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Özetçe—Ticari amaçla üretilmiş olan odyometre cihazlar 

sadece önceden tanmlanmş belirli testleri yapabilmektedir. 
Bu çalşmada mikrodenetleyici tabanl dokunmatik ekran ile 
kontrol edilebilen her iki kulağa farkl ses sinyalleri 
uygulayabilen, ayrca cihaz hafzasna kaytl ses sinyalleri 
aktarabilen bir cihaz tasarlanmştr. Cihaz ayn zamanda 
diğer profesyonel cihazlarn çkşlarn şekillendirebilme 
yeteneğine de sahiptir. Test ile eş zamanl olarak odyogram 
eğrisi oluşturmakta ve hasta tepkisi ekranda 
gözlemlenmektedir. Bu özelliklerle yaplan tasarm 
piyasadaki ürünlerle rekabet edebilir ve odyoloji alannda 
yaplacak akademik çalşmalarda çözümler üretebilecek 
düzeydedir. 

Anahtar Kelimeler — İşitme testi; odyometre; tbbi 
cihazlar. 

Abstract—Commercial audiometers are able to conduct 
specific predefined tests only. In this study, a 
microcontroller-based audiometer, which is controllable via 
a touch screen and capable of supplying different sounds that 
are saved in a memory card or real-time generated to both 
right and left ears, is designed. This device can be adapted to 
the output of other commercial devise at the same time. It 
can draw audiogram on real time and show the reaction of 
patient on the screen. In conclusion, this device can be 
competitive to commercial devices and may be used in 
academic researches. 

Keywords — Hearing test; audiometer; medical devices. 

I. GİRİŞ 
Odyoloji alanna yönelik ticari bir ürün olarak piyasada 

bulanan tbbi cihazlarn büyük çoğunluğu klinik amaçl 
olarak snrl testleri uygulamaya yönelik geliştirilmiş olup 
bu cihazlarn üretici tarafndan belirlenen amaçlar dşnda 
kullanma olanağ sunulmamaktadr [1]. Bu durum özellikle 
snrl bütçelerle yürütülen bilimsel araştrmalarn deneysel 
tasarmlarnda ciddi snrllklar getirmekte ve ortaya 
çkartlan araştrmann niteliğini düşürmektedir. Odyoloji 

kliniklerinde kullanlan cihazlara harici olarak 
eklenebilecek devre tasarmlaryla bu cihazlarn 
yetenekleri artrlabilir, klinisyen ya da araştrmacnn 
gereksinimleri doğrultusunda kullanm kapasitesi 
arttrlabilir [2,3]. 

Bu tasarmda amaç TS 9595-1 EN 61645-1 
(Elektroakustik – İşitme Cihazlar – Bölüm 1: Saf Ton 
Odyometreler standard) referans alnarak diğer odyometre 
cihazlarna entegre olabilen saf ses odyometre cihaz 
tasarlamaktr. Böylece cihazlarn yetenekleri düşük 
bütçelerle geliştirilerek bilimsel araştrmalarn 
yaplmasnda önemli ölçüde kolaylklar sağlayacaktr. 

A. Kulak Fizyolojisi ve İşitme 

Kulak; dş kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere 3 
ksmdan meydana gelmektedir (Şekil 1). Burada dş kulak 
diye adlandrlan ve kulak kepçesinden kulak zarna kadar 
olan ksm, hava titreşimlerinin kulak zarna ulaşmas ve 
kulak zarnn toz gibi dş etkenlerden korunmasn sağlar. 
Orta kulak, kulak zarndan işitme organ diye adlandrlan 
salyangoza (Cochlea) kadar olan ksmdr. Orta kulakta 
sesi iletimini sağlayan çekiç, örs ve üzengi olmak üzere üç 
kemik bulunur. Bu kemikler kulak zarndan gelen 
titreşimleri iç kulaktaki salyangoza iletirler. İletim 
yuvarlak pencere ve oval pencere olmak üzere iki yolla 
gerçekleşir. Burada yuvarlak pencere sesin hava yoluyla 
iletildiği ksmdr. Oval pencere ise sesi kemik yolu 
üzerinden işitme organna ulaştrr. Sesin hava ve kemik 
yolunda iletim hzlar farkl olduğu için bu durum iki iletim 
arasnda faz fark olmasna neden olur. Ses dalgalar, farkl 
fazlarda iletildiği zaman, işitme organnda oluşan aksiyon 
potansiyellerin optimum seviyede olduğu tespit edilmiştir. 
Orta kulağn önemli bir yaps olan östaki borusu orta 
kulak ile boğaz arasnda bağlant oluşturur. Bu sayede dş 
ortam ile orta kulak arasnda basnç farknn oluşmas 
engellenmiş olur. İç kulak içerisinde semisirküler kanallar, 
işitme organ ve işitme sinirleri vardr. İşitme organ 
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içerisinde yer alan saçl hücreler ile ses sinyali aksiyon 
potansiyellerine dönüştürülür [4]. İnsanda akustik enerjinin 
‘ses’ olarak alglanmas olayna işitme denilir. İnsanlar 20 
ile 20 000 Hz arasndaki frekanslar işitebilirler.  

