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1. ÖZET

Amaç: Kulak Burun Boğaz ve Beyin Cerrahisi ameliyatları sırasında kafatası

kemiklerinin kesilerek veya yontularak açılması için Tur cihazları

kullanılmaktadır. Bu cihazların kullanımı sırasında kraniuma çok yüksek frekans

ve enerji uygulanmaktadır. Bu çalışmada tur kullanımının neden olduğu titreşim

değerlerinin ölçülmesi ve sonrasında bu titreşim enerjisine bağlı oluşabilecek

etkilerin inceleneceği yeni çalışmalara zemin hazırlanması amaçlanmıştır. Ayrıca

tur kullanımı sırasında ortaya çıkan titreşim enerjisinden zarar görme ihtimali olan

kafa tabanı, beyin sapı, kafa çifti sinirleri ve iç kulağa yaklaşım için güvenli tur

uçları saptanmaya çalışıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız Anatomi Kadavra Çalışması’ndan oluşmaktadır.

Anatomi Çalışması Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) Anatomi Anabilim

Dalı’nda yapıldı. Taze donmuş kadavralara temporal kemik diseksiyonu sırasında

tur kullanılırken "PCE-VT 2800 Vibrasyon Ölçüm Cihazı" ile ölçümler yapılarak

ve farklı anatomik bölgelerden ölçülen değerlerin ortalamaları ve standart

sapmaları hesaplandı. Ayrıca elmas, kors elmas ve keskin tur uçları arasında fark

olup olmadığı da araştırıldı.

Bulgular: Bu çalışmada taze donmuş kadavra kafaları kranium kemikleri tur ile

diseksiyonu sırasında turlanan bölgeye yaklaşıldıkça ölçülen titreşim enerjisinin

artığı görüldü. Titreşim değerleri incelendiğinde tur uçlarının boyu, çapı ve dakika

devir sayısı (rpm) artıkça meydana gelen yer değiştirme miktarı (peak-to-peak

(mm)) değerlerinin de arttığı görüldü. Ayrıca tur ucu tipleri karşılaştırıldığında

sırası ile en fazla Tungsten tur uçlarının titreştiği, daha az olarak Kors Elmas, en az

titreşim enerjisi oluşturan ise Elmas tur ucu olduğu saptandı. Tur ucunun boyu

uzadıkça cerrahın istenen bölgeyi diseke etmede zorlandığı gözlemlendi.

Sonuç: Bu çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda tur cihazları daha güvenilir

bir şekilde kullanılabilir. Elde edilen veriler doğrultusunda daha az titreşim

sağlayacak tur uçları geliştirilebilir. Ayrıca cerrahların daha güvenli diseksiyon

yapmasına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kranium, Mastoidektomi, Tur ile diseksiyon, Tur uçları,

Vibrasyon

2. ABSTRACT

Aim: Drill devices have been used to cut or dissect the skull bones in

otorhinolaryngology and neurosurgical procedures. High frequency and energy is

applied to the cranium during the use of these devices. In this study, we aimed to

measure the vibration values caused by the use of drills and to prepare a basis for

new studies that will examine the effects that may occur due to this vibration

energy. In addition, the skull base, brainstem, cranial nerves and the inner ear,

which could be damaged by the vibration energy generated during the use of the

drill, were aimed to be determined.

Materials and methods: This study consists of the Anatomical Cadaver Study. The

Study was conducted in the Department of Anatomy of Ankara University Faculty

of Medicine (AUFM). During temporal bone dissection of fresh frozen cadavers,

measurements were made with the "PCE-VT 2800 Vibration Meter" and the mean

and standard deviations of the measured values from different anatomical regions

were calculated. It was also investigated whether there is a difference between

diamond, coarse diamond and sharp drills.

Results: In this study, we observed that the vibratory energy measured during the

dissection of cranial bones increased while approaching the dissected area. When

the vibration values were evaluated, it turned out that the length and diameter of

the drills and the amount of displacement (peak-to-peak (mm)) increased as the

number of revolutions per minute (rpm) increased. In addition, when the drill types

Özetleri :



were compared, it was determined that the Tungsten drill vibrated the most, Coarse

Diamond was less, and Diamond caused the least vibration energy. It was observed

that as the length of the drill increased, the surgeon had difficulty in dissecting the

desired area.

Conclusions: Drilling devices can be used more reliably under the light of the data

obtained in this study. Drills that can provide less vibration can be developed.

Moreover this can also contribute to surgeon to perform a safer dissection.

Key Words: Cranium, Drill piecemen, Mastoidectomy, Temporal bone, Vibration



Gelişen teknoloji ile cerrahi yaklaşımlarda kullanılan aletler daha kontrol edilebilir yan etkilerin

sağlanmasına olanak sağlamaktadır. Kemik yapı içeren anatomik yapıların diseksiyonunda kullanılan

aletler her geçen gün daha da gelişmekte ve diseksiyonları kolaylaştırmaktadır. Kranium kemikleri ve

diğer kemik yapıların diseksiyonunda motorlu tur uçları her geçen gün daha çok kullanılmakta ve

yeni özellikler geliştirilmektedir. Hayati öneme sahip birçok organ kranium kemikleri içerisinde yer

almaktadır. Kranium kemikleri içerisindeki yapıların büyük çoğunluğunu nöral yapılar

oluşturmaktadır. Nöral yapıların yenilenme özelliklerinin çok kısıtlı ve dış etkenlerden çok çabuk

etkilendikleri için bu yapıları koruyan kranium kemiklerine yönelik cerrahi işlemler çok hassas bir

şekilde yapılmalı ve bu işlemlerin daha da hassas yapılabilmesi için cerrahi işlemlerde kullanılan

aletlerin özelliklerinin detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir.

Kafatası kemikleri beyin, göz ve kulak gibi duyu ve hayati organların korunmasında işlev

görmektedir. Kulak Burun Boğaz ve Beyin Cerrahisi ameliyatları sırasında kafatası kemiklerinin

kesilerek veya yontularak açılması için tur cihazları kullanılmaktadır. Bu cihazların kullanımı

sırasında kraniuma çok yüksek frekans ve enerji uygulanmaktadır. Ancak tur cihazlarının

kullanımları sırasında ortaya çıkan titreşimin iç kulak, beyin, beyincik ve kraniyal sinirler üzerine

olan etkilerinin incelendiği yeterli ve yetkin çalışma literatürde bulunmamaktadır.

