzyon pompası 1658 yılında  

İngiliz mimar Christopher Wren tarafından tasarlanmıştır. 

İnfüzyon pompalarını icadından kısa bir süre sonra doktorlar intravenöz yoluyla sıvı 

ve ilaç tedavi yöntemlerini benimsemiştir. Şırıngaların gelişimiyle birlikte 1665 

yılında kan transfüzyonu gerçekleştirilmiştir. Fakat, bazı deneylerin ölümlere neden 

olması İngiliz hükümetinin, Fransız parlamentosunun ve Vatikan’ın kan 

transfüzyonunu yasaklamasını sağlamıştır. Yasak yüz yıl boyunca devam etmiş ve 

intravenöz tıbbi müdahale alanındaki gelişmenin önünü tıkamıştır. 

Yasakların ortadan kaldırılmasıyla, gelişim hız kazanmış, günümüzdeki yavaş 

infüzyon süreci, hava kabarcık tanımlama, aşırı dosaj ve basınç değerleri kontrolü 

gibi önemli sorunlara çözümler üretilmiştir. İntravenöz müdahale işlemlerinde sıvı 

akışını kontrol edebilmek amacıyla tasarlanan infüzyon pompalarının ilk prototipleri 

19.yüzyıl başlarında ortaya çıkmıştır. 

Pompalarda dahil olmak üzere 20.yüzyılda intravenöz medikal yöntemlerinde çok 

büyük gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında şırıngaların 

kauçuk gövdeleri plastikle değiştirilip, emme aparatı hava kabarcıklarını önleyecek 

şekilde tasarlanmıştır. Emme aparatları 1950’lerde plastik esnek malzeme ile 

değiştirilmiştir.  
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İnfüzyon pompalarında bir diğer büyük gelişim 1970’ lerde kardeşi doktor olan Dean 

Kamen’ in giyilebilir infüzyon pompasını bulmasıyla yaşanmıştır. Dean Kamen ilk 

taşınabilir pompayı bulan kişi olarak kabul edilmektedir. Bu buluş tedavi sırasında 

hastalara sadece hareket kabiliyeti kazandırmakla kalmayıp, ayakta tedavi 

yöntemlerinin de gelişmesine sebep olmuştur. Özellikle bellirli aralıklarla ilaç 

tedavisine ihtiyaç duyan şeker hastaları bu buluş sayesinde günümüzde günlük 

yaşantılarını kolayca sürdürebilmektedir. Kamen’in çalışmaları taşınabilir diyaliz 

makinalarının da gelişiminde öncü olmuştur. 

Günümüzde infüzyon ve perfüzyon pompaları gibi  kontrollü ilaç salınım cihazları, 

hastaların kendi ilaç miktarlarını girebilmelerini sağlamakta, sıvı taşıma seti 

tıkandığında yada enerji azaldığında uyarılar verebilmekte, şırıngaya uygulanan 

basınç değerlerini ölçebilmekte, tüm yapılan işlemleri kaydedebilmekte, hastane bilgi 

yönetim sistemleri tarafından bu cihazlar izlenebilmekte ve kontrol edilebilmektedir. 

Son 40 yılda elektronik ve bilgisayar alanlarındaki gelişim hızlı bir şekilde medikal 

alana yansıyarak pompaların gelişmiş cihazlar haline dönüşmesini sağlamıştır. 

Güvenli tedavinin yanı sıra medikal pompaları günlük yaşamda kullanılan aletlere 

dönüştürmüştür. 

1.1 Tezin Amacı 

İntravenöz tıbbi müdahale sırasında sıvı aktarım setinde yada intravenöz yollarda 

tıkanmalar oluşabilmektedir. İnfüzyon ve perfüzyon pompalarının bu tıkanıklığı 

algılaması ve uygulanan basıncı durdurması gerekmektedir. Aksi durumda hastaya 

zarar verici bir süreç içine girilebilmektedir. 

Eski nesil cihazlarda tıkanıklık algılama sistemleri mekanik özelliklere dayalı olarak 

tasarlanmıştır. Genel olarak bir yay arasına yerleştirilmiş pin ile mekanik bir düğme 

kontrol edilerek güvenlik sağlanmaya çalışılmıştır. Fakat zamanla toz parçalarının 

artması yada sıvı dökülmesi sonucu çamur benzeri bir malzemenin kaplanması 

dolayısıyla burada sürtünme artar hale gelmektedir. Malzemenin yorgunluğunu da 

hesaba kattığımızda sağlıklı bir ölçüm sisteminden bahsedilememektedir. Ayrıca 

mekanik sistemde herhangi bir oynama yapılamadığı için basınç değeri 

ayarlanamamakta, çocuk yada yetişkin için aynı basınç değerleri kullanılmaktadır. 



3 

Çalışmanın amacı, elektronik bir platform oluşturarak istenen basınç değerleri için 

uyarı üreten bir cihazın tasarlanması ve verimliliğinin incelenmesidir. Cihaz eski 

sistemlere uyumlu bir şekilde, itici mekanizma ile şırınga arasına yerleştirilebilecek 

mobil bir yapıda tasarlanmıştır. Ayarlanan basınç değerini baz alarak alarm 

durumunda  uyarı vermektedir. 

1.2 Literatür Araştırması 

Etkileri yüksek olan ilaçların, hastaya uygulanacak miktarları zaman zaman hayati 

önem taşımaktadır. Bu tür uygulamalarda hacim ve akış değerlerinin doğru  

oranlarda uygulanmasına dikkat edilmeli, hatalardan kaçınılmalıdır. Özellikle iletim 

hatlarında meydana gelecek beklenmeyen bir durum hata oranını artırmaktadır. 

İletim hattında tıkanıklık meydana geldiğinde, ilaç hastaya iletilememekte ve alarm 

seviyesine ayarlanan değere ulaşamamaktadır. Bu durumda pompa normal 

çalışmasına devam etmekte, fakat akış hızı ve hesaplanan hacim değerlerinde hatalar 

oluşmaktadır. Hatalı bilgiler hasta ile ilgili yanlış analizlerin yapılmasına ve hastanın 

zarar görmesine yol açmaktadır. Bu durum tıkanıklık basıncının önemini 

göstermektedir [1]. 

Karşılaşılan toplam hataların %38’ i tedavi uygulamasında gerçekleşmektedir. 

Önlenebilirliği en zor olan hatalar bu sınıfta yer almaktadır. Yapılan hataların olası 

etkisi, uygulama şekline, uygulanan ilacın çeşitine ve hastanın niteliklerine bağlıdır. 

Hayatı tehdit eden hataların %60’lık bir kısmı, yüksek riskli yada düşük terapatik 

endeksli ilaçların intravenöz uygulamalarıyla ilişkilidir [2]. 

Hassas akış kontrolüne ihtiyaç duyulan intravenöz tedavi, infüzyon pompaları ile 

uygulanmaktadır. Yarı ömürlü yada yüksek riskli ilaçların uygulamasında bu 

cihazların çalışma güvenliğinin arttırıldığını görmekteyiz. Fakat bu cihazlarda 

istenilen orandan daha yüksek miktarda ilaç uygulamalarına yol açacak programlama 

hatalarının önüne henüz geçilmiş değildir. Kullanılan ilaç tipine göre ayarlanmış, 

güvenlik yazılımına sahip akıllı pompa ile programlama hatalarının ve bu hataların 

hastaya olan etkisinin azaltılması çalışmaları yapılmaktadır [3]. 

Yanlış basınç değerlerinin hastalara uygulanması sıkışıklık sendromu 

oluşturabilmektedir. Sıkışıklık sendromu bir travma yada uzun süre yaşanan basınç 
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ve baskıdan oluşmaktadır. Ek olarak intravenöz sıvıların dışarıya yoğun bir şekilde 

aktarılması Starling kuvveti ile doku boşluğu arasındaki dengeyi bozarak kapiller 

geçirgenliği artırmaktadır. Son olarak, yüksek hacim ve basınç altında sıvıların 

damarlara enjekte edilmesi sıkışıklık sendromunu meydana getirmektedir [4]. 

Klinik uygulamalarda yüksek enjeksiyon hızlarında ve yüksek basınçlarda damar 

yolundan sıvı sızmaları görülmektedir. Yüksek basınçlarda çalışan şırıngalarda dahili 

basınç ölçülüyor olsa bile damarlardan sıvı sızmasını algılamakta yetersiz 

kalmaktadır [5]. 

Sadece basınç değerinin ölçülmesi yeterli olmamakta, basınç değişikliğinin 

algılanmasına bağlı olarak sızmalarında algılanması gerekmektedir. 

Şırıngalar üzerinde yapılan çalışmalar, elde edilebilecek maksimum basınç değerinin 

sıvıyı hapseden haznenin çapı ile ters orantılı olduğunu göstermiştir. Basınç değeri 

çok yüksek seviyelere ulaştığında, motor tarafından hareketi sağlanan milin 

uçlarındaki itici mekanizmaların zarar görmemesi için motor durdurulmaktadır. 

Basınç ölçer yardımıyla pompanın çalışması izlenmektedir [6]. 

Üç farklı şırınga üzerinde yapılan araştırmalarda, yarı çapı 4.33mm, 6.03mm ve 

7.25mm olan şırıngalarda elde edilebilecek basınçların sırasıyla 19.2 bar, 10.1 bar ve 

7.9 bar olacağı görülmüştür. Şırınga pompasının tekrarlanabilirlik değeri %6 ile %10 

arasındadır [6]. 

Basınç değerinin izlenmesi için basınç algılama sisteminin kurulması gerekir. 

Mikropompa ve mikrosensör teknolojisi ile pompa analizinin yapıldığı bir çalışmada 

gömülü piezorezistif yada kapasitif sensörler kullanılmıştır. Piezoresistif sensörler 

silikon malzemeden seçilmiştir. Uygulamada kolaylık sağlaması ve düşük çıkış 

empedansına sahip olmaları bakımından Wheatstone köprüsü kullanılarak veriler 

elde edilmiştir [7]. 

Yeni doğan bebeklerin tedavisinde basınç ve akış miktarlarının hassas seviyelerde 

kontrol edilmesi gerekir. Yeni doğan bebekler için mekanik yapıda şırınga pompası 

tasarım çalışmaları yapılmıştır. Çalışma süresince ortalama akış oranı istenen 

orandan %10 daha düşük elde edilmiştir. Denemelerde 30cc hacimli şırıngada akış 

hızı 5cc/sa değerinde kullanıldığında hata %13 seviyelerine çıkmıştır. Regresyon 

değerleri yaklaşık olarak 0.99 şeklinde kaydedilmiştir [8]. 
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İnfüzyon pompası kalibratörünün tasarım ve analizini içeren bir diğer çalışma da 

tıkanıklık alarm ve tıkanıklık basıncının doğru değerlerde çalışıp çalışmadığını 

incelenmiştir. İnfüzyon pompa kalibratörünü test etmek için  IEC 60601-2-

2:1998/GB 9706.27-2005 standartları uygulanmıştır. Tıkanıklık algılayıcı sistem 

basınç sensörü, fark yükseltici ve evirmeyen yükselteç içeren bir sinyal işleme 

devresinden oluşmuştur. AVR Atmega 1280 tipi mikro denetleyici ile kontrol 

edilmektedir. Yazılım C programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir. Basınç 

sensörü daha önce belirlenmiş bir eşik basınç değerini kontrol etmektedir. Basınç 

değerini doğrudan gerilime dönüştürmektedir. Gerilim sinyal işleme bloğunda 

optimize edildikten sonra örneklenir ve 0,768 mmHg değerindeki her değişim ekrana 

gönderilerek kullanıcıya bildirilir. Sistem, 0.21 hata yüzdesiyle 0-15 psi basınç 

aralığında sürekli ölçüm yapabilmektedir [9]. 

Basınç algılama sisteminin önemi klinik vakaların incelenmesiyle daha iyi 

anlaşılmaktadır.  Omurilik bölgesindeki bir şikayetle hastaneye giden 50 yaşlarında, 

55 kilo bayan bir hastaya anestezi uygulanmıştır. Tedavi hazırlık testleri normal 

değerdedir. Kalp atışı 80 bpm, soluk alma oranı 12 soluk/dakika, kan basıncı 130/85 

mmHg olarak kaydedilmiştir. Tedavi sürecinde 35 dakikalık bir süre boyunca kan 

basıncı 90-110/ 70-85 mmHg aralığında değişmiştir. Alüminyum folyo sarılı 50mL 

hacime sahip bir şırınga ile 1.0 mg/mL oranında sodyum nitropruzit uygulanmıştır. 

Hazırlanan ilaç şırınga pompasına yerleştirilmiş ve çalıştırma düğmesine basılmıştır. 

İnfüzyon 0.5µg/kg/dk oranında başlamıştır. İki dakika sonra kan basıncı 40/20 

mmHg seviyesine düşmüş, bu durum izleme monitörü ile tespit edilmiştir [10]. 

Yukarıdaki örnekten de anlaşıldığı gibi şırınga pompaları çoğunlukla kritik tedavi 

uygulamalarında kullanılmaktadır. Hastanın kan basıncındaki ani artış yada düşüş 

şırınga üzerinden ölçülen basınç değerine etki edecektir. Örnekteki gibi  hayati risk 

içeren benzer durumlarda, tıkanıklık algılama sistemi kullanılarak uyarı ve önlem 

mekanizmaları harekete geçirilebilir. 
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2.  PERFÜZYON POMPASI 

2.1 Kontrollü İlaç Salınım Cihazları 

Özellikle bebeklerin tedavi süreçlerinde olmak üzere, medikal müdahalelerde sıvı 

enjeksiyonu ve ilaç miktar yönetimi hayati önem taşımaktadır.  İnotropik ajanlar, 

damar genişleticiler, aminofillin, insülin ve heparin gibi  ilaçların insan vücuduna 

verilmesinde kullanılan kontrollü ilaç salınım cihazları daha çok akut tedavilerde 

kullanılmaktadır. Bu cihazların ortak özelliği sürekli ve kontrollü biçimde ilaç 

salınımını gerçekleştirmeleridir.  Kısa yarı ömürlü ilaçlarla glükoz infüzyonunun 

sabit tutulması gerektiğinde,  serum konsantrasyonunu istenen seviyede tutmak 

istediğimizde bu tür cihazların önemi ortaya çıkmaktadır. Bebeklerin tedavisi, 

pulmoner, kardiyak ve böbrek rahatsızlıkları olan hastalara müdahalede olası bir 

yanlışbasınç değeri ile hastaya zarar vermemek için yine bu cihazların fonksiyonel 

olarak kullanılması gerekmektedir. Hassas tedavi koşullarında bebekler için birden 

fazla kontrollü salınım cihazına ihtiyaç duyulabilmektedir. Uzun yıllardır, doğru ve 

kesin sıvı kontrolü sağlayarak daha iyi bir sağlık hizmeti yürütülebilmesi amacıyla 

bu tür cihazlar üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. 

Güvenilir bir kontrollü ilaç salınım cihazında olması gereken özellikleri aşağıdaki 

gibi sıralanabilir. 

1) Cihazın elektriksel güvenliliği 

2) Sıvı akış miktarının doğru ve sürekli olması 

3) Kolay kurulum ve kolay kullanım 

4) Taşınabilir ve sağlam olması 

5) Batarya ve şebekeden çalışabilir olması 

6) Bolus moda sahip olmak 

7) Tıkanık algılama sistemine sahip olması 

8) Çeşitli şırıngaların aynı cihaz üzerinde kullanılabilmesi 

9) Akış hızını ve infüzyon hacminin doğru değerlerde ölçülebilir olması 
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Çizelge 2.1 :İnfüzyon Pompa Çeşitleri. 
 

Yerçekim Kontrollü Pompalar Damla Kontrolörleri 

Damla Düzenleyiciler 

Yerdeğiştirme Pompaları Damla Pompaları 

Volumetrik Pompalar 

Şırınga Pompaları 

Çok Kanallı Pompalar 

Ambulatuvar Pompalar 

 

 

 

2.1.1 Yerçekimi Kontrollü Cihazlar 

Damla Kontrolörleri yer çekiminden yararlanılarak sıvı akışını sağlamaktadırlar.  

İnfüzyon oranı damar basıncı, damar darlığı, sıvının yüksekliği gibi basınç 

farklılıklarına bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca, damla kontrolleri infüzyon basıncı 

oluşturabilmek için yer çekimine ihtiyaç duyarlar. Damla haznesine yerleştirilmiş bir 

sensör yardımıyla damla akış oranı algılanmaktadır. Bu geri bildirim sistemi damla 

oranını belirlenmiş değerde tutabilir fakat, damla büyüklüğünden kaynaklanan 

hataları değerlendirememektedir.  

 

2.1.2 Yerdeğiştirme Pompaları 

Bu tür cihazlarda bir motor yardımıyla yer değişimi sağlanır.  Oluşturulan yer 

değişimi sayesinde sıvı akışı sağlanmış olur.  Yerdeğiştirme pompaları yüksek 

hacimlerde havanın ve subkutan infiltrasyon infüzyonunu önleyecek şekilde 

tasarlanmıştır. Yerdeğiştirme bir piston yada peristaltik bir mekanizma ile 

sağlanmaktadır. İnfüzyon pompaları lineer yada dönme mekanizmalarını kullanarak 

çalışmaktadır. Lineer peristaltik mekanizma, parmak benzeri şekilde yan yana 

dizilmiş parçalardan oluşmuştur. Parçaların sırayla hareket etmesi ile serüm seti 

üzerinde sıvının bir yöne hareket etmesini sağlayacak dalga şeklinde kuvvet 

oluşturulur. Bu hareket mekanizması bağırsağın çalışma prensibiyle paralellik 

göstermektedir. Dönme mekanizmasına sahip pompalar ise motor hareketine dayalı 

olarak çalışırlar. Motor ucuna bağlı bir dişli üzerinde lineer olarak hareket eden bir 

somun bulunmaktadır. Sıvı haznesi doğrusal olarak sıkıştırılarak sıvının hasta 

vücuduna iletilmesi sağlanır. 
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2.1.2.1 Damla Pompaları 

Damla pompaları yer çekimine bağlı olarak çalışan damla kontrolörlerinden kuvvet 

mekanizmaları bakımından farklılık gösterir.  Damla kontrolörleri yer çekimini 

kullanırken damla pompaları geri bildirimli bir kuvvet oluşturma mekanizmasına 

sahiptir.  Damla kontrolörlerine benzer olarak , bu pompalarda infüzyon oranını 

kontrol etmek amacıyla damla sayısını algılayan damla sensörleri bulunmaktadır. 