İnsanlarda ses enerjisinin alglanmas hava ve kemik 
yolu araclğ ile gerçekleşir. İletim yollar açsndan 
bakldğnda odyometrik testleri hava yolu (Air 
Conduction - AC) ve kemik yolu (Bone Conduction - BC) 
olmak üzere ikiye ayrlr. Hava yolunda; dş kulaktan 
başlayp, kulak zar ve kemikçik zinciri yoluyla oval 
pencere ve yuvarlak pencerede biten ses enerjisinin iletimi 
söz konusudur. İşitme organ en büyük duyarllğ bu yolla 
gelen uyarlara gösterir. Kemik yolunda ise; işitme organ 
çevresindeki kortikal kemik yapnn iletmiş olduğu ses 
enerjisi ile uyarlmaktadr [4].  

Kemik yolu ile iletilen ses enerjisi, yönüne 
baklmakszn her iki kulakta da yaklaşk ayn şiddette 
işitme organn uyarr. Bu nedenle baz odyolojik testlerde 
sağlam kulağn (daha iyi duyan kulak) maskeleme 
sesleriyle maskelenmesi gerekebilir. Maskeleme işlemi, 
teste tabi tutulan kulağa uygulanan ses enerjisinin diğer 
kulak tarafndan duyulmasn engeller. Kemik yolunun bu 
özelliği sayesinde alndan gönderilen ses titreşimlerinin 
hasta tarafndan her iki kulakta da eşit duyulmamas 
kulaklardan birinin diğerine göre işitme kaybnn olduğunu 
gösterir [4]. 

 
Şekil 1. Kulak fizyolojisi 

B. İşitme Kayplar 

İnsanlarn işitme becerilerinde yüksek seslere maruz 
kalma, enfeksiyonlar, baş yaralanmalar, beyin hasar veya 
baz kaltsal hastalklar nedeniyle azalma olabilir [6]. 
İşitme kaybnn en sk rastlanan nedeni aşr gürültüye 
maruz kalmaktr. Bu gürültü silah atş gibi tek bir yüksek 
ses ya da uzun bir süre maruz kalnan yüksek sesler 
olabilir. Yüksek desibelli sesler, iç kulaktaki tüylü 
hücreleri gereğinden fazla uyarp bu hücrelere zarar verir. 
Kulağa uygulanan ses şiddetine göre kulakta işitme kayb 
oluşmas için gereken süreler her 5 dB’lik ses şiddeti 
artşnda yarya düşmektedir (Tablo 1). 

C. Odyoloji 

İnsanda kulağn işitme fonksiyonlarnn incelenmesi 
amac ile yaplan tetkikler odyometri olarak bilinir. 

Odyometri kişinin işitsel uyaranlara göstereceği tepkinin 
izlenmesi yoluyla, işitme yeteneğinin ölçülmesi için 
uygulanan bir ‘psikofizik girişim’ olarak da tanmlanabilir. 
İşitmeyi inceleyen bilim dalna odyoloji, işitme ölçümlerini 
yapan uzmanlaşmş kişilere de odyolog denir[4]. 