 Bu çalışmada tur kullanımının neden olduğu titreşim değerlerinin ölçülmesi ve sonrasında bu

titreşim enerjisine bağlı oluşabilecek etkilerin inceleneceği yeni çalışmalara zemin hazırlanması

amaçlanmıştır. Projede taze donmuş kadavra kafatasının tur ile diseksiyonu gerçekleştirilecek, bu

sırada farklı bölgelerden elde edilen titreşim değerleri mekanosensitif bir cihazla objektif olarak

ölçülecektir. Ayrıca tur kullanımı sırasında ortaya çıkan titreşim enerjisinden zarar görme ihtimali

olan yapılar araştırılacak, kafa tabanı, beyin sapı, kafa çifti sinirleri ve iç kulağa yaklaşım için

güvenli tur uçları kullanım süreleri ölçülecektir.

Kulak Burun Boğaz, Anatomi ve Biyofizik branşlarınca ortak olarak gerçekleştirilmesi planlanan bu

interdisipliner projenin çıktıları, klinik pratikte birçok disiplinde rutin olarak uygulanan "tur ile

diseksiyon" işleminin nörofizyolojik düzeyde etkilerini ortaya çıkaracak ve oluşan titreşimin denge

ve işitme üzerine etkilerini inceleyen klinik araştırmaların ve sonraki projelerin temelini

oluşturacaktır.

Bu çalışmada ülkemizde ve dünyada uzun yıllardır kullanılan tur cihazlarının daha güvenilir bir

şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır. Daha az titreşim sağlayacak tur uçları gibi yeni cerrahi

enstrüman gelişiminin önü açılacak, böylece yeni ürün gelişimi ve endüstriyel tasarım gibi kamu

yararını gözeten çıktılar elde edilebilecektir. Bunun dışında literatüre katkı sağlanacak ve benzer

çalışma ve projelerin önü açılacaktır.

Bu projenin amacı; temporal kemik ve ön kafa tabanında Tur ile kemiğe müdahale sırasında

kemiklerde oluşturulan vibrasyonun ölçülmesi, farklı Tur uçlarının kullanımı sırasında meydana

gelecek değişikliklerin incelenmesi ve sınıflandırılmasıdır. Yeni tur uçlarının gelişmesini sağlayarak

ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. Ayrıca bu araştırmanın sonuçları titreşimin etkilerini

inceleyebilecek yeni çalışmalara zemin hazırlayacaktır.

Proje çıktılarının, birçok cerrahi disiplinde rutin olarak uygulanan tur ile kemiğe müdahale sırasında

oluşturacağı etkiler objektif olarak ölçülecek ve standardize edilecektir. Bu sayede planlanan cerrahi

işlem sırasında kraniuma en az enerji gönderen ve minimum titreşim sağlayacak tur uçları

belirlenecektir. Bunun yanı sıra bu projeden elde edilecek veriler ile minimal invaziv turlama işlemi

için yeni cerrahi enstrüman tasarımının önü açılacak, böylece yeni endüstriyel tasarımlar ortaya

çıkarılabilecektir.

Bu konuda literatürde daha önce yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bu yüzden bu projenin

literatüre alanında yapılmış ilk çalışma olarak katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca tur

cihazlarının diş hekimliği, ortopedi ve beyin cerrahisi gibi bölümlerin de günlük pratik

uygulamalarında yeri olduğu için bu alanlarda ilerde yeni bir çalışma alanı oluşmasını sağlaması

beklenmektedir.

II. Amaç ve Kapsam



Deney Öncesi Hazırlık

Çalışma Anatomi Kadavra Çalışması’ndan oluşmaktadır. Anatomi Çalışması Ankara Üniversitesi Tıp

Fakültesi (AÜTF) Anatomi Anabilim Dalı’nda yapıldı. Taze donmuş kadavralarda kranium

kemiklerinin diseksiyonu sırasında tur kullanılırken "PCE-VT 2800 Vibrasyon Ölçüm Cihazı" ile

ölçümler alındı. Farklı tur uçları kullanılarak farklı anatomik bölgelerden ölçülen değerlerin

ortalamaları alınıp kaydedildi. Ayrıca elmas, kors elmas ve keskin tur uçları arasında fark olup

olmadığı da araştırıldı.

Kadavra kafaları, yurt dışından kadavra ithalatı yapan aracı firma ile uygun koşullarda getirilerek

AÜTF Anatomi Anabilim Dalı’nda uygun koşullarda saklandı. Proje bitimi sonrasında yine AÜTF

Anatomi Anabilim Dalı korumasında uygun şekilde defin işlemi yapılacaktır. Ankara Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü desteği ile PCE-VT 2800 Vibrasyon Ölçüm

Cihazı temin edildi.

Kulak burun boğaz pratiğinde tur cihazları daha çok temporal kemik diseksiyonunda

kullanılmaktadır. Tur kullanımı mikroskop altında yapılan bir işlem olduğundan cerrahın iki elini

kullanma imkânı sağlar ve cerraha bağlı olarak gelişebilecek titreşimler azaltılmış olacaktır. Bu

yüzden diseksiyon ve ölçümlerin tekrarlanabilmesi, yapan kişinin el hareketlerinden etkilenmesini

azaltmak amacı ile temporal kemik üzerinde yoğunlaşıldı. Anatomik bölge ve kemik yapının

karşılaştırılmadığı deneylerde temporal kemiğin skuamöz parçası üzerinden ölçümler alındı.

Çalışmaya Kadavra kafaları üzerinde diseksiyon yapmadan önce temporal kemik maketleri üzerinde

standartlar belirlendi. Normal temporal kemik anatomisine sahip makette diseksiyona engel

olmayacak şekilde ölçüm alınmaya uygun bölgeler belirlendi. Bu aşamada Phacon temporal kemik

maketleri kullanıldı (Phacon GmbH, Leipzig, Germany).

Ölçüm alınacak noktalar diseksiyona engel olmayacak şekilde Henle spine’ nına uzaklıkları sabit ve

Linea temporalis üzerinde iki ayrı nokta olarak belirlendi.

Diseksiyon öncesi plan yapılırken ölçüm alınması planlanan noktaların gösterilmesi ve bu noktaların

dış kulak yolu posteriounda bulunan Henle spini’nine uzaklıkları.

Vibrometrenin kemik yüzeyden doğru ve sağlıklı ölçüm alabilmesi için kemik yüzeye sabitlenmesi

gerekmektedir. Bunun için 5 cm boyunda baş çapı 1 cm mıknatıs özelliği olan vida kullanıldı.

