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Özetçe—Özgül fobi; insanlarn mantksz olduğunu 
bilmesine rağmen aşr ve sürekli korku duyma halidir. Fobi 
esnasnda insanlarda çeşitli fizyolojik değişimler meydana 
gelir. Bu çalşma; fobi esnasnda göz bebeği videosunun kayt 
edilerek, bu video üzerinde görüntü işleme ve sinyal işleme 
algoritmalar kullanlp, göz bebeği boyut değişim 
analizlerinin yaplmas üzerine temellendirilmiştir. Göz 
bebeği boyutlarna ait elde edilen sinyallerden özellik 
çkarmlar yaplmştr.  Bu özellikler kullanlarak gruplar 
arasndaki farkllğ belirlemek üzere istatistiksel analizler 
yaplmştr. Bu analizler neticesinde ortaya konulan 
özniteliklerin fobi teşhis ve takibinde önemli olacağ ortaya 
konmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler — göz bebeği takibi, özgül fobi, sinyal 
işleme, görüntü işleme, Savitzky-Golay filtre 

 

Abstract—Specific phobia which is a state of excessive and 
constant fear although individuals know it is illogical. During 
phobia in individuals there is several changes. This study 
based on recorded pupil video during phobia and analysis of 
changes in pupil size using image processing and signal 
processing algorithms on this video. Feature extraction are 
made from the signals obtained from the pupil dimensions. 
These features were statistically analyzed to determine 
differences between groups. As a result of this analysis laid 
out attributes will be important in the diagnosis and 
monitoring of phobia.  

 

Keywords — pupil tracking, specific phobia, signal 
processing, image processing, Savitzky-Golay filter 

 

I. GİRİŞ 

Bireyler fobilerine yönelik bir durumla karşlaştğnda 
vücutlarnda bir takm fizyolojik değişimler olmaktadr. 
Korku esnasnda; çarpnt, yüz kzarmas, el ve vücutta 
titreme, terleme, tükürük salgsnn azalmas, kas 
gerginliği, başn çeşitli yerlerinde basnç hissi, baş ağrs, 
nefes darlğ, tkanma hissi, ağz kuruluğu, göz 
bebeklerinin büyümesi, yutkunma güçlüğü, sk idrara 
çkma, iştahszlk, mide ve barsak sorunlar, bulank 
görme, vücut ssndaki ani değişim gibi fizyolojik 
değişimler ortaya çkmaktadr [1]. Literatürde fobi annda 
fizyolojik değişimleri değerlendirmek üzere galvanik deri 
cevab ve nabz gibi parametreler incelenmiştir [2]. 

 Bu çalşmada bireylerde fobi durumunu değerlendirmek 
üzere, göz bebeği değişimleri kayt altna alnarak analiz 
edilmiştir.  

II. YÖNTEM 

Gerçekleştirilen çalşmada göz bebeği video kaytlar 
DSM-V-TR tan ölçütlerine göre anksiyete bozukluğu ve 
özgül fobi teşhisi konulmuş 15 yaş alt beş çocuktan ve 
yedi sağlkl gönüllüden alnmştr. Bireylerin ekranda 
gösterilen görsel uyaranlar izlemesi srasnda oluşan göz 
bebeği yantlar kayt altna alnmştr. Görsel uyaranlar 
hasta bireylerde öncelikle nötr (rahatlatc, huzur verici) 
resim, daha sonra bireylerin fobisine yönelik resim ve son 
olarak yine nötr resmin gösterilmesi şeklindedir. Bu 
çalşmada göz bebeği yantn kaydetmek üzere bir kamera 
ve analiz sistemi geliştirilmiştir [3].  