Tablo 1. Ses şiddetine göre işitme kayb oluşabilecek süreler 

Ses şiddeti Süre 
95 dB 4 saat 

100 dB 2 saat 
110 dB 30 dakika 
120 dB 7,5 dakika 

 

Odyolojik inceleme yöntemleri Tonal Odyometri (Saf 
Ses Eşik Odyometrisi, Eşik Üstü Testler), Konuşma 
Odyometrisi (İnsan sesinin uyaran olarak kullanldğ) ve 
Objektif Odyometri (Admittansmetri, Elektrokokleografi 
ve İşitsel Uyarlmş Beyin Sap Potansiyel Testi) 
şeklindedir.  

D. Odyometre 

Odyometre, odyolog tarafndan işitme testinin 
gerçekleştirildiği elektronik bir cihazdr. Odyometre farkl 
frekans ve şiddette sahip saf sinüs tonlarn üretir. Ayn 
zamanda geniş bant (beyaz gürültü) ve dar bant (pembe 
gürültü) olmak üzere gürültü sinyalleri üretebilmektedirler. 
Bu temel özelliklerin yannda kullanldklar yerlere göre 
odyometreler değişik özelliklere sahiptirler. Odyometre 
çeşitlerine bağl olmakszn her odyometrede bulunmas 
gereken temel üniteler vardr [5]: Osilatör Ünitesi, Kontrol 
Ünitesi ve Genlik Ayar Ünitesi. 

Osilatör devreleri odyometride kullanlan 125, 250, 
500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 ve 8000 Hz 
saf ton frekanslar üretirler. Baz odyometrelerde standart 
frekanslarn yannda daha yüksek frekanslarda sinyallerde 
üretilmektedir [1]. 

Genlik kontrol ünitesi genellikle 5dB aralklar ile  -
10dB’den çkş frekansna ve kullanlan dönüştürücü tipine 
göre izin verilen maksimum ses şiddetine kadar ses 
sinyalinin genliğini değiştirir. Kulaklk çkşnda izin 
verilen maksimum genlik değerleri; 125Hz’de 85dB, 
250Hz ‘de 105dB, 500Hz ile 4000Hz arasnda 120dB, 
6000Hz ve 8000Hz frekanslarnda 110dB şeklindedir. 
Kemik yolu çkşnda izin verilen maksimum genlik 
değerleri; 500Hz’de 65dB, 1000Hz ile 4000Hz arasnda 
80dB şeklindedir. İnsan kulağ 1dB ses şiddetindeki artş 
ve azalmalar alglayamamasna rağmen orta kulaktan 
kaynaklanan bozukluklarda bu ses artş 
alglanabilmektedir. Bu gibi özel testlerin de 
gerçekleştirilebilmesi için baz odyometreler 5dB’den daha 
az miktarda ses şiddetinin değiştirilmesine izin verirler. 

Kontrol ünitesi, hastaya gönderilecek ses sinyalinin 
kontrolünü sağlar. Genellikle cihaz üzerinde bulunan bir 
kontrol butonuna basl tutulduğu müddetçe, ayarlanan ses 
sinyalleri hastaya ulaşmaktadr [1,2,3].  
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II. TASARIM 

A. Donanm 
Cihazn tasarmnda kontrol kart olarak STM32F746 

geliştirme kiti kullanlmştr. STM32F746 geliştirme kiti 
üzerinde 4.3” TFT LCD dokunmatik ekran bulunmaktadr. 
Cihazn kontrolü için dokunmatik ekran arayüz tasarm 
yaplmştr. Bu kartn tercih edilmesinde en büyük etken 
ses giriş ve çkş, usb bağlant noktalar ve sd kart girişi 
bulunmasdr (Şekil 2). 

 
Şekil 2. Cihaz akş diyagram 

Ses üreteci olarak XR2206 entegresi kullanlmştr. 
Ana kontrol kartndan gelen komutlar ile XR2206 
entegresine bağl olan dijital potansiyometre ile ses şiddeti 
ve frekans değerleri ayarlanmaktadr. Cihaza bağl olarak 
hastann tepkisini almak üzere hasta cevap butonu 
bulunmaktadr. Hastaya uygulanan seslere karşlk hasta 
cevap butonuna basldğnda eş zamanl olarak ekran 
üzerinde odyogram oluşturulmaktadr. Ses üretecinde 
oluşturulan saf ses şiddeti belirli ses şiddetine yükseltilerek 
zayflatc karta iletilir. Zayflatc olarak PGA2311 
entegresi kullanlmştr. Ses şiddetini 96dB kadar 
zayflatlabildiği gibi 30dB kadar kuvvetlendirilebilir. 
Böylece ses çkşna 0dB ile 110dB arasnda ses şiddeti 
verilebilir. Dş kaynak modunda aktif olan ses girişi direkt 
olarak zayflatc karta aktarlr ve farkl kaynaklarn ses 
kontrolü istenen hassasiyetle yaplabilir. 

B. Yazlm 
STM32F746 geliştirme kiti kontrol kart program C++ 

dilinde yazlmş olup, ARMmbed program ile 
derlenmiştir.  Program yazmnda STM32F746NG 
mikrodenetleyicisinin LCD-TFT, Serial Audio Interface 
(SAI), SD/SDI/MMC Card Host Interface (SDMMC) 
özelliklerinden yararlanlmş ve özel kütüphane dosyalar 
oluşturulmuştur. Gerçekleşen yazlm 705 satrdan 
oluşmakta ve mikrodenetleyici belleğinde 118 kB yer 
kaplamaktadr. 

C. Uygulanabilen Testler 

Tasarlanan cihaz ile iki çeşit test uygulanabilmekte ve 
bunun yannda farkl kaynağa entegre ses kontrolü 
yaplabilmektedir. Test sonlandğnda ise ekranda 
odyogram eğrisi oluşturulur. Tasarlanan ara yüzde üç adet 
çalşma modu bulunmaktadr: 

1) Manual test: 
Osilatörün ürettiği saf ses dokunmatik ekranda 

ayarlanan frekans ve şiddette hasta kulağna iletilir. Sesin 
hangi kulağa verileceği ekrann sağ üst tarafnda bulunan 
right ve left butonlaryla seçilmektedir. Aktif olan çkş 
Left->mavi,Right->krmz renk olur ve pasif çkş siyah 
renk olur. Eğer maskeleme yapmak istenirse beyaz veya 
pembe gürültü ekrandan seçilerek ve istenen şiddette 
ayarlanarak  “on”  tuşuna baslarak aktif hale getirilir. 
Cihaz üzerinde bulunan ses verme butonuna basl 
tutulduğu sürece hasta kulağna ses verilmektedir. Hasta 
cevap butonuna basldğnda ekranda bulunan grafikte eş 
zamanl olarak; 

Sağ-> o    maskeli sağ-> ∆ 

Sol-> x  maskeli sol-> □   işaretleri yerleştirilir.  

2) Otomatik Test: 
Otomatik test olarak Hughson Westlake oto saf ses testi 

uygulanr. Start test tuşuna basldğnda sağ kulaktan 
başlayarak hastaya 40dB ve 1000Hz den başlayarak 
osilatörde üretilen saf ses iletilir. Hasta cevap butonuna 
bastğnda ses şiddeti 10dB düşürülür. Hasta cevap 
vermediğinde ise ses şiddeti 5dB artrlr. Hastaya iletilen 
eşit şiddette ve yükselen kenarda olan 3 sinyalin en az 2 
sinde hastadan tepki alndğ anda o nokta eşik değeri 
olarak işaretlenerek, bir sonraki frekans değerine geçilir ve 
40dB ses şiddetinden başlayarak ayn yöntem uygulanr. 
Frekans değerleri srasyla 1000Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 
8000 Hz, 500 Hz ve 250 Hz olarak ayarlanr. Sağ kulak 
testi tamamlandktan sonra otomatik olarak sol kulağa 
geçilerek işlem tamamlanr. 

3) Ses Kontrol (Dş Kaynak): 
Cihaz üzerinde bulunan ses girişlerine başka bir 

odyometre cihaz veya ses kaynağ bağlanr. Kaynak 
olarak ekranda external (dş kaynak) seçilir. Eğer, 
maskeleme yapmak istenirse kaynak olarak Beyaz veya 
Pembe gürültü sinyalleri seçilebilir. Kanallara gelen ses 
kaynağnn şiddeti ayarlandktan sonra istenen çkş şiddeti 
1 dB hassasiyet ile ayarlanabilir.  

III. SİSTEMİN ÇALIŞMASI 

Tasarlanan cihaz gönüllü iki denek üzerinde başaryla 
test edilmiş ve gönüllülere işitme testleri hem elle hem de 
otomatik olarak uygulanabilmiştir. Uygulama admlar ve 
elde edilen sonuçlara dokunmatik ekran görüntüleri kayt 
edilmiştir. 

Manuel kontrol modunda cihaz saf ses üreteci ile 
istenilen şiddette ve frekans değerinde ses üretebilmekte ve 
seçilen kanal yoluyla hasta kulağna iletilmektedir. Ayrca, 
maskeleme de yaplabilmektedir. Maskeleme sesleri 
cihazda bulunan hafza kartna kaytl olup seçim 
yaplabilmektedir. Otomatik test modunda ise test 
başlatldktan sonra çeşitli frekans ve şiddetteki saf sesler 
hastaya iletilir. Dş kaynak modu seçildiğinde cihaz 
üzerinde bulunan ses girişleri aktif hale getirilir. Girişe 
uygulanan ses şiddeti değeri girilir. Ses çkş şiddeti 
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istenilen seviyede ayarlanarak hastaya uygulanr (Şekil 3). 
Test sonucu hasta tepkisi ile eş zamanl olarak grafik 
üzerinde işaretlenerek odyogram eğrisi oluşturulur (Şekil 
4). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Şekil 3. Kontrol Ekran (a) Manuel, (b) Otomatik, (c) Dş Kaynakl 

 
Şekil 4. Odyogram eğrisi 

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu çalşmada mikrodenetleyici tabanl dokunmatik 
ekran ile kontrol edilebilen her iki kulağa farkl ses 

uygulayabilen, ayrca kaytl olan ses dosyalarn 
aktarabilen hem bağmsz hem bilgisayar kontrollü 
çalşabilen, hem de diğer cihazlarn çkşn kontrol 
edebilen hibrit bir cihaz tasarlanmştr. Cihaz tasarmnda 
daha önce yaplan çalşmalarmz geliştirilerek 
ilerlenmiştir. Tuş takm yerine sonuç raporu gözlemlemeyi 
daha kolay hale getirebilmek amacyla STM32F746 
geliştirme kiti kullanlmştr. Böylece üzerinde bulunan 
dokunmatik ekran sayesinde daha kompakt yapda bir 
tasarm elde edilmiştir.  

Cihaz belirli görevleri yerine getiren istasyonlardan 
oluşmaktadr. Kullanc tarafndan kontrol kartna verilen 
komutlar işlenerek saf ses üretecine iletilmektedir. Böylece 
istenilen şiddet ve frekansta ses hasta kulağna 
gönderilmektedir. Kulak seçimi zayflatc kartta bulunan 
PGA2311 entegresi ile yaplmaktadr. Ses 2 kanalda 
bağmsz olarak kontrol edilebilmekte ve istenilen 
hassasiyette ses ayar yaplabilmektedir. 

Tasarlanan cihazn ses sinyalleri osiloskop ile başaryla 
gözlemlenmiş olup cihaz Dokuz Eylül Üniversitesi Kulak 
Burun Boğaz Kliniğinde bulunan ticari bir ürünle 
karşlaştrlmştr. Ayrca akademik bir çalşmada başaryla 
kullanlmştr. Hearlab ACA cihazna entegrasyonu 
sağlanp başarl bir şekilde 1dB hassasiyetle ses kontrolü 
ile maskeleme yaplmştr. 

Bu tasarm sonucunda ortaya çkan prototipin en 
önemli özelliği ticari amaçla üretilmiş tarama 
odyometrelerinden ayr özelliklere sahip olmas yannda 
diğer kaynaklara entegre olarak cihaz yeteneklerini 
genişletebilmesidir.  Maskeleme özelliği olmayan cihazlara 
bu özelliği katmak, hafzasna istenilen seslerin yüklenerek 
testlerde kullanlmasn sağlamak, ticari ürünlerde belirli 
test prosedürlerinin dşna çklamadğndan yüksek 
maliyetlere sebep olmaktadr. Bu tasarm sonucunda çeşitli 
bilimsel araştrmalar kolaylkla gerçekleştirilebilmektedir. 
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