Pompa mekanizmasının hızı damla sayıcı ve algılayıcı bir sistemden geri bildirim 

alınarak ayarlanır. Tıkanıklık algılama sistemi genel olarak 100mm Hg üzerindeki 

basınçlara duyarlıdır. Zaman zaman 200 mm Hg üzerine kadar çıkabilmektedir. Çok 

yüksek basınç değerleri set haznesinde gerilmelere sebep olarak yırtılma yada 

patlama ile sonuçlanabilir. Bu tür pompaların en önemli dezavantajı  bir 

ekstravazasyon durumunda pompalardaki sıvı akışının vücuda iletilmeye devam 

edilmesidir. Bu nedenle damla pompaları yerlerini volumetrik pompalara bırakmıştır.  

 

2.1.2.2 Volumetrik Pompalar 

Volumetrik pompalarda, damla boyutunun değişimine bağlı olarak hacimsel hatalar 

meydana gelmemektedir. İki farklı tipte hareket mekanizmalarına sahiptirler; 

a) Piston Tipi Hareket Mekanizması, 

b) Peristaltik Hareket Mekanizması. 

Volumetrik pompalar,tedavide kullanılacak olan sıvıların, hasta vücuduna yüksek 

hassasiyet ve doğrulukta enjekte edilmesini sağlamaktadır. En büyük avantajları 

hassas hacim ve akış değerlerinde çalışabilmeleridir. Genellikle ml/sa hacim 

değerlerinde kalibre edilirler.  

Volumetrik infüzyon pompaları, üretilen damlaların büyüklüğünü hesaba katarak 

yada şırınga ve tüp çaplarını sensör yardımıyla ölçerek  mikro işlemcili yapıları 

sayesinde sıvının hacimlerini hesap edebilmektedir. 

Cihazlar, şebeke gerilimi yada şarj edilebilir bataryalar ile çalışabilmektedir. Tüp 

yada setlerde baloncuk tespit edilmesi durumunda, alarm göstergeleri ve sesli uyarı 

sistemi hızlı bir şekilde aktif hale geçmekte, ani olarak sıvı akışı durdurulmaktadır. 

İnfüzyon işlemi başarılı bir şekilde sona erdiğinde, pil şarj değeri düşük seviyelere 

ulaştığında, set yolunda bir tıkanıklık algılandığında ve hava kabarcıkları tespit 

edildiğinde sistem uyarı vererek kullanıcıyı uyarmaktadır. 
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Volumetrik infüzyon pompalarının en önemli özelliklerinden bir tanesi çok düşük ve 

çok yüksek miktarlardaki sıvıların aktarımında oldukça hassas değerlerle 

çalışabilmesidir. Damla pompalarına göre fiyatları yüksektir.  Volumetrik 

pompalarla çalışma maliyetleri,  normal setlere göre 2 ile 4 kat daha pahalı olan özel 

setleri kullanması bakımından oldukça yüksektir. Buna rağmen, hassas ve doğru 

nitelikte sıvı aktarımına ihtiyaç duyulan uygulamalarda maliyetin önemi oldukça 

düşük görülmektedir. 

 

2.1.2.3 Şırınga Pompası 

Damar içi ilaçların yönetiminde yararlanılan pompalar arasında şırınga pompaları en 

yaygın olarak kullanılanlardandır. Çok genel bir tanımlama olarak şırınga pompaları 

redüktör mekanizması ile doğrusal hareket oluşturan bir dişli mekanizmasından 

oluşur. Bu tür pompalar en yüksek doğrulukta çalışmakta ve  özelleşmiş bir tüp yada 

hazneye de ihtiyaç duymamaktadır. Önemli bir gelişme olarak yeni nesil pompalar, 

klinik tedavi uzmanının hastanın ağırlığını, ilaç konsantrasyonunu ve infüzyon 

değerini girmesiyle birlikte hastaya verilmesi gereken infüzyon debisini ml/dk 

cinsinden hesap etmektedir.  

Şırınga pompalarının genel özellikleri; 

1) Mikro işlemci kontrolü ile hassas bir itme hareketinin sağlanması, 

2) Şehir şebekesi ve Ni-Cd, vb. piller ile aynı anda kullanılabiliyor olması, 

ve üzerinde kullanılan enerji kaynağını tanımlayan göstergelerin 

bulunması, 

3) Genel olarak 0.1-1200 ml/sa hacim değerlerinde, 0.1 ml/sa aralıklarla sıvı 

aktarımı yapabiliyor olması, 

4) İnfüzyon hacim ve akış hızını, hata yada alarm durumlarını bildiren 

gelişmiş kullanıcı arayüzüne sahip olması, 

5) Hastaya ve kullanılacak ilaca ait girilen bilgileri değerlendirerek ilaç 

miktarı ve akış hızıyla ilgili hesaplamalar yaparak kullanım kolaylığı 

sağlaması, 

6) Şırınga mandalının doğru takılmaması, sıvı aktarım yollarındaki 

tıkanıklık, şırınganın boşalması yada mandaldan çıkarılması,  düşük pil 

gerilimlerinde ve şehir şebekesi problemlerinde alarm durumuna geçmesi 

şeklinde sayılabilir. 
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Şırınga pompaları klinik kullanımlar için oldukça yeterlidir, ancak  hastaya 

aktarılacak sıvının hacmi kullanılan şırınganın kapasitesi ile sınırlıdır. Şırınganın 

değişmesi yada yeniden doldurulması gereken durumlarda infüzyon işlemi 

durdurulabilmelidir. Şırınga pompaları tarafından kullanılabilen en büyük hacimli 

enjektör 100 ml kadar sıvı alabilmektedir. Yer çekiminin ve doğrusal hareket ile 

sağlanan posizyon hatalarının etkisitolere edilebilecek kadar az olduğundan dolayı 

şırınga pompaları sıvı taşıması için oldukça uygundur. Şırınga pompaları ufak 

boyutlu ve hafif cihazlardır, 570 mmHg değerindeki basınç değerlerine kadar 

tıkanıklık algılayabilmektedirler. 

Yeni nesil cihazlardavücut ağırlığı ve ilaç konsantrasyonu girilerek kullanım 

kolaylığı sağlanabilmektedir. Bolus dozları infüzyon sırasında hızlı ve kolay bir 

biçimde ayarlanabilmektedir.  Sürekli bir aktarım sağlayabilmek, infüzyon işlemini 

kontrol edilebilmek ve izleyebilmek için yeni nesil cihazlarda birbirinden bağımsız 

iki mikro denetleyici kullanılmaktadır. Genel olarak 10-100 ml hacimlerindeki 

şırıngalardan yararlanılabilmektedir. 

 

Çizelge 2.2 :Şırınga Pompalarının Avantaj ve Dezavantajları. 

Avantajları Damla pompalarından daha ucuzdur. 

Yüksek hacim hassasiyeti bulunmaktadır. 

Düşük hacimlerle kullanıma uygundur. 

Tek kullanımlık setlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Damar yolu direncine karşılık belli miktarda 

basınç değeri sabit tutulabilir. 

Taşınabilirdir. 

Mikro işlemci ile kontrol edilmektedir. 

Şebeke gerilimi ve batarya ile aynı anda 

çalışabilmektedir. 

Dezavantajları Büyük hacimler için uygun değildir. 

Güvenlik önlemleri gelişiyor olsa bile henüz 

istenen hassasiyet ve performans değerlerine 

ulaşılamamıştır. 

 

Hasta tedavisinde genel olarak infüzyon ve perfüzyon olmak üzere iki tip kontrollü 

ilaç salınım cihazı kullanılmaktadır. İnfüzyon pompaları daha hassas kontrol 

değerlerinde, daha yüksek basınçta ve daha düşük dozaj seviyelerinde çalışabilmek 

için tasarlanmıştır. Perfüzyon pompaları ise sıvı örneklerinin kontrollü bir şekilde 

otomatik olarak hastaya nakledilmesi için kullanılır, şırınga içerisinde yer alan ilacın 

güvenli bir şekilde istenilen zaman ve miktarda hastaya nakledilmesini sağlar. İnsulin 
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pompalarına benzer yapıda olmasına rağmen, daha uzun süreler çalışabilmekte ve 

daha yavaş ilaç aktarımı yapabilmektedir. Bu bakımdan insulin pomplarına göre daha 

hassas aletlerdir. Çeşitli tıp alanlarında cihazın kullanımı oldukça yaygındır. Yeni 

doğan ünitelerinden anestezi birimlerine kadar bir çok alanda cihazdan 

faydalanılmaktadır. Dünya genelinde bir çok araştırma laboratuvarında, damariçi 

tedavilerde daha etkin madde miktarı kullanabilmek için  büyük ve karmaşık yapıda 

şırınga pompaları kullanılmaktadır. 

Şırınga pompaları, piyasada yer alan standart ölçülerdeki şırıngaları hareket ettiren 

mekanik ve elektronik parçalardan oluşmuştur.Sistem temel olarak doğrusal hareket 

etmeyi sağlayan bir dişli mili döndüren adım motorundan oluşmuştur. 

Mikrodenetleyici yapısı ile adım motorunun hareketi sağlanırken, motor önüne 

yerleştirilmiş bir kodlayıcıdan hareket bilgisi alınır. Motorun dönüşü ile mil 

üzerindeki itici parçanın yatay hareketi sağlanır ve şırınganın ucuna sürekli bir 

kuvvet uygulanmış olur. Sürekli bir şekilde uygulanan bu itme kuvveti, perfüzyon 

pompalarını insülin pompaları gibi hasta tarafından bir tuşa basılarak çalıştırılan ve 

kısa bir süre itme hareketi sağlayarak çalışmasını durduran cihazlardan farklı kılar.  

İnsulin pompalarına benzer olarak perfüzyon pompaları da ilaç miktarının 

ayarlanabileceği basit bir bilgisayar arayüzüne sahiptir. Bu özelliğin önemi ağrı 

kesici  tedavilerinde ortaya çıkmaktadır. Örneğin, kanserin son aşamalarını yaşayan 

bir hasta, günlük yada saatlik bazda aldığı ilacın dozajını ayarlayabilmektedir. İlaç 

miktarının ayarlanabiliyor olması bu tip uygulamalarda yaşam kalitesini etkileyen bir 

faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Perfüzyon pompaları diğer damar içi ilaç uygulamalarına göre bir çok üstünlüğe 

sahiptir. Çocuklar, özellikle de erken doğan bebekler yaşamlarını devam ettirebilmek 

için bir çok tedavi çeşitine ihtiyaç duymaktadırlar. Vücutları normal tedavi 

şekillerinden farklı olarak daha küçük dozajlarda ilaçlara maruz kalmalıdır. Etkin bir 

şekilde programlanmış bir perfüzyon pompası ile çocuklara fazla yada yanlış 

miktarlarda ilaç verilmesinin önüne geçilebilmektedir. 
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Şekil 2.1 : a) Perfüzyon pompası (SN 50F6) , b) İnfüzyon pompası (AnnolUPR-900). 

Ayrıca perfüzyon pompaları medikal araştırmalar için de anahtar bir cihazdır. 

Doktorlar ve hastalar tarafından taşınabilir pompalardan farklı olarak, araştırma için 

kullanılacak olan pompaların elektronik ve mekanik bakımdan daha karmaşık ve 

ayrıntılı yapılara sahip olması gerekir. Bu karmaşık yapı, daha maliyetli olmasına 

karşılık, normal pompalara kıyasla, araştırmacılar için daha kesin sonuçlar 

üretmektedir. Daha yüksek doğruluk daha net araştırma verileri anlamına gelir. Bu 

net veriler doğrultusunda hastaların geleceği şekillenmektedir. 

Her tip şırınga pompası için minimum ve maksimum deşarj olma akımı, şırınga 

boyutları, cihazdaki pompa sayısı, minimum ve maksimum adım oranı, doğruluk, 

fiziksel ölçüler ve ağırlık gibi özellikler değerlendirmeye alınarak seçim yapılır. Güç 

kaynakları, kullanılacak uygulamalar, cihazın sahip olduğu özellikler, teknik bilgi ve 

sertifikasyonlar ek değerlendirme kriterleridir.  

2.1.3 Şırınga Pompaları ve Hatalar 

Şırınga pompaları her ne kadar basit yapıda üretilmiş cihazlar olsalarda hasta 

tedavisindeki rolü önem taşımaktadır.  Yanlış bir kullanım hastanın kaybedilmesine 

yol açabilecek kadar büyük risk taşımaktadır.  Bu nedenle şırınga pompalarının 

üzerinde yer alan işaret ve uyarıcıların özenle tasarlanmış olması, acil bir durum ile 

karşılaşıldığında sistemin kolayca kontrol edilebilmesi gerekir.  

Tıbbi müdahalenin yapıldığı ortamlarda şırınga pompaları  genellikle birden fazla 

uzman tarafından kontrol edilmekte yada izlenmektedir. Bir çok hemşire günde  

birden fazla farklı modele ait şırınga pompası ile çalışabilmektedir. Çalışma yükleri 

göz önüne alındığında hata riskinin yüksekliği tahmin edilebilir. Kullanıcıdan 

kaynaklanan hatalar dışında cihaz tarafından oluşabilecek bir hata da hasta üzerinde 
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istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Cihaz kontrol devrelerinde oluşabilecek bir 

hesaplama hatası, kalibrasyonu yapılmamış, yada yanlış yapılmış bir sensörden 

okunan değerden kaynaklanan hata, motor tarafından eksik yada fazla atılmış bir 

adım gibi bir çok etki yanlış bir tedavinin uygulanmasına yol açabilir. 

 

Şekil 2.2 : Bilgi ve Sıvı Transferinde Oluşabilecek Muhtemel Hatalar [11]. 

Tıbbi müdahale de görev alan personeller cihaz üretici yada servisleri tarafından 

şırınga pompalarının nasıl kullanılması gerektiği konusunda eğitim programlarına 

alınmaktadırlar. Genel olarak bu eğitimlerde kullanıcı hataları ön plana çıkarılıyor ve 

cihazın güvenilirliğinden bahsediliyor olsa da, cihazın teknik yetersizlikten 

kaynaklanan hatalarında irdilenmesi önem taşımaktadır. Şırınga pompalarının bilgi 

akış sürecinden sıvı transferine kadar olan süreçte oluşabilecek muhtemel hatalar 

Şekil-2.2 ‘de gösterilmiştir. 

2.1.3.1 Doktorlardan Kaynaklanan Reçete Hataları 

Doktorun bilgi eksikliği yada hasta durumunun yanlış değerlendirilmesinden 

kaynaklanmayan ilaç dozaj seviyesi ile ilgili hata olasılığı yüksektir. Doktorlar ilaç 

ve medikal bilgileri, hasta takibini ve kontrolünü bilgisayar yada el tipi cihazlar ile 

yapmakta,bu cihazlarla çevrimiçi veritabanlarına bağlanmaktadırlar[12]. Bu durumda 

bilgi teknolojilerini kullanırken yapılan yanlışlardan dolayı ilaç miktarının 

hesaplanması yada bulunması ile ilgili hata olasılıkları doğmaktadır. 
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2.1.3.2 Bilgi Transferi-Reçete Gösterim Hatası 

Reçete gösterim hataları genellikle doğru olmayan yada okunamayacak kadar kötü 

yazılması durumunda gerçekleşmektedir. Doktorların bir çoğu okunması pek de 

kolay olmayan bir düzende ilaç isim ve miktarlarını ilgili dökümanlara kayıt 

etmektedir. Ayrıca standart olmayan, karmaşık kısaltmaların kullanıldığı el yazısı 

reçeteler de bir çok hatanın oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum, sembol yada 

kısaltmaların yanlış bir şekilde değerlendirilmesine ve böylece yanlış tipte ilaç 

seçilmesine neden olabilecek bir potansiyeli oluşturmaktadır [13]. 

2.1.3.3 İlaç Uygulama Hatası 

Eczanelerden reçetenin okunamaması sonucu yanlış ilaç, yanlış miktarda 

gönderilebilir. Genellikle yapılan hatalar,  istenen ilacın yanlış seviyelerde, yanlış 

miktarda yada istenmeyen yoğunlukta, istenmeyen bir ilacın gönderilmesi 

şeklindedir [14]. Bu tip hatalar okunuşu yada yazılışı birbirine benzeyen ilaçlar 

arasında, aşırı çalışma yükü, oyalanma, eczane çalışma modelleri, molaların azlığı, 

yazılım hataları yada yetersiz ışıklandırma gibi etkenlere bağlı olarak 

gerçekleşmektedir [14-16]. Bu hataların önüne geçmenin bir yolu taratıldığında ilaçla 

ilgili tüm detaylı bilginin ekranda görüntülenebildiği  barkod sistemini kullanmaktır. 

Şırınga pompaları gibi medikal cihazlara barkodları okuma yeteneği 

kazandırıldığında, doğru olmayan bir ilaç sisteme takıldığında tanınacağı için  

tedavideki hata riski önemli ölçülerde azaltılmış olacaktır.   

2.1.3.4 İlaç Etiket Hatası 

Bazı durumlarda ilaçla birlikte gelen etiket,  prospektüs yada açıklamalar yanlış 

anlaşılmalara neden olabilecek şekilde, özenli bir çalışma yapılmadan 

yazılabilmektedir. Yanlış değerlendirilebilecek bilgiler hatalara neden 

olabilmektedir. 

2.1.3.5 Hesaplama Hataları 

Hastaya uygulanacak ilacın miktarı ve infüzyon süresi genellikle sonucu doğru 

olmayan bir şekilde hesap makinası kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle 

zihinden yada makina ile yapılan hesaplamalardaki bir yanlış, önemli sonuçlar 

doğurabilmektedir. Tıbbi tedavi ortamlarında kullanılan hesap makineleri yada 

benzer cihazlar ile yapılan yanlış ve hataları inceleyen geniş bir araştırma  

(Thimbleby), şırınga pompaları ile hatalar arasındaki ilişkiyi göstermektedir [17]. 
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Tedavi uzmanı gerekli ilaç miktarı ile ilgili işlem hatası yaptığında, ondalık sayılarla 

ilgili kaydırma yaptığında yada yanlış bir rakama bastığında hasta için risk taşıyan 

bir eylemi başlatmış olur.  