Deneylerde araştırılmak istenen değişkenler belirlendi. Bu değişkenleri ölçülmesini sağlayacak,

yanlış ve standart olmayan sonuçların elde edilmesini engellemek için çevresel faktörler sabit ve

standart hale getirildi. Değişken faktörler; tur cihazının devir sayısı, turlanan bölge, tur ucunun tipi,

tur ucunun uzunluğu, tur ucunun çapı ve ölçüm alınan nokta olarak belirlendi. Ortam sıcaklığı, tüm

deneylerde aynı cerrahın diseksiyon yapması, cerrahın diseksiyonda sadece dominant olan elini

kullanması ve bu elin sağ el olması, tur ucunun saat yönünde (Clockwise-CW) hareket etmesi,

cerrahın el hareketlerinden etkilenmemesi için 4. ve 5. parmaklarından destek alması sağlandı.

Deneylerin diseksiyonu yapan cerrahın tecrübesizliğinden etkilenmemesi için diseksiyonlar hep aynı

iki tecrübeli cerrah tarafından yapılırken ölçüm alındı.

 Ayrıca skalpteki yumuşak dokunun vida ile teması ölçümlerin alınmasına engel olduğu ve ölçüm

alınamadığı gözlendi. Bu duruma engel olmak için ölçüm alınacak kemik yüzeyindeki yumuşak

dokular periost dahil eksize edildi.

Diseksiyon sırasında oluşan kemik talaşın ölçümleri etkilememesi için su ile irrigasyon yapılıp

cerrahi sahadan uzaklaştırıldı. Cerrahi sahadan uzaklaştırılan kemik talaş aspire edildi. Aspirasyon

sırasında aspiratörün çalışırken çıkardığı titreşimlerin deneyi etkilememesi için en az üç metre uzakta

olmasına ve ölçüm alırken çalışmaması durduruldu.

Bu çalışmada tur motoru olarak Unidrive S3 ENT tur motoru (Karl Storz, Germany) kullanıldı. Bu

cihazın devir sayısı 1.000- 40. 000 rpm arasında değişmektedir. Deneyler sırasında bu değişkende

incelendi.

Deneyler yaşları 53-84 arasında değişen on tane taze donmuş kadavra yirmi temporal kemik üzerinde

yapıldı. Sefaluslar en az 53, en fazla 84 yaşındaydı. Sefalusların 6 tanesi kadın 4 tanesi erkekti. Tüm

kadavralar taze donmuş haldeydi.

Deneyimiz için dikkat edilmesi gereken altı tane özellik bulunmakatadır. Bunları sırası ile;

a. Tur cihazının devir sayısı

III. Materyal ve Yöntem



b. Turlanan bölgeler (1. zigoma, 2. Dış kulak yolu, 3. Mastoid inferior(tip), 4. Mastoid

posterior (sigmoid sinüs üzeri), 5. Mastoid süperior (Dural plate üzeri)

c. Tur ucunun tipi (tungsten/kors elmas/elmas)

d. Tur Boyu(uzunluk)

e. Tur ucu çapı(mm)

f.             Ölçüm alınan yer (Test point)

Tur cihazının devir sayındaki değişikliğin titreşime etkisinin olup olmadığını araştırmak için diğer

tüm değişkenler sabit tutularak 40.000 rpm, 20.000 rpm, 10.000 rpm ve 5.000 rpm de ölçümler

alındı.

Turlanarak diseksiyon yapılan bölgelerin titreşim oluşturma potansiyelleri, aralarındaki farkı ve

ölçüm alınan noktaya uzaklarının etkili olup olmadığını araştırmak için temporal kemik üzerinde

Macewen üçgeni kenarları ve köşeleri turlanırken oluşan titreşimler arasındaki farkların ölçülmesi

amaçlandı.

Diseksiyon yapılırken kullanılan tur uçlarının tungsten, elmas veya kors elmas olmaları ile oluşacak

olan titreşim değerlerine etkisi tur ucu tipi değiştirilerek diğer tüm değişkenler sabit tutularak

araştırılmak istendi. Ayrıca tur uçlarının boylarının da artıp azalmasının oluşturduğu farklar da diğer

bütün değişkenler sabit tutularak araştırılmak istendi.

Tüm deneylerde ölçüm alınan noktalar temporal kemik üzerinde bulunan Henle Spine’ nına

uzaklıkları sabit ve Linea temporal üzerinde iki ayrı ölçüm noktası belirlendi.

Tüm ölçümler sırasında cerrahın sağ elini (baskın olan el) kullanması, bilekten ve el hipotenar

bölgeden sabitlenecek ve mümkün olduğunca hareket ettirmeyecektir. Saat yönünde turlanacak.

Turun kesen kenarı ile turlanacak kesinlikle güç uygulanmayacak. Turun kesen yönü (saat yönü)

doğrultusunda hareket ettirilecek. Ölçümlerin tekrarlanabilir ve doğru olması için bu değişkenler

sabit tutulmaya çalışıldı.

Vibrometre ile dokuda hasar oluşturan enerjinin en iyi belirteci oluşan titreşimin dalga amplitüdü

yani yer değiştirme (Displacement peak-to-peak, mm) olduğu için öncelikle titreşimlerin dalga

boylarının ölçülmesi planlandı. Yer değiştirme (Displacement peak-to-peak, mm) doğru ölçüldüğünü

test etmek için hız (Velocity, mm/s) ve ivme (Acceleration, m/s2) değerlerinin de ölçülmesi

planlandı.

Turlanan bölgelerin özelliklerinin yani turlanan kemiğin histolojik yapısının farklı olmasının

araştırıldığı birinci deney düzeneği hariç diğer tüm deneylerde kranium üzerinde yassı kemiklerin

sadece dış korteksi turlandı. Diplöe kısmının içerdiği inorganik bileşen yoğunluğu nedeniyle yanlış

sonuçlara yol açacağı düşünülerek mikroskop altında diseksiyonlar sırasında bu tabaka mümkün

olduğunca korundu.

Temporal kemik mastoid kısmındaki havalı hücrelerin diseksiyonu sırasında oluşan artefaktlar ve

standartların sağlanamamasından dolayı ölçüm alınmadı.

Bu altı değişken tablo haline getirilerek veri formları oluşturuldu.

Ölçüm Noktası: Parietal (Zigoma) Displacement peak-to-peak

(Yer Değiştirme)

(mm) Velocity

(Hız)

(mm/s) Acceleration

(İvme)

(m/s2)

Zigoma …(…) …(…) …(…)

Dış kulak yolu …(…) …(…) …(…)

Mastoid İnferior (tip) …(…) …(…) …(…)

Mastoid Posterior (sigmoid) …(…) …(…) …(…)

Mastoid Superior (dura) …(…) …(…) …(…)

Tur ucu tipi, çapı, devir sayısı ve uzunluğu sabit tutularak turlanan bölge ve ölçüm alınan yer

arasındaki fark araştırılmak istendiği Tablo de Paryetal kemiğe yakın ölçüm noktası “Paryetal”,

Zigomatik kemiğe yakın ölçüm noktası “Zigoma” olarak isimlendirildi.

Tablo  Elmas ve Kors Elmas tur uçları arasındaki farkın araştırılması



Tur Ucu Tipi:

Elmas (Kors elmas) displacement peak-to-peak

(Yer Değiştirme)

(mm)

Velocity

(Hız) (mm/s)

Acceleration

(İvme)

(m/s2)

diameter=3,5 mm …(…) …(…) …(…)

diameter=4,5 mm …(…) …(…) …(…)

diameter=6mm …(…) …(…) …(…)

Tur ucunun boyu, devir sayısı, turlanan bölge ve ölçüm alınan nokta sabit sabit tutularak elmas ve

kors elmas tur uçları arasında fark olup olmadığı incelenmek için Tablo hazırlandı. Böylece elmas ve

kors elmas arasındaki fark ve kendi içlerinde çap değişiklinin ölçümlere etkisinin araştırılması

planlandı.

Tablo Tungsten tur uçlarının çaplarının arasındaki farkın araştırılması

Tur Ucu Tipi:

Tungsten Displacement peak-to-peak

(Yer Değiştirme)

(mm) Velocity

(Hız)

(mm/s)

Acceleration

(İvme)

(m/s2)

diameter=2,3 mm

diameter=4 mm

diameter=6 mm

Tur ucu tipi, devir sayısı, turlanan bölge, tur boyu ve ölçüm noktası sabit tutularak sadece tur ucu

çapındaki değişikliğin titreşime olan etkisinin araştırılmasını kaydetmek için Tablo oluşturuldu.

Tablo Dakika devir sayının (rpm) araştırıldığı kayıt formu

Tur devir sayısı(rpm) Displacement

peak-to-peak

(Yer Değiştirme)

(mm) Velocity

(Hız)

(mm/s) Acceleration

(İvme)

(m/s2)

40.000 rpm

20.000 rpm

10.000 rpm

5.000 rpm

Tur motorunun devir sayısındaki(rpm) değişikliğin titreşime olan etkisinin araştırılmasını kaydetmek

için Tablo hazırlandı.

Tablo Farklı boy ve çaplarda Tungsten ve Elmas tur uçlarının incelendiği kayıt formu

Tur ucu tipi, boyu ve çapı Displacement peak-to-peak



(Yer değiştirme)

(mm) Velocity

(Hız)

(mm/s) Acceleration

(İvme)

(m/s2)

Tungsten 70 mm 4mm

Tungsten 70 mm 6 mm

Tungsten 95 mm 4 mm

Tungsten 95 mm 6 mm

Elmas 70 mm 4 mm

Elmas 70 mm 6 mm

Elmas 95 mm 4 mm

Elmas 95 mm 6 mm

Tur ucu tipi ve boyu değiştiğinde ölçülen verileri kaydetmek için Tablo oluşturuldu. Tablo için hem

tungsten hem de elmas tur uçlarından hem farklı çaplarda hem de farklı boylardan tur uçları

kullanıldı.

Deneylerin Yapılması ve Ölçümlerin Alınması

Deneyler Ankara Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı Diseksiyon Laboratuarlarında gerçekleştirildi.

Deneyler sırasında aspiratör cihazı gibi çalışırken titreşim oluşturma ihtimali olan tüm mekanik ve

elektronik cihazlar uzaklaştırıldı. Her ölçüm öncesinde vibrometre cihazının kalibrasyonu yapıldı.

Sefalusların aurikula üst sınırının yaklaşık 1 cm süperiorundan ve post aurikuler sulkustan yaklaşık 4

-5 cm posteriordan geçecek şekilde insizyon yapıldı. İnsizyon inferiorda mastoid tipin inferiorundan

geçecek şekilde planlandı. Böylece mastoid tip de ortaya konmuş oldu. Temporal kemik üzerindeki

bütün yumuşak dokular diseke edilerek anteriora ekarte edildi. Dış kulak yolu posterior duvarına

insiyon yapılarak dış kulak yolu ortaya konuldu. Linea temporalis ve Henle Spine tanındıktan sonra

cerrahi işaret kalemi ile işaretlendi. Linea temporalis üzerinde Henle Spine’ nına uzaklığı sabit iki

ayrı nokta belirlendi. Bu noktalardan anteriorda olanına Zigomatik ölçüm noktası, posteriorda

olanına ise Paryetal ölçüm noktası denildi. Bütün kadavralarda Zigomatik test noktasının Henle

Spine’nına uzaklığı 2 cm olacak şekilde sabit tutuldu. Zigomatik ve Paryetal ölçüm noktaları

arasındaki mesafa de tüm sefaluslarda 2 cm olacak şekilde sabit tutuldu. Bu şekilde bütün

sefaluslarda aynı şekilde deney yapılma imkânı elde edildi.

Zigomatik ve paryetal ölçüm noktaları belirlendikten sonra bu noktalarda 2,3 mm çapında keskin tur

ucu ile Dura mater seviyesine kadar delik açıldı. Bu noktalara açılan delikler vida yuvası gibi

kullanılarak iki adet vida yerleştirildi. Vidaların kemik dokuyu tam kat geçtiğinden ve hiç hareket

etmediğinden emin olundu. Vidanın gövdesi etrafında yumuşak dokuların olmaması için retraktörler

veya sütür materyalleri ile ekartasyon sağlandı. Ardından titreşim sensörü vida başına mıknatıs

özelliği ile tespit edildi. Vibrometre cihazının kalibrasyon ayarları yapıldıktan sonra diseksiyon

aşamasına geçildi. Sağ eli dominant olan ve sağ elle diseksiyon yapılacak şekilde el bilekten tespit

edildi. Diseksiyon sırasında cerrah tur ucunun sabit tutmaya çalıştı, tur ucunun gövdesinin saat

yönünde hareketi sırasında kuvvet uygulanmadan kemik dokuyu kesmesi sağlandı. Vibrometre ile

yer değiştirme (Displacement peak-to-peak, mm), hız (Velocity, mm/s) ve ivme (Acceleration, m/s2)

değerleri ölçüldü. Kayıtlar sırasında ortalamada belirgin sapmaya neden olan diken dalga (Spike

wave) ve sönümlenmiş dalgalar ölçüm dışı bırakıldı. Ölçülen değerler vibrometre cihazının kayıt

özelliği kullanılarak hafıza kartına kaydedildi. Veriler excel programına aktarıldıktan sonra ortalama

değerler tablolara kaydedildi.

     Verilerin Değerlendirilmesi ve Yorumlanması

İstatistiksel Analiz

Sürekli verilere ilişkin tanımlayıcı istatistiklerde Ortalama Standart Sapma, Ortanca, Minimum,

Maksimum değerleri verildi.

Parietal ölçüm noktası ve Zigoma ölçüm noktasından alınan ölçümlerin karşılaştırılmasında



Wilcoxon test, bölgeler arasındaki farklılığın karşılaştırılmasında Friedman test kullanıldı. Farklılığın

hangi bölgelerden kaynaklandığı Friedman çoklu karşılaştırma testi ile incelendi. Aynı kadavradan

alınan iki ölçüm olduğu durumlarda Wilcoxon test kullanıldı. Aynı kadavradan alınan ikiden fazla

ölçüm olması nedeniyle Friedman test kullanıldı.

Değerlendirmelerde IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Statistics 20 programı

kullanıldı ve istatistiksel anlamlılık sınırı olarak p<0,05 kabul edildi



Birbirine uzaklıkları farklı olan bölgelerin turlandığında meydana gelen titreşimlerin Tablo olarak

Parietal (1. Ölçüm noktası) ve Zigoma (2. Ölçüm noktası) olarak isimlendirilen iki ayrı test

noktasından alınan Displacement peak-to-peak ölçümlerinin karşılaştırılması yapıldı.

Zigoma bölgesi turlandığında Parietal (1. Ölçüm noktası) ve Zigoma (2. Ölçüm noktası) ölçüm

noktalarından alınan Displacement peak-to-peak değerleri arasında fark bulunmadı (p>0.05).

Dış kulak yolu bölgesi turlandığında Parietal (1. Ölçüm noktası) ve Zigoma (2. Ölçüm noktası)

ölçüm noktalarından alınan Displacement peak-to-peak değerleri arasında fark saptandı (p<0.05).

Zigomadan (2. Ölçüm noktası) alınan Displacement peak-to-peak değerleri Parietalden(1. Ölçüm

noktası) alınanlara göre daha büyük idi.

Mastoid İnferior (mastoid tip) turlanırken Parietal (1. Ölçüm noktası) ve Zigoma (2. Ölçüm noktası)

ölçüm noktalarından alınan Displacement peak-to-peak değerleri arasında fark bulunmadı (p>0.05).

Mastoid Posterior (sigmoid sinüs üzeri) turlanırken Parietal (1. Ölçüm noktası) ve Zigoma (2. Ölçüm

noktası) ölçüm noktalarından alınan Displacement peak-to-peak değerleri arasında fark bulunmadı

(p>0.05).

Turlanan 5 bölgenin Parietalinden (1.ölçüm noktası) alınan Displacement peak-to-peak değerleri

arasında fark saptandı (p<0.05). Farklılığın hangi bölgeden kaynaklandığı Friedman çoklu

karşılastırma testi ile incelendiğinde;

Dış kulak yolu turlanırken Parietaldeki (1.ölçüm noktası) peak to peak değerleri ile Mastoid Superior

turlanırken Parietaldeki (1.ölçüm noktası) peak to peak değerleri arasında fark saptandı (p<0.05).

Mastoid Superior (dura komşuluğu) turlanırken Parietaldeki (1.ölçüm noktası) peak to peak değerleri

dış kulak yolu bölgesindeki parietal peak to peak değerlerine göre anlamlı düzeyde büyük idi.

Diğer bölgeler arasında Parietaldeki (1.ölçüm noktası) peak to peak değerleri bakımından fark

bulunmadı (p>0.05).

Turlanan beş bölgenin Zigomadan (2.ölçüm noktası) alınan Displacement peak-to-peak değerleri

arasında fark bulunmadı (p>0.05).

Bu tablodaki sonuçlara bakıldığında turlanan bölge ile ölçüm alınan nokta arasındaki mesafa

azaldıkça Displacement peak-to-peak değerlerinin artığı görülmektedir . Turlanan bölgenin ölçüm

noktalarına uzaklıkları birbirine yakın veya eşitse istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Fakat

turlanan bölge ve ölçüm alınan noktalar karşılaştırıldığında aradaki mesafa artınca istatiksel olarak

anlamlı fark ortaya çıkmaktadır. Bu deney düzeneğinde elde edilen veriler incelendiğinde diseksiyon

yapılırken korunması gereken anatomik yapılara yaklaştıkça turlanmaya bağlı olarak daha çok

titreşim enerjisine maruz kaldıklarını söyleyebiliriz.

Tur uçlarının elmas ve kors elmas olması arasında fark olup olmadığı incelendiğinde. Başlık çapı 3,5

mm, 4,5 mm ve 6 mm olan tur uçları kullanılarak diğer tüm değişkenler sabit tutularak ölçümler

alındı. Tur uçlarının çaplarını artması ile meydana gelen titreşimi artırdığı bulundu. Ayrıca bu deney

düzeneğinde tur ucunun tipi arasında fark olup olmadığı incelendi. Kors elmas tur uçlarının elmas tur

uçlarına kıyasla bulunan yer değiştirme miktarı (peak-to-peak(mm)) değerlerinin daha fazla olduğu

bulundu.

Tur ucu çapları 3.5 mm elmas ve kors elmas tur uçları karşılaştırıldığında Displacement (peak-to-

peak) değerleri arasında fark saptandı (p<0.05). Kors elmas tur ucu ile yapılan diseksiyonda ölçülen

peak to peak değerleri elmas tur uçlarına göre anlamlı düzeyde büyüktü.

Tur ucu çapları 4.5 mm ve 6 mm elmas ve kors elmas tur uçları karşılaştırıldığında Displacement

(peak-to-peak) değerleri arasında fark bulunmadı (p>0.05).

Elmas 3.5, 4.5 ve 6 mm çaplı tur uçları ile alınan peak to peak değerleri arasında fark saptandı

(p<0.05). Farklılığın hangi çaptaki tur ucundan kaynaklandığı Friedman çoklu karşılastırma testi ile

incelendiğinde; 3.5 mm ve 6 mm çaplı tur uçlarından alınan peak to peak değerleri arasında fark

bulundu (p<0.05). 6 mm çapında elmas tur ucu alınan peak to peak değerleri 3.5 mm de alınan

değerlere göre anlamlı düzeyde büyük idi. 3.5 mm ile 4.5 mm ve 4.5 mm ile 6 mm çaplı elmas tur

uçları arasında fark bulunmadı.

Kors Elmas 3.5 mm, 4.5 mm ve 6 mm çapındaki tur uçları ile alınan peak to peak değerleri arasında

fark saptandı (p<0.05). Farklılığın hangi çaptaki tur ucundan kaynaklandığı Friedman çoklu

IV. Analiz ve Bulgular



karşılastırma testi ile incelendiğinde; 3.5 mm ile 6 mm çapında kors elmas tur uçları ile alınan peak

to peak değerleri arasında fark bulundu (p<0.05). 6 mm çapında kors elmas tur ucu ile alınan peak to

peak değerleri 3.5 mm çapındaki kors elmas tur ucu ile alınan değerlere göre anlamlı düzeyde büyük

idi. 3.5 mm ile 4.5 mm ve 4.5 mm ile 6 mm kors elmas tur uçları arasında fark bulunmadı.

Tungsten tur uçlarının çapı artığında meydana gelen titreşim değerlerini incelemek için başlık çapları

2,3 mm, 4 mm ve 6 mm olan tur uçları kullanıldı. Tungsten başlık çapları 2,3 mm, 4 mm ve 6 mm

olan tur uçları kullanılarak alınan peak to peak değerleri arasında fark saptandı (p<0.01). Farklılığın

kaç milimetre çaplı tur ucundan kaynaklandığı Friedman çoklu karşılaştırma testi ile incelendiğinde;

2.3 mm ile 6 mm çaplı tur uçları ile alınan peak to peak değerleri arasında fark bulundu (p<0.01). Tur

ucu çapı 6 mm ile alınan peak to peak değerleri 2.3 mm çaplı tur ucu ile alınan değerlere göre anlamlı

düzeyde büyük idi. 2.3 mm ile 4 mm ve 4 mm ile 6 mm arasında fark bulunmadı. Titreşim değerleri

incelendiğinde tur uçlarının çapı arttıkça meydana gelen yer değiştirme miktarı (peak-to-peak(mm))

değerlerinin de arttığı görüldü.

Tur ucunun tipi ve boyutu, turlanan bölge, ölçüm alınan test noktası, dış havanın ve temporal

kemiğin sıcaklığı gibi tüm değişkenler sabit tutularak tur cihazının dakika devir sayısındaki(rpm)

değişikliklerin titreşim değerlerine olan etkileri incelendi. 40 000 rpm, 20 000 rpm, 10 000 rpm ve 5

000 rpm hızlarında tur cihazı çalışırken ölçümler alındı. Tur cihazının dakika devir sayısı arttıkça

meydana gelen yer değiştirme miktarı (peak-to-peak(mm)) değerlerinin de arttığı görüldü.

Tur ucu boyu, tipi, çapı ve diğer tüm değişkenler sabit tutularak sadece dakika devir sayısının (rpm)

araştırıldığı deney düzeneğinde 40.000 rpm, 20.000 rpm, 10.000 rpm ve 5.000 rpm devirlerde alınan

peak to peak değerleri arasında anlamlı fark saptandı (p<0.01).  Farklılığın hangi dakika devir

sayısından kaynaklandığı Friedman çoklu karşılastırma testi ile incelendiğinde; 40.000 rpm ile 5.000

rpm arasında anlamlı fark saptandı (p<0.01). 40.000 rpm ‘de ölçülen peak to peak ölçümleri 5.000

rpm de ölçülen değerlere göre anlamlı düzeyde büyük idi. Devir sayısı artıkça peak to peak

değerlerinin artığı bulundu.

Boyu 70 mm çapı 4mm olan Tungsten ve Elmas ile ölçülen peak to peak değerleri arasında fark

saptandı (p<0.05). Boyu 70 mm çapı 4 mm olan Elmas tur ucu ile ölçülen peak to peak değerleri

Tungsten tur ucu ile ölçülenlere göre anlamlı düzeyde büyük idi.

Boyu 70 mm çapı 6 mm olan Tunsgten ve Elmas tur uçları ile ölçülen peak to peak değerleri arasında

fark saptandı (p<0.05). Boyu 70 mm çapı 6 mm olan Elmas tur ucu ile ölçülen peak to peak değerleri

Tungsten tur ucu ile ölçülenlere göre anlamlı düzeyde büyük idi.

Boyu 70 mm çapı 4 mm ile boyu 70 mm çapı 6 mm olan Tungsten tur ucu ile ölçülen peak to peak

değerleri arasında fark saptandı (p<0.05). Tungsten tur uçlarında; boyu 70 mm çapı 6 mm tur ucu ile

ölçülen peak to peak değerleri boyu 70 mm çapı 4 mm olan tur uçları ile ölçülenlere göre anlamlı

düzeyde büyük idi.

Boyu 70 mm çapı 4mm ile boyu 70 mm çapı 6 mm Elmas tur ucuları ile ölçülen peak to peak

değerleri arasında fark saptandı (p<0.05). Elmas tur uçlarında; boyu 70 mm çapı 6 mm tur ucu

ölçülen peak to peak değerleri boyu 70 mm çapı 4 mm olan tur uçları ile ölçülenlere göre anlamlı

düzeyde büyük idi.

Boyu 95 mm çapı 4 mm olan Tungsten ve Elmas tur uçları ile ölçülen peak to peak değerleri arasında

fark bulunmadı (p>0.05).

Boyu 95 mm çapı 6 mm olan Tungsten ve Elmas tur uçları ile ölçülen peak to peak değerleri arasında

fark bulunmadı (p>0.05).

Boyu 95 mm çapı 4 mm ile boyu 95 mm çapı 6mm Tungsten tur uçları ile ölçülen peak to peak

değerleri arasında fark bulunmadı (p>0.05).

Boyu 95 mm çapı 4 mm ile boyu 95 mm çapı 6 mm Elmas tur uçları ile ölçülen peak to peak

değerleri arasında fark saptandı (p<0.05). Elmas tur uçlarında; boyu 95 mm çapı 6 mm tur uçları ile

ölçülen peak to peak değerleri boyu 95 mm çapı 4 mm tur uçları ile ölçülenlere göre anlamlı düzeyde

büyük idi.

Tungsten tur ucu ile yapılan deneylerde boyu 70 mm çapı 4 mm ile boyu 95 mm çapı 4 mm olan tur



uçları ile ölçülen peak to peak değerleri arasında fark saptandı (Z=-2.023 p=0.043 p<0.05). Tungsten

boyu 95 mm çapı 4 mm tur uçları ile ölçülen peak to peak değerleri boyu 70 mm çapı 4 mm olan tur

uçları ile ölçülenlere göre daha büyük idi.

Boyu 70 mm çapı 6 mm ile boyu 95 mm çapı 4 mm Tungsten tur uçları ile ölçülen peak to peak

değerleri arasında fark bulunmadı (z=-1.753 p=0.080 p>0.05).

Elmas tur uçlarından boyu 70 mm çapı 4 mm ile boyu 95 mm çapı 4 mm tur uçları ile ölçülen peak to

peak değerleri arasında fark saptandı (Z=-2.023 p=0.043 p<0.05). Boyu 95 mm çapı 4 mm Elmas ile

ölçülen peak to peak değerleri boyu 70 mm çapı 4 mm elmas tur uçları ile ölçülenlere göre daha

büyük idi.

Boyu 70 mm çapı 6 mm ile boyu 95 mm çapı 6 mm Elmas tur uçları ile ölçülen peak to peak

değerleri arasında fark saptandı (Z=-2.023 p=0.043 p<0.05). Boyu 95 mm çapı 6 mm Elmas ile

ölçülen peak to peak değerleri boyu 70 mm çapı 6 mm Elmas ile ölçülenlere göre daha büyük idi.

Deneyler sırasında yapılan gözlemlerde tecrübesiz cerrahların yaptığı diseksiyonda elde edilen

değerlerin çok daha yüksek olduğu görüldü. Tecrübesiz cerrahlara eğitim verildikten sonra ise

tecrübeli cerrahların diseksiyonu sırasında ölçülen değerlere yakın değerler ölçüldü.

Tur uçlarının boyları uzatıldığında veya 95 mm uzunluğundaki tur uçları kullanıldığında cerrahın

diseksiyon yaparken istenen bölgeyi diseke etmekte güçlük yaşadığı gözlemlendi. Ayrıca 95 mm tur

uçları kullanıldığında turlanmak istenen noktaya tur ucu temas ettikten hemen sonra sekerek hedef

nokta dışında uzak bir noktaya temas etme durumunun çok sık olduğu gözlemlendi. Bu durum ölçüm

alınmasını güçleştirdi. Aynı zamanda 95 mm uzunluğundaki tur uçları ile yapılan temporal kemik

diseksiyonlarında dura mater, sigmoid sinüs ve fasiyal sinir gibi anatomik yapıların daha çok

hasarlandığı gözlemlendi.

Bu çalışmada, tur uçlarının boyları, çapları, uzunlukları, diseksiyon sırasındaki devir sayıları(rpm) ve

diseksiyon yapılan bölge ile ölçüm alınan bölgeler arasındaki mesafenin titreşim enerjisinin

iletimindeki rolü araştırıldı. Meydana gelen dalgaların sürtünmeli ortamda hareketi sırasında

sönümlenmesi esasına bağlı olarak ölçüm alınan nokta ile diseksiyon yapılan bölge arasındaki mesafe

azaldıkça iletilen enerjinin daha fazla olduğu bulundu.

Tur uçlarının çapları artıkça meydana gelen titreşim miktarının dalgaların amplitüdü incelendiğinde

arttığı görüldü. Aynı çap ve boyda Tungsten tur uçlarının en çok, elmas tur uçlarının ise en az

titreşim oluşturduğu bulundu. Tur uçlarının boylarının artığında cerrahın hakimiyetinin azaldığı

gözlemlenmekle birlikte daha çok titreşim olduğu tespit edildi.  Ayrıca tur cihazının devir sayısı

arttıkça titreşim enerjisinin artığı ve mikrocerrahinin yapılmasını daha da zorlaştırdığı görüldü.

Bu sonuçlarla cerrahlara iç kulağa yakın bir bölgeyi turlarken (koklear implant, mastoidektomi,

petrozektomi ve benzeri uygulamalar esnasında) mümkünse en düşük devirde(rpm) çalışmalarını ve

mümkün olan en kısa, en küçük çaplı ve yüzeyi en pürüzsüz (elmas tipte) tur ucunu kullanmalarını

tavsiye ediyoruz. Daha farklı tur uçları kullanmak zorunda kalırlarsa bunları kısa süre çok dikkatli

kullanıp en kısa sürede tavsiye ettiğimiz tur uçlarına geri dönmeliler. Bu şekilde çalışırlarsa iç

kulakta daha az titreşim oluşturacaklardır. Dolayısıyla iç kulakta bulunan iç ve dış tüy hücrelerde

daha az hasara neden olacakları kanaatindeyiz.

V. Sonuç ve Öneriler



Bu çalışma, kadavra çalışması olduğu için turlanmaya bağlı olarak iç kulakta ve diğer komşu

nörovasküler dokularda oluşan hasarın mikroskobik incelenmesi yapılamadı. Buna bağlı olarak da

turlanma süresi ile ilişkili oluşan hasar değerlendirilemedi. Daha sonra yapılacak hayvan çalışmalar

ile bu konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını düşünüyoruz.

Bu çalışmada ileride literatüre katkı sağlanması için kullanılan tur ucu tipi, tur devir sayısı ve

turlanma süresi ile iç kulakta meydana gelen hasarın mikroskobik düzeyde araştırıldığı çalışmaların

yapılması zemin hazırladığını ve bu çalışmaların yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

İlerde yapılacak çalışmalar ışığında mühendislikten alınacak destekle kraniumdan sensörler

vasıtasıyla titreşimin alınıp diseksiyon sırasında cerraha geri bildirimde bulunacak şekilde cihaz

gelişimi yapılabilecek. Böylece cerrah diseksiyon sırasındaki geribildirimler sayesinde daha az

hasara neden olan kontrollü bir diseksiyon gerçekleştirme imkana bulacaktır.

Ayrıca titreşim sonucu oluşan hareket enerjisinin, doku içerisinde ilerleyen dalgaların sönümlenirken

etrafa yaydıkları ısı enerjisinin komşu nöral yapıların aksiyon potansiyelleri üzerindeki etkilerinin

araştırılmasının ameliyat sonrası ortaya çıkan sinir paralizileri gibi bazı komplikasyonların

fizyopatolojisini açıklayacağını düşünüyoruz.

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar

Yok

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler

Bu proje kapsamında uzmanlık tez öğrencisi Dr. Rıdvan Kılıç'ın bilimsel proje hazırlama, çalışma

yapmayı öğrenmesine katkı sağladı. Ayrıca Dr. Rıdvan Kılıç'ın kadavra direksiyonu yapma ve

anatomi ve cerrahi bilgi becerisini geliştirme imkanı oldu.

VIII. Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları
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2008.
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IX. Kaynaklar

Ödenilen bütçe doğrultusunda Vibrasyon Ölçer PCE-VT 2800 cihazı ve yazılım paketi, 1(bir) adet

sefalus ve 22(yirmiiki) adet tur ucu  temin edildi.

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları:

X. Ekler



Proje kapsamında temin edilen Vibrasyon Ölçer PCE-VT 2800 cihazı kusursuz bir şekilde çalışır

vaziyettedir. Yeni çalışmalar için kullanıma hazırdır.

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar:

     Vibrasyon (Titreşim) Mekaniği

Titreşim; bir sarkacın hareketi gibi periyodik veya düzensiz yolda tekerleğin hareketi gibi rastgele de

olabilen sabit bir nokta etrafındaki mekanik salınımdır. Titreşim nadiren istenen bir durum olmakla

beraber genelde istenmeyen bir harekettir. Akort telinde, üflemeli çalgılarda veya bir hoparlörde

koninin hareketi bu aletlerin doğru kullanılması için gerekli olan ve arzu edilir titreşimdir. Fakat

titreşim daha sık olarak enerjinin boşa harcanmasına ve istenmeyen ses ve gürültü oluşumuna neden

olmaktadır. Araba motorlarının ya da herhangi mekanik aracın çalışması sırasındaki hareketi

istenmeyen titreşimlerin meydana gelmesi örnek verilebilir. Bu tür istenmeyen titreşimler

motorlardaki dönen parçaların dengesiz, düzensiz sürtünmesinden, dişli çarkların hareketi sonucu

meydana gelir. Uygun, özenli tasarım ve düzenli bakım yapıldığında dişli çarklardaki aşınmaların

tespit edilmesi ve düzeltilmesi ile genellikle istenmeyen titreşimler en aza indirilebilir (1).

Ses, basınç̧ dalgalarının ses telleri gibi yapıları titreştirerek oluşturulduğu için ses ve titreşim

çalışmaları birbirleriyle oldukça yakın şekilde bağlantılıdır. Oluşan bu basınç̧ dalgaları da timpan

membran gibi yapıların titreşimine neden olur. Bundan dolayı, gürültüyü azaltmaya yönelik

çalışmalar çoğu zaman bir titreşim sorununu çözmeye yöneliktir (2).

Deprem sırasında oluşan hasarın nedeni fay hatlarındaki kırılmalar ve bunun sonucunda oluşan

titreşim dalgalarının yer yüzüne ulaşması ile oluşmaktadır. Bu dalgaların etki edeceği noktaya

uzaklığı, dalganın amplitüdü, dalgaların geliş hızı ve frekansı oluşacak olan hasarı belirlemektedir

(3). Bunu su dolu bir deney kabının ortasına yukarıdan bir cismin bırakarak cismin temas ettiği

yüzeyden itibaren oluşan dalgalar kabın kenarına değerek sönümlenir. Bu dalgaların genliği cismin

temas ettiği su yüzeyinden itibaren küçülerek ilerler. Dalgaların boyu, hızı ve frekansı kabın kenarına

çarparken ki şiddetini ve kapta oluşacak olan hasarı belirleyen etmenlerdir (4).

Titreşim Türleri

Serbest titreşim, bir başlangıç hareketi verildikten sonra serbestçe salınmaya bırakılan sistemlerde

meydana gelen titreşim türüdür (5, 6). Bu titreşim türü için bir salıncağı çektikten sonra serbest

bırakmak veya bir akort teline vurduktan ve daha sonra salınmaya bırakmak örnek olarak

gösterilebilir. Bu şekilde meydana gelen mekanik sistem daha sonra belli bir frekansta titreşerek

sıfıra doğru gidecektir.

Zorlamalı titreşim, değişen bir kuvvetin veya hareketin mekanik bir sisteme uygulanması sonucu

meydana gelen tireşim türüdür (7). Bu titreşim türüne dengesizlik nedenli çamaşır makinesindeki

titreşim, arabaların motorundan, yaylarından veya yolun yapısından kaynaklanan araba titreşimleri

veya deprem sırasındaki tektonik hareketlere bağlı bir binanın titreşimleri örnek olarak verilebiliriz.

Zorlamalı titreşimde titreşimin genliği sistemin mekanik davranışına bağlıdır, ama titreşimin frekansı

ise uygulanan zorlamanın veya hareketin frekansına bağlıdır (7, 8).

Bu dalgalar uzaysal düzlemde üç boyutlu olarak yol almaktadır, bu dalgaların ses ve titreşim

arasındaki ilişki Fahy ve arkadaşları tarafınca daha detaylı olarak şematize ve edilmiş (9).

Titreşim Analizi

Basit kütle-yay-sönüm elemanı modeli incelenerek titreşim analizinin temelleri anlaşılır. Otomobil

gibi karmaşık bir yapı sahip araçlar dahi basit bir kütle-yay-sönüm modellerinin toplamı olarak

modellenebilmektedir. Kütle-yay-sönüm modelinin kendisi ise basit bir harmonik osilatör örneğidir.

Bu yüzden bunun davranışını tanımlamak için matematik RLC devresi kullanılır ve bu devre diğer

basit harmonik osilatörlerdeki  devreler ile aynıdır (8).

Bu bölümde matematik temelleri adım adım anlatılmadı, fakat titreşim analizindeki önemli

eşitlikler ve konseptler anlatılacaktır. Daha ayrıntılı matematik için referanslara bakınız (10) (11).

c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar :



Yok

d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar) (Altyapı ve Yönlendirilmiş Projeler için uygulanmaz):

Yok

e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler (Altyapı ve Yönlendirilmiş Projeler için uygulanmaz):


