
1. Amaç 
 

Projenin amacı gelişmiş sensör teknolojileri kullanılarak, sıcaklık, nem ve basınç 

parametrelerini kapsayan parametre test sistemi ve sistemin bilgisayar arayüzünü 

tasarlamaktır. Bu sistem ile hastanelerde basınç, sıcaklık ve nem parametrelerine 

sahip olan tıbbi cihazların test sonuçlarının bilgisayar ortamında kullanıcıya 

verilmesi hedeflenmektedir.  
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Dönüşüm Formülleri; 

Nem Dönüşümü (%RH) 

Sıcaklık Dönüşümü (ºC) 

Şekil-3: Sıcaklık ve Nem Sensörü 

Şekil-1: Sistem Tasarımı 

Dönüşüm Formülleri; 

Şekil-5: Analog Sıcaklık Sensörü 

2. Materyal ve Yöntem 
 

Biyomedikal Fiziksel Parametre Test Sistemi sıcaklık, basınç ve nem sensörlerini 

içermektedir. Dört noktadan sıcaklık ölçümünün yanında birer noktadan basınç ve 

nem ölçümleri alınmaktadır.  Sistemin öngörülen tasarımı Şekil 1’de görülmektedir. 

Sistemin bilgisayarla iletişimi için SPI protokolü kullanılmıştır. Bu amaçla SPI 

protokolü ile haberleşebilen mikrodenetleyici  ve sensörler kullanılmıştır. Sensör 

ile mikrodenetleyici arasındaki Master-Slave ilişkisi Şekil 2’de görülmektedir. 

Seçilen sensörlerin dijital çıkış vermesine önem verilmiştir, fakat tıbbi ölçüm 

aralıklarına uygun genişlikte dijital çıkış veren  analog sıcaklık sensörü tercih 

edilmiştir. 

 

Dijital Sıcaklık ve Nem Sensörü (Honeywell HIH 7131) 

  

Bu çalışmada nem ölçümü için HIH7131 sıcaklık ve nem sensörü kullanılmıştır. Bu 

sensör 0-100 % RH aralığında doğrusal olarak ölçüm vermektedir. Devrenin 

proteus çizimi yapıldıktan sonra devre board üzerinde kurulmuş ve ölçümler 

alınmıştır. Devre dijital olarak sonuç ürettiğinden çıkıştan alınan bilgi dönüşüm 

formülleri ile nem birimine dönüştürülmüştür. Sıcaklık ve nem sensörüne ait devre 

şeması ve dönüşüm formülleri Şekil 3’te verilmiştir. Tasarlanan sistem üzerinden 

alınan nem ölçümleri ve izlenebilir ölçü aletinden alınan ölçümler ile oluşturulan 

grafik şekil 4’te verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analog Sıcaklık Sensörü (IST P0K1.232.4W.k.010) 

 

Sistemde sıcaklık sensörü olarak tıbbi ölçüm aralıklarında hassas sonuçlar veren 

analog bir PT-100 kullanılmıştır. Sensörün sıcaklıkla birlikte direnci değişmektedir. 

Elde edilen direnç değişimi bilgisi sensör formülü ile sıcaklık bilgisine 

dönüştürülmektedir. Sensöre ait devre şeması ve dönüşüm formülleri Şekil 5’te 

verilmiştir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-2: Master-Slave İlişkisi 

Teşekkür 
 

Çalışmalarım boyunca yardımlarını esirgemeyen 

danışmanlarım; 

Sn. Öğr. Gör. Dr. Onur KOÇAK’a,  

Sn. Öğr. Gör. Arif KOÇOĞLU’na  ve  

Sn. Barış ÇORUH’a teşekkür ederim. 

Şekil-4: Nem Testi Grafiği 

Şekil-6: Sıcaklık Testi Grafiği 

Dijital Basınç Sensörü (MPX5100DP) 
 
Kullanılan basınç sensörü piyasadaki Motorola Freescale markasının ürettiği izlenebilir bir basınç sensörüdür. Bu 
sensör bütünleşmiş modelli silikon basınç sensör tipi olduğundan sıcaklıktan etkilenmesi çok azdır. Bu sensörünün 
ölçüm aralığı 0-500 kPa (0-3750 mmHg) ve -40 - +125 °C sıcaklık aralığında verilmiştir. Hem basıncı hem de vakumu 
ölçebildiği için, birçok basınç ölçüm cihazıyla çalışabilmektedir. Sensöre ait devre şeması ve gerekli dönüşüm 
formülü Şekil 7’de verilmiştir. 

. 

Şekil-7: Basınç Sensörü 

Dönüşüm Formülü; 

Şekil-8: Sıcaklık Testi Grafiği 

3. Sonuç  
 
Basınç, sıcaklık ve nem parametrelerinin ölçümünü yapan sistem başarıyla imal edilmiştir. Bu cihazın 

piyasadaki benzerlerinden en önemli farkı, biyomedikal amaçlı tasarlandığı için, kritik değer 

aralığının benzer yapıdaki cihazlardan daha hassas olmasıdır. Tasarlanan biyomedikal amaçlı 

parametre test sistemi kullanılarak insanla doğrudan etkileşime giren biyomedikal cihazların 

kritik değer aralıklarının tespit edilip analizinin yapılması bu tip cihazların tasarımı ve üretimi 

açısından bir kaynak oluşturacaktır. 