2.1.3.6 İkinci Kontrol Hataları 

Pompalar ile yapılan ilaç tedavilerinde, hesaplama ve cihaza giriş yapılan bilgi  

hatalarını azaltabilmek yada ortadan kaldırabilmek için ikinci kontrol mekanizması 

kullanılabilir.  Fakat mekanizma genellikle etkili bir biçimde kullanılamamaktadır.  

Değerleri giren kişi tarafından ikincil kontrolün yapılması doğru sonuçlar 

üretememekte, kişinin kendi hatasını bulması kolay olmamaktadır. Etkili bir biçimde 

bu mekanizmanın kullanılabilmesi için değerleri giren kişi haricinde başka biri 

tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Benzer şekilde farklı biri tarafından 

yapılan kontrollerde de benzer hatalar oluşabilir. Kontrol işleminin, psikolojik olarak 

meslektaşının doğru değerler girdiği ön koşuluna sahip olmayan bireyler tarafından 

yapılmasına özen gösterilmelidir [18].   

2.1.3.7 Programlama Hataları 

Hataların bir kısmı da şırınga pompalarının kendilerinden kaynaklanmaktadır. 

Donanım yada yazılımdan kaynaklanmak yerine bu hatalar şırınga pompalarının kötü 

tasarımından meydana gelmektedir. Tasarım problemlerinden bir tanesi kullanıcı 

arayüzlerinin uygun olmayan ve işe yaramayan bir biçimde üretilmiş olmasıdır. 

Kullanıcı arayüzleri ile ilgili bir diğer sorun ise tasarım klavuzlarının deneysel 

araştırma yada bilgilere dayanmadan gelişi güzel bir biçimde hazırlanmış olmasıdır. 

Efektif bir kullanıcı arayüzü, kullanıcının bilişsel algısını doğru yönde kullanmasını 

sağlayarak hata yada yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermeyecek şekilde sürecin 

ilerlemesini sağlamalıdır.  

Şırınga pompalarının bir kısmı anlaşılması zor yazılımlara,  mantıksız özelliklere,  

yöntem hatalarına, ve güvenlik açıklarına sahiptir. Benzer bir çok problem cihazların 

programlamasının doğru şekilde yapılamamasına yol açarak, kullanım zorluğu 

oluşturmakta, dolaylı olarak hatalara sebebiyet vermektedir. Bir hastanın 

kaybedilmesine yol açan buna benzer bir tasarım hatası Grissinger tarafından rapor 

edilmektedir [19].  Cihaz onaylanmadığı takdirde eski ayarlarına dönen bir özelliğe 

sahip iken, tedavi uzmanı bilgisizliği nedeniyle girdiği ilaç parametrelerini 
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onaylamamıştır. Bu durumda cihaz bir önceki hastaya uygulanan ilaç değerleri ile 

çalışmış ve hastaya yanlış miktarlarda tedavi uygulanmıştır. 

Programlama ve arayüz hatalarının yanı sıra doğru olan reçete, akış hızı ve 

hesaplanmış  değerlerin cihaza doğru aktarılması gerekmektedir. Bu noktada 

kullanıcının cihaz giriş aygıtlarını doğru yorumlayarak hataya sebebiyet vermemesi 

gerekmektedir. Yanıltıcı ve tehlikeli tasarımlardan kaynaklanan tuşa basma hataları, 

eğitim eksikliği, yada özelleşmiş cihazlarla ilgili kullanım eksikliği gibi nedenlerle 

hatalar meydana gelebilmektedir [20]. 

Medikal cihazların teknik olarak  üzerinde çalışılması gereken en önemli özelliği 

sahip olduğu kullanıcı birimleridir. Vincente tarafından gündeme getirilen bir 

vakada, hemşire içerisinde morfin bulunan 1 mg.mL’lik bir şırıngaya ihtiyaç 

duymuştur [21] . Fakat elinde bir adet 5mg.mL’lik bir şırınga bulunduğundan cihaz 

üzerinde  kullanmış, cihaza 1 mg.mL değerini girmiştir. Akıllı pompa olarak 

adlandırılan bir cihaz olmasına rağmen girilen yanlış yoğunluk değerini 

algılayamamıştır. Buna benzer hataların önüne geçilebilmesi için barkod sisteminin 

cihazlar üzerinde çalışılabilir hale getirilmesi gerekmektedir. 

2.1.3.8 Cihaz Hataları 

Son olarak yazılım yada donanım hatalarından kaynaklanan nedenlerle şırınga 

pompaları yanlış değerlerde sıvının hastaya verilemesini sağlayabilmektedir.  

Kullanıcıdan kaynaklanan  hataların sayısının donanımsal yada yazılımsal teknik  

hataların sayısından daha çok olduğu bilinmektedir. Bazı üreticiler yazılım eksikleri 

yada yanlışlarını ürünlerini geri çağırarak düzeltme yoluna gitmektedirler. Bu teknik 

sorunlar içerisinde sürekli akış sağlayamama, sesli uyarı sistemindeki arızalar, ekran 

değerlerindeki yanlışlar, sistem çökmesi, beklenmeyen itme ve geri çekme 

hareketleri, dahili hesaplama hataları ve eksik özellikler sayılabilir [22]. Bu hatalar 

iyi bir mühendislik ve dikkatli medikal çalışanlar ile önlenebilir. 
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3. PİEZOREZİSTİF ALGILAYICILAR 

3.1 Piezorezistivite Teorisi 

Piezoresistif etki 1856 yılında Lord Kelvin tarafından bulunmuştur. Sensör 

mekanizmalarının oluşturulmasında geniş bir kullanım alanı bulmuştur , bir çok 

uygulamada sıvı yada gaz akışı değişimlerini belirlemek, basınç ve kuvvet ölçümü 

yapabilmek için sıklıkla kulanılmaktadır.  

Malzemenin resistivitesi uygulanan mekanik kuvvete karşılık  malzemenin atom 

konumlarına, gerilme ve deformasyonu da içeren  pek çok dış faktörlere bağlı olarak 

değişmektedir. Malzeme üzerine uygulanan basınçla herhangi biratomun diğer 

atomlara göre konumunun değişimi, elektriksel direncinin değişiminesebep 

olmaktadır.  

Kristal yapılı malzemelerde, enerji bantları Pauli Exclusion Kuralına göre 

doldurulurve burada bazı en yüksek doldurma seviyeleri oluşur. Metallerde, bu en 

yüksekdoldurma seviyeleri bandın orta kısmında yer alır ve bu yüzden çok sayıdaki 

boşalanlar enerji bakımından bu yüksek seviyede doldurulmuş alanlara komşudur. 

Eğermetale herhangi bir doğrultuda elektrik alanı uygulanırsa, bu tabakaların 

yavaşçailerlemesi akımla sonuçlanır. Metale gerilim uygulandığında, iç atomların 

konumudeğişir. Bu değişim enerji bantlarını deforme eder ve sonuçta 

malzemeniniletkenliğinde küçük değişimler meydana gelir [23]. 

Diğer taraftan, bu en yüksek dolma seviyesi yarıiletkenlerde valans 

bantlarınınkenarlarında oluşmaktadır ve iletken bant gerçek yarıiletkenler için boştur. 

Eğer biryarıiletkenin atom yapısı, bu yarıiletkenin üzerine uygulanan gerilim 

vasıtasıyladeğişirse bant – kenar enerjileri küçük miktarlarda hareket eder. Bu küçük 

hareketler,büyük iletkenlik değişimlerine sebep olur. Bu etki ayrıca yöne bağımlıdır 

ve elektrikiletkenliği bazı yönlerde artarken diğerlerinde azalır [23]. 
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Sensör üzerine etki eden kuvvet sayesinde hacimde değişim gözlenir, hacimdeki bu 

değişim valans ve bantlar arasındaki enerji boşluklarında değişime neden 

olmaktadır.Böylelikle mekanik etki değişimi ile elektriksel değişim arasında bir 

bağlantı kurulmaktadır. Değişimin miktarı mekanik etkiyi anlamlı hale getirmemizi 

sağlamaktadır. 

Günümüzde hala gelişme aşamasında olmasına rağmen MEMS (Micro Electro 

Mechanical Sensor)imalat ve tasarımında oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Birçok çeşitte ivme ölçerler, dokunmatik sensörler, akış sensörleri, mekanik 

elemanların yapısal analizinde kullanılan sensörler, kimyasal ve biyolojik sensörler 

gibi algılayıcıların prensibinde piezoresistivite kullanılmaktadır. 

Akım ve elektrik alanı arasındaki ilişkiyi kullanarak piezorezistif etkiyi aşağıdaki 

şekilde açıklayabiliriz [23]. 

 [
  

  

  

]  [

      

      

      

]  [
  
  
  

] (3.1) 

Eşitlikte,    ve    (i=1..3 olmak üzere) sırasıyla elektrik alan vektörü ve akım 

vektörünü temsil etmektedir. Resistivite tensörü   şeklinde ifade edilmiştir. Kristal 

yapılı malzemelerde, 9 bileşenli rezistivite tensörü, kristalin simetrik yapısına göre 

sadece 6 bağımsız tensöre indirgenebilir. Malzeme üzerine uygulanan bir gerilim 

bulunmuyorsa  
 
  

 
 ve  

 
 değerleri birbirine eşit kabul edilir ve yalnızca   ile ifade 

edilir. Malzemeye herhangi bir gerilim uygulandığında,direnç bileşenleri ilk 

değerlerinden saparak hiçbir zaman eşit olmayabilirler. 

Bir cisim üzerindeki gerilme kuvvetlerini analiz etmek için normal gerilmeleri ve 

kayma gerilmelerini incelememiz gerekir. Kübik bir yapıya sahip olduğunu 

varsaydığımız cisim üzerindeki normal gerilmeleri σ şeklinde gösterilebilmektedir. 

Kayma gerilimleri ise τ şeklinde ifade edilebilmektedir.  Şekil 3.1 ‘de kübik yapıdaki 

bir cisim üzerinde gerilmeler vektor biçiminde gösterilmiştir. 

Belirtilen gerilimler cismin altı yüzünde çeşitli direnç değişimlerinin görülmesine 

sebep olur. Direnç bileşenleri aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 
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  (3.2) 

 

Şekil 3.1 :Kuvvet yada basınç uygulanması sonucu cisim üzerinde meydana gelen        

normal (           gerilmeler ile kayma (           gerilmeleri. 

Burada,     (i=1…6) malzemenin farklı yönlerindeki dirençlerde meydana 

gelendeğişimlerdir. Piezorezistif etki, bu altı direnç bileşeninin her birinin 

   

 
kesirseldirenç değişimlerine bağlı olarak açıklanabilir. Bu ise 36 bağımsız 

değişkenli 6x6 lıkmatrise sebep olur. Tanım olarak, bu matristeki her eleman bir     

ile gösterilenpiezorezistif katsayı olarak adlandırılır ve birimi     dir (yada 

herhangi bir basınçbiriminin tersi şeklinde ifade edilir) [23]. 

Bu 36 değişkeni bulmak için, 36 bağımsız ölçüm yapılmalıdır. Kristal 

yapılımalzemenin simetrisine bağlı olarak, bağımsız bileşenlerin sayısı önemli 

miktardaazalır. Kübik kristal yapılı Si malzeme için               olarak adlandırılan 

üçbağımsız katsayı kalır. Sonuç olarak, 
   

 
asağıdaki gibi yazılabilir [23]: 

 



22 

 
 

 

[
 
 
 
 
 
   

   

   

   

   

   ]
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
              

               

               

   
   
   

   
   
   

       
       
       ]

 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
  

  
  

  
  

  ]
 
 
 
 
 

 (3.3) 

Bu bilgiler ışığında 3.1, 3.2 ve 3.3 eşitliklerinin ortak çözümü sonucu  Şekil 3.1 ‘de 

gösterilen kübik yapılı bir kafeste oluşacak elektrik alan aşağıdaki şekilde ifade 

edilebilir. 

 

 (3.4) 

 

Üstteki denklemlerdeki ilk terimler gerilmesiz iletken dağılımıyla ilişkilidir. 

İkinciterimler ise akım yönündeki piezorezistif etkiyi gösterirken üçüncü ve 

dördüncüterimler ise, gerilme altındaki yarıiletken kafes yapının daha karmaşık 

doğaya sahipolan piezorezistif davranışını açıklamakta kullanılır [23]. 

Bu denklemlerdeki piezorezistif katsayılar (π’ler) birer malzeme özelliği 

olup,malzemenin gömme tipine (n veya p tipi) bağlı olarak artı veya eksi değerler 

alabilir.Ayrıca, gömme sıcaklığına ve sıcaklığa bağlıdır. Üstteki denklemler sadece 

homojen biryapı için doğrudur. Gerçek aygıtları modellemede, boyut 

değişimininetkileri hesaplamaları içermektedir. Fakat bu etkileri ihmal ederek, hala 

uygunsonuçlar elde edilir [23]. 

Yukarıdaki bütün açıklamalar kristal eksen doğrultusundaki bir koordinat sistemi 

bazalınarak yapılır. Diğer taraftan gerçek uygulamalarda bu durum böyle 

olmayabilir.Farklı kristal doğrultulardaki değisimleri hesaplamak gereklidir. Bu 

problemi elealmak için orijinal eksenler yeni eksenlere dönüştürülür, alttaki yöntem 

bu dönüşümleriçin kullanılabilir [23]. 

 

                    (              (           

                    (              (           

                    (              (           
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3.2 Enine ve Boyuna Piezorezistif Katsayı 

Piezoresistif mekanizmaları, genel olarak , boyuna piezodirenç ve enine piezodirenç 

olmak üzereiki şekilde sınıflandırabiliriz. Boyuna piezodirenç oluşumunda  gerilme, 

elektrik alan ve akım tek yönlüdür.Gerilmeve direnç değişimi, boyuna piezorezistif 

katsayı (    ile ilişkilidir.Boyuna piezorezistif katsayı aşağıdaki gibi yazılabilir. 

 

Şekil 3.2 :(a) Uygulanan kuvvet yönüne göre boyuna piezodirenç oluşumu (b-c) 

Uygulanan kuvvet yönüne göre enine piezodirenç oluşumu. 

                        (            (  
   

    
   

    
   

       (3.5) 

Boyuna piezodirenç oluşumunda da elektrik alanı ve akım tek eksenlidir, 

fakatgerilme her iki büyüklüğe de diktir. Direnç ve uygulanan kuvvet tarafından 

oluşan gerilme arasındaki ilişki, enine piezorezistif katsayı aşağıdaki eşitlikle ifade 

edilebilmektedir. 

                                 (            (  
   

    
   

    
   

    (3.6) 

(100) düzlemi silikon tabakası üzerindeki <110> ekseni boyunca yerlesen 

dirençlergenellikle piezorezistif sensör imalatı için tercih edilmektedir. Bunun 

sebebi, diğerseçeneklere oranla bu seçimin daha üstün mekanik özelliklere sahip 
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olması ve imalatsüresince (100) düzlemi tabakalarıyla diyafram yapımının daha 

kolay olmasıdır. Şekil 3.3’de p-tipi silisyum için (100) düzleminde ve oda 

sıcaklığındakipiezodirençlilik katsayıları gösterilmiştir [23].  

 

Şekil 3.3 : Silisyum (P-tipi)  için (100) düzleminde ve oda sıcaklığındaki 

piezodirençlilik katsayıları [23]. 

Tablo 3.1’de enine ve boyuna piezorezistif katsayıların çeşitli doğrultulardaki 

değerleri gösterilmiştir. 

Malzemenin piezorezistif direnç katsayısı  tabaka kalınlığına bağlı olarak 

değişmemektedir, aynı yüzey alanına sahip fakat farklı kalınlıklardaki malzemelerin 

aynı sıcaklıklarda benzer piezoresistif katsayılar ürettiği görülmüştür. Bu nedenle, 

tabaka kalınlığı piozeresistivite ile orantılı şekilde değişmemektedir [23]. 

Piezorezistif katsayıları etkileyen faktörlerden birisi piezorezistif malzemeningömme 

konsantrasyonudur. Düşük gömme konsantrasyonu için piezorezistifkatsayılar, 
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silikonun gömme yoğunluğundaki çeşitliliklerden etkilenmemiştir. Fakatgömme 

yoğunluğu artarsa, piezorezistif katsayılar azalmaya eğilimli olur. 

Çizelge 3.1 : Doğrultu yönüne göre piezoresistive katsayıları. 

Boyuna Etki    Enine Etki    

<100>     <010>     

<001>     <110>     

<111> 
 

 
 (               <1 ̅ > 

 

 
 (              

<11 ̅> 
 

 
 (             <111> 

 

 
 (              

<11 ̅> 
 

 
 (             <001>     

<1 ̅ > 
 

 
 (             <1 ̅ > 

 

 
 (             

Many-valley yöntemi , artan sıcaklıkla birlikte piezorezistif katsayılarında 

düşüşolacağını öngörenmektedir [24]. Belirli bir yüzey alanı için, sıcaklık değişimi 

ile piezoresistif katsayı değişmiyorsa, gömme konstantrasyonun azalmasıyla 

sıcaklığın daha etkili olduğu görülmektedir. 

Sıcaklığın sıfır olduğu değerlerde piezoresistif katsayının logaritması ile sıcaklığın 

logaritması doğrusal olarak değişmektedir. Fakat sıcaklık arttığında doğrusallık 

bozulmaktadır. Sıcaklığın oda şartlarına kadar yükselmesi durumunda doğrusallık 

tekrar elde edilmektedir. 

    
 

 
 (3.7) 

Buraya kadar uygulanan kuvvete karşılık piezoresistive katsayıların nasıl değiştiği ile 

ilgili analiz gerçekleştirildi. Direnç değerinin nelere bağlı olduğunu ve  nasıl 

değiştiğini (3.7) eşitliği tanımlamaktadır. Uygulanan gerilime bağlı olarak 

malzemenin uzunluğunda yada kesit alanında değişim görülmektedir. Malzemenin 

uzunluğundaki değişim direnç değerini doğru orantılı bir şekilde etkilerken, alandaki 
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değişim ters orantılı bir biçimde etkilemektedir. Bağıl direnç katsayısı ( )  

malzemenin özelliğine göre değişiklik gösteren bir sabittir.  

 

Şekil 3.4 :Sıcaklık ve piezoresistive katsayıların logaritmik ilişkisi [23]. 

