
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

400

İnteraktif Sunumlar 1 Poster Alanı

Noninvaziv Nabz Ölçümü ve Kablosuz İletilmesi 
Noninvasive Pulse Measurement and Wireless 

Transmission 
 
 

Şerif Çakr1, Sadullah Yaman1, Osman Eroğul2, Ziya Telatar1, 
1Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

serifcakir28@gmail.com, sadullah.yaman@gmail.com, telatar@ankara.edu.tr 
2Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

erogul@etu.edu.tr 
 

 
Özetçe— Günümüzde teknolojinin hzla gelişmesi, sağlk 

alannda da yenilikçi çalşmalara yön vermiştir. Özellikle 
kablosuz haberleşme sistemlerinin, tbbi cihaz 
uygulamalarnda kullanm giderek artmştr. Tbbi verilerin 
uzun dönemli veya gerçek zamanl izlenmesi ve acil 
durumlarda ilgili kurumlarn haberdar edilmesi yaşlanan ve 
artan nüfus ile birlikte vazgeçilmez olmuştur. Ayn zamanda 
hastanede tedavisi bitmiş, fakat evinde gözetim altnda 
tutulmas gereken hastalarn güncel sağlk verilerinin uzman 
tarafndan izlenmesi de çok önemli bir konudur. 

Bu çalşmada, bir mikrodenetleyici ile PPG 
(Fotopletismografi) sinyalinin vücut üzerinden eş zamanl 
olarak alnarak nabz değerinin ölçülmesi ve iletilmesi 
amaçlanmştr. Hesaplanan nabz değeri, bluetooth kablosuz 
iletişim teknolojisi kullanlarak bir akll telefona iletilmiştir. 
Geliştirilen mobil uygulamayla, telefona gelen nabz 
değerinin istenilen kişilere SMS olarak gönderilmesi 
sağlanmştr. Böylelikle kişi günlük aktivitelerini yerine 
getirirken sağlk verilerinin de hastane ortam dşnda 
izlenmesi mümkün hale gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler — Kablosuz veri iletimi,  nabz ölçümü, 
Fotopletismografi sinyal alglama.  

 

Abstract— Today, the rapid development in technology 
has given way to many innovative research activities in the 
field of health. In particular, wireless communication 
systems are increasingly used in medical device applications. 
Long-term or real-time monitoring of medical data and 
informing of relevant institutions in critical situations have 
become indispensable with the aging and growing 
population. At the same time, the patients at the hospital are 
cured, but the patients who need to be supervised at home 
need to be checked by the experts of all kinds of current 
health data.  

In this study, it was aimed to calculate pulse rate by 
taking a PPG (Photoplethysmography) signal on body 
simultaneously via a microcontroller. This calculated heart 
rate was sent to the mobile phone using Bluetooth wireless 

technology. With the developed mobile application, it is 
possible to send the pulse value of the phone to the desired 
persons via SMS. This makes it possible for the health 
situation to be monitored outside the hospital while the 
person performs daily activities. 

Keywords — Wireless data communication, pulse rate 
measurement, Photoplethysmography signal detection. 

I. GİRİŞ 
Dünya nüfusu gittikçe artmakta ve kronik hastalklarn 

evde bakm zorunlu hale gelmektedir. Diğer bir yandan 
koroner kalp rahatszlklar, dünya genelindeki ölümlerin 
sebepleri arasnda ilk srada gelmekte, her yl yaklaşk 7.2 
milyon insan yaşamn çeşitli kalp rahatszlklarndan 
dolay kaybetmektedir. Kablosuz haberleşme ve gömülü 
hesaplama teknolojisindeki gelişmelerle birlikte uzaktan 
sağlk izleme ve teletp konusu son yllarda gittikçe önem 
kazanmştr.  

Literatürde PPG sinyal özelliklerini belirleme ve 
fizyolojik sinyal parametrelerinin alglanmasna yönelik 
çalşmalar mevcuttur [1, 2, 3]. Jahan [4] kalp atş ve pulse 
oximeter sistemi, John ve Webster [5] pulse oximeter 
sistemi tasarlamşlardr. Iyriboz ve diğerleri [6] dinlenme 
ve egzersiz srasnda kalp atmn tahmin edebilmede pulse 
oksimetrelerin doğruluğunu araştrmşlardr. Chon ve 
diğerleri [7] Kalp atşn izleme ve gösterme için bir sistem 
geliştirmişlerdir. Mohamed ve diğerleri [8] parmak probu 
ile taşnabilir bir pulse oksimetre sistemi tasarlamşlardr.  

Genel olarak, geliştirilmiş sağlk izleme sistemleri, 
kişiyi hastane ortamnda ksa süreliğine incelemeye olanak 
sağlar. Ancak baz rahatszlklar uzun dönemli inceleme 
sonucunda teşhis edilebilir. Kişilerin sağlk durumlarn, 
uzun süreli izleyebilmek için taşnabilir sistemlere ihtiyaç 
duyulmaktadr. Taşnabilir sistemler ayn zamanda olas 
acil durumlarn tespit edilmesinde çok önemlidir. [1]. 

Fizyolojik sinyal ölçümü ve iletimi ile ilgili yaplmş 
çalşmalar bulunmaktadr [8-11]. Mohamad ve diğerleri [8] 
giyilebilir bir pulse oksimetre tasarlayp gerçekleştirmişler 
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ve uygulama sonuçlarn rapor etmişlerdir. Kim ve 
diğerleri [9] pil gereksinimi olmayan minyatür bir pulse 
oksimetre sistemi tasarlamş ve uygulama sonuçlarn rapor 
etmişlerdir. Huang ve diğerleri [10] giyilebilir kablosuz 
çoklu alglayc ihtiva eden yüzük tipi bir pulse oksimetre 
sistemi geliştirmişlerdir.  

Bu çalşmada PPG ölçümü için mikrodenetleyici 
tabanl bir sistem tasarlanmş ve kablosuz ortamdan verinin 
iletimi sağlanmştr. Sonraki bölümlerde gerçekleştirilen 
sistemin detaylar ve uygulama sonuçlar verilmiştir.  

II. MATERYAL VE YÖNTEM 

A. PPG(Fotopletismografi) Sinyali ve Özellikleri 
PPG sinyali kalbin periyodik atm ile üretilmektedir. 

Şekil 1’de standart bir PPG sinyali ve özellik noktalar 
gösterilmektedir. Tipik bir PPG sinyalinde A noktasndan 
B noktasna kadar olan ksm hzl atma ve B noktasndan 
C noktasna kadar olan ksm da gecikme ksmn 
göstermektedir. B ile gösterilen yer PPG sinyalinin ana 
tepe noktasdr. Bu noktada kan basnc (BP) tüm 
periyottaki en yüksek değerdedir. İkinci tepe D atar 
damarn uyumunu yanstan dikrotik dalgasdr. C noktas 
dikrotik çentik olarak adlandrlr. Kalp hz iki ana tepe 
aras (B-E) süreden (TPP) elde edilmektedir. B-D zaman 
aralğ arterioskleroz’un (damar sertliğinin) bir indeksidir. 
Ancak çeşitli faktörlerin varlğndan dolay, gerçek PPG 
sinyali için özellik noktalar her zaman doğrudan elde 
etmek zordur. Bu yüzden PPG sinyalini kesin olarak 
belirlemek için kullanşl ön işleme ve özellik çkartma 
metotlar bulmak önemli olmaktadr [2]. 

      
Şekil 1. Standart PPG sinyali                 Şekil 2. İletimsel yapdaki     
             ve özellik noktalar [3]                            parmak probu [4] 

Şekil-1 de verilen standart PPG sinyali kullanlarak 
nabz değeri dakikadaki vuruş says olarak şu şekilde 
hesaplanr [4]: 

              Nabz=[(N x 60 ) / T]    bpm                        (1) 

Bu eşitlikte Bir N bir periyottaki darbe says ve T ise 
periyodu gösterir.  

Fotopletismografi (PPG), vücudun cilde yakn bir test 
bölgesinde akan kann hacmi hakknda bilgi veren non-
invaziv, elektro-optik bir metottur. Bir fotopletismografi 
işareti, vücudun ilgili bölgesini aydnlatan ve sonrasnda 
bu bölgeden yansyan ya da geçen şk ile elde edilir. Şekil 
2’deki örnekteki gibi PPG’yi elde etmek için parmağn bir 
tarafna dalga boyu λ olan bir şk kaynağ, diğer tarafna 
kaynağn tam karşsna iletilen şğ yakalayacak 

fotodedektör yerleştirilir. Tipik bir PPG sinyali kan 
damarlarnn içinden geçmeden deri, kas ve kemikten 
geçen büyük bir DC bileşenden, deri, kas ve kemikten 
ayrlarak doğrudan kan damarlarndan geçen küçük bir 
AC bileşenden oluşur. Fakat bireye ait özel bilgi içeren bu 
AC bileşenin, tüm sinyalde çok küçük bir etkisi 
bulunmaktadr. Bu yüzden etkili bir yükselteç devresi AC 
sinyalden istenen bilginin çkartlmasnda kritik rol 
oynamaktadr. Bu amaçla sinyaldeki DC ksmn azaltlp 
AC ksmn kuvvetlendirilmesi gerekmektedir. Temel bir 
ölçüm bölgesinde sinyalin %99’u deri, kas ve kemikten, 
%0,9’u toplardamardan, %0,1’i atardamarlardan gelir. 
Sistolden hemen sonra arterlerdeki kan miktar artar, 
böylelikle alnan şk şiddeti de düşer. Diastol boyunca 
arterlerdeki kan miktar azalr ve şk geçişinde artş 
görülür [5]. 

B. Sistemin Çalşmas 
Nabz kann sol karnckta atardamarlara pompalanmas 

esnasnda, uç noktalardaki atar damarlarda oluşturduğu 
dalgalanmadr. Kalp atşnn uçtaki atardamarlardan 
hissedilmesine nabz denir. Normal nabz, yetişkin bir 
insanda dakikada 60-100 kez, çocuklarda dakikada 100-
120 kez, bebeklerde ise dakikada 100-140 arasnda 
atmaktadr. Kalbin çalştğnn bir göstergesi olan nabz 
says, heyecana korkuya veya baz hastalklarn fizyolojik 
etkilerine bağl olarak bazen yüksek bazen de düşük 
seviyelerde kalabilir [11].  

Bu çalşmada nabz değerinin hesaplanmas için bir 
adet parmak probu kullanlmştr. Parmak probunda (Spo2) 
bir adet kzlötesi verici ve bir adet kzlötesi alc vardr. 
Vericinin gönderdiği şn miktarnn parmaktan geçerken,  
nabz değerine bağl olarak değişmesinin alglamas 
esasna göre çalşr. Parmak ucundan geçen kzlötesi şn 
alglandktan sonra elde edilen işaret iki adet işlemsel 
yükselteç ile yükseltilir. Daha sonra bir karşlaştrc ile bir 
darbe (pulse) üretilir. Üretilen darbe mikrodenetleyici ile 
okunarak darbenin boyu hesaplanr. Şekil 1’ de gösterildiği 
üzere darbe boyu bulunurken darbenin boş ve dolu ksm 
ayr ayr hesaplanr ve ikisinin toplamndan darbe boyu 
bulunur. Tepe değerinden (B noktas) çukur değerine (C 
noktas) geçiş süresi bulunur. Daha sonra bu darbe 
boyunun bir dakika içinde kaç kere olduğu bulunur ve 
böylece nabz hesaplanmş olur [6]. Şekil 3’de farkl dalga 
boylarna sahip LED’lerin vücuttan geçerken farkl 
oranlarda soğurulmas gösterilmiştir. 

IR LED oksijeni bol olan oksihemoglobin ve Red LED 
ise oksijeni az olan deoksihemoglobin tarafndan 
soğurulur. Bu farkl soğurulma miktarlar kullanlarak 
nabz ve kandaki oksijen satürasyonu hesaplanabilir [6]. 
Şekil 3’de verilen şnlarn farkl miktarda soğurulmas 
Beer-Lambert Yasas ile ifade edilebilmektedir; 

               Ι����� � ���                                          (2) 
Burada I0, IN, c, ε ve L srasyla iletilen ve gelen şnn 

şk şiddetleri, şnn geçtiği maddenin yoğunluğu,   
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absorpsiyon katsays ve cm cinsinden optik yol 
uzunluğudur. 

                    (3)                                        
 

 

Şekil 3. Kandaki oksijen seviyesine karşlk krmz ve kzlötesi 
şnlarnn farkl seviyede soğurulmas [4] 

Eşitlik (3)’de görüldüğü gibi Beer-Lambert Yasasna 
göre; bir çözeltiden geçen şk miktar; şğn çözelti 
içinde katettiği yol ve çözelti konsantrasyonu ile 
logaritmik olarak ters orantl, absorplanan şk miktar ise 
doğru orantldr. Burada A Absorbans olarak ifade 
edilmektedir [6]. Bu eşitlikler doğrultusunda okunan anlk 
10 değerin ortalamas alnp, ortalama değer eş zamanl 
olarak LCD ekranda gösterilir ve bluetooth üzerinden 
mobil telefona gönderilir.  

III. SİSTEM  TASARIMI 
Bu çalşmada nabz değerinin hesaplanmas için 

donanmsal ve yazlmsal çalşmalar birleştirilmiştir. Bu 
doğrultuda ilk önce parmak probunun içinde gömülü 
bulunan kzl ötesi ledden çkan şnlar parmaktan 
geçtikten sonra fotodiyota iletilir. Burada Beer-Lambert 
yasas gereği parmaktan geçen şnlar absorbe olur [6]. 
Fotodiyotta oluşan elektrik sinyali PPG sinyali olarak 
tanmlanr ve düşük bir genliğe sahiptir. Bu sinyal mikro 
denetleyici tarafndan kullanlabilir hale gelmesi için filtre 
ve yükselteç devreleri tasarlanmştr. Filtre devresi 
tasarm ile PPG sinyali gürültüden ayklanmş, yükselteç 
devresi ile de sinyal genliği artrlmştr.  

 

 
Şekil 4. Nabz Ölçüm Devresinin Blok Diyagram 

Daha sonra oluşturulan nabz hesaplama algoritmas 
mikro denetleyiciye yüklenmiş ve nabz değeri LCD 
ekranda görüntülenmiştir. Hesaplanan nabz değeri 
Bluetooth iletişim yöntemi kullanlarak android işletim 
sistemine sahip bir cep telefonuna iletilmiştir. 

Şekil 4’te nabz ölçme devresi öbek şemas, Şekil 5 ve 
6’ da ise tasarlanan süzgeç ve yükselteç devreleri 
gösterilmiştir. 

 

                 
Şekil 5. Süzgeç               Şekil 6. Yükselteç        Şekil 7. Yükselteç 

Devresi                             Devresi girişi           Devresi çkş 
 
Bu çalşmada düşük güçte çift işlemsel yükselteci 

LM358 seçilmiştir. İşlemsel yükseltecin kazanc  Eşitlik 
(4)’deki gibi hesaplanmştr. 

 
                                    (4)  
 
 Her bir katman için kazanç 101 olup, toplam 

yükselteç kazanc yaklaşk olarak 10000 civarndadr. 
Kullanlan Alçak geçiren filtre devresi 0-2.5 Hz arasndaki 
frekanslara sahip sinyalleri geçirip, bu aralk dşndaki 
frekanslar sönümlemektedir. Alçak geçiren filtrenin 
kesim frekans Eşitlik (5)’ de gösterildiği gibi hesaplanr: 

 
                (5) 
 
Aktif alçak geçiren filtrenin kesim frekans yaklaşk 

2.34 Hz civarndadr. Bunun anlam maksimum 
ölçülebilecek nabz değeri 2.34x60=140 bpm olmaktadr. 

Aktif alçak geçiren süzgeç iki katmanl işlemsel 
yükselteç kullanlarak tasarlanmştr. Süzgeçlerin her 
ikisinin de kesim frekans 2.34 Hz olarak ayarlanmştr. 
Bu nedenle nabz 2.34x60=140 bpm’e kadar ölçülebilir. 

     
Şekil 8. Süzülmemiş PPG Sinyali  Şekil 9. Süzülmüş PPG Sinyali 

 

  
Şekil 10. Kzlötesi LED           Şekil 11. Nabz devresinin mobil 
Çkş ve PPG Sinyali                uygulama ile eş zamanl çalşmas 
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Kalp atşnn birinci ve ikinci harmoniklerini ayrt 
edebilmek amacyla 2.34 Hz kesim frekansna sahip bir 
süzgeç seçilmiştir. Her bir süzgecin kazancnn 100 
olmas, iki katmanl yükseltecin toplam kazancnn 10000 
olmasn sağlamştr. Bu ise zayf işaretin bir TTL 
darbesine dönüştürülmesi için yeterince iyidir. 

Nabz devresi benzetimi yapldktan sonra hesaplanan 
devre elemanlar ile sistem gerçekleştirilmiştir. Şekil-8, 9, 
ve 10 srasyla süzülmemiş, süzülmüş ve uygulanan 
kzlötesi işaret ile PPG sinyallerini göstermektedir. 

PPG sinyalinin mikro denetleyiciye aktarlabilmesi 
için devreye harici olarak bir spo2 probu bağlanmştr. 
Kart üzerindeki 8x2 LCD ekran vastasyla nabz değeri 
görüntülenmiş, HC-05 Bluetooth modülü ile de ölçülen 
nabz değeri android işletim sistemine sahip cep 
telefonuna iletilmiştir.  

IV. MOBİL CİHAZ YAZILIMI GELİŞTİRİLMESİ 
Mikro denetleyici araclğyla hesaplanan nabz değeri 

Bluetooth iletişim teknolojisi kullanlarak android işletim 
sistemine sahip bir cep telefonuna iletilmiştir. Telefona 
gelen verilerin görüntülenmesi ve ölçülen değerin istenilen 
kişilere SMS ile gönderilebilmesi için ai2 mit app inventor 
arayüzü [12] kullanlarak WEB üzerinde çalşabilen bir 
uygulama geliştirilmiştir.  

Tasarlanan devrenin kodlarnn ve diğer tüm 
ekipmanlarnn nabz değerini doğruluğunu göstermek 
amacyla, ticari bir benzeri ürün olan Armoline marka 
Pulse Oksimetre cihaz ile de eşzamanl ölçüm yaplp,  
gerçekleştirilen sistemin doğruluğu test edilmiştir. 

SONUÇ 

Bu çalşmada parmak ucu probu kullanlarak PPG 
işaretlerinin ölçümünü ve kablosuz ortamdan iletimini  
sağlayan bir sistem geliştirilmiştir. Bu amaçla kzlötesi bir 
ölçüm probu kullanlmş ve elde edilen işaretler 
yükseltilerek mikrodenetleyici araclğyla gösterimi ve 
kablosuz ortamdan mobil telefonlara aktarm sağlanmştr.  

Arduino mikro denetleyicisi üzerinden eş zamanl 
olarak ölçülen nabz değeri geliştirilen uygulama ile 
telefona anlk olarak iletilmiştir. Ayn zamanda kişi, 
rehberine girerek ölçüm değerini istediği kişilere 
gönderebilmesi sağlanmştr. Tablo 1’de 10 denek üzerinde 
kzlötesi parmak probu ile gerçekleştirilen nabz ölçüm 
değerleri ile referans olarak alnan Armoline marka cihazn 
ayn 10 denek üzerindeki ölçüm sonuçlar verilmiştir. 
Çalşma kapsamnda tasarlanan cihaz ile referans alnan 
cihaz arasnda ölçüm değerleri birbirine yakn değerler 
olarak elde edilmiş olup, geliştirilen ölçüm cihaznn 
referans cihazyla elde edilen ölçüm sonuçlaryla 
uyuştuklar gözlenmiştir. Tablo 1 son sütunda geliştirilen 
ölçüm cihaz ile mobil telefona iletilen değerler 
gösterilmiştir. İletim srasnda herhangi bir kayp olmadan 
yüksek doğrulukla sonuçlarn mobil cihazlara 
aktarlabildiği görülmüştür.  

KİŞİ 

Tasarlanan Cihaz 
Nabz Ölçümü      

(BPM) 

Referans Cihaz* 
Nabz Ölçümü 

(BPM) 

Cep Telefonuna 
İletilen Değer 

(BPM) 

KİŞİ 1 70 72 70

KİŞİ 2 85 88 85

KİŞİ 3 65 65 65

KİŞİ 4 81 80 81

KİŞİ 5 75 72 75

KİŞİ 6 95 95 95

KİŞİ 7 100 102 100

KİŞİ 8 85 85 85

KİŞİ 9 86 87 86

KİŞİ 
10 

80 78 80

Tablo 1. Farkl kişilerin deneysel sonuçlar 
(* Armoline marka pulse oksimetre cihaz) 
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