A. Kamera Sistemi 
Bu çalşmada normal bir web kameras üzerinde çeşitli 
değişiklikler yaplarak bir gözlüğe monte edilmiş ve sağ 
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gözden 5 santimetre uzakta kalacak şekilde 
konumlandrlarak sağ göz bebeğine ait video kayd 
alnmştr. Bireylerin görüş alannn etkilenmemesi için 
kamera olabildiğince küçük seçilmiştir. Kamerada yaplan 
değişiklikler Şekil-1 ve Şekil 2’de görüldüğü üzere; 
kamerann kasasnn çkarlmas, kzlötesi şk engelleyici 
filtrenin (görünür şk filtresi) kaldrlarak yerine görünür 
şk engelleyici filtrenin (kzlötesi şk) yerleştirilmesi ve 
kamera üzerine aydnlatma için kzlötesi şk yayan 
diyotlarn (IYD) yerleştirilmesidir. Gözde istenmeyen 
parlamalarn oluşmasn ve video analizinin zorlaşmasn 
engellemek için kamera üzerine kzlötesi IYD’ lerin 
yerleşimi dikkatli bir şekilde yaplmştr. Şekil 3-a’da web 
kamerasnn görünür şk filtresinin sökülmeden önce 
alnmş normal bir görüntü bulunmaktadr. Şekil 3-b’de 
görünür şk filtresinin sökülerek, yerine kzlötesi şk 
filtresi yerleştirilerek alnmş görüntü bulunmaktadr. Şekil 
3-c’de ise kzlötesi IYD’ çalşr vaziyette alnmş olan 
görüntü bulunmaktadr. Şekil 3-c’de gözüktüğü üzere 
incelediğimiz bölge olan göz bebeği tamamyla siyah ve 
net bir şekilde gözükmektedir. Böylece görüntü işleme 
admlarnn olabildiğince kolaylaştrlmas amaçlanmştr. 

 
Şekil 1. Kamera üzerindeki değişiklikler 

 
Şekil 2. Kamerann gözlüğe montaj 

 
a b c 

Şekil 3. Kamera değişiklikleri sonras elde edilen görüntüler 

Görsel uyaranlara karş oluşan göz bebeği yantlar video 
olarak kayt edilmiştir. Saniyede 30 çerçeve olmak üzere 
1000 saniyelik kayt alnmştr. Bireylere Şekil 4-a’daki 
gibi 10000 çerçeve boyunca nötr bir görsel uyaran 

sonrasnda tekrar 10000 çerçeve boyunca Şekil 4-b’deki 
gibi fobiye yönelik bir görsel uyaran en son yine 10000 
çerçeve boyunca Şekil 4-a’daki gibi nötr bir görsel uyaran 
verilmiştir. 

  
a b 

 
Şekil 4. Nötr ve fobiye yönelik resim 

 

B. Göz bebeği Alann Belirlemek için Geliştirilen 
Yazlm 

MATLAB’da geliştirilen analiz program ile Şekil 5’te 
görüldüğü üzere her bir çerçeve tek tek incelenmiştir. 

 

 
Şekil 5. Analiz program ara yüzü ve video analizi 

Analiz programna video dosyas tantlr ve çeşitli 
morfolojik filtrelemeler yaplarak videoda yalnzca göz 
bebeğinin kalmas sağlanmaktadr. Sonrasnda göz bebeği 
bölgesinin etrafna Şekil 6’daki gibi bir daire çizdirilir. 
Böylece göz bebeği büyüklüğünün her bir çerçevede olan 
değişikliği kayt edilebilecektir. 

 
Şekil 6. Göz bebeğinin belirlenmesi 
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Her bir çerçeveden elde edilen alan bilgisi sayesinde 
ortaya göz bebeği büyüklüğünün zamana göre değişimini 
gösteren Şekil 7’deki ham veri elde edilmiştir.  

 
Şekil 7. Göz bebeği yant ham sinyali 

C. Gürültü Eliminasyonu 
Göz bebeği büyüklüğü normalde 2-4 mm arasnda 

değişirken fobi uyaranlar gibi ekstrem durumlarda bu 1.5-
8 mm arasnda değişmektedir. Yani normal büyüklüğünün 
2 katna kadar büyümekte ya da yarsna kadar 
küçülmektedir. Çalşmada göz bebeğinin ortalama alan 
büyüklüğünün iki kat ve yars aykr değerler olarak 
belirlenmiştir. Bu nedenle ilk gürültü giderme aşamas 
için aşağdaki gibi bir gürültü giderme algoritmas 
tasarlanmştr.  

Sinyalin ortalama alan değerinin hesaplanmas; 

Ortalama Alan=(A1+A2+A3+⋯+At) / n   (1) 

t = 1,2,3,…,n 

At = t. çerçevedeki göz bebeği alan büyüklüğü 

Her bir çerçevedeki alan değeri; 

Ortalama Alan x 2 ile Ortalama Alan * (1/2) (2) 

değerlerinin arasnda olup olmadğ kontrol edilir. Eğer bu 
değerlerin arasndaysa o çerçevedeki alