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I. GİRİŞ

Özetçe— Kalp atm hzn düzenleyen ilaçlar için gelişmiş
akll ilaç kutularna ihtiyaç duyulmaktadr. Bu ilaç
kutularnn en önemli bileşeni kalp atm duyargasdr. Bu
çalşma kapsamnda kalp atm duyargas olarak
kullanlabilecek HRM-2511B geçirgen, TCRT1000 yansmal
ve PulseSensor yansmal optik duyargalarnn deneysel
analizleri gerçekleştirilmiştir. Duyargalar tarafndan sol
işaret parmağndan alnmş olan sinyallerin frekanslar
benzerdir. Duyargalarn referans cihaz ile oldukça benzer ve
doğru ölçüm sonuçlar verebildiği tespit edilmiştir. Bununla
birlikte ölçümlerin tutarllğnn işaret parmağnn duyargaya
yerleştirilmesine oldukça bağl olduğu gözlemlenmiştir.
TCRT1000 ve PulseSensor duyargalar yerleştirmeler için ek
mekanik düzeneklere ihtiyaç duymaktadr. HRM-2511B
duyargas ise oldukça kullanşl mekanik bir düzeneğe
sahiptir. Gelecekte HRM-2511B duyargas temelli gelişmiş bir
akll ilaç kutusu geliştirmeyi planlamaktayz.

Günümüzde ilaçlarn doğru zamanda ve doğru dozda
alm için birçok elektronik ilaç kutusu geliştirilmiş
bulunmaktadr [1]. GlowCaps, GlowPack [2] ve Medsignals
ilaç kutular [3] kablosuz haberleşme ile ilaç alm zaman
geldiğinde kullanclarn uyarmakta ve kapağn açlp
kapanma olayn takip ederek ilaç alnana kadar
kullanclarna hatrlatc cep telefonu mesajlar
göndermektedir. AdhereTech ilaç kutusu [4] ilaç almnda
dozajlar hatrlatmak amacyla kullancsna internet
üzerinden bilgi verebilmektedir. uBox ilaç kutusu [5]
planlanmş ilaç alm saatleri ile alnmamş ilaç saatlerini
tespit ederek kaydetmekte ve kullancsn uyarmaktadr. ePill MedSmart Plus ilaç kutusu [6] kullanlan ve unutulan
dozlar kaydetmekte, kutudaki ilaç bittiğinde alarm
vermekte ve alm hatrlatmak için ksa mesaj
gönderebilmektedir. Bahsedilen bu ilaç kutularnn tümü
temel ilaçlarn düzenli alnmasnda faydalar sağlamaktadr.

Anahtar Kelimeler — Akll ilaç kutusu; kalp atm hz; optik
duyarga.

Kalp atm ayarlayan ilaçlar için düzenli almn yannda
alm esnasnda hastann kalp atm hz da oldukça önem arz
etmektedir. Kalp atm hz düşük olduğu durumlarda (tipik
olarak <50atm/dak) bu ilaçlarn kullanm hastalarda
hipotansiyona, çarpntya, el trnaklarnda veya avuç
içlerinde morarmaya ve hatta nefes darlğna yol
açabilmektedir [7]. Bu sorunlarla karşlaşlma sklğn en
aza indirmek için gelişmiş akll ilaç kutularna ihtiyaç
duyulmaktadr. Örnek bir öbek çizim Şekil 1’de görülen
böyle bir kutuyu mevcut elektronik ilaç kutularndan ayran
en önemli özellik sahip olacağ kalp atm duyargasdr.

Abstract— Advanced smart pillboxes are needed for use
with the heart rate regulating drugs. The most important
component of these pillboxes is the heart beat rate sensor. In
this study, experimental analyses have been performed with
different optical sensors namely HRM-2511B transmissive
sensor, TCRT1000 reflective sensor and PulseSensor
reflective sensor in heartbeat sensing. All of the sensors
provide very similar frequency signals captured from the left
index finger. All the sensors give quite similar and correct
measurement results when compared with the reference
device. However, the measurement consistency is highly
dependent on the placement of the fingertip on the sensor.
TCRT1000 and PulseSensor sensors require additional
mechanical setup while HRM-2511B sensor is already
equipped with a robust fingertip fixing mechanism. In the
future, we are planning to develop an advanced smart pillbox
based on the HRM-2511B sensor.
Keywords — Smart pillbox; heart beat rate; optical sensor.

Şekil 1. Gelişmiş bir akll ilaç kutusu öbek çizimi
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B. TCRT1000 Yansmal Optik Duyarga
TCRT1000 (Vishay Intertechnology, ABD) [9] dört
bacağa sahip yansmal bir optik duyargadr (Baknz Şekil
4). Çalşma ortam scaklğ -40°C ile +85°C arasndadr.
İçeresinde bir kzlötesi şk kaynağ ve bir fototransistor
barndrmaktadr. Işk kaynağnn dalga boyu 950nm' dir.
Fototransistorün üzerinde bir gün şğ engelleme filtresi
bulunmaktadr. Duyargann çalşabilmesi için bir sürücü ve
bir sinyal toplama devresine ihtiyaç duymaktadr. Bu
çalşma kapsamnda geliştirilmiş olan elektronik devre
Şekil 5’de görülmektedir.

Kalp atm duyargalarnda birçok farkl yöntemin
kullanlmas mümkündür fakat pratik ve girişimsel
olmayan optik yöntem en tercih edilenidir. Bu yöntemde
kardiyovasküler dolaşmn bir sonucu olarak klcal
damarlardaki kan hacmine bağl olarak optik prensiplere
göre şk yansma oranndan dolayl olarak kalp atm ve
dakikadaki atm says tespit edilmektedir. Bu çalşma
kapsamnda kalp atm tespitinde kullanm mümkün HRM2511B geçirgen, TCRT1000 ve PulseSensor yansmal
optik duyargalar test edilmiştir.
II. KALP ATIM TESPİT DUYARGALARI
A. HRM-2511B Geçirgen Optik Duyargas
HRM-2511B (Lucky Light Electronics Co., Çin) [8]
parmağa veya kulak memesine kolayca yerleştirilebilen, üç
şerit erkek jacke sahip ve dijital sinyal çkts veren bir
geçirgen optik duyargadr (Baknz Şekil 2a). Bu duyarga
+3V ile +5V dc arasnda besleme voltaj seviyeleri ile -20°C
ile +80°C aras ortam scaklklarnda çalştrlabilmektedir.
İçerisinde bir kzlötesi şk kaynağ ve bir fototransistor
barndrmaktadr. Işk kaynağnn dalga boyu 940nm' dir.
Çalşabilmesi için bir sürücü ve bir sinyal toplama
devresine ihtiyaç duymaktadr. Bu çalşma kapsamnda
Şekil 2b’de görülen KYTO4509 (KYOTO Fitness
Technology Co., China) devre kart bu amaca yönelik
olarak kullanlmş bulunmaktadr. Bu devre kartn ve
duyarga eşdeğer devresini de içeren tam elektronik devre
şemas Şekil 3’de görüldüğü gibidir.

(a)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Şekil 4. TCRT1000 duyargas

Şekil 5. TCRT1000 için tam elektronik devre şemas

C. PulseSensor Yansmal Optik Duyarga
PulseSensor duyargas (World Famous Electronics llc.,
ABD) [10] yansmal optik duyarga prensiplerine göre
çalşan ve sinyal toplama kart üzerinde bulunan tümleşik
bir duyargadr (Baknz Şekil 6). Kullancnn parmağna ya
da kulağna sabitlenebilmektedir. Çalşma ortam scaklğ 40°C ile +85°C arasndadr. İçeresinde bir şk kaynağ
(AM2520ZGC09, Kingbright Co., ABD) ve bir ortam şk
yoğunluk duyargas (APDS-9008, Avago Technologies,
ABD) barndrmaktadr. Işk kaynağnn dalga boyu
515nm’ dir. Işk duyargasnn tepe hassasiyet dalga boyu
ise 565nm’ dir.

(b)

Şekil 2. (a) HRM-2511B klipsli duyargas ve (b) KYOTO4509
elektronik devre kartnn görünüşü.

Şekil 3. HRM-2511B için tam elektronik devre şemas
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Elektronik devre şemas Şekil 7’de verilmekte olan bu
tümleşik duyargann üzerinde üç adet bağlant kablosu
mevcuttur. Bu kablolardan krmz olan +3V ile +5V dc
arasnda bir besleme gerilimi tatbik edilmek üzere
ayrlmştr ve siyah kablo toprağa bağlanmaktadr. Mor
kablodan analog sinyal çkts temin edilmektedir.

Şekil 6. PulseSensor duyargas
Şekil 8. Arduino Pro Mini kart ve USB-Seri dönüştürücü kart bağlants

IV.

REFERANS KALP ATIM ORANI ÖLÇÜM CİHAZI

NewTech PM100 nabz oksimetre cihaz (NewTech
Medical Limited, ABD) kullanlarak kullanc sağ işaret
parmağndan kalp atm değerleri ölçülmüştür. Bu değerler
duyarga sistemiyle elde edilen sinyallerden hesaplanan
kalp atm oranlar ile karşlaştrlmştr.
V. SONUÇLAR

Şekil 7. PulseSensor için tam elektronik devre şemas

HRM-2511B geçirgen, TCRT1000 yansmal ve
PulseSensor yansmal optik duyargalarnca sol işaret
parmağndan sağlkl bir birey için yakalanmş olan örnek
fotopletismografi sinyalleri Şekil 9’da görüldüğü gibidir.
(Sinyaller her bir ölçüm düzeneği çalştrldktan 9sn sonra
5sn’ lik bir zaman diliminde gönüllü dinlenirken
kaydedilmiş örnek sinyalleri temsil etmektedir). Tüm
duyargalar tarafndan yakalanmş olan sinyallerin
frekanslar oldukça benzerdir. 5sn’ lik zaman diliminde 7
adet tepe nokta yakalanmş bulunmaktadr. Buradan
dakikadaki kalp atm oran 84 atm olarak
hesaplanmaktadr (= 7atm/5saniye *60saniye). Referans
cihaz gönüllüden kalp atmn dakikada 85atm olarak
ölçmüş bulunmaktadr. Bu bulgu tüm duyargalarn referans
cihaz ile oldukça benzer ve doğru ölçüm sonucu
verebildiğini göstermektedir.