Film şeklinde tasarlanmış bir yüzey alanı düşündüğümüzde gerilme ya yatay 

doğrultuda uygulanmalı yada dikey doğrultuda uygulanmalıdır. Yatay doğrultuda 

uygulandığı durumda sonlu Poisson oranlarına göre (Şekil 3.5)  kuvvet yüzey alanda 

değişim yaşanmasına neden olur. Bu etki uygulanan kuvvetin şiddetine oranlı olarak 

verimli bir sonuç vermemektedir. 

İkinci durum, kuvvetin yüzey alana dik doğrultuda uygulandığı varsayılırsa kuvvet 

değişimine daha hassas cevap veren bir değişim görülür. Kuvvet direk olarak yüzey 

alanda değişime sebep olmaktadır. Böylelikle üretilen cevap gerilmenin bir 

fonksiyonu olarak değişmektedir. İkinci yolla üretilen cevabın ilk yolla üretilen 

cevaptan daha etkili bir sonuç ürettiği bilinmektedir. 

   
  ̅

  
 (3.8) 

Üzerine uygulanan kuvvete en güzel direnç değişimi cevap olarak üreten 

malzemelerden biri silikondur. Genel olarak yarı iletken malzemeler, üzerlerine 

uygulanan gerilmeye karşılık etkileyici bir biçimde direnç değişimi gösterirler. Bu 

direnç değişimi yarı iletken malzemelerinin yük taşıyıcı mobiliteleri ile ilişkilidir. 

Verilen eşitlikte (3.8) mobilite µ ile gösterilmişken, q birim yük taşıyıcıdaki yük 

miktarını,  ̅ taşıyı çarpışmalarındaki ortalama geçen süreyi,    kristal kafesteki 

taşıyıcının efektif kütlesini simgelemektedir. 
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Şekil 3.5 : Yatay ve düşey doğrultularda uygulanan kuvvetlere karşılık oluşan boyut 

 değişiklikleri. 

 

Normal bir gerilme altında piezodirenç davranışının makroskopik düzeyde 

inceleyecek olursak, malzemedeki direnç değişiminin uygulanan gerilim ile 

aşağıdaki şekilde bağlantılı olduğunu görürüz. 

 
  

 
   

  

 
 (3.9) 

Sabit bir sayı olan G, piezodirencin ölçü faktörü olarak adlandırılır. G sabitini 

bulmak için aşağıda verilen denklemden yararlanılabilir. 

   
  

 
  

 

 
  

  
 (3.10) 

Direnç değişimi temel olarak dikey doğrultuda kuvvet uygulandığında ölçülmektedir. 

Fakat dışarıdan uygulanan kuvvetin temel olarak üç adet bileşeni bulunmaktadır. Bu 

kuvvetlerden biri düşey doğrultuda, diğerleri de bu kuvvete 90 derece açı yapan 

kuvvetlerdir. Piezodirenç özelliği gösteren malzeme düşey ve yatay doğrultudaki 

kuvvet bileşenlerine farklı şekilde tepki göstermektedir. Düşey doğrultuda direnç 

değişimine neden olan bileşene düşey piezoresistivite, düşey gerilimle oluşan direnç 

değişimine ise düşey ölçü faktörü denir. Benzer şekilde yatay gerilme bileşenine 

yatay piezoresistivite,yatay gerilimle oluşan direnç değişimine ise yatay ölçü faktörü 

denilmektedir.  
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Her piezoresistif malzemenin yatay ve düşey ölçü faktörleri birbirinden farklı 

değerlerdedir. Bu farklılık malzemenin katkı yoğunluğuna ve katkıda kullanılan 

malzemenin tipine göre değişiklik gösterebilir [25]. Polykristal silikonda yatay ölçü 

faktörü genellikle düşey ölçü faktöründen küçüktür.  

Piezoresisitif özelliğe sahip bir malzemenin üzerine kuvvet uygulandığında, 

uygulanan kuvvetin açısına bağlı olmakla beraber genellikle hem düşey de hemde 

yatay da kuvvet bileşenleri görülmektedir. Bu noktada herhangi bir bileşen diğerine 

göre daha baskın olmuş olsa bile, malzemenin üreteceği cevap her iki yönde oluşan 

kuvvetin oluşturduğu etkinin toplamı şeklinde olacaktır. 

 
  

 
 (

  

 
)       (

  

 
)        (3.11) 

Yatay ve düşey gerilmeleri gösteren üç farklı piezoresistif malzemenin sensör olarak 

kullanımı Şekil 3.2’ de gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.6 : Wheatstone Köprüsü. 

Düşey gerilmenin baskın olduğu kuvvet  Şekil 3.2a’da görülürken, yatay gerilmenin 

baskın olduğu Şekil 3.2b’de yer alan gösterimden anlaşılmaktadır. 

3.3 Wheatstone Köprüsü 

Direnç değişimi genel olarak Wheatstone köprüsü kurularak elde edilir. Direnç 

değişimlerinin çok küçük değer aralıklarında olduğu durumlarda, ölçümlerin doğru 

ve yüksek çözünürlüklerde yapılabilmesi amacıyla bazı devre modelleri 

geliştirilmiştir. Bunlardan yaygın olarak kullanılan model, 1843 yılında İngiliz fizikçi 

Charles Wheatstone tarafından önerilen ve kendi adıyla anılan Wheatstone 

köprüsüdür. Temel olarak, Wheatstone köprüsü gerilim bölücü prensibine dayalı bir 
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modeldir. Şekil 3.6’da gösterildiği gibi iki gerilim bölücünün paralel bağlanmasıyla 

Wheatstone köprüsü oluşturulmaktadır.  

Wheatstone köprüsünde görüldüğü gibi, (Şekil 3.6) kare biçiminde bağlanmış 

dirençlerin karşılıklı seri bağlandığı iki köşesine beslemegerilimi uygulanır, diğer 

seri bağlanmış karşılıklı köşelerin arasındaki gerilim farkı köprüden elde edilen 

sonuç bilgisidir . Alınan bilgi , A ve B noktaları arasındaki gerilim farkına eşittir. A 

noktasında elde edilen gerilim aşağıdaki eşitlikle bulunmaktadır. 

    
  

     
    (3.12) 

B noktasındaki gerilim ise 3.13’ de gösterilen eşitlik ile bulunmaktadır. 

                                                       
  

     
    (3.13) 

Çıkış gerilimi A ve B noktalarını arasındaki gerilim farkıdır. A ve B noktalarındaki 

gerilimi ifade eden eşitlik (3.12) ve (3.13) kullanılarak aşağıdaki ifade elde edilebilir. 

            
         

(      (      
    (3.14) 

Çoğu uygulamada dirençlerin değerleri birbirlerine eşdeğer seçilir. Direnç değerlerini 

R ile ifade ettiğimiz durumda Şekil 3.6b ‘de gösterilen devre elde edilir. Bu 

koşullarda    direncini aşağıdaki şekilde tanımlayacak olursak, 

          (3.15) 

Çıkış gerilimi (3.16)’de tanımlanan eşitlikle ifade edilir. 

     (
   

     
)    (3.16) 

Çoğu piezoresistif sensör ve malzeme ısıya duyarlı olarak cevap üretir. Ortamın 

sıcaklığının devre çıkışına etki etmesini önlemek için Wheatstone köprüsünden 

yararlanılabilir. Ortam sıcaklığındaki değişim bütün dirençler üzerinde aynı 

oranlarda etki oluşturacaktır. Başka bir değişle, ortam sıcaklığı ile oluşan etki 

eşitliğin pay ve paydasında yer alan dirençlerde aynı oranda değişim 

oluşturacağından, birbirlerini telafi edeceklerdir. 
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3.3.1 Wheatstone Köprü Çeşitleri 

Kullanım alanlarına göre Wheatstone köprü çeşitleri avantajlar sağlamaktadır. 

Çeyrek, Yarım ve Tam Wheatstone köprüsü olmak üzere üç şekilde 

sınıflandırılmaktadır. 

3.3.1.1 Çeyrek Wheatstone Köprüsü 

Çeyrek Wheatstone köprü uygulamasında bir adet değişken değere sahip direnç 

kullanılmaktadır.  

 

Şekil 3.7 : Çeyrek Wheatstone Köprüsü. 

Şekil 3.7’ de çeyrek wheatstone köprüsünün devresi görülmektedir.    direncinin 

değerinin  R kadar değiştiğini düşünürsek ve (3.15) eşitliğinde verilen denklemde 

   yerine direnç değişimini ifade eden    + R ifadesini koyarsak aşağıda yer alan 

ifadeyi elde ederiz. 

     
(             

(      ((         )
    (3.17) 

Uygulamada genellikle dirençlerin birbirlerine eşdeğer seçildiğini söylemiştik. Tüm 

dirençler birbirine eşit veR kadar seçilirse (3.17) ‘de belirtilen eşitlik aşağıdaki 

şekilde elde edilir. 

     
         

(        
    (3.18) 

Eşitlik (3.18)’ de paydada yer alan 2R+ R ifadesinde,  R değeri 2R değerine kıyasla 

çok küçük bir değer olduğundan ( R <<2R),  R ihmal edilebilir.  

     
  

  
    (3.19) 

 

Paydada yer alan  R değeri ihmal edildiğinde yukarıdaki ifade elde edilmektedir. 
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3.3.1.2 Yarım Wheatstone Köprüsü 

Sıcaklık etkisinin önemli olduğu uygulamalarda iki yada dört adet algılayıcı 

kullanılabilmektedir. İki adet algılayıcı ile kurulan Wheatstone köprüsüne Yarım 

Wheatstone Köprüsü adı verilir. 

 

Şekil 3.8 : Yarım Wheatstone Köprüsü. 

Mekanik olarak etkin bir biçimde yerleştirilien algılayıcılardan birinin sıkıştırma 

etkisiyle direnci artarken, diğerinin çekmeetkisiyle direnci azalmaktadır. Tüm 

algılayıcılar aynı sıcaklık etkisine mağruz kaldığı için sıcaklığa bağlı direnç değişimi 

tüm algılayıcılarda aynı oranda olacaktır. Aynı değerler eşitlikte birbirlerini yok 

edecektir.  Böylece çıkış geriliminde sıcaklığa bağlı bir etki ölçülemeyecektir. 

Yarım Wheatstone köprüsünde         ve         kabul edilip eşitlik 

(3.15) ’ de yer alan genel formüle direnç değerleri yerleştirildiğinde aşağıdaki 

ifadeye ulaşılmaktadır. 

     
 (         (      

(        (        
    (3.20) 

Tüm direnç değerleri R olarak kabul edilir ve 3.19 eşitliğinde yerine yerleştirilirse 

aşağıdaki formül elde edilir. 

     
     

(        
    (3.21) 

Algılayıcıların cinsine göre direnç değişimi küçük değerlerde olabilir, eşitlik (3.21)’ 

de    değişiminin R direnç değerine göre çok küçük kabul edilip ihmal edildiğinde 

aşağıdaki ifade elde edilir. 

     
  

  
    (3.22) 
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Eşitlikten de anlaşıldığı gibi Yarım Wheatstone köprüsünde Çeyrek Wheatstone 

köprüsüne göre çıkış gerilimi iki kat fazladır. 

3.3.1.3 Tam Wheatstone Köprüsü 

Sıcaklık etkisinin ortadan kaldırabimek için  dört adet algılayıcı ile kurulan 

Wheatstone köprüsüne Tam Wheatstone Köprüsü adı verilir. Örnek devre Şekil 3.9’ 

da görülmektedir. 

 

Şekil 3.9 : Tam Wheatstone Köprüsü. 

Tam Wheatstone köprüsünde algılayıcılardan ikisinin sıkıştırma etkisiyle direnci 

artarken, diğer ikisinin çekmeetkisiyle direnci azalmaktadır. 

Tam Wheatstone köprüsünde            ve             kabul 

edilip eşitlik (3.23) ’ de yer alan genel formüle direnç değerleri yerleştirildiğinde 

aşağıdaki ifadeye ulaşılmaktadır. 

     
  

 
    (3.23) 

Tam Wheatstone köprüsü yarım Wheatstone köprüsüyle karşılaştırıldığında iki  katı 

daha fazla çıkış gerilimi üretirken, Tam Wheatstone köprü çıkış gerilimi çeyrek 

Wheatstone köprü çıkış geriliminin dört katıdır. 
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4. ŞIRINGA POMPASI 

4.1 Şırınga Pompa Yapısı 

Yeni  nesil şırınga pompaları modüler yapıda tasarlanmaktadır. Böylece birden fazla 

pompa aynı güç kaynağından beslenebilmektedir. Bunun yanında gelişmiş 

haberleşme modülleri ile merkezden takip edilebilmektedir. Şırınganın tüm 

parametreleri ve hata durumları izleyici merkeze bildirilerek, gerekli durumlarda 

gerekli müdahalelerin yapılması sağlanmaktadır. 

 

Şekil 4.1 : BBraun Perfusor fm modeli şırınga pompası. 

Şırınga pompaları yüksek ve düşük hacim değerlerinde hassas ve kesin doğrulukta 

sıvı akışını gerçekleştirebilmektedir. Standart bir cihaz aşağıda tanımlanan 

özelliklere sahiptir. 

 Standart aktarım miktarı 0.1 ml/sa ile 200ml/sa arasındadır. (Bu miktar 

genellikle servis programları ile 999.9 ml/sa değerlerine kadar 

arttırılabilmektedir.) 

 OLED yada LCD ekran ile oluşturulmuş kullanıcı arayüzü bulunmaktadır. 

Ayrıca kullanıcı paneli  çalışma modunu, şarj durumunu göstermek amacıyla 

LED lambalar ile desteklenmiştir. 
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 Kullanıcı panelinde membrane tuştakımı kullanılmıştır. Yeni nesil cihazlarda 

zaman zaman 256x64 piksel boyutunda ekranlar kullanılmaktadır. Bu 

durumda bir kaç düğme fonksiyonel biçimde kullanılarak yazılımsal kontrol 

arttırılmaktadır. 

 Mikroişlemci alt yapısı ile sistem izleme fonksiyonları bulunmaktadır.  

Standart özelliklere sahip bir şırınga pompası aşağıda sıralanmış olan modüllerden 

oluşmaktadır. 

 Tuştakımı 

 Adım Motoru 

 Adım Motor Kodlayıcısı 

 Şırınga Kuvvet Sensörü 

 Şırınga Tutucu ve Algılayıcı 

 Hareket Sınır Sensörü 

 Şırınga Çap Sensörü 

 Şırınga İtici Pozisyon Sansörü 

 Batarya Ünitesi 

 Elektronik Devre Kartı 

 Sürücü Devre Kartı 

 Güç Kaynağı Ünitesi 

 IRDA/RS232/ Hemşire Çağrı Arabirimi 

 Program Yükleyici 

 

4.2 Tuş Takımı 

Şırınga pompalarında genel olarak 4x3 boyutunda matris bağlantılı bir tuştakımı 

kullanılır. Membran şeklinde üretilen 4x3 boyutlu tuştakımları yedi pinli soketlerden 

oluşur. Bu soketlerin dördü tarama sinyali için kullanılırken üçü gelen sinyali 

okumak için kullanılır. Bazı durumlarda tam tersi de söz konusu olabilir.  

Membran üzerine yerleştirilmiş On-Off tuşu ile sistem çalıştırılmaktadır. Ayrıca 

membrane içinde imal edilmiş LED’ler sayesinde batarya yada şebekeden beslenip 

beslenmediği gösterilmektedir. 
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Tuş takımı mikro denetleyicinin dijital uçlarına bağlanır ve dahili osilatör sayesinde 

keypad için tarama sinyali üretilir. Dijital giriş uçlarından da tarama sinyali okunur, 

bu prensiple gelen sayısal değerler anlamlandırılarak tuş kullanımı gerçekleştirilir. 

4.3 Adım Motoru 

Marka ve modele bağlı olarak değişmekle beraber çoğunlukla hareket 

mekanizmalarında iki faz, tek kutuplu 7.5 derece adım motoru 

kullanılmaktadır.Adım motorunu sürücü devre kartı kontrol etmektedir.  

Motorun bir devri tamamlayabilmesi için 48 adım atılması gerekmektedir. Adım 

motoru doğrusal hareketi sağlayan mile bir kayış vasıtası ile bağlanmıştır. Kayışın 

bağlı olduğu dişli oranları 5:1 şeklindedir. Böylece motorun 240 adımı dişli milinde 

1mm’ lik bir yer değişimi oluşturmaktadır.  

4.4 Adım Motor Kodlayıcı 

Motorun dönüş yönü ve attığı tur sayısı motorun miline bağlanmış bir disk yardımı 

ile kodlayıcı tarafından okunur. Enkoder karşılıklı konumlanmış bir LED ve 

fototransistörden oluşmaktadır. Fototransistör doyum ve kesim modlarında 

çalıştırılarak mikro denetleyici yada mikro işlemcinin dijital girişlerine darbe 

sinyaller gönderir. Bu darbeler sayılarak motorun attığı tur sayısı tespit edilmektedir. 

Motorun dönüş yönünü belirlemek için iki adet kodlayıcı kullanmak yeterlidir. Önce 

hangi kodlayıcının aktif olduğuna bakılarak yön tespiti yapılabilir. 

 

Şekil 4.2 : Şırınga Kuvvet Sensör Mekaniği [26]. 
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4.5 Şırınga Kuvvet Sensörü 

Kuvvet sensörü hareket mekanizmasında oluşabilecek tıkanıklıkları algılamak 

amacıyla kullanılmaktadır. Genel olarak strain gauge adı verilen algılayıcılar 

kullanılmakla birlikte piezoresistif sensörlerde piyasadaki ürünlerde yer almaktadır. 

Algılayıcılar, şırınga itici mekanizmasına yerleştirilmektedir. Beklenen gerilmenin 

üzerinde bir değer algılandığında mikro kontrolcü uyarılarak sistem uyarı moduna 

alınmaktadır. 

Şekil 4.2’ de itici mekanizmada yer alan kuvvet sensör mekanizması görülmektedir. 

Numaralandırılan birimler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. 

