
12-14 Ekim 2017 / TRABZON
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof.Dr. Osman Turan Kongre Merkezi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Biyomedikal ve Klinik
Mühendisliği Derneği12-14 Ekim 2017 / TRABZON

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof.Dr. Osman Turan Kongre Merkezi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Biyomedikal ve Klinik
Mühendisliği Derneği

43

12 Ekim 2017 - 14.50-16.00 - Salon BBiyomedikal Sinyal İşleme 1

Akll Telefon Kameras Kullanarak Kalp Hz 
Tahmini için MATLAB GUI Tasarm  

MATLAB GUI Design for Heart Rate Monitoring 
Using Smart Phone Camera  

Kaan Onur KOÇ1,  Kemal Polat1* 

1Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye 
kaanonurkoc@gmail.com,  kpolat@ibu.edu.tr 

 
 
 

Özetçe—Hayati organlarn başnda gelen kalp insan vücudundaki 
hücreler için gerekli olan oksijen ve besinleri vücudu saran damarlara 
araclğ ile kaslp gevşeyerek hücrelere taşmaktadr. Kalp hz (HR-
heart rate) ölçümü insan sağlğ açsndan dikkat edilmesi gereken bir 
husustur. HR artm ve azalm bireyin anlk heyecan korku sevinç 
durumuna bağl olarak değişebildiği gibi herhangi bir hastalk ve 
fizyolojik etkilere maruz kaldğn da gösterir. Kalp hz görüntüleme 
(KHG), bireylerin kalp sağlğ hakknda ön bir teşhis arac olarak 
kullanlabilir. Bu çalşmada, akll telefon kameras ile alnan video 
kaytlarndan görüntü işleme teknikleri kullanarak elde edilen 
fotopletismografi (PPG- photoplethysmography) sinyali ile kalp hz 
tespiti yaplmştr. Kişilerden alnan video görüntüleri, MATLABTM 
GUI (Graphical User Interface) ortamnda işlenerek ilk olarak RGB 
(Red-Green-Blue) bileşenlerine dönüştürüldü. Kalp hz tespit etmede, 
RBG görüntü bileşenlerinden krmz (red-R) bileşen seçildi. Krmz 
görüntü bileşeninden, PPG sinyalini elde etmek için moving average 
(ortalama kayma) ile alçak geçiren (5 Hz kesim frekans) filtreleri 
uygulanmştr. Akll telefondan kalp hznn bulunmasnda herhangi 
ek bir donanm-devre kartna ihtiyaç duyulmamştr. Akll telefondan 
alnan kamera kaytlarnn MATLABTM GUI ortamnda elde edilen 
PPG sinyali sonucunda tespit edilen kalp atş değeri,  pulse oksimetre 
ile ölçülen değerle karşlaştrlp sistemin güvenliği test edilmiştir. 
Sistem gelişen teknoloji sayesinde hastalk ve durum tespitlerini 
olabildiğince kompakt ve kullanşl yapyla sunmay hedeflemektedir.  

Anahtar Kelimeler — kalp hz; akll telefon kameras ile nabz 
ölçümü; fotopletismografi (PPG); uzaktan PPG 

Abstract— The heart, which is at the head of the vital organs, 
carries the oxygen and nutrients needed for the cells of the human body 
to the cells by being strained and loosened through the veins 
surrounding the body. HR-heart rate measurement is an important 
consideration for human health. The HR increase and decrease also 
indicate that the individual is subject to any disease and physiological 
effects as well as may vary depending on the state of instant excitement 
fear joy. Heart rate monitoring (HRV) can be used as a preliminary 
diagnostic tool for individual's heart health. In this study, the heart rate 
was determined by the photoplethysmography (PPG-) signal obtained 
by using image processing techniques from the video recordings taken 
with the smart phone camera. The video images taken from the people 
were first processed in the MATLABTM GUI (Graphical User 
Interface) and converted to RGB (Red-Green-Blue) components. 
When determining the heart rate, the red (red-R) component was 
selected from the RGB image components. From the red image 
component, low pass (5 Hz cut-off frequency) filters with a moving 
average (average shift) were applied to obtain the PPG signal. No 

additional hardware-circuit board was needed to find heart rate on the 
smartphone. The heartbeat value detected by the PPG signal obtained 
from the smart phone in the MATLABTM GUI environment is 
compared with the value measured by the pulse oximeter and the 
system safety is tested. The system aims to provide disease and 
condition detection with a compact and useful structure as possible 
thanks to the developing technology. 