III. MİKRODENETLEYİCİ
Yukarda bahsedilen duyarga sistemleriyle yakalanan
fotopletismografi sinyallerinin bilgisayar ortamnda
görselleştirilmesi ve sonrasnda incelenmesi için
mikroişlemci veya mikrodenetleyici barndran gömülü
sistemlere ihtiyaç duyulmaktadr. Bu çalşmada bu amaca
yönelik olarak Arduino Pro Mini (Atmel Inc., ABD) kart
kullanlmştr.
Arduino Pro Mini kart; 16MHz de çalşan bir
ATmega328 mikrodenetleyicisi ve bu mikrodenetleyicinin
çalşmas için gerekli ek elektronik devrelerden
oluşmaktadr. ATmega328 mikrodenetleyicisi 14 adet
dijital giriş/çkş bacağna, 6 adet analog giriş bacağna ve
seri haberleşme için RX ve TX olmak üzere adanmş iki
bacağa sahiptir [11]. Bu çalşmada bu iki bacak bir seri
USB dönüştürücü karta bağlanarak kişisel bir bilgisayar ile
Arduino Pro Mini kart arasnda bağlant bilgisayarn USB
portu üzerinden sağlanmştr (Baknz Şekil 8) [13].

Bu çalşma kapsamnda farkl zamanlarda çok sayda
tamamlayc sinyal yakalama denemeleri gerçekleştirilmiş
bulunmaktadr. Elde edilen bulgular ölçümlerin
tutarllğnz işaret parmağnn duyargaya yerleştirilmesine
oldukça bağl olduğu göstermiştir.

Test edilen her bir duyarga sistemiyle yakalanan
fotopletismografi sinyallerini bilgisayara gönderecek
mikrodenetleyici yazlm Arduino IDE programlama
ortam kullanlarak geliştirilmiştir. Yazlm 10-bit analog
saysal dönüştürme yaparak duyargadan alnan sinyalleri
saysal çevirmekte ve bilgisayara 115200baud hznda seri
haberleşme ile göndermektedir. Bilgisayara iletilen
sinyaller bilgisayarda FlexiPlot yazlm [14] kullanlarak
görselleştirilmiştir. Görselleştirilen sinyaller zaman bilgisi
ile birlikte incelenerek dakikadaki kalp atm oranlar elle
hesaplanmş bulunmaktadr.

HRM-2511B duyargas özel bir mekanik klips içeren
plastik-cam koruyucu paket içine yerleştirilmiş
bulunmaktadr. Plastik-cam koruyucu yap duyargann
bozucu ortam şğndan etkilenmesini en aza indirirken
klipsli düzenek duyargann işaret parmağna kolayca
sabitlenmesini sağlamaktadr. Öte yandan sinyal toplama
kartnn çkş saysal sinyal üretmektedir ve
mikrodenetleyiciye bu saysal sinyalin direk girilmesi
mümkündür. Böylece mikrodenetleyici tarafndan
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dakikadaki kalp atm oran kolayca hesaplanabilir.
TCRT1000 duyargas basit bir plastik paket içerisine
yerleştirilmiş bulunmaktadr. Her ne kadar üzerinde şk
filtresi yer alyor olsa da pratik denemelerde ortam şğna
duyarl olduğu gözlemlenmiştir. İşaret parmağnn bu
duyargaya sabitlenebilmesi için ek mekanik düzeneklere
ihtiyaç vardr. Sinyal toplama kart çkşnda analog sinyal
üretilmektedir ve mikrodenetleyici tarafndan bu sinyalin
öncelikle saysala çevrilmesi gerekmektedir. PulseSensor
duyargas plastik bir yüzeye monte edilmiş bulunmaktadr.
Pratik denemelerde ortam şğna duyarl olmadğ
gözlemlenmiştir. İşaret parmağnn bu duyargaya
sabitlenebilmesi için ek mekanik düzeneklere ihtiyaç
vardr. Sinyal toplama kart çkşnda analog sinyal
üretilmektedir ve mikrodenetleyici tarafndan bu sinyalin
öncelikle saysala çevrilmesi gerekmektedir. Yukarda
bahsedilen
bulgular
doğrultusunda
HRM-2511B
duyargasnn gelişmiş akll ilaç kutusunda kullanmnn
diğer duyargalara göre oldukça avantajlar sağlayacağ
tespit edilmiş bulunmaktadr.

(a)

Gelecekte kalp atm hzn düşüren ilaçlarn
kullanmnda HRM-2511B duyargas temelli şekil 1’ deki
öbek çizimi uygulayan gelişmiş bir akll ilaç kutusu
geliştirmeyi hedeflemekteyiz.
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düzenekleriyle yakalanmş fotopletismografi sinyalleri
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