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Özetçe— Günümüzde kablosuz teknolojiler hayatmzn 
hemen her alannda sklkla kullanlmaya başlanmştr. 
Özellikle sağlk alannda her geçen gün üretilen cihazlarda 
kablosuz teknolojilerin kullanm artmaktadr. Kablosuz 
iletişimin biyomedikal alanda kullanlmasnn en önemli 
avantaj sağlk hizmetlerinin sağlk tesisleri dşnda da 
verilebilmesidir. Bunun yannda uzun ve zahmetli bir şekilde 
gerçekleştirilen hasta takibinin; hastann evinden, doktorun 
ise ofisinden dahi çkmadan gerekli olan her şart ve koşulda 
gerçekleştirilmesi bu alanda ciddi kolaylk sağlamaktadr. 
Tasarlanabilecek elektronik bir donanm sayesinde yoğun iş 
gücü daha düşük seviyelere düşürülebilir, hastaya verilecek 
zahmeti ortadan kaldrlabilir ve ayrca maliyeti de hatr 
saylr bir ölçüde düşürmek mümkün olabilir. Bu çalşmada, 
sensörler ile vücuttan alnan nabz (kalp hz), scaklk ve 
solunum sinyallerinin Arduino ve Bluetooth yardmyla 
kablosuz olarak Android tabanl telefon ortamna aktarlarak 
anlk olarak görüntülenmesi ve bir web sitesinden izlenmesi 
gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, uzakta olan veya hastaneye 
gelmesinde sorun olan yaşl veya bakma muhtaç kişilerin 
anlk olarak fizyolojik değerlerinin ölçümü ve doktora veya 
hastane ortamna aktarlmas bu geliştirilen sistem ile 
sağlanmş olunacaktr.  

 Anahtar Kelimeler — Solunum, vücut scaklğ, kalp hz, 
kablosuz aktarm, mobil sağlk.  

 

Abstract— Today, wireless technologies are being used in 
almost every area of our lives. Especially in the field of health, 
the use of wireless technologies is increasing every day. The 
most important advantage of using wireless communication in 
biomedical area is that health services can be provided outside 
health facilities. In addition to this, long and troublesome 
follow-up of the patient; The patient's home, the doctor's 
office even without leaving the necessary conditions and 
conditions to be realized in this area provides serious 
convenience. With the help of an electronic hardware that can 
be designed, intensive workload can be reduced to lower 
levels, the trouble to the patient can be removed, and also the 
cost can be reduced to a considerable extent.  

In this study, pulse, temperature and respiration signals 
received from the body with sensors were transferred 
wirelessly to Android based phone environment via Arduino 
and Bluetooth, instantly displayed and monitored from a web 
site. In this way, it will be possible to measure the 
instantaneous physiological values of elderly or persons in 
need of care who are away or have problems in coming to the 
hospital and transfer them to the doctor or hospital 
environment. 

Keywords — Respiration, body temperature, heart rate, 
wireless transmission, mobile health. 

I. GİRİŞ 
1960’l yllardan beri haberleşme ve bilgisayar 

teknolojisindeki gelişmeler tele-tp çalşmalarnn 
yaplmasna öncü olmuştur. Haberleşme yoluyla tele-tp 
NASA’nn uzaya ilk insan göndermesi ile başlamş ve uzay 
uçuşlar esnasnda, astronotlarn fizyolojik ölçümleri uydu 
araclğ ile yaplmştr.  

Nüfusu giderek büyüyen toplumlar için sağlk sorunlar 
daha da önem kazanmaktadr. 2025'te, dünyadaki 761 
milyon insan 65 yldan fazla olacak [1]. Koroner kalp 
rahatszlklar dünya ölüm nedeni listesinin başnda yer 
alrken, her yl 7.2 milyon insan ölür [2]. Sağlk hizmeti 
sunucular, Alzheimer ve kalp rahatszlklar gibi kronik 
hastalklardan muzdarip insanlar için daha rahat yaşam 
sağlamak için akll ve düşük maliyetli her yerde bulunan 
sistemler geliştirmeyi planlyor. Kablosuz iletişim ve 
gömülü hesaplama teknolojilerindeki gelişmelere bağl 
olarak uzaktan sağlk izleme ve teletp konular günümüzde 
çok aktif bir araştrma alan haline gelmektedir. Bu nedenle, 
düşük maliyetli, taşnabilir ve giyilebilir uzaktan sağlk 
izleme sistemleri geliştirme, hastaneler dşndaki baz 
hastalklarn gözlenebilmesini sağlar [3]. Uzaktan sağlk 
izleme sistemlerinin geliştirilmesi amac, çevrimiçi tbbi 
parametreleri izlemek ve bu bilgilere her yerden ulaşmaktr. 
Kablosuz iletişim teknolojilerindeki düşük maliyet 
nedeniyle, izleme sistemlerine uygulanmalar daha da 
kolaylaşt [1,2,3].  
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Şekil 1’ de, Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L. 
tarafndan tasarlanmş olan mobil olarak ölçülen değişik 
sensörler taklmş sisteme ait bir ölçüm düzeneği 
gösterilmektedir [4]. Bu şekildeki sistemde, vücuda ilişkin, 
EKG ölçümü, kalp hz, EMG ölçümü, oksijen saturasyon 
değeri, vücut scaklğ, burun hava akş değerleri, deri 
direnci gibi birçok fizyolojik parametre değeri 
ölçülmektedir.  

 
Şekil 1. Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L. tarafndan tasarlanmş 
olan mobil olarak ölçülen değişik sensörler taklmş sisteme ait bir ölçüm 
düzeneği  [4] 

 

Uzaktan insan vücuduna ilişkin parametrik değerlerin 
ölçümü ve sürekli olarak izlenmesi bakma muhtaç, yaşl ve 
yürüme imkan bulunmayan insanlar için hayati değere 
sahiptir. Bu çalşmada, solunum, vücut scaklğ ve nabz 
bilgileri eş zamanl olarak ölçülerek, kablosuz olarak cep 
telefonuna ve web ortamnda aktarld.  

II. MATERYAL VE METOT  

A. Deney Düzeneği ve Ölçümler  
 

Üç kanall fizyolojik parametre ölçümü ve kablosuz 
olarak görüntülenme sisteminde vücuda ilişkin kalp hz, 
vücut scaklğ ve solunum değerleri eş zamanl olarak 
ölçülerek, kablosuz olarak cep telefonunda ve web 
ortamnda görüntülendi. Gerçekleştirilen sistemi test etmek 
ve sisteme ait istatistiksel değerler sağlamak amacyla 10 
kişi kullanlmştr. Tasarlanan sistemin ölçüm düzeneğine 
ait resim şekil 2’ de verilmiştir.  

 
Şekil 2.  Üç kanall fizyolojik parametre ölçüm sisteminin düzeneği ve 
ölçüm anna ait bir resim  

Gerçekleştirilen sistem 10 kişi üzerinde test edilmiştir. 3 
bayan ve 7 erkek olmak üzere ve yaşlar da 17 ile 56 aras 
değişen 10 kişiye ait demografik değerler Tablo 1’ de 
verilmiştir.  

Kişi No Cinsiyet Yaş 
Boy 

(cm) 

Kilo 

(kg) 

BMI 

(Body Mass 

Index) 

1 E 18 181 69 21 

2 E 17 173 78 26 

3 E 18 170 70 24 

4 E 34 172 82 27 

5 E 46 170 100 34 

6 E 39 178 90 28 

7 E 34 163 64 30 

8 B 44 180 98 24 

9 B 56 161 92 35 

10 B 27 159 53 21 

 Tablo 1. Deneyde kullanlan kişilere ait demografik değerler  

 

B. Yöntem  
 

Üç kanall fizyolojik parametre ölçümü ve kablosuz 
olarak görüntülenme sisteminin blok şemas Şekil 3’ de 
verilmiştir.  
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Şekil 3.  Üç kanall fizyolojik parametre ölçüm sisteminin blok şemas  

 

Gerçekleştirilen sistem sensörler, Arduino, Android cihaz 
ve web sitesi olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadr.  

B1- Sensörler ile fizyolojik parametre ölçümü: 
 
Sistemde işlenecek olan biyolojik değerler sensörler 
yardmyla vücuttan alnmaktadr. Solunum, nabz ve vücut 
scaklğ için ayr sensörler kullanlmştr. Şekil 4, deneyde 
kullanlan bir kişi üzerinde solunum ve nabz sensörlerinin 
kullanlşn göstermektedir.  

 

 
 

Şekil 4. Deneyde kullanlan bir kişi üzerinde solunum ve nabz 
sensörlerinin kullanlş 
 
Solunum orannn ölçümünde, nefes alp verirken ağz 
çevresinde meydana gelen basnç değişiminden 
yararlanlmştr. Nefes alrken ağza doğru, nefes verirken 
ise ağzdan dşar doğru olan hava akm bir yüzeye 
çarptğnda, yüzeyde bir basnç değişikliği oluşur. Bu 

basnç değişikliği bir mikrofon ile alglanarak kullanlabilir 
bir veri haline getirilebilmektedir. Gerçekleştirilen 
sistemde bu maksatla “Arduino Ses Sensör Modülü" 
kullanlmştr. Modül üzerinde bir mikrofon, LM393 
Opamp ile yaplmş bir yükseltici, bir analog ve bir dijital 
olmak üzere iki çkş bulunmaktadr. Mikrofon hassasiyeti, 
modül üzerinde bulunan bir trimpot ile ayarlanmaktadr. 
Modül üzerinde bulunan mikrofon, bir solunum maskesine 
yerleştirilerek modül ile bağlants kablo vastasyla 
yaplmştr. Nefes alnrken mikrofonda oluşan basnç 
fark, trimpot ile ayarlanan eşik değerinin üzerine 
çktğnda modülün dijital çkş lojik 1 olmaktadr. Nefes 
verildiğinde ise çkş lojik 0 olmaktadr. Dijital çkştaki bu 
değişim, yazlan Arduino Uno program içerisinde 
saylarak dakikadaki solunum says tespit edilmiştir. Şekil 
5’ de çalşmada tasarlanan solunum sensörünü 
göstermektedir.  

 
Şekil 5. Tasarlanan solunum sensörü 
Nabz ölçümünde SeeedStudio tarafndan geliştirilen 
klipsli nabz ölçme modülü kullanlmştr. Modül üzerinde 
bulunan klipsli sensör kulak ya da parmak ucuna taklarak 
kullanlabilmektedir. Her kalp atşnda modül tarafndan 
üretilen lojik 1 bilgisi Arduino Uno ile saylarak dakikadaki 
nabz says ölçülmüştür. Şekil 6’ da kalp hz ölçmek için 
kullanlan nabz sensörünü göstermektedir.  

 
 
Şekil 6. Kalp hz ölçmek için kullanlan nabz sensörü 
 
Vücut scaklğn ölçmek için Dallas Semiconductor 
firmas tarafndan üretilen DS18B20 dijital scaklk sensörü 
tercih edilmiştir. Sensör, vücuttaki en stabil scaklk ölçme 
bölgelerinden olan koltuk altna sabitlenerek 
kullanlmaktadr. Paslanmaz ve su geçirmez metal klf 
içerisine yerleştirilmiş olan sensörden alnan dijital scaklk 
bilgisi, kablo vastasyla Arduino Uno mikrodenetletici 
kartna aktarlmştr. Şekil 7’ da vücut scaklğn ölçmek 
için kullanlan scaklk sensörünü göstermektedir.  
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Şekil 7. Vücut scaklğn ölçmek için kullanlan scaklk sensörü 
 
B2- Mikrodenetleyici ile Verilerin İşlenmesi:  
 
Sensörlerden alnan verilerin işlenmesi için Arduino Uno 
mikrodenetleyici kart kullanlmştr. Nabz sensörü D7, 
solunum sensörü D5 ve scaklk sensörü D3 dijital giriş-
çkş pinlerine bağlanarak, bu pinler, program içerisinde 
giriş olarak ayarlanmştr.  
      Nabz sensöründen her kalp atmnda gelen lojik 1 
sinyalleri bir döngü içerisinde 15 saniye süresince okunur. 
Elde edilen değer 4 ile çarplarak dakikadaki nabz says 
(bpm-beats per minute) hesaplanr. Hesaplanan değer seri 
haberleşme portu olan D1 portuna gönderilir.  
       Nabz ölçümünde olduğu gibi, 15 saniye süresince 
solunum sensöründen gelen lojik 1 bilgileri saylarak, elde 
edilen değerin 4 ile çarplmas sonucu dakikadaki solunum 
oran (bpm-breathing per minutes) hesaplanr. Hesaplanan 
değer seri haberleşme portuna gönderilir.  

Vücut scaklğ ölçmek için kullanlan DS18B20 
sensöründen gelen değerler, bir alt programda işlenerek 
santigrat cinsinden scaklk değeri elde edilir. Bu değer 
bluetooth üzerinden gönderilmek üzere seri haberleşme 
portu D1’e gönderilir. 

 
B3- Kablosuz veri transferi ksm:  
 
Arduino Uno ile işlenen verilerin Android cihaza iletilmesi 
için bluetooth modülü kullanlmaktadr. Gerçekleştirilen 
sistemde kullanlan HC06 Bluetooth modülü, Bluetooth 
2.0' desteklemektedir ve açk alanda yaklaşk 10 metrelik 
bir haberleşme mesafesine sahiptir. D0 ve D1 portlarna 
bağlanan HC06 modülü Arduino Uno ile seri haberleşme 
yapmaktadr. Sensörlerden gelen veriler Arduino Uno 
içerisindeki programla işlendikten sonra HC06 modülü 
üzerinden Android cihaza kablosuz olarak aktarlmaktadr.  
 
B4- Verilerin Görüntülenmesi ksm:  
 
 Bluetooth üzerinden Android cihaza gelen verilerin 
görüntülenmesi ve web ortamna aktarlmas için bir 
Android uygulamas yazlmştr. Uygulamann 
hazrlanmasnda Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) tarafndan geliştirilen ve web üzerinden kullanlan 
App Inventor 2 isimli uygulama geliştirme ortam 
kullanlmştr. Şekil 8, anlk olarak ölçülen fizyolojik 
değerlerin web sayfasnda görüntülenmesini 

göstermektedir. Şekil 9’ da ise Kişilere ait fizyolojik 
değerleri görüntülemek için Android tabanl bir cep 
telefonda tasarlanan bir arayüzü göstermektedir.  
 

 
 
Şekil 8. Anlk olarak ölçülen fizyolojik değerlerin tasarlanan web 
sayfasnda görüntülenmesi 
 

 
 

 
Şekil 9. Kişilere ait fizyolojik değerleri görüntülemek için Android tabanl 
bir cep telefonda tasarlanan bir arayüz  

 

III. DENEYSEL SONUÇLAR  
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Sistemin geçerliliğini tespit etmek için seçilen 7 bay, 3 
bayan kişi üzerinde sistem denenmiştir. Kişilere ayrca 
pulse oksimetre de taklarak sistemin ölçtüğü nabz değeri 
test edilmiştir. Sistemde kullanlan vücut scaklğ 
sensörünün oda scaklğndan vücut scaklğna çkma 
süresi yaklaşk 20 dakika gibi uzun bir zaman aldğndan 
kişiler üzerinde denemesi yaplamamştr. Tek bir kişi 
üzerinde yaplan denemede sistem ile ölçülen vücut 
scaklğ 36,4 °C iken, temassz termometre ile vücut 
scaklk 36,7 °C olarak ölçülmüştür. Bu sonuç, sistemin 
vücut scaklğ konusunda başarl olarak kabul 
edilebileceğini göstermektedir. Tablo 2, tasarlanan sisteme 
ait 10 kişiden alnan sensör değerleri ve pulse oksimetre 
den ölçülen kalp hz değerlerini göstermektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nabz (bpm)  
Kişi No Sistem Pulse-Oxymetre Solunum (bpm) 

1 72 72 20 
2 68 68 28 
3 84 84 28 
4 68 66 12 
5 72 72 32 
6 72 72 36 
7 72 71 16 
8 80 80 24 
9 68 68 24 

10 76 76 24 
Tablo 2. Tasarlanan sisteme ait 10 kişiden alnan sensör değerleri ve pulse 
oksimetre den ölçülen kalp hz değerleri 

 

IV. SONUÇLAR  
Gerçekleştirilen sistem ile ölçülen nabz değerlerinin pulse-
oksimetre ile ölçülen değerlerle uyumlu olduğu 
görülmektedir. Sistemle ölçülen solunum değerlerinin 12-
36 aralğnda, ortalama 24 olduğu görülmektedir. 
Yetişkinlerde dinlenme solunum saysnn 12-20 aralğnda 
olduğu düşünüldüğünde, sistemle ölçülen değerlerin 
yüksekliği dikkati çekmektedir. Bu farkllğn, kişilerin 
heyecanl olmas ve normalde solunumun istemsiz 
gerçekleşmesine rağmen ölçümler srasnda kişilerin 
istemli olarak solunum yapmasndan kaynaklandğ 
düşünülmektedir. Bu çalşmada, kalp hz, solunum değeri 
ve vücut scaklğ olmak üzere üç fizyolojik parametre 
değeri ölçülmüş ve anlk olarak hem Android tabanl cep 
telefonunda hem de tasarlanan web sayfasnda doğru bir 

şekilde görüntülenmiştir. Ayrca, bu çalşmada oksijen 
değerini doğru bir şekilde ölçek için ağzdan bir maske ve 
termistörle yeni solunum sensörü de tasarlanmştr.  
Bu tasarlanan sistem, kanal says arttrlarak ve daha 
portatif hale getirilerek hastanelerde, evlerde, iş yerlerinde 
güvenli bir şekilde kullanlacağ düşünülmektedir. 
Giyilebilir sensör teknolojileri geliştikçe sistem daha 
minyatür ve daha portatif hale getirebilir. 
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