Keywords — heart rate; pulse measurement with smart phone 
camera; photoplethysmography (PPG), remote PPG 

I. GİRİŞ  
Nabz, kalp atşnn atardamarlar üzerinde hissedilmesine 

denir. Nabz hz kalp atş hzyla ayn anlama gelmektedir ve 
dakikada atm says baz alnr. Yetişkin bireylerde dakikada 60-
100 aralğndadr. Gelişen günümüz teknolojisi sayesinde akll 
telefonlar sayesinde kalp hz tespiti ek bir araca ihtiyaç 
duyulmakszn cihaz bünyesindeki özel sensörler yardmyla 
ölçülebilmektedir. Bunun yannda geliştirilen sensörler olmadan 
da sadece kamera ve geliştirilen özel görüntü işleme 
algoritmalar sayesinde de ayn işlem gerçekleştirilebilmektedir 
[1].  

Literatürde temasl, temassz ve görüntü işleme ile yaplan 
kalp hz ölçümü ve PPG sinyali edilmesi ile ilgili yaplan baz 
çalşmalar şunlardr: 

Humphreys ve arkadaşlar, PPG sinyalinin elde edilmesinde 
kullanlan klasik parmak ucu temelli sistemlere karş görüntü 
tabanl oluşturulan sistem geliştirmişlerdir. Klasik 
uygulamalarda bireyin dokusuyla direk temas gerektiğinden 
dolay yara tarz bir durumda kullanm şans sorun çkartr. Bu 
çkmazdan kurtulmak için temasl PPG elde etmek yerine sinyali 
ayrştrabilen CMOS kamera bileşenli sistem geliştirmişler ve 
test verilerine göre sonuçlar başarmşlardr [2]. 

Rubins ve arkadaşlar, CMOS temelli görüntü işleme üzerine 
inşa edilen PPG sistemi (PPGI), bireyin dokularnda meydana 
gelen kan titreşimlerini alglamak için tasarlamşlardr. Yüksek 
çözünürlüğe sahip PPGI görüntüleri ile farkl 3 dalga boyundaki 
değişimler (600nm, 520nm, 432nm) piksel piksel tespit edilip 
incelenmiştir. Bireyin parmaklar ve yüzünden türetilen PPGI 
görüntüleri deri altndaki kan akş hzn tespit etmede etkili bir 
yöntemdir [3]. 

978-1-5386-0633-9/17/$31.00 ©2017 IEEE 
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Diğer bir çalşmada ise akll telefon kullanlarak çekilen 
görüntüler ile parmak ucundan ve yüz bölgesinden kalp hz 
tahmini yaplmş. Bu kaytlarda RGB bileşenleri üzerinden 
görüntü işleme teknikleri kullanlarak PPG sinyali elde edilmiş 
ve kalp hz tahmini parmak ve yüz bölgesi için oldukça başarl 
sonuçlar vermiştir [4].  

Kavsaoğlu ve arkadaşlar da, temassz olarak kalp hz tespit 
etmek için bir web kamerasna dayanan bir sistem 
geliştirmişlerdir. Kameradan elde edilen kalp hz ile ECG ile 
ölçülen değerleri karşlaştrmşlar ve sistemin iyi olduğunu 
göstermişlerdir [5]. 

Bu çalşmada, akll telefon kameras kullanlarak çekilen 
görüntü kaydndan görüntü işleme teknikleri kullanlarak elde 
edilen PPG sinyali araclğ ile kalp hz tahmini yaplmş ve 
pulse oksimetre araclğ ile doğruluğu test edilmiştir. Bunun 
yannda kan PPG sinyalinden kan şekeri tahmini için çalşmalar 
yaplmştr. 

   

II. MATERYAL  

A. Materyal 
 

Önerilen kalp hz tespit etmek ve elde edilen değerleri 
doğrulamak için 3 bay ve 3 bayandan oluşan 6 gönüllü kişiden 
kamera görüntü kaytlar alnmştr. Bu kişilerden ayrca, pulse 
oksimetre kullanlarak kalp hz ölçümü de yaplmştr. Tablo I, 
akll kameradan ölçülen kalp hz tespitinden sistemin 
güvenliğini test etmek ve pulse oksimetre ile ölçülen değerleri 
karşlaştrmak için 6 gönüllüye ait demografik bilgileri 
göstermektedir. Bu tabloda, kişilere ait cinsiyet durumu, vücut 
kilo indeksi (BMI), ağrlklar, pulse oksimetre ile ölçülen kalp 
hzlar (HR), kan şekeri ölçüm cihaz ile ölçülen kan şekeri 
değerleri ve yaşlar verilmiştir.  

 
TABLO I.  GÖNÜLLÜ KİŞİLERE AİT DEMOGRAFİK BİLGİLER  

 

Kaytlar 

Kişilere ait fiziksel değerler  

Gönüllü 
Denekler 

BMI Kilo HR Kan şekeri 
mg/dl 

 
Yaş 

1 Kişi 1 -Bayan 23.31 55 78 109 23

2 Kişi 2- Bayan 29.43 68 93 171 46

3 Kişi 3- Bayan 31.51 90 87 135 40

4 Kişi 4- Bay 24.97 80 88 131 27

5 Kişi 5-Bay 21.79 77 80 100 26

6 Kişi 6-Bay 32.65 100 90 132 43

 

Gönüllülerden alnan değerler doğrultusunda PPG sinyali 
elde edilerek yaplan kalp hz tahmininden yola çkarak ileride 
PPG sinyalinden kan şekeri ölçümleri için ilk çalşma 
yaplmştr. 

 

III. METOT VE ELDE EDİLEN SONUÇLAR  
 

Geleneksel olarak kullanlan yöntemlerden pulse oksimetre 
ölçümü ile akll telefon kameras araclğ ile yaplan ölçüm 
arasnda ince bir çizgi bulunmaktadr. Oksimetrede kzlötesi ve 
kzl şnlar cihaz bünyesindeki mikroprosesör araclğ ile analiz 
edilmektedir ancak akll telefon kamerasnda bu işlem görüntü 
işleme (çekilen vidolarn frame frame incelenmesi ) araclğ ile 
yaplmaktadr.  

Öncelikle PPG sinyali elde edilmeden akll telefon kameras 
ile Şekil 1’ de görüldüğü gibi cep telefonu kameras üzerine 
parmağ fazla bastrmadan (Baskdan ötürü kan akş 
dolaşmnda değişimler meydana gelmektedir.) temas ettirerek 
istenilen sürede kayt alnmaktadr. Parmak, flash ve kamerann 
üzerine tamamen örtecek şekilde kapsamaldr. 

Kalbin her atmnda insan vücudunun her noktasna bir 
bask, itme uygulamaktadr. Klcal kan damarlar bu baskyla 
dolduğu anda şk geçirgenliği minimuma düşerek azalp şğ 
bloke eder. Kan geri çekildiğinde ise şk miktar dokulardan 
geçebileceği daha saydam bir ortam bularak doku aralarndan 
geçer. Bu açklk ve opaklk esnasndaki değişimler analizin 
temellerini oluşturmaktadr. 

 
Şekil 1. Önerilen yöntemde kayt alm şekli 

 

Akll telefondan kalp hz görüntülenmesini gerçekleştirilen 
sistemin akş şemas Şekil 2’ de verilmektedir.  Bu çalşmada 
akll telefon kameras araclğ ile alnan görüntüler MATLAB 
ortamna aktarlmştr. Bu video görüntüleri saniyede 25 çerçeve 
hzna (fps)  ve 320p-1080p aralğnda değişen çözünürlüğe 
sahiptir. MATLAB ortamna geçirilen görüntüler 3 kanal 
araclğ ile 3 renk bileşenine; Krmz-Yeşil-Mavi(R-G-B) 
ayrlmştr. Şekil 3, MATLAB GUI ortamna aktarlan R-G-B 
bileşenlerini göstermektedir.  
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Şekil 2. Akll telefon kameras ile kalp hz değerini tespit eden 

algoritmann akş şemas  

 

 

 
Şekil 3. Kayta ait orijinal ve RGB bileşenleri 

 

 Kanda meydana gelen değişimleri gözlemleyebilmek için 
krmz bileşen seçilmiştir. 3 farkl kanala ayrlmş görüntüde 
vektörel halde elde edilen krmz bileşenin ortalamas 
alnmştr. Moving Average (ortalama kayma) yöntemi ile belli 
miktarlarda çekimin kalitesine göre pencereleme yaplarak 
kayta ait PPG sinyali elde edilmiştir. Şekil 4’ de, kameradan 
elde edilen ham (işlenmemiş) PPG sinyali gösterilmektedir.  

 

 
Şekil 4. Elde edilen ham PPG sinyali 

 

Elde edilmiş PPG sinyali alna 5 Hz kesim frekansna sahip 
Fir1 alçak geçiren filtre uygulanmştr. Bir sonraki admda ise 
amaç sinyalde tepe noktalarn saptamaktr. Alçak geçiren 
filtreye tabi tutulan PPG sinyalin tepe noktalar “Peak 
Detection” yöntemi ile saptayarak oluşan her bir ardşk tepe 
arasndaki zaman farkl hesaplanmştr. Hesaplanan bu zaman 
farkl araclğ ile bireyin kalp hz tespit edilmiştir (Denklem 
1.1) 

�������������� � ��(��) � �
(�����)���    (1.1) 

 

Elde edilen tüm bu veriler hazrlanan MATLAB GUI 
tasarm araclğ ile bir araya toplanarak kaytlar sisteme 
yüklemek suretiyle PPG sinyali RGB bileşenlerini elde edilen 
sinyalin tepe değerlerini ve kalp atş hzn gösteren bir 
MATLAB ara yüzü oluşturulmuştur. Şekil 5’ de, önerilen sistem 
için tasarlanan MATLAB GUI ara yüzü gösterilmektedir.  
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Şekil 5. MATLAB GUI Tasarm 

 

Peak detection (tepe bulma) algoritmas kullanlarak PPG 
sinyalindeki tepeler tespit edilmiştir. İki tepe arasndaki zaman 
farkndan bir dakika içindeki kalp atm hz değerleri tespit 
edilmiştir. Şekil 6, ham PPG ve filtrelenmiş sinyalin tepe 
noktalarn göstermektedir. Elde edilen sonuçlar göstermektedir 
ki, akll telefon kameras ile edilen kalp hz değerleri ile pulse 
oksimetre ile ölçülen kalp hz değerleri uyuşmaktadr.  

 

 
Şekil 6. Ham PPG ve Filtrelenmiş sinyalin tepe noktalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. SONUÇ  
 
Kalp hz monitörü, kişinin gerçek zamanl olarak kalp atş 
hzn ölçmesine veya daha sonra çalşmak için kalp atş hzn 
kaydetmesine izin veren kişisel bir izleme aygtdr. Kalp hz 
(HR-heart rate) ölçümü insan sağlğ açsndan dikkat edilmesi 
gereken bir husustur. HR artm ve azalm bireyin anlk 
heyecan korku sevinç durumuna bağl olarak değişebildiği gibi 
herhangi bir hastalk ve fizyolojik etkilere maruz kaldğn da 
gösterir. Kalp hz görüntüleme (KHG), bireylerin kalp sağlğ 
hakknda ön bir teşhis arac olarak kullanlabilir.  
Bu çalşmada, önemli bir problem olan kalp hz değerini tespit 
etmede, herhangi bir aparata gerek kalmadan sadece akll 
telefon kameras kullanlarak elde edildi. Bu önerilen sistemde, 
parmak akll telefonun flash’ na bir dokunularak yaklaşk 
olarak 10 sn’ lik kayt alnd. Daha sonra bu videolar MATLAB 
GUI ortamna aktarlarak video’ dan görüntüler, çerçeve olarak 
analiz edildi. Elde edilen görüntüler, R-G-B olarak elde edildi 
ve bu bileşenlerden kalp hz tespitinde R (red-krmz) bileşeni 
kullanld. R bileşenleri, zaman boyunca ortalamalar alnarak 
ham PPG sinyali elde edildi. PPG sinyaline, tepe bulma 
algoritmas uygulanarak tepeleri tespit edildi. Tepeler 
aralarndaki zaman farkndan da kalp hz tespit edildi. 
Kameradan elde edilen kalp hz değerleri ile pulse oksimetre 
ile ölçülen değerler örtüşmektedir. Bu önerilen sistemde, 
gelecek çalşma olarak kan şekeri ölçümü temassz ya da non-
invazif olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadr.  
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