1. Toprak Bağlantısı 

2. Bağlantı Civatası 

3. Sensör Sürücü Kartı 

4. Strain gauge yada çeşitli kuvvet sensörleri 

4.6 Şırınga Tutucu ve Algılayıcı 

Şırınga tutmaya ve sabitlemeye yarayan bir tutucu ve şırınganın kullanımda olup 

olmadığını kontrol eden foto sensörler kullanılmaktadır. Şırınga tutma 

mekanizmasında iki kanat bulunduğu için iki adet algılayıcı ve şırınganın var olup 

olmadığını kontrol eden başka bir sensör olmak üzere sistemde üç adet algılayıcı 

kullanılmıştır. Işık kayağı olarak LED kullanılmış ve PWM sinyali ile sürülmüştür. 

Üç sensörün gerilim kombinasyonları anlamlandırılarak kontrol sağlanmıştır. Çıkış 

gerilimi Çizelge 4.1’ de gösterilmektedir. 

Çizelge  4.1 : Şırınga Tutucu ve Algılayıcı Çıkış Gerilimi. 

Tutucu Sensörler Şırınga Sensörü Çıkış Gerilimi 

Off Off <0.3V 

On Off ≥0.3V   ≤0.6V 

Off On >0.6V  ≤0.95V 

On On >0.95V  ≤1.4V 
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4.7 Hareket Sınır Sensörü 

Sınır sensörleri güvenlik amacıyla kullanılmaktadır. Milin sınır değerleri aşmaması 

için kullanılmış foto sensörlerdir. Işık kaynağı olarak LED kullanılmış ve PWM ile 

sürülmüşlerdir. Bazı ürünlerde mekanik anahtarlar kullanılmaktadır. Mekanik 

hareket mekanizmansında sorunlar çıkması nedeni ile elektronik çözümlere baş 

vurulmaktadır. 

4.8 Şırınga Çap Sensörü 

Kullanılan şırınganın çapı doğrusal cevap üreten bir potansiyometre ile 

ölçülmektedir. Potansiyometre gerilim bölücü olarak kullanılmaktadır. Orta uçtan 

okunan gerilim kontrol kartı vasıtası ile mikro denetleyici yada mikro işlemcinin 

ADC (Analog-Dijital Çevirici) ucuna gönderilmekte ve şırınganın çap bilgisi elde 

edilmektedir. 

Şırınga çapı ve itici ucun pozisyonu belirlenerek kullanılan hacim hesap 

edilebilmektedir.  

4.9 Şırınga İtici Pozisyon Sensörü 

Bazı uygulamalarda doğrusal hareketi ölçen bir foto sensör kullanılıyor olsa da 

çoğunlukla sonsuz potansiyometre kullanılarak daha kolay ölçümler 

yapılabilmektedir. Kullanılan potansiyometre çok turlu seçilmeli ve yatay konumda 

hareket eden bir dişli bar tarafından kontrol edilmelidir. Hassasiyet göz önünde 

bulundurularak potansiyometre seçimi yapılmalıdır. 

4.10 Batarya Ünitesi 

Şırınga pompaları enerji kesilmelerine karşı çalışmalarını devam ettirebilmek 

amacıyla batarya ünitelerine sahiptirler. Genel olarak piyasada yer alan pompalarda 

Ni-MH (Nikel Metal  Hidrit)  yada NiCd (Nikel Kadminyum) bataryalar 

kullanılmaktadır. Kullanılan motorun ve diğer ekipmanların gücüne göre değişmekle 

birlikte yaygın olarak kullanılan bataryalar 7.2 Volt 2,5 Amper değerlerindedir.  

Bazı uygulamalarda bataryanın gerilimi, sıcaklığı, şarj ve deşarj akımları 

izlenmektedir. Sıcaklık ölçümü için termistör kullanılmaktadır. Elde edilen bilgiler 

bataryanın çalışma süresini hesap etmek için kullanılır. Enerjinin kesilmesi 

sonucunda mikrodenetleycinin resetlenmemesi için hızlı diyotlar kullanılmalıdır. 
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4.11 Elektronik Devre Kartı 

Elektronik devre kartında çoğunlukla aşağıdaki modüller bulunmaktadır. Üretici 

marka ve modellerine göre bu modüllere ek birimler yer alabilmektedir. 

 Mikrodenetleyici/Mikroişlemci Devresi 

 Gösterge Birimi 

 Gösterge Kontrast Düzenleyici 

 RS232 Birimi 

 Watch-dog Devresi 

 PiezotransduserSürücü 

 ReferansGerilim Kaynağı 

 LED Göstergeleri 

4.11.1 Mikrodenetleyici/Mikroişlemci Devresi 

Şırınga pompalarında sistemi kontrol eden, denetleyen, bilgi veren ve bilgi toplayan 

ana birimdir. Genellikle 16 bitlik mikro denetleyicilerden oluşur. Frekans değeri 

kullanılan osilatöre bağlı olmakla birlikte yaygın olarak 20 Mhz olarak seçilir. 

Mikroişlemci yada Mikrodenetleyici devresinin yazılım sistem parametrelerini 

saklayabilmesi için hafıza birimlerine ihtiyacı vardır. İyi tasarlanmış bir sistemde 

yazılım komutlarının saklanacağı en az 1MB Flash Bellek, sistem parametrelerinin 

saklanacağı en az 8KB SPI EEPROM, ve geçici değişkenleri tanımlayabilmek için 

en az 128KB SRAM bulunması gerekmektedir. Her geçen gün piyasadaki rekabet 

nedeniyle şırınga pompalarına yeni özellikler eklenerek sistemler daha karmaşık hale 

getirilmektedir. Bu nedenle donanım kapasitesi de değişmekte daha küçük ve etkin 

çalışan, kapasiteleri daha büyük donanımlar imal edilmektedir. Örnek donanım 

mimarisi Şekil 4.3’de görülmektedir. 

4.11.2 Gösterge Birimi 

Şırınga pompalarında sadece parametrelerin gösterimi yetersiz kalmakta ve dolaylı 

olarak yeni standartların getirilmesi için çaba gösterilmektedir. Yeni cihazlarda 

parametrelerin gösterilmesinin yanında, parametrelerin zamana göre değişimi 

grafikler halinde kaydedilmekte ve gösterilmektedir. Grafik ve parametrelerin etkin 
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bir şekilde gösterilmesi için çoğunlukla 240x64 çözünürlüğünde geniş ekranlar 

kullanılmaktadır. Ekranların ışıkları PWM ile sürülerek parlaklık istenilen değerlerde 

tutulabilmektedir. 

 

Şekil 4.3 : Sistem Blok Diyagramı [27]. 

Ekranlar Grafik LCD yada daha net görüntü sağlayan OLED teknolojisine sahip 

göstergelerden seçilmektedir. Daha eski modelllerde üretici tarafından özel olarak 

tasarlanmış karakter ekranlar da kullanılmaktadır. 

4.11.3 Gösterge Kontrast Düzenleyici 

Kontrast düzenlemesi için 7.5 ile 8.5 Volt arasında değişim gösteren bir DC/DC 

gerilim düzenleyici kullanılmaktadır. 

4.11.4 RS232 Birimi 

RS232 bağlantısı dışarı ile bilgi alışverişinde bulunulması için tasarlanmıştır. Yeni 

cihazlarda RS232 seri bağlantının yerini USB bağlantısı almıştır.  

RS232 bağlantısının sağlıklı yapılabilmesi, kısa devre durumunda devrenin 

korunabilmesi için izole edilmesi gerekmektedir. İzolasyon optokuplör vasıtası ile 

yapılmaktadır. Mikrodenetleyici üzerinde var olan seri haberleşme birimi 

kullanılarak bilgi akışı sağlanmaktadır. Mikrodenetleyici RX ve TX seri haberleşme 

noktaları MAX232 gibi dönüştürücü entegreler kullanılarak bilgisayarın 

yorumlayabileceği işaretlere dönüştürülür. 
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USB yada RS232 ile sağlanmış seri haberleşme yeni cihazlarda kullanıcı  

bilgisayarlarıyla tek noktadan izleme yapılabilmesi için kullanılmakta, ve veriler 

kaydedilip komut alınabilmektedir.  

4.11.5 WatchDog Devresi 

WatchDog devresi mikro denetleyici yada mikro işlemci platformu kullanan 

sistemlerde genel akışın bozulupbozulmadığını kontrol etmek için kullanılır. 

Haberleşme ve komut işleme mekanizmasında hata oluştuğunda WatchDog uyarılır 

ve koruma basamakları işleme alınır.  

Sistemden sisteme değişmekle birlikte 0-6 sn aralığında beklenen işlemler 

gerçekleşmez, haberleşme sağlanamazsa WatchDog pini uyarılır. 

Standart özelliklere sahip bir perfüzyon pompası WatchDog pini aktifleştiğinde 

aşağıdaki koruma önlemlerini almalıdır. 

1. Motor durdurulmalıdır. 

2. Kullanıcı arayüzünde hata modunu bildiren göstergeler aktif edilmelidir. 

3. Bildirim amaçlı olarak Personel Çağırma sistemine bilgi aktarılmalıdır. 

4. Buzzer yardımıyla sesli uyarı verilmelidir. 

5. WatchDog moduna geçildiğini bir ekran yada gösterge yardımıyla kullanıcı 

yada servis elemanına bildirmelidir. 

WatchDog devresi donanımsal hatalarının yanında motorun dönüş hareketlerinde de 

uyarılmalıdır. Eğer motora bağlı itici mekanizma ileri dönüş komutu verilmesine 

rağmen geriye doğru hareket ediyorsa WatchDog devresi aktif duruma gelmelidir. 

4.11.6 PiezoTransduser Sürücü 

Perfüzyon pompalarında  sesli uyarı için genel kullanım mikrodenetleyicinin PWM 

çıkışını kullanmaktır. Taşıyıcı ferkans üçüncü dereceden bir alçak geçirgen filtre 

kullanılarak bastırılmaktadır.  

4.11.7 Referans Gerilim Kaynağı 

Gerilim genlik değerini ölçmek amacıyla mikrodenetleyici yada işlemcinin ADC 

uçları kullanılabilmektedir. 
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4.11.8 Led Göstergeleri 

Kırmızı LED göstergeleri alarm durumuna geçildiğinde yada WatchDog aktif 

olduğunda çalıştırılır. Yeşil LED göstergeleri perfüzyon işlemi devam ettiği sürece 

yanıp sönmektedir. Uyarı durumunda ise genellikle turuncu LED’ler kullanılır. 

4.12 Sürücü Devre Kartı 

Sürücü kartı mekanik hareketi sağlayan ve mekanik parçalardan geri bildirim alan 

birimlerin kontrolünü sağlamaktadır. Adım motorunun davranışları bu kart ile 

izlenmekte ve kontrol edilmektedir. Motorun çektiği akım PWM sinyali yardımıyla 

ölçülmektedir. Adım motorun her adımı, kutup sargılarındaki akımı sin/cos kanununa 

göre regüle edebilmek için 8 ardışık mikro adımlardan oluşmaktadır. Böylece 

motorun daha hassas ve düzgün bir şekilde kontrol edilmesi sağlanır. 

Watchdog sinyali mikro denetleyiciye ulaştığında motorun gücü kesilerek 

durdurulur.  Motor mili önünde kullanılan kodlayıcı sayesinde motorun dönüşü ile 

ilgili bilgi alınır. Motorun dönüş yönü dikkate alınarak çalışma modu değiştirilebilir. 

Şırınga kuvvet sensöründen çıkan bilgi bir yükselteç ile istenilen seviyelere çekilir. 

Bu birimde sürücü devre kartı üzerinde yaygın olarak kullanılır. Sensör uçlarında 5V 

genlikli bir sinyal elde etmek için referans gerilim kaynağı kullanılır. Ayrıca kuvvet 

sensörünün kalibrasyonunu yapabilmek için bir trimpot bu birim üzerinde 

bulundurulmalıdır. 

4.13 Güç Kaynağı Ünitesi 

Güç kaynağı ünitesi sisteme güç sağlayan ve güç korumasını gerçekleştiren birimdir. 

Bu ünitede 12V, 5V ve yeni cihazlarda mikrodenetleyici ve işlemciler 3V ile çalıştığı 

için 3.3V gibi gerilim regülasyonu yapan birimler bulunmaktadır. Ayrıca elektrik 

kesilmelerinde çalışmayı sürdürecek olan bataryaların şarjını sağlayan birim de güç 

kaynağı ünitesindedir. Şarj devresinin özelliği, elektrik kesintisi durumunda 

mikroişlemci ve denetleyicinin resetlenmesine izin verilmeden hızlı bir biçimde 

devreye alınmasıdır.  

Aşırı voltaj ,düşük voltaj, gerilim kesintisi ve kısa devre gibi durumlarda, sürekli bir  

5V değeri elde ederek  devre koruması sağlaması için karşılaştırıcılar ve tristörler 

yaygın olarak kullanılmaktadır.  
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Şekil 4.4 : Motor Kontrol Devresi [27]. 

Perfüzyon pompalarında genellikle 12V adım motorları tercih edilir. Bunu sebebi 

yüksek gerilim kullanılarak aynı gücü daha düşük akımlarla elde edebilmek içindir.  

Örnek motor kontrol devresi Şekil 4.4’d gösterilmektedir. Yüksek akım çoğunlukla 

devre elemanlarının ısınmasına ve soğutma ihtiyacına yol açmaktadır. Şebekeye 

bağlı olduğunda AC/DC dönüştürücü ile 12V elde edilir. Elektrik kesintisi 

durumunda ise batarya tipine bağlı olarak genellikle 6-8 V genliğinde gerilime 

sahiptirler. Kullanıcı arayüzünde yer alan membran tuş takımındaki on/off tuşu ile 

transistör üzerinden akım geçirilerek sisteme gerilim verilir. Bu devre sayesinde 

mikrodenetleyici yazılımsal olarak sistemi kapatabilmektedir. 

Perfüzyon pompası şebeke gerilimine bağlandığında bataryayı şarj etmek için mikro 

denetleyici hızlı şarj durumuna geçer.  Bu sırada batarya üzerindeki gerilim sürekli 

bir şekilde okunur. Batarya gerilimi belirli bir seviyenin üzerindeyse hızlı şarj modu 

durdurulur. Güvenlik amacıyla termistör tarafından ölçülen sıcaklıkta aşırı bir artış 

söz konusu olduğunda hızlı şarj modu iptal edilmektedir. Hızlı şarj modu süresi 

dolduğunda normal şarj durumuna geçilerek daha sağlıklı bir şarj işlemi başlatılır. 

Güç kaynağı ünitesinde şebeke gerilimlerini filtrelemek için bobin ve kapasitörler 

kullanılarak tasarlanmış RLC devreleri bulunmaktadır. Ayrıca, 12V geriliminin ters 

bağlanması durumunda koruma sağlaması için PCB yada cam sigorta ve diyot 

kullanılmalıdır. 
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4.14. IRDA/RS232/Hemşire Çağrı Arabirimi 

4.14.1 IRDA Arabirimi 

Seri kızılötesi haberleşmesi IRDA standartlarına uygun bir biçimde güç kaynağı 

ünitesinde yer alan modülatör ve demodülatör kullanılarak sağlanmaktadır.  

Alıcı verici devre PCB’nin alt kısmındaki bir bölmede bulunmaktadır. Bölme 

kızılötesi geçirgen koyu renkli bir plastik ile gizlenmiştir. 

4.14.2 RS232 Arabirimi 

Tipik bir dokuz pinli RS232 bağlantısı aşağıda gösterilmiştir. 

1 –Kullanılmayan uç, 

2 –Veri Gönderme (Transmit Data TXD) Çıkışı, 

3 –Veri Alma (Received Data RXD) Girişi, 

4 –Güç Girişi (Power Input DTR), 

5 –Ortak Uç (Ground GND), 

6 - Kullanılmayan uç, 

7 - Güç Girişi (Power Input RTS) 

8 - Kullanılmayan uç, 

9 - Kullanılmayan uç. 

 

RS232 bağlantısı ile bilgisayara bağlantı yapılarak sistemin durumu 

incelenebilmektedir. Elde edilen ölçüm değerleri PC üzerinden takip edilmektedir. 

Ayrıca kullanıcı tarafından bilgisayar üzerinden cihaz kontrol edilebilmekte, akış 

değeri, hasta yaş ve kilosu gibi değerler uzaktan verilebilmektedir. 

Yeni nesil cihazlarda iletişim bluetooth ile sağlanırken, hasta kontrolü için daha 

gelişmiş yazılımlar ile daha güvenilir ortamlar oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

4.14.3 Hemşire Çağırma Arabirimi 

Hemşire çağırma arabirimi pompa üzerine yerleştirilmiş bir röle ile sağlanmaktadır. 

Alarm durumunda mikrodenetleyici röleyi aktif ederek, hastane koşullarına göre 

röleye bağlanmış uyarı sistemi aktif edilmiş olmaktadır. Çoğunlukla bu anahtarlama 

elemanı 220V AC gerilim ile 24V DC gerilime dayanıklı elemanlardan 

seçilmektedir. 
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Şekil 4.5 : BBraun Perfusor fm modeli şırınga pompası akış modeli [27]. 

Anahtarlama elemanı ayrıca WatchDog devresi tarafından mikro denetleyiciden 

bağımsız bir şekilde de aktif edilebilmektedir. Şırınga pompasının akış modeli Şekil 

4.5’ de yer almaktadır. 

4.15 Program Yükleyicisi 

Program yükleyici ünite Flash belleğe sistemin çalışması için gerekli dosyaları 

yüklemek için kullanılır. Flash bellek ihtiyaç duyulan bilgileri içermiyor yada hatalı 

bilgiler yer alıyorsa, mikrodenetleyici içerisinde yer alan çalışma dosyaları kullanılır.  

Flash belleğe erişimi için RS232 bağlantısı ve kullanıcılara verilen PC yazılımı 

kullanılır.  
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Şekil 4.6 : İtici Başlık Geri Çekme Sistemi [27]. 

4.16 İtici Başlık Geri Çekme Sistemi 

Perfüzyon pompalarında ilaç aktarımı tamamlandıtan sonra, şırınganın çıkarılması 

yada yeni şırınganın hareket mekanizmasına yerleştirilmesi için itici başlığın geri 

çekilmesi gerekmektedir. Hassas sıvı kontrolü gerektiği için adım motorlarının 

önünde dişli redüktörler kullanılmaktadır. Genellikle adım motorunun 100 tur atması 

hareket mili üzerinde bir tura denk gelmektedir. Adım motoru ile mekanizmayı geri 

almak çok uzun sürelerde gerçekleştiğinden kullanım zorluğu oluşturmaktadır. Eski 

cihazlarda bu problem hareket milinin redüktör mekanizmasından mekanik olarak 

ayrılması ile sağlanmıştır. Redüktör dişlilerden ayrılan mil kolayca el hareketi ile 

ileri geri hareket ettirilmektedir. 

İtici mekanizmanın el ile hareket ettirilmesi bazı sorunları beraberinde getirmektedir. 

Manuel olarak yerleştirilen başlık ile şırınga arasında boşluk kalmakta yada fazla 

itilerek hasta vüzcuduna başlangıçta sıvı kaçmasına neden olmaktadır. İlaç  

miktarının doğruluğu göz önüne alındığında  kontrolsüz sıvı akışı istenen bir durum 

değildir. 
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Yeni nesil cihazlarda manuel kontrol ortadan kaldırılarak itici mekanizmaya ek bir 

motor getirilmiştir. Adım motoru hassas sıvı kontrolü için gerekli iken dc motor 

şırınga takma çıkarma işlemlerinde hızlı hareket için kullanılmaktadır. Şekil 4.3’ de 

kullanılam mekanizmanın örneği görülmektedir. Bu noktada dc motorun istenen 

seviyelerde itmesi amacıyla kuvvet sensörlerinden alınan bilgiler de göz önünde 

bulundurularak aradaki boşluk ortadan yok edilir. Benzer şekilde sensör bilgileri 

kullanılarak belli bir basınca kadar şırınga itilir, hasta vücuduna sıvı kaçması 

önlenmektedir. 
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5. UYGULAMA VE METOT 

5.1 Deney Mekanizması 

 

Şekil 5.1 : Kuvvet Ölçümü Deney Mekanizması. 

Kuvvet ölçümü ve sensör karakteristiklerinin elde edilebilmesi için İstanbul Teknik 

Üniversitesi, Yapı Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarından yararlanılmıştır.Deney 

düzeneği Şekil 5.3’de görülmektedir. Düzenek, dikey doğrultuda hareket eden 10 ton 

kapalı çevrim eğilme mekanizması, multimetre, metal tabla, plastik silindir parça ve 

problardan oluşmaktadır.Ölçüm sistemi dikey doğrultuda 1N aralıklarla kuvvet 

uygulayabilmektedir. Kuvvet aparatının altına pürüzsüz sert metal malzeme 

yerleştirilmiştir. Sensör metal malzeme üzerine sabitlenmiştir. Sensör üzerine plastik 

yapıda bir parça konularak sensörün tüm temas yüzeyinin uygulanan kuvvetten 

etkilenmesi sağlanmıştır. Belirli kuvvet değerleri için sensörden elde edilen bilgi 

kaydedilmiştir. 

Uygulanan kuvvetin sensör üzerinde oluşturduğu cevap eşit aralıklarla  multimetre 

kullanılarak  ölçülmüştür. Üç farklı tipteki sensör için ikişer kez ölçüm 

tekrarlanmıştır. Elde edilen verilerin ortalaması ile sensör karakteristiği 

oluşturulmuştur. Ölçüm aralığı sırasıyla maksimum 1lb, 25lb ve 30lb olan A201, 

A401 ve HT201 model piezoresistif kuvvet sensörünün aynı kuvvet altında 
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gösterdiği davranış incelenerek uygulamaya en uygun olan sensörün seçimi 

yapılmıştır. Üç tip sensörden elde edilen cevaplar grafik haline getirilmiştir. 

Algılayıcıların kuvvet-direnç değişimini gösteren grafikler aşağıda görülmektedir. 

5.2 Elde Edilen Ölçümler 

İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Mühendisliği Laboratuvarlarında elde edilen 

ölçümler aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. Şekil 5.2a A401 model piezoresistif 

kuvvet sensörüne ait kuvvet direnç ilişkisini göstermektedir. Grafikten de 

anlaşılacağı gibi sensör üzerine etkiyen kuvvet eksponensiyel bir fonksiyona bağlı  

olarak direnç değişimi oluşturmaktadır. 

 

 

Şekil 5.2 : A 401 Model Piezoresistif Kuvvet Sensörü a) Kuvvet-Direnç Grafiği, 

 b) İletkenlik – Kuvvet Değişimi. 
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Şekil 5.2b grafiği kuvvet iletkenlik ilişkisini tanımlamaktadır. İletkenliğin birimi 

siemens olup aşağıdaki eşitlikle ifade edilir. R (ohm) direnç değerini ifade 

etmektedir. 

  
 

 
 (5.1)  

 

 

Şekil 5.3 : HT201 Model Piezoresistif Kuvvet Sensörü a) Kuvvet-Direnç Grafiği,  

b) İletkenlik – Kuvvet Değişimi. 
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Şekil 5.2b de gösterilen grafikten de anlaşılacağı gibi ideal koşullarda kuvvet 

iletkenlik ilişkisini doğrusal kabul edebiliriz. Bu fonksiyonu  polinom şeklinde ifade 

etmek daha doğru bir yaklaşımdır. Fakat uygulama alanına göre hatalar yok sayılarak 

A401 modele ait kuvvet iletkenlik ilişkisi doğrusal kabul edilebilir.  

 

 

Şekil 5.4 : A201 Model Piezoresistif Kuvvet Sensörü a) Kuvvet-Direnç Grafiği, 

 b) İletkenlik – Kuvvet Değişimi. 
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5.2.1 Verilerin Karşılaştırılması  

Ölçüm sonucu elde edilen grafikler değerlendirildiğinde her üç sensörde de kuvvet-

direnç değişiminin logaritmik fonksiyon şeklinde olduğu görülmektedir. Küçük 

kuvvet değerlerine karşılık büyük direnç değişimi sergilenirken, yüksek kuvvet 

değerlerindeki direnç değişiminin oldukça düşük olduğu Şekil 5.2a, Şekil 5.3a ve 

Şekil 5.4a’dan anlaşılmaktadır. 

A401 ve HT201 modellerinin kuvvet-direnç değişim grafiği A201 grafiğine göre 

birbirlerine daha çok benzemektedir. Her iki grafikte de 1000KΩ direnç değerine 

yaklaşık olarak 8N’ luk kuvvet değerinde ulaşılmıştır. Benzer şekilde 500KΩ değeri 

de her iki sensör için yaklaşık olarak 13N kuvvet değerinde elde edilmektedir. Fakat, 

A401 sensörü kuvvet-direnç grafiği 18000 KΩ değerinden başlarken HT201 sensörü 

için başlangıç değeri 11000KΩ değerindedir. Daha düşük başlangıç değeri eğimi 

azalttığından dolayı mikro denetleyicinin programlanmasında kullanılacak 

fonksiyonun basitliği açısından avantaj oluşturabilecek bir durumdur. 

A201 kuvvet-direnç değişimini gösteren grafik incelendiğinde diğer grafiklere göre 

daha doğrusal olduğu görülmektedir. 10N değerine kadar oldukça doğrusal olduğu 

söylenebilir, fakat bu kuvvet değerinden sonra eğimde kırılma noktası diye 

adlandırılabilecek bir değişim görülmektedir. A201 sensörü başlangıç değeri A401 

sensöründe de görüldüğü gibi 4500KΩ seviyelerinden başlamaktadır.  A201 sensörü 

14N kuvvetinden sonra oldukça küçük direnç değişimleri ile cevap üretmektedir. 

Özellikle 10N değerinden önce oldukça doğrusal ve yüksek değişimler 

görülmektedir. Kuvvet değerinin 10N ‘dan küçük olduğu hassas uygulamalar için 

diğer sensörlere göre daha kullanışlı bir yapı sunmaktadır. 

Kuvvet-direnç değişim grafiğinde incelendiği gibi A401 ve HT201 model 

piezoresistif kuvvet sensörlerinin kuvvet-iletkenlik değişim grafiğinde de benzer 

karakteristiklere sahip oldukları görülmektedir. Her ikisi de yaklaşık aynı değerlerde 

sonlanmakta ve başlamaktadır. Her iki grafiğinin eğimi ve şekli birbirine 

benzemektedir. Her iki grafik için de doğrusala yakın bir kuvvet-iletkenlik 

cevaplarının olduğunu söylemek yanlış değildir. 

A201 sensörünün kuvvet-iletkenlik değişim grafiği diğer iki sensörden farklıdır. 

Logaritmik fonksiyona yakın bir karakteristik sergilemektedir. Kuvvet değeri 10N 

yakın değerlerde eğim oldukça düşük iken, 14N’dan sonra eğim oldukça 
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azalmaktadır. İletkenlik değişiminin yüksek olması uygulanan kuvvete karşılık daha 

az hassasiyetle cevap üretilmesi anlamına gelmektedir. iletkenlik değişiminin az 

olduğu bölgelerde daha yüksek direnç değişimi elde edileceği için üretilecek 

elektriksel sinyal daha hassas biçimde ölçülebilecektir. Bu nedenle kuvvet-iletkenlik 

grafiğinde eğimin düşük olduğu bölgeler daha doğru bilginin elde edileceği bölgeler 

olarak kabul edilebilir.  

 

 

Şekil 5.5 : A401 Model Piezoresistif Kuvvet Sensörü a) Ağırlık-Direnç Grafiği,  

 b) Ağırlık – İletkenlik Değişimi. 
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Şırınga pompalarının kritik eşik basınç değeri kullanıldığı uygulama alanına göre 

değişiklik göstermektedir. Özellikle bebeklerin tedavisinde basınç kontrolünün 

önemi büyüktür. Bu nedenle kullanılacak sensörlerin hassas kuvvet değerlerinde 

ürettikleri cevapları incelemek amacıyla ölçümler yapılmıştır. 

5.2.2 Küçük Kuvvet Değerleri İçin Ölçüm Sonuçları 

Üç sensörün küçük kuvvet değerlerinde ürettikleri işaretleri incelemek amacıyla 

deney yapılmıştır. Deney mekanizmasında 100gr artışlarla ayrık zamanlı olarak 

direnç ölçümü yapılmıştır. Ölçüm değerleri Fluke CNX 3000 kullanılarak elde 

edilmiştir. Şekil 5.5, Şekil 5.6 ve Şekil 5.7’de veriler görülmektedir. 

 

 

Şekil 5.6 : HT201 Model Piezoresistif Kuvvet Sensörü a) Ağırlık-Direnç Grafiği,  

b) Ağırlık – İletkenlik Değişimi. 
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Şekil 5.7 : A201 Model Piezoresistif Kuvvet Sensörü a) Ağırlık-Direnç Grafiği,  

 b) Ağırlık – İletkenlik Değişimi. 
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5.3 Algılayıcı Özellikleri 

Piezodirenç yapıda üretilmiş esnek algılayıcılar uygulanan kuvvete karşılık kararlı 

cevaplar üretebilmektedirler. Tipik olarak ±3% oranında yüksek seviyede doğruluk 

ve doğrusallık özellikleri gösterirler. Esnek ve dayanıklı yapısı ile uzun yıllar 

dayanım gösterebillir. Sıcaklığın yüksek olduğu uygulamalarda, 400ºF (204ºC) 

sıcaklıklarına kadar kullanıma uygundur.  

 

Şekil 5.8 : Piezodirenç algılayıcılar (A201, A401, HT201). 

Algılama sisteminde dirençler önüne, sert yapıda, plastik maddeden, silindir 

biçiminde baskı paletleri imal edilmiştir. Kuvvet değerini göre üretilen cevap ara 

devre vasıtasıyla mikrodenetleyiciye gönderilmektedir. 

 

Şekil 5.9 : Piezodirenç algılayıcı yapısı [28]. 

Kuvvet sensörü iki adet esnek polyester malzemeden yapılmıştır. Malzemeler 

arasında gümüşten yapılmış iletken malzemeler bulunmaktadır. İletken malzemeler 

basınca duyarlı mürekkep malzemeler ile temas halindedir. Yapıştırıcı malzeme 

kullanılarak tüm katmanlar tümleşik hale getirilmiştir (Şekil 5.9). 
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Sensörlere ait teknik bilgiler Çizelge 5.1’ de gösterilmektedir. Üç kuvvet sensörünün 

birbiriyle karşılaştırılması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Çizelge  5.1 : Kuvvet Sensörü Özellikleri Tablosu. 

  A201 Model HT201 A401 Model 

Fiziksel Özellikleri 

Kalınlık 0.008 in. (.203 mm) 

Uzunluk 

7.75 in. (197 mm) 

6 in. (152 mm)* 

4 in. (102 mm)* 

2 in. (51mm)* 

2.24 in. 

(56.8 mm) 

Genişlik 0.55 in. (14 mm) 

Temas Alanı 0.375 in. çap (9.53 mm) 

1.0 in.  

Çap 

(25.4 mm) 

Konnektör 3-pin erkek kare 2-pin erkek kare 

Tipik Performans 

Lineer Hata <±3% <±3% <±3% 

Tekrarlanabilirlik <±2.5%  <±1.5%  <±2.5% 

Histeresiz <4.5%  <4.5%  <4.5%  

Kayma 
<5% 

logaritmik 

zaman ölçeği 

<5.3% 

logaritmik 

zaman ölçeği 

<5% logaritmik 

zaman ölçeği 

Cevap Süresi <5 

mikrosaniye 
- <5 mikrosaniye 

Çalışma Sıcaklığı 15°F - 140°F 

(-9°C - 60°C) 

15°F - 400°F 

(-9°C - 204°C) 

15°F - 140°F 

(-9°C - 60°C) 

Kuvvet Aralığı 

0-1 lb  

(4.4 N) 

0-25lb 

 (110 N) 

0-100lb  

(440 N) 

Düşük: 0-30 lb 

(133 N) 

Yüksek: 0-100 

lb (440 N) 

0-25 lb  

(110 N) 

Sıcaklık 

Hassasiyeti 

Her F 

derecede 0.2% 

değerine kadar 

çıkışta 

değişim 

görülmektedir. 

Her F derecede 

0.16 % 

değerine kadar 

çıkışta değişim 

görülmektedir. 

Her F derecede 

0.2% değerine 

kadar çıkışta 

değişim 

görülmektedir. 
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5.3 Sistem Tasarımı 

Ölçüm sistemi temel olarak üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm sensörden elde 

edilen direnç değişim bilgisinin gerilime dönüştürülmesi için uygulanmıştır. İkinci 

bölümde kullanıcının ölçüm bilgisini okuyacağı 3 rakam, 7 segmentli gösterge ve 

girişi tuşları bulunmaktadır. Son bölüm ise alınan bilginin yönetildiği, giriş ve çıkış 

değerlerinin kontrol edildiği anakarttır.  

Sensör bilgi işleme katında MCP 6001 işlemsel kuvvetlendirici kullanılmıştır. 

Evirmeyen yükselteç yapısı kullanılarak Şekil 5.10’ da gösterilen devre 

oluşturulmuştur. Geri bildirim direnci 470K olarak belirlenmiştir. Aşağıda evirmeyen 

opamp devresinin transfer fonksiyonu verilmiştir. 

    

   
   

  

  
 (5.2) 

Eşitlik 5.2’de verilen formülde    geri besleme direncini ve    sensörden elde edilen 

kuvvet işaretini temsil etmektedir. Giriş gerilimi     gerilim bölücü kullanılarak 

oluşturulmuş ve opampın evirmeyen ucuna bağlanmıştır.     değeri 1V seviyelerinde 

tutulmuştur. Böylelikle sensörden elde edilen bilgi 60N seviyesine kadar 

anlamlandırılabilmektedir. Basınç kuvvet ilişkisi aşağıdaki formülde ifade edilmiştir. 

  
 

 
 (5.3) 

Yukarıdaki eşitlikte F katı cisme uygulanan kuvveti, A ise alanı temsil etmektedir. 

Çizelge 5.2’ de BD Glass firmasına ait şırınga ölçüleri gösterilmiştir. 

Çizelge  5.2 : BD Glass Şırınga Ölçüleri. 

Hacim Çap (mm) Alan (   ) 

0.5 ml 4,64 67,60 

1 ml 4,64 67,60 

2.5 ml 8,66 235,48 

5 ml 11,86 441,67 

10 ml 14,34 645,69 

20 ml 19,13 1.149,10 

30 ml 22,7 1.618,01 

50 ml 28,6 2.568,39 

100 ml 34,9 3.824,55 
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Şekil 5.10 : Piezodirenç Algılayıcı Yapısı. 

Eşitlik 5.3’ de değerler yerine koyulursa, 0.5 ml hacimle en küçük şırınga için 

yaklaşık 888Kpa değerinde bir basınç elde edilmektedir. Bu değerde yaklaşık olarak 

6666 mmHg basınca eşdeğerdir. 

Çizelge  5.3 : BD Glass Şırınga Ölçüleri. 

Hacim Basınç (Pa) Basınç (mmHg) 

0.5 ml 887.535,3 6658 

1 ml 887.535,3 6658 

2.5 ml 254.792 1911 

5 ml 135.847,7 1019 

10 ml 92.923,02 697 

20 ml 52.214,56 391 

30 ml 37.082,58 278 

50 ml 23.360,9 175 

100 ml 15.688,11 118 

Çizelge 5.3’ te de görüldüğü gibi şırınganın itme yüzeyine uygulanabilecek en 

yüksek basınç değeri yaklaşık olarak 6666 mmHg iken, en düşük değeri 118mmHg 

değerindedir. 

Ölçüm sistemi KPa birimi ile değerleri göstereceği için üç rakamlı gösterge yeterli 

bulunmuştur. Göstergeler 7 segmentli olup direkt olarak PIC16F785 tarafından 

sürülmüştür. Gösterge altında ayrıca dört adet buton kullanılmıştır. Butonlar 

kullanıcıdan şırında hacmini seçmek ve sınır değeri belirlemek için kullanılmaktadır. 
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Şekil 5.11 : LED Gösterge Devresi.  
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İlk düğme giriş bilgisi için değiştirilmesi gereken rakamı seçerken, ikinci düğme 

rakamın artmasını, üçüncü düğme rakamın azaltılmasını ve son düğme seçim 

işleminin tamamlandığını belirtmek için tasarlanmıştır. Devrenin çalışıp 

çalışmadığını gösteren bir LED ile değer kontrolünde kullanılan başka bir LED, 

Şekil 5.11’de yer alan gösterge devresinde kullanılmıştır. 

 

Şekil 5.12 : PIC16F785 Blok Diyagramı. 

Anakart üzerinde şebeke bağlantısı kullanabilmek için 9V üreten tam dalga köprü 

tipi doğrultucu kurulmuştur. Doğrultucudan çıkan sinyal 7805 regülatör yardımıyla 

5V seviyesinde sabitlenmektedir. Devre en ekonomik boyutlarda PIC16F785 

kullanılarak tasarlanmıştır. Mikrokontrolcü içerisinde Timer0, Timer1, Timer2 

olmak üzere üç adet zamanlayıcı, 6 bitlik PORTA, 4 bitlik PORTB , 8 bitlik PORTC   
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Şekil 5.13 : Sistem Anakart Devresi.
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şeklinde giriş çıkış portu bulunmaktadır. Uygulamada 8Mhz frekans üretebilen dahili 

osilatör kullanılmıştır. PIC16F785 2 kanal dahili olmak üzere 10 bit 14 kanallı 

Analog Dijital Çeviriciye sahiptir. Uygulamada sadece ilk kanal, AN0 ucu 

kullanılmıştır. Maksimum 20kHz frekansla sürülebilecek 10 bit PWM modülü 

bulunmaktadır. 

Flash bellek kapasitesi 2048 Word olup, SRAM 128 byte, EEPROM 256 byte 

seviyesindedir. PIC16F785 iki adet opamp modülüne ve analog karşılaştırıcıya 

sahiptir. Mikrodenetleyicinin blok diyagramı Şekil 5.12’ de gösterilmiştir. 

Anakart üzerinde mikrodenetleyicinin görevi, göstergeyi sürerek gerekli bilgileri 

kullanıcıya sunmak, butonlar yardımıyla kullanıcıdan bilgi almak, sensörden gelen 

bilgiyi çeşitli matematiksel fonksiyonlar kullanarak yorumlamak, elde edilen bilgi 

ışığında  uyarı bilgisi için ses aygıtını sürmek ve opto triyak elemanın kontrol ederek 

cihaz çalışmasını belirlemektir.Anakart devresi Şekil 5.13’de, devrenin çizimleri ve 

üç boyutlu görüntüsü Şekil 5.14’de gösterilmiştir. 

5.4 Sistem Yazılımı 

Sistem kontrolünde PIC16F785 kullanıldığı için Mikroelektronika Firmasına ait 

MicroC geliştirme ortamı kullanılmıştır.  

PIC başlangıç ayarlarının yapılabilmesi için Init ismi ile başlangıç metodu 

oluşturulmuştur. ANSEL, ADCON, TRIS ve PORT, EEPROM ve ADC gibi 

PIC16F785 için özelleşmiş olan konfigürasyon komutları bu metot içerisinde 

yapılmaktadır.  

Yazılım, sonsuz bir döngü içerisinde dallanarak ADC modülü yardımıyla sensörden 

bilgi almaktadır. Döngü yardımıyla 50 adet örnekleme verisi elde edilmektedir. Bu 

aşamadan sonra sistem karakteristiğine bağlı olarak çıkarılan fonksiyon yardımıyla 

50 adet bilgi göz önünde bulundurularak uygulanan kuvvet değeri hesaplanır. Hesap 

edilen değer basamak değerlerine ayrılarak 7 kollu LED göstergede kullanıcıya bilgi 

vermek amacıyla sürücü yöntemlere gönderilir. 

Bilgi akışı devam ederken kullanıcının butonlardan herhangi birine basıp basmadığı 

kontrol edilir. Kullanıcı tuşlardan birine bastığında hangi tuşa basıldığı ve hangi 

görevin yerine getirilmesi gerektiği algılanır. Kullanıcı tarafından girilen değer 

EEPROM üzerinde 0x00 adresine  kaydedilir. 
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Şekil 5.14 : Proteus 7.7 programında çizilen anakart ve ekran devresinin tasarımı, 

çeşitli açılardan üç boyutlu görüntüleri. 
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Basınç değerinin belirlenen bir sınır değer üzerine çıkması durumunda alarm 

verilerek anahtarlama elemanının kesime gitmesi sağlanır. 

ADC modülünün ve EEPROM modülünün kullanılabilmesi için her iki kütüphane 

dosyaları ROM içerisine yerleştirilmiştir. Analog dijital çevirici modülünde 

ADC_Read komutları bulunurken, veriyi bellekte tutabilmek amacıyla 

EEPROM_Write ve okumak amacıyla EEPROM_Read komutları kullanılmıştır.  

 

Şekil 5.14 : Yazılım Akış Şeması. 

Ölçüm cihazının algoritma şeması Şekil 5.14’ de gösterilmiş olup, yazılım kodları 

EK-A’ da yer almaktadır. 
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5.4.1 Sensör Verilerini Filtreleme 

Kullanılan A401 model piezoresistif sensör çok yüksek direnç değerlerinde 

çalışmaktadır. Uygulanan kuvvet değerine karşılık, devre elemanlarındaki 

toleranslara da bağlı olmak üzere dalgalanmalar meydana gelmektedir.Sensör 

devresinde  %1 toleranslı dirençler kullanılmıştır. Mikrodenetleyici analog-dijital 

dönüşüm modülünden elde edilen bilgiler, kuvvetin büyüklüğüne de bağlı olmak 

üzere dalgalanmalar göstermektedir.  

Dalgalanmaların ortadan yok edilebilmesi için orta değer filtre uygulamasına 

gidilmiştir. Geliştirilen yazılımda 30 adet veri bellekte tutularak kabarcık sıralaması 

algoritmasına göre dizilmiştir.  

Kabarcık algoritması ilk değerden başlayarak karşılaştırma yapmaktadır. İlk değer ile 

bir sonraki değer karşılaştırır. İlk değer ikinci değerden büyükse veriler değiştirilir. 

Son veriye aynı işlem uygulanıncaya kadar bu şekilde devam etmektedir. Son veri 

için karşılaştıma gerçekleştikten sonra ikinci değerden başlayarak aynı işlemler 

tekrar edilir. Başlangıç değeri son veriden bir önceki değer olana kadar karşılaştırma 

devam etmektedir. 

 

Şekil 5.15 : Orta Değer Süzgeç Uygulanarak Elde Edilen Bilgiler. 

Kabarcık sıralama yöntemi ile dizilen verilerin ortasındaki değerle birlikte, bu 

değerden önceki iki veri ile sonraki iki verinin ortalamaları alınıp sonuç elde 

edilmiştir. Toplanan bilgiler Şekil 5.15’ de gösterilmektedir. 

310

315

320

325

330

335

340

345

350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1100 gr Ağırlık ile Orta Değer Süzgeç 

Deneme1 Deneme2 Deneme3
(sn) 
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Sensör üzerine 1100 gr ağırlık uygulanarak test işlemi gerçekleşmiştir. Yazılımda 

düzenleme yapılarak 0.5 sn aralıklarla verilerin gösterilmesi sağlanmıştır. Şekil 5.15’ 

de yer alan grafikte yatay düzlem saniye, dikey düzlem ise analog dijital çevirici 

modülünden elde edilen veriyi göstermektedir. Bu değer maksimum 1024 

olmaktadır. Üç deneme sonucu toplanan bilgiler grafikte görülmektedir. 

Şekil 5.15’ de görüldüğü gibi orta değer süzgeç uygulandığında dalgalanma oldukça 

fazladır. İlk beş değer ihmal edildiğinde en düşük  değer ile en yüksek değer arasında 

birinci deneme için %4.39 dalgalanma görülmektedir.  Dalgalanma yüzdesi ikinci 

deneme için %4.38, üçüncü deneme için %3.24 değerindedir.  

Orta değer ve ortalama süzgeç kullanılarak elde edilen veriler güvenilir 

bulunmamıştır. Yöntemin başarısı 30 veri yerine 50 yada 60 veri kullanılarak 

artırılabilir, fakat kullanılan mikro denetleyicinin bellek kapasitesi bu işlem için 

yetersizdir. Orta değer süzgeç uygulayabilmek için verilerin küçükten büyüğe 

sıralanması gerekir. Bu nedenle veriler dizide tutulmalıdır. Dizilerin 50 yada 60 

elemanlı olması bellekte yer kaplamaktadır. 

 

Şekil 5.16 : Ortalama Süzgeç Uygulanarak Elde Edilen Bilgiler. 

Dalgalanmayı azaltmak için ortalama süzgeç kullanılmıştır.  Tek değişken üzerinde 

bütün veriler toplanarak tutulmuş ve veri sayısına bölünerek ortalama bulunmuştur. 

Orta değer süzgeçteki gibi sıralamaya ihtiyaç duyulmadığından veriler bellekte 

tutulmamış tek değişken üzerinde toplanmıştır. Ortalama 50 değer alınarak 

320

325

330

335

340

345

350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1100 gr Ağırlık  Ortalama  Süzgeç 

Deneme2 Deneme1 Deneme3
(sn) 
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bulunmuştur. Aynı ağırlık değeri kulanılarak elde edilen grafik Şekil 5.16’ de 

görülmektedir. 

Yarım saniye aralıklarla üç kez deneme yapılmıştır. Orta değer süzgeç uygulaması 

ile karşılaştırıldığında dalgalanmanın daha az olduğu görülmektedir. İlk deneme için 

dalgalanma oranı %2.34, ikinci ve üçüncü deneme için sırasıyla %1.74 ve %1.76 

bulunmuştur. İlk beş değer göz ardı edilerek dalgalanma oranı hesap edilmiştir. 

Ortalama süzgeç Şekil 5.15’ de görüldüğü gibi orta değer süzgeçe göre daha olumlu 

bir sonuç vermiştir. Bu nedenle uygulamada ortalama süzgeç tercih edilmiştir. 

Eğriden de anlaşılacağı gibi zamanla ortalamayı etkileyen faktörler azalarak sabit bir 

değer etrafında veriler dalgalanmaktadır. İkinci deneme sonuçlarından anlaşılacağı 

gibi belirli bir süre sonunda okunan değer sabitlenmekte yada çok küçük bir değişim 

göstermektedir.    

5.4.2 Sensör Tekrarlanabilirlik Testi 

Ortalama süzgeç kullanılarak sensörden bilgi toplanmış ve tekrarlanabilirliği test 

edilmiştir. Test işlemi için iki farklı ağırlık kullanılmıştır. 

 

Şekil 5.17 : Tekrarlanabilirlik Test Verileri (300gr). 

Hassas çalışma modunda tekrarlanabilirliği ölçmek amacıyla 300gr, yüksek basınç 

değerlerinde analiz yapabilmek amacıyla 2100gr ağırlıklar kullanılmıştır. Üç kez ayrı 

ayrı deneme yapılarak her deneme de 28 örnek alınmıştır. İlk testte kullanılan 300gr 

ağırlık için elde edilen bilgiler Şekil 5.17’ da görülmektedir. 

228

229

230
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300 gr Ağırlık Testi 

Deneme1 Deneme2 Deneme3

ADC Modül Cevabı 

Örnek Alma Sayısı 
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Sensör üzerine 300gr değerinde ağırlık koyulduğunda yaklaşık olarak 2.94N 

değerinde kuvvet uygulanmaktadır. Bu kuvvete karşılık mikrodenetleyici ADC 

modülünden  232±2 değeri elde edilmektedir. ADC modülü 5V genliğe karşılık 1024 

değerini üretmektedir.  

Tekrarlanabilirlik analizi için Şekil 5.17 incelendiğinde birinci deneme de değerlerin 

231 ile 234 aralığında değiştiği görülmektedir. Genel olarak 232 ve 233 değerlerinde 

değişim gözlenmekle birlikte, yalnızca bir kere 234 ve 231 değerlerinin elde edildiği 

anlaşılmaktadır. İkinci denemede 230 ile 233 değerleri arasında veriler toplanmıştır. 

Fakat değişimin en fazla olduğu ölçüm deneme iki de gerçekleşmiştir. 

Dalgalanmanın en az görüldüğü ölçümler deneme üçte görülmektedir. Yalnız iki kez 

230 değeri görülmekle birlikte 231 ve 232 değerlerinde durağan bir cevap 

karakteristiği elde edilmiştir. 

Tekrarlanabilirlik kavramı her deneme de analiz edilmekle birlikte tüm deneme 

ölçümlerini de kapsayacak şekilde hesap edilmiştir. 

  
 

 ̅
.100 (5.4) 

Yukarıdaki eşitlikte t tekrarlanabilirliği, S standart sapmayı ve  ̅ ortalama değeri 

ifade etmektedir. Sensör üzerine uygulanan 300gr ağırlık için her denemede elde 

edilen tekrarlanabilirlik oranları Çizelge 5.4’ de görülmektedir. 

Çizelge  5.4 : Tekrarlanabilirlik Değerleri (300gr). 

 Deneme1 Deneme2 Deneme3 

Standart Sapma 0,62 0,73 0,62 

Ortalama 232,64 231,35 231,35 

Tekrarlanabilirlik 0,26 0,31 0,26 

Birinci ve üçüncü denemelerde tekrarlanabilirlik değeri %26 değerlerinde iken, 

ikinci deneme için tekrarlanabilirlik %31 seviyelerinde elde 

edilmiştir.Tekrarlanabilirlik elde edilen bilgilerdeki değişimi ifade etmektedir. 

Birinci ve üçüncü denemelerde toplanan veriler arasındaki değişim %26 iken, ikinci 

denemedeki değişim %31 değerindedir. İkinci denemedeki yüksek değişim oranı 

Şekil5.16 incelendiğinde anlaşılabilmektedir. 

Yüksek kuvvet değerlerinde sensör karakteristiğini incelemek amacıyla 2100gr 

ağırlık kullanılarak ölçüm yapılmıştır.  
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Üç deneme ile elde edilen bilgiler Şekil 5.18’ de görülmektedir. Yüksek kuvvet 

değeri altında sensör giderek artan bir cevaba sahiptir. Düşük kuvvet ile elde edilen 

grafiğe göre yüksek kuvvetlerdeki değişimin daha yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 5.18 : Tekrarlanabilirlik Test Verileri (2100gr). 

Birinci denemede elde edilen bilgiler 535 ile 550 arasında değişmektedir. İkinci 

denemedeki ölçümler 536 ile 552 arasında değişirken, üçüncü denemede 536 ve 550 

arasında değişimler görülmektedir. 

Çizelge 5.5 : Tekrarlanabilirlik Değerleri (2100gr). 

 Deneme1 Deneme2 Deneme3 

Standart Sapma 4,64 4,23 4,06 

Ortalama 545,60 546,64 544,75 

Tekrarlanabilirlik 0,85 0,77 0,74 

Sensör üzerine 2100gr ağırlık uygulandığında birinci deneme için tekrarlanabilirlik 

%85, ikinci deneme için %77 ve üçüncü deneme için %74 bulunmuştur. İkinci ve 

üçüncü denemelerdeki değişim birinci denemeye göre daha düşük seviyelerdedir.  

Tekrarlanabilirlik testinde her ağırlık için üç kez deneme yapılmıştır. Fakat deneme 

sırasında, sensör üzerinde kullanılan baskı silindirindeki sürtünme değişimi, 

uygulanan kuvvetin merkeze olan uzaklığı gibi bazı fiziksel koşullar değişim 

göstermektedir. Bu nedenle tekrarlanabilirlik değerinin değişen koşullar ile ilişkisinin 

belirlenmesi gerekir. 
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Farklı koşullardaki tekrarlanabilirlik değerinin bulunabilmesi için her koşul göz 

önünde bulundurularak 5.4’de verilen eşitlik uygulanmalıdır. Her üç denemede elde 

edilen bilgiler kullanılarak yapılan tekrarlanabilirlik analizi Çizelge 5.6’ da 

görülmektedir. 

Çizelge  5.6 : Tekrarlanabilirlik Analizi. 

 300 gr 2100 gr 

Standart Sapma 0,89 4,34 

Ortalama 231,78 545,66 

Tekrarlanabilirlik 0,38 0,79 

Sensör üzerine yüksek değerde kuvvet uygulandığında tekrar edilebilirlik değerinin 

arttığı görülmektedir. Ağırlık 300gr seçildiğinde %38 olan tekrarlanabilirlik, ağırlık 

2100gr olarak belirlendiğinde %79 seviyesine yükselmiştir. Değerlerden de 

anlaşılabileceği gibi kuvvet değeri arttıkça okunan değerlerdeki salınım yada değişim 

artmaktadır. 

5.5 Sistem Karakteristiğinin İncelenmesi 

Sensörden gelen bilginin anlamlandırılabilmesi için sistem karakteristiğinin 

çıkarılması gerekmektedir. Bu amaçla 100gr aralıklarla sensör üzerine ağırlık 

uygulanmış ve ağırlıklara karşılık gelen ADC modül cevabı kaydedilmiştir. 

 

Şekil 5.19 : Sistem Karakteristik Eğrisi. 

Her ölçüm değeri 0-34.33N aralığında 36 adet kuvvet oluşturacak şekilde ölçüm 

alınmıştır. Ölçüm beş kez tekrarlanarak ortalaması alınan değerler kabul edilerek 

grafik oluşturulmuştur. Toplanan bilgiler Şekil 5.19’da görülmektedir. 
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Microsoft Excel 2010 kullanılarak oluşturulan Şekil 5.19’da görülen eğri, sistemin  

doğrusal bir cevaba sahip olduğunu göstermektedir. Grafikten de anlaşılacağı gibi 

sistemin karakteristiği mx+b şeklinde bir fonksiyonla kolayca ifade edilebilir. Ancak, 

Şekil 5.19’da yer alan grafik yeterince hassas bir analizin yapılmasına olanak 

sağlamamaktadır. Bu nedenle toplanan veriler Matlab kullanılarak analiz edilmiştir. 

Sistemin karakteristik eğrisini elde edebilmek için Matlab 2011a versiyonunda CFT 

(Curve Fitting Tool) kullanılmıştır. 

Sistem karakteristik eğrisinin oluşturulabilmesi için Microsoft Excel’de yer alan 

veriler Import Data komutu kullanılarak Matlab çalışma ortamına aktarılmıştır. Eğri 

uydurma araç kutusu cftool komutu ile çağırılmış ve ilgili veriler gerekli 

parametrelere aktarılmıştır. 

 

Şekil 5.20 : CFTool Sistem Karakteristik Eğrisi. 

Uygulanan kuvvete karşılık sistem cevabının çok doğrusal olmadığı Şekil 5.20’de 

yer alan grafikte açıkça görülmektedir. Grafikteki dikey eksen sensör üzerine etkiyen 

kuvveti Newton biriminde ifade etmektedir. Yatay düzlem ise uygulanan kuvvete 

karşılık analog dijital çeviricide oluşan işareti temsil etmektedir.  

Şekil 5.20 grafiği incelendiğinde eğimin bilirli aralıklarla değiştiği görülmektedir. 

Yaklaşık olarak 150-270 birim aralığında eğimin azaldığı en yüksek eğim değerinin 

0-10N kuvvet aralığında olduğu anlaşılmaktadır. Eğrinin son değerlerinde, 550-610 

birim aralığında eğimin tekrar  arttığı görülmekte bu aralıklar dışında inişli çıkışlı bir 

davranış sergilediği gözlenmektedir. 
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5.6 Karakteristik Eğri Uydurma 

Ölçüm mekanizmasının sağlıklı çalışabilmesindeki en önemli faktör sistem 

karakteristiğine uygun bir fonksiyonun elde edilmesidir. Üretilen fonksiyonun 

karakteristik davranışa yakınlığı ölçüm sisteminin üreteceği cevabın doğruluğuna 

doğrudan etki etmektedir. Bu nedenle basınç ölçme sisteminde bir çok matematiksel 

fonksiyon incelenmiştir. Prensipte doğrusal bir yapıya sahip olmasından dolayı 

polinom fonksiyonları tercih edilmiştir. 

 

Şekil 5.21 : Eğri Uydurma a)Lineer Polinom b) Kuadratik Polinom. 

Eğri uydurma işlemi için iki polinomun karşılaştırması Şekil 5.21a’ da 

görülmektedir. Doğrusal polinom başlangıç değerlerinden uzak sonuçlar üretirken 

100-200 birimlik alanda gerçek değerlere yaklaşamamaktadır. Yatay eksendeki 400-

500 birim arasında nispeten iyi sonuçlar üretse de genel olarak istenilen 

performanstan uzak bir sonuçla karşılaşılmaktadır. 
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Kuadratik polinom uygulandığında Şekil 2.21b’ deki grafik elde edilmiştir. Doğrusal 

polinomdan farklı olarak başlangıç değerleri için daha iyi sonuçlar verdiği 

söylenebilir. Ancak yeterli yaklaşımı sağlayamamaktadır. Yatay eksende 100-200 

birimlik aralıkta istenilen değerlerden uzak bir sonuç elde edilmiş, 300 birimden 

sonraki aralıkta ise doğrusal polinoma göre daha iyi sonuçlar üretilmiştir.  

Sistem karakteristik eğrisine her iki fonksiyonun uygulanması sonucu aşağıdaki 

istatistiksel bilgiler elde edilmiştir. 

Çizelge  5.7 : Doğrusal ve Kuvadratik Polinom İstatikleri. 

 Doğrusal Polinom Kuvadratik Polinom 

Polinom Modeli  (           (               

Katsayılar 

                     
               

                     

SSE 27,37 10,58 

 Regresyon (R-square) 0,9927 0,9972 

Düzeltilmiş Regresyon 

(Adjusted R-Square) 
0,9925 0,997 

RMSE 0,8971 0,5661 

Hata karelerinin toplamı olarak adlandarılan SSE (Sum of Squares Due to Error), 

doğrusal polinomda yüksek değerde çıkmıştır. Kuvadratik polinomda bu değer 

doğrusal polinomun SSE değerinin yarısından daha azdır. Benzer şekilde hata 

değerlerini karşılaştırabileceğimiz ortalama hata kareleri kökü, RMSE (Root Mean 

Square Error) kuvdaratik polinomda daha düşük değerdedir. RMSE değerinin sıfır 

olması oluşturulan modelin mükemel olması anlamına gelmektedir. 

Regresyon oranlarını incelediğimizde kuadratik polinomun doğrusal polinoma göre 

üstünlüğü açıkça görülmektedir. Bu üstünlük  Şekil 5.21 incelendiğinde de açıkça 

anlaşılmaktadır. 
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Doğrusal polinom ve kuvadratik polinomun sistem karakteristiğine yeterince uygun 

olmadığı yukarıdaki grafiklerde görülmektedir. Özellikle doğrusal polinomun hassas 

ölçümlerde sistem için uygun olmadığı ortaya çıkmıştır. Ölçüm doğruluğunu 

doğrusal ve kuvadratik polinoma göre daha yüksek elde edebilmek amacıyla kübik 

polinom ve dokuzuncu dereceden polinomlar incelenmiştir. Karakteristik eğri 

şeklinde uydurulan kübik ve dokuzuncu dereceden polinom Şekil 5.22’ deki grafikte 

görülmektedir. 

 

Şekil 5.22 : Eğri Uydurma a)Kübik Polinom b) Dokuzuncu Dereceden Polinom. 

Kübik ve dokuzuncu dereceden polinomun her ikisinin de doğrusal ve kuadratik 

polinomlara göre çok daha iyi sonuçlar verdiği Şekil 5.22’deki grafikten 

anlaşılmaktadır.  Hem hassas ölçümün ihtiyaç duyulduğu başlangıç değerleri hemde 

orta derecedeki kuvvetlerin uygulandığı orta aralık için her iki grafik de iyi derecede 

uydurulmuştur.  
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Şekil 5.23 : Dokuzuncu Dereceden Polinom Eğri Uydurma.
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Kübik polinom yatay düzlemde özellikle 100-150 birim aralığında gerçek 

değerlerden uzaklaşmıştır. Bu nedenle küçük kuvvetlerin değerlendirmesinde kübik 

polinomun kullanılması etkin bir çözüm değildir. Dokuzuncu dereceden polinomun 

100-150 birim aralığında gerçek değerlere çok yakın bir sonuç ürettiği 

görülmektedir. Benzer şekilde kübik polinomun 200-250 birim aralıktaki cevabı 

gerçek değerlerle örtüşmemektedir. Dokuzuncu dereceden fonksiyonun 200-250 

birim aralığı dahil tüm değerlere oldukça yakın bir değer ürettiği Şekil 5.23’den 

rahatlıkla anlaşılmaktadır. 

Çizelge 5.8 : Kübik ve Dokuzuncu Dereceden Polinom İstatikleri. 

 KübikPolinom Dokuzuncu Dereceden Polinom 

Polinom Modeli  (             

        

 (                       

         +                  

Katsayılar 
              

             

           

          

                               

                                  

                                

                             

                        

SSE 4,136 2,317 

R-square (Regresyon) 0,9989 0,9994 

Adjusted R-Square 

(Düzeltilmiş Regresyon) 
0,9988 0,992 

RMSE 0,3595 0,2985 

SSE ve RMSE değerlerin küçük olması sistemin gerçek değerlere yakın ölçüm 

almasının bir göstergesidir, hataya bağlı değişkenler SSE ve RMSE değerleri 

küçüldükçe ölçüm değerlerinin doğruluğu artar. Çizelge 5.8’de görüldüğü gibi 

dokuzuncu dereceden polinom  SSE değeri kübik polinomun yarısı kadardır. Ayrıca 

RMSE değerleri karşılaştırıldığında dokuzuncu dereceden polinomun sistem için 

daha uygun olduğu görülmektedir.  
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Şekil 5.24 : Ölçüm Cihazından Görünüşler. 
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Bu bölüme kadar uygulanan bütün polinom fonksiyonları içerisinde en uygun 

değerleri veren dokuzuncu dereceden polinomdur. En yüksek regresyon ve 

düzeltilmiş regresyon değerleri dokuzunce dereceden fonksiyon ile elde edilmiştir. 

Kübik fonksiyon doğrusal ve kuvadratik fonksiyona göre üstün değerler üretmiştir. 

Fakat dokuzuncu dereceden fonksiyon kadar etkili olamamıştır. Uygulamada her iki 

fonksiyon için mikrodenetleyicide algoritma geliştirilmiş, ölçümler alınmış ve 

değerler karşılaştırılmıştır. 

Elektronik kartlar plastik kutu ile muhafaza edilip BBraun marka Perfusor Secura 

modeline ait bir perfüzyon pompasında denenmiştir. Cihazın uygulama ve farklı 

açılardan görüntüsü Şekil 5.24’ de görülmektedir. 
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6. SONUÇ 

6.1 Elde Edilen Veriler 

Ölçüm sistemi düz bir zemine yerleştirilerek üzerine ağırlıklar koyulmuştur. 

Ağırlıklar her seferinde 100gr arttırılarak 3000gr değerine kadar ağırlık uygulanmış, 

sensöre etki eden kuvvet hesaplanmıştır. Çapı 11,86mm kabul edilen 5ml hacimli 

şırınga için basınç değeri okunmuştur. Bu süreç beş kez tekrar etmek suretiyle veriler 

toplanmış ve grafik haline getirilmiştir. Aşağıdaki grafik transfer fonksiyonu 

dokuzuncu dereceden polinom olan algoritmaya aittir.  

 

Şekil 6.1 : Transfer Fonksiyonu Dokuzuncu Dereceden Olan Algoritma Sonuçları. 
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Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı gibi hassas uygulamalarda kullanılmak üzere 

tasarlanmış ölçüm sistemi düşük kuvvet değerlerinde oldukça kararlı sonuçlar 

üretmektedir. Özellikle 6N kuvvet  seviyesine kadar ölçümlerin birbirleri ile eş değer 

olduğu anlaşılmaktadır. Uygulanan kuvvetin 10-16 N olduğu aralıkta da aşırı bir 

sapma görülmemektedir. Özellikle 21N  etrafında değişimi yüksek verilerle 

karşılaşılmaktadır. Bunun nedeni ağırlığın açısı ve merkeze olan uzaklı gibi fiziksel 

etkenler olabilir. Her ne kadar ikinci ve dördüncü ölçüm değerlerinde elde edilen 

bilgiler birbirlerinden uzak görünse de birinci, üçüncü ve beşinci ölçümler birbirleri 

ile örtüşmektedir.  

Birinci ölçümde 25N değerinden sonra alınan bilgilerin diğer ölçümlere göre çok 

farklı olduğu anlaşılmaktadır. Bunun nedeni ölçüm sırasında uygulanan ağırlığın 

açısının doğru konumlandırılmamasıdır. Diğer ölçümlerin birbirleri ile örtüştüğü 

açıktır. 

 

Şekil 6.2 : Transfer Fonksiyonu Kübik Polinom Olan Algoritma Sonuçları. 
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Beşinci bölümde yapılan tekrarlanabilirlik testi ile yüksek kuvvet değerlerinde 

değişimin daha yüksek olduğu incelenmişti. Benzer durum Şekil 6.1’ de de göze 

çarpmaktadır. Yüksek kuvvet değerlerinde sensörden gelen bilginin daha fazla 

dalgalanmasından dolayı 14N değerinden sonra verilerin birbirlerinden ayrıldığı 

farkedilmektedir. Dokuzuncu dereceden fonksiyon ile yapılan deneye benzer şekilde 

sensör üzerine kuvvet uygulanmış ve 5ml hacimli şırınga için okunan değerler 

incelenmiştir. Ölçüm işlemi toplamda beş kez yapılmıştır. Elde edilen veriler Şekil 

6.2’ de yer almaktadır. 

Yukarıdaki grafik incelendiğinde ilk ölçümde diğer dört ölçüme göre farklı 

değerlerin elde edildiği görülmektedir. Her bir ölçüm için yaklaşık olarak 5kPa 

değerinde bir hatanın olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Şekil 6.3 : Fonksiyonların Karşılaştırılması. 
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Bu hatanın, uygulanan kuvvetin sensöre dağıtıldığı plastik parçalarda düzgün bir 

yerleşim olmamasında kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Diğer dört ölçüm 

incelendiğinde kendi aralarında tutarlı verilerin elde edildiği fakat genel olarak 

değişimin fazla olduğu görülmektedir. 

Yatay eksende belirtilen 10N değerindeki kuvvet noktasında ikinci ve üçüncü ölçüm 

için verilerde ayrışma göze çarpmaktadır. Benzer durum 21N değerinde de 

farkedilmektedir.Kuvvet değerinin yaklaşık olarak 23N olduğu noktada, beşinci 

ölçüm eğrisinde diğerlerine göre farklılıklar dikkat çekmektedir. 

Genel olarak elde edilen veriler tutarlı görünmekle birlikte dokuzuncu dereceden 

fonksiyonla elde edilmiş verilere göre kübik fonksiyon daha çok dalganan sonuçlar 

üretmiştir. 

Her iki algoritmadan elde edilen veriler ile ölçüm verimliliklerini karşılaştırmak için 

Şekil 6.3’de yer alan grafik oluşturulmuştur. Mavi renk ile gösterilen eğri uygulanan 

kuvvete karşılık sistemin göstermesi gereken değerleri temsil etmektedir. Başka bir 

deyişle, sistemin çıkışında görülmesi istenen veriler mavi eğri  ile gösterilmiştir.  

Dokuzuncu dereceden fonksiyon algoritması ile beş adet ayrı ayrı ölçüm alındığını 

daha önce belirtilmişti. Bu verilerden hatalı olduğuna inanılan değer çıkarılak dört 

ölçüm için ortalama bulunmuştur. Benzer şekilde kübik polinom ile toplanan 

verilerden de rastgele dördü seçilerek ortalama alınmıştır.  

Kırmızı eğri kübik fonksiyon ile elde edilen verileri temsil ederken dokuzuncu 

dereceden fonksiyon ile toplanan veriler yeşil eğri ile gösterilmiştir. 

Fonksiyon performanslarının karşılaştırıldığı Şekil 6.3 incelendiğinde dokuzuncu 

dereceden fonksiyonun özellikle 16N seviyelerine kadar istenen değere çok yakın 

değerler ürettiği görülmektedir. Yatay düzlemde gösterilen 16N ve 25N aralığında 

istenen değerden yaklaşık %3-4 oranında daha düşük değerler gösterildiği 

anlaşılmaktadır. Eğrinin sonlarına, 26N noktasından sonra beklenen değerlerle 

birebir örtüşen bir grafik davranışı olduğu gözlemlenmektedir. 

Kübik polinom eğrisi ise 4N değerine kadar oldukça olumlu sonuçlar vermekle 

birlikte, 4N ile 14N arasında neredeyse sabit sayılabilecek bir hata ile cevap 

üretmektedir. Hata oranı 5N ile 12N aralığında yaklaşık olarak %4-5  iken, 21N ile 

30N arasında yaklaşık %8-9 oranına yükseldiği görülmektedir. 
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Sonuç olarak tüm veriler dikkate alındığında dokuzuncu dereceden fonksiyon ile 

üretilmiş algoritma ile gerçek verilere en yakın bilgiler elde edilmiştir. Ölçüm 

sistemine en uygun transfer fonksiyonu dokuzuncu dereceden fonksiyon tarafından 

üretilmiştir. 

6.2 Yorum 

Şırınga pompaları klinik uygulamalarda oldukça yaygın bir biçimde 

kullanılmaktadır. Hastaların güvenliğini sağlayabilmek amacıyla pompaların 

güvenlik sistemleri üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. Akış hızının doğruluğu, 

kolay ve anlaşılır biçimde programlanabilme, tıkanıklık algılama sistemi, miktar 

izleme yazılımı gibi önlemlerle hata payı azaltılabilmektedir. 

Çalışma kapsamında, tıkanıklık algılama sistemi olmayan şırınga pompalarında 

basınç seviyesini algılayabilecek bir ölçme sistemi kurulmuştur. Sistem şırınga ile 

pompanın itici başlığı arasına yerleştirilerek kullanılmaktadır. 

Basınç algılamak amacıyla piezorezistif sensçr kullanımış, işaret gerilime 

dönüştürülmüş ve 10bit ADC modülü ile örneklenmiştir. Sensör değeri dalgalı bir 

biçimde elde edilmektedir. Dalgalanma sensörün kendi karakteristiği de dahil olmak 

üzere devre elemanlarındaki tolerans değerlerinden kaynaklanmaktadır. Tolerans 

değerleri daha düşük elemanlar kullanılarak doğruluk artırılabilir.  

Sensörden gelen dalgalanan verilerin iyi bir algoritma ile gürültüden ayrılması önem 

taşımaktadır. Gelişmiş süzgeç yöntemleri ile bu zorluk aşılabilir. Uygulamada 50 

örnek alınarak gürültüden arınma süreci yürütülmüştür. Gelişmiş mikrodenetleyici 

altyapısı kullanılarak daha çok örnekle aynı işlem yapılabilir. 

Basıncın uygulanacağı alan sensör üzerinde iyi belirlenmelidir. Alan dışına çıkan 

yada merkezden uzaklaşan kuvvetler yeterince doğru ölçülememektedir. Titizlikle 

tasarlanmış bir mekanik yapıya ihtiyaç vardır.  

Uygulamada 10 bit ADC yerine 12 bitlik bir modülün kullanılması daha hassas 

değişimlerin algılanmasını sağlayacaktır.  

Karakteristik eğrinin çıkartılması önem taşımaktadır. Ölçüm deneylerinin yapılacağı 

kuvvet mekanizmasının hassasiyet ve doğruluk oranları çok önemlidir. Uygulanan 

kuvvetteki bir hata ölçüm değerinin saptanmasında büyük sorunlara neden 

olmaktadır.  
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Etkin kuvvet değerleri kullanılarak eğrinin gerçek davranışa en yakın değerde 

üretilmesi gerekir. 

Yapılan çalışma sonucu sensör karakteristikleri çıkartılmış, işaret dönüşümleri 

yapılmış ve  eğri uydurulmuştur. En uygun cevap dokuzuncu dereceden fonksiyon 

kullanılarak elde edilmiştir. 

Elde edilen ölçümler sonucu 0.08 oranında doğruluk elde edilmiştir. Bu doğruluk 

oranı gelişmiş mekanik yapı desteği ve etkin süzgeçleme yöntemleri ile 

artırılabilecek bir değer olarak görülmektedir. 

Hazırlanan sistem genel uygulama alanında şırınga basınçlarının ölçümü için uygun 

bir yapıda ve karakteristiktedir. 
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EK A 

 

 

MicroC geliştirme ortamı kullanılarak  PIC16F785 ile geliştirilmiş Tıbbi Şırınga 

Pompaları İçin Tıkanıklık Basıncı Ölçme Cihazı’na ait mikrodenetleyici kodları ve 

devre çizimleri. 
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