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Doku Benzeri Fantom İçindeki Farkl Cisimlerin 
Görüntü Ölçüm Doğrulama Çalşmalar  

Image Measurement Verification Studies of Different 
Objects In Tissue-Mimicking Fantom 
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Özetçe — TÜBİTAK UME Medikal Metroloji Laboratuvar, 
radyoloji çalşmalar hariç ulusal düzeyde üst düzey medikal 
sistemlere ait ölçüm altyapsn geliştirmeye yönelik 
araştrmalar yapmaktadr. Bu kapsamda, ultrasonik 
görüntüleme sistemlerinin test ve kalite kontrolünü yapmak 
üzere ulusal fantomlar geliştirmekte ve bu fantomlar 
üzerinden ölçüm çalşmalar ve referans standartlar 
oluşturmaya çalşmaktadr. Bu çalşmada, araştrma amaçl 
geliştirilen “Sonix Touch Q+” ultrason cihazna ait farkl tipte 
problar kullanlarak, karaciğer dokusunun akustik 
özelliklerini taklit eden bir fantom içerisinde bulunan değişik 
boyutlardaki cisimlerin konumlarnn tespit edilmesine yönelik 
görüntü işleme ve ölçüm doğrulama çalşmalar 
gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler — Ultrasonografi, Ultrasonik 
Görüntüleme, Doku Benzeri Fantom, Ultrasonik Prop, Görüntü 
Modlar 
 
Abstract —  TÜBİTAK UME Medical Metrology Laboratory 
has been doing researches to develop measurement 
infrastructure of high level medical systems at nationwide 
except for radiology studies. In this context, the laboratory has 
been developing national phantoms for testing and quality 
control of ultrasonic imaging systems and has been operating  
to establish measurement studies and reference standards over 
these phantoms.  In this study, image processing and 
measurement verification studies were carried out to detect the 
positions of objects in different sizes within a phantom that 
mimics the acoustic properties of the liver tissue using different 
types of probes of the "Sonix Touch Q +" ultrasonic device 
developed for research purpose. 
 

Keywords — Ultrasonography, Ultrasonic Imaging, Tissue-
Mimicking Phantom, Ultrasonic Probe, Imaging Modes  

I.  GİRİŞ  
Ultrasonik görüntüleme, teknolojinin gelişmesiyle 

özellikle tpta, biyomedikal görüntüleme alannda olmak 
üzere, endüstriyel çalşmalarda ve tahribatsz muayenelerde 
yaygn ve etkin bir şekilde kullanlmaya başlanmştr. 
Ultrasonik görüntüleme cihazlar, günümüzde tp biliminin; 
tan/teşhis ve tedavide en büyük yardmclarndan biridir. 

Ultrason cihazlar hastayla birebir ilişkili olduğundan AR-
GE aşamasndan, üretimine ve üretim sonras teknik servis 
çalşmalarna kadar son derece yoğun özen ve dikkat 
gerektiren cihazlardr. Ultrasonografi, yank temelinde 
çalşmas nedeniyle röntgen, tomografi ve manyetik 
rezonansla ayn prensiple çalşr. Fakat bu inceleme 
yönteminde X şn kullanlmaz. Ultrasonografi, insan 
kulağnn işitemeyeceği kadar yüksek frekansl ses 
dalgalarn kullanarak iç organlarn görüntülenmesini 
sağlayan bir yöntemdir. Cihazdan gönderilen ses dalgalar, 
hasta vücudundan yansdktan sonra yine ayn cihaz 
tarafndan alglanr. Yansdğ dokuya göre farkllk 
gösteren ses dalgalar, prob vastasyla hasta vücudunda 
gezdirildiğinde ekranda farkl görüntülerin oluşmasn ve 
böylece hastaya tan konulmasn sağlar.  

 
Ultrasonik görüntüleme, girişimsel olmayan 

(noninvazif),  güvenli ve ağrsz bir tekniktir ve ses 
dalgalarn kullanarak vücudun resimlerini çekmektedir. 
Ultrasonik görüntüleme, ayn zamanda ultrasonik tarama 
veya sonografi olarak da adlandrlmakta ve doğrudan cilde 
temas eden küçük bir dönüştürücü (transdüser ya da prob) 
yardmyla çalşmaktadr. Yüksek frekansl ses dalgalar 
probdan geçerek dokuya gönderilir ve dokudan geri 
yansyan dalgalar tekrar dönüştürücüye iletilir. Dönüştürücü 
tarafndan toplanan ses dalgalar bir bilgisayar işlemcisi 
vastasyla işlenerek ekranda bir görüntü oluşur. Ultrason 
muayenelerinde (x-şnlarnda olduğu gibi) iyonlaştrc bir 
radyasyon kullanlmaz, bu nedenle hastann radyasyona 
maruz kalmas söz konusu değildir. Ultrason görüntüleri 
gerçek zamanl olarak yakalanabildiğinden, vücudun iç 
organlarnn yaps, hareketi ve kan damarlarnda akan kan 
ultrason cihazlar ile kolay bir şekilde görülebilir [1]. 
 
 Bu çalşmada, araştrma amaçl geliştirilen Ultrasonix  
marka “Sonix Touch Q+” ultrasonik görüntüleme cihaz 
kullanlarak, önceden tasarlanp üretilen karaciğer 
fantomlar üzerinde, farkl görüntüleme modlarnda (B, M, 
PW, CW) o moda uygun problar kullanarak görüntüleme 
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çalşmalar gerçekleştirilmiştir. Daha sonra alnan bu 
görüntüler üzerinde görüntü kalitesi ve boyut ölçüm 
çalşmalar yaplmştr. 

II. KULLANILAN YÖNTEM 
Çalşmamzda araştrma amaçl kullanlan Ultrasonix 

marka “Sonix Touch Q+” ultrasonografi cihaz ile önceden 
hazrlanmş olan fantomlar üzerinden ölçümler alnmştr. 
Cihaz ile yaplan boyut ölçümleri ile kap içerisine 
yerleştirilmeden önce belirlenen boyut ölçümleri 
kyaslanarak, cihazn ölçüm aralğnn gerçeğe yaknlğ test 
edilmiştir. Ölçümler srasnda lineer L14-5/38 ultrason 
probu kullanlmştr. Uygulama tipi olarak da abdomen tipi 
(karn bölgesine uygun prob) seçilmiştir. 

 

A. Görüntüleme Cihaz ve Dönüştürücüler 
Aşağda Şekil 1’de de görüldüğü gibi görüntüleme 

çalşmalar Ultrasonix marka “Sonix Touch Q+” 
ultrasonografi cihaz ile gerçekleştirilmiştir.  Söz konusu 
sistem araştrma amaçl olarak üretilmiş olup “Doppler” ve 
“Renkli Doppler” dahil birçok görüntüleme moduna sahip 
gelişmiş bir ultrasonografi cihazdr. Sistemle beraber C7-
3/50 konveks, L14-5/38 lineer ve SA4-2/24 sektör 
dönüştürücüler kullanlmaktadr. Ultrasonix Sonix Touch 
Q+ sistemi; kullanm kolay, taşnabilir bir ultrasonik 
görüntüleme cihazdr. Sistem; LCD ekran, dokunmatik 
ekranl operatör konsolu, ana kart ve çeşitli tipte taklp 
çkarlabilir dönüştürücülerden oluşmaktadr. 
Ultrasonografik görüntülemede görüntü kalitesini en çok 
etkileyen ksm, hastayla da arayüz oluşturan dönüştürücü 
ksmdr.  

 
 

      
Şekil 1. Ultrasonix Sonix Touch Q+ Ultrasonografi Sistemi ve 

Ölçümlerde Kullanlan Çeşitli Tiplerdeki (Sektör, Konveks, 
Lineer) Dönüştürücüler 

 

B. Doku Benzeri Fantom Tasarm ve Üretimi 
Biyolojik yumuşak dokular simüle etme kabiliyetleri 

nedeniyle, doku benzeri fantomlar medikal ultrasonografi 
araştrmalarnda kritik bir rol oynamaktadr [2]. Agar, 
Agarose tarafndan temel olarak oluşturulmuş iyi bilinen bir 
polisakarittir [3]. Oda scaklğnda suda çözünmezken, 

kaynar suda çözünebilen Agar, (30-40) °C scaklk aralğna 
soğutulduğunda jel formuna geçmektedir. Hipertermi 
uygulamalarnda ve ultrasonik görüntülemede yaygn bir 
şekilde fantom malzemesi olarak kullanlmaktadr [4,5]. 
Çalşmamzda kullandğmz karaciğer dokusunu taklit eden 
doku benzeri fantom Şekil 2’de görülmektedir. Doku 
benzeri fantom, 102 mm en, 102 mm boy ve 42 mm 
yüksekliğe sahip dikdörtgen prizma bir kap içerisinde, 0,4 
M ZnCl2 ve ağrlkça % 2 Agar ile çözelti oluşturularak 
hazrlanmştr. Hazrlanan çözelti, Agar tamamen çözülene 
kadar mikrodalga frn içerisinde stlmştr. Kullandğmz 
bu doku benzeri fantomum baz temel parametreleri şu 
şekildedir. Yoğunluk; 1060 kg/m3 , Faz Hz; 1600 m/s ve 
Zayflatma Katsays; 0,6 dB/cm.MHz [5]. 

 Hazrlanan fantom malzeme, Şekil 3’de görüldüğü gibi, 
tasarlanan deney kabnn içerisine dökülmüştür. Deney kab 
içine plaka, tel çubuk ve farkl boyutlarda bilyeler 
yerleştirilmiş ve bunlarn konumlar ve boyutlar fantom 
dökülmeden önce ölçülmüş ve kaydedilmiştir. 
 

      
Şekil 2. Fantom için tasarlanan kap (a) ve fantomun son hali (b) 

 

Şekil 3. Tasarlanan fantom kabnn teknik çizimi 

C. Görüntüleme Modlar 
 Ultrasonografi sistemlerinde beş ana görüntü modu 
bulunmaktadr. Bunlar A, B, M, PW ve C modlardr. 
Alnan görüntü veri dizileri, Ultrasonix Sonix Touch Q+ 
ultrason sistemi üzerinden sinyal işleme fonksiyonlaryla 
işlenip iyileştirilerek istenilen görüntüler elde edilmektedir 
[6,7]. 
 

a b 
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III. SONUÇLAR 
 Görüntü kalitesi ölçümleri, fantomdaki boyutsal 
ölçümler ve derinlik ölçümlerine ait sonuçlar aşağdaki 
gibidir.  

A. Görüntü Kalitesi Ölçümleri  
Fantom içerisindeki bilyenin görüntüsü L14-5/38 probu 

kullanlarak alnmştr. Fantom yüzeyi düz olduğu için 
lineer prop kullanlmştr. Derinlik aralğ (Depht Range), 
geometrik odak uzaklğ ve uygulama tipine en uygun 
olduğu için diğer lineer problar yerine L14-5/38 probu 
tercih edilmiştir. Bu probun teknik özellikleri ise aşağdaki 
gibidir [6]. 
 

1. Bant Genişliği (Bandwith)=14-5 MHz  
2. Derinlik Aralğ (Depth Range)=2-9 cm  
3. Geometrik Odak=16 mm 

 
Bu ölçümleri yapmaktaki amacmz belirlediğimiz 

değerlendirme ölçütleri olan; frekans, derinlik ve kazanç 
değişimlerinin ultrasonografi üzerindeki etkisini incelemek 
ve ideale en yakn görüntüleme değerlerini tespit etmektir.   

Frekansn görüntüye ve histograma etkisine 
baktğmzda en iyi görüntü için derinliğin 5 cm, Dyn 30 
dB, P (power) 0 ve %50 kazançta bir görüntü alnmştr.  

Kazanç ayarnn görüntüye ve histograma etkisinde, en 
iyi görüntü için frekansn 6.6 MHz derinliğin 5 cm, Dyn 30 
dB, P (power) 0 olduğu değerlerde görüntü alnmştr.  

Derinliğin görüntüye ve histograma etkisinde ise en iyi 
görüntü için frekansn 6.6 MHz, Dyn 30 dB, P (power) 0, 
%50 kazanç olduğu değerlerde görüntü alnmştr. 
 

B. Fantomdaki Boyutsal Ölçümler  
 Boyutsal ölçümlerde içine farkl boyut ve şekillerde 
bilye, tel çubuk ve plaka yerleştirilmiş olan 42 mm 
derinliğindeki fantom kullanlmştr. Gerçek boyutlar 
bilinen cisimlerin, ultrasonik görüntüleme cihaz ile 
(görüntü üzerinden) yeniden ölçülerek elde edilen değerlerin 
karşlaştrlmas yaplmştr. Bunu yapmamzdaki amaç, 
ultrasonik görüntüleme cihaznn ölçüm değerlerinin gerçek 
değerlere ne kadar yakn olduğunu tespit etmektir. 
Fantomdaki cisimlerin bilinen boyutlaryla yaplan 
matematiksel hesaplar ve ultrasonik görüntüleme cihaz ile 
alnan ölçüm sonuçlar aşağda Tablo 1’de verilmiştir. 
Alnan görüntüdeki gürültü oranna ve işaretçinin 
konumlandrlma hassasiyetine bağl olarak sonuçlarda 
farkllklarn olduğu görülmüştür. Şekil 4’te 15 mm çapl 
bilye için alnan ölçümlere ait bir ekran görüntüsü 
verilmiştir. 

 
Şekil 4. 15mm’lik Bilye İçin Yaplan Ölçümler 

 
 
Tablo 1. Boyut Karşlaştrma Tablosu 

 Matematiksel Olarak  
Hesaplanan Ölçümler 

Ultrason Cihaz ile 
Hesaplanan Ölçümler 

Nesneler 
Uzunluk 

(Çap) 
(mm) 

Yarçap 
(mm) 

Alan 
(cm2) 

Çevre 
(mm) 

Uzunluk 
(Çap) (mm) 

Yarçap 
(mm) 

Alan 
(cm2) 

Çevre 
(mm) 

Bilye 2 1 0,03 6,28 2 1,03 0,03 6,53

Bilye 4 2 0,12 12,56 4 1,98 0,13 12,61

Bilye 5 2,5 0,19 15,70 5,04 2,50 0,20 15,98

Bilye 10 5 0,78 31,41 10,01 4,97 0,78 31,33

Bilye 15 7,5 1,76 47,12 14,96 7,48 1,76 47,01

Tel 
Çubuk 

20,1 - - - 20,18 - - -

Plaka 30 - - - 30,10 - - -

C. Fantomdaki Derinlik Ölçümleri  
 Fantom yüzeyinden cisme kadar olan derinlikler 
ultrasonik görüntüleme cihaz ile ölçülmüştür. Ölçümler 
şekil görüntüsünün başladğ parlak noktann snrndan 
alnmştr. Baz küçük şekillerin yerini tam olarak tespit 
edebilmek için zoom özelliğinden faydalanlmştr. Zoom 
yapmak şeklin derinliğini etkilememekte ancak gereğinden 
fazla yapldğnda görüntüyü bulanklaştrmaktadr. Şekil 
5’te 15 mm çapl bilye için alnan ölçümlere ait bir ekran 
görüntüsü verilmiştir. 
 

 
Şekil 5. 15mm’lik Bilyenin Yüzeye Olan Uzaklğ 
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 Şekillerin kumpas yardmyla önceden ölçülen 
derinlikleri ve ultrason cihazyla bulunan derinlikleri 
aşağda Tablo 2’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 2. Derinlik Karşlaştrma Tablosu 

 

Matematiksel 
Olarak 

Hesaplanan 
Ölçümler 

Ultrason Cihaz ile 
Hesaplanan 
Ölçümler 

Hata Oran 
(%) 

Nesneler Derinlik (mm) Derinlik (mm) 

2 mm çapl bilye (1) 23,60 22,05 6,6 

2 mm çapl bilye (2) 23,60 22,24 5,8 

4 mm çapl bilye 17,60 15,71 10,7 

5 mm çapl bilye 15,60 14,62 6,3 

10 mm çapl bilye (1) 11,60 10,61 8,5 

10 mm çapl bilye (2) 12,60 10,79 14,4 

15 mm çapl bilye 15,60 15,66 -0,4 

20,1 mm 
uzunluğundaki tel 

çubuk 
20,60 19,23 6,7 

30 mm uzunluğundaki 
plaka 18,60 18,01 3,2 

IV. TARTIŞMA 
Günümüzde ultrasonografi sistemleri görüntüleme yapan 

cihazlar arasnda ulaşlabilirlik, kullanm kolaylğ ve kişiye 
verdiği zarar miktar bakmndan daha avantajl bir konuma 
gelmektedir. Görüntülemenin doktor tarafndan direk 
hastaya uygulanan ve uygulama esnasnda tannn 
konulduğu bir inceleme olmas, yaplan tetkiki tamamen 
sistemi kullanmakta olan kişilerin de bilgi ve becerilerine 
bağml bir hale getirmektedir.  

 
Bu bildiride, ultrasonik görüntü oluşumlar, özel olarak 

tasarlanan doku benzeri fantom malzemeler üzerinde,  
frekans, derinlik, kazanç değişimleri gibi görüntü kalitesi ile 
boyut ve derinlik yönünden karşlaştrmal ölçümler olarak 
incelenmiştir. 

 
Bundan sonraki çalşmalarda, görüntüyü oluşturan sinyal 

dosyalarna (.rf, .b32, .crf, .bpr, .pw vb.) ulaşlarak 
MATLAB program araclğyla çeşitli görüntü iyileştirme 
analizleri üzerinde durulacak ve bu sinyal analizlerinden de 
daha optimum görüntüler elde edilmesine çalşlacaktr. 

 
Günümüzde ultrasonik alanndaki çalşmalarda en 

popüler konulardan biri de ultrasonik enerjinin görüntüleme 
teknikleri ile birlikte etkin bir şekilde klinik çalşmalarda 
kullanlmasdr.  Bu çalşmalar ileride laboratuvarmzda, 
kanser tedavisinde ucuz, invazif olmayan ve etkin bir 
yöntem olan HIFU tedavisi ile de birleştirilecektir. Bu 
şekilde, ultrasonik görüntüleme ve HIFU kombinasyonuyla 
da sağlkl dokulara zarar verilmeden sadece 
kanserli  dokulara etki ederek, kanserli dokular yok edecek 

etkin görüntüleme ve güç sistemleri tasarlanmasna 
odaklanlacaktr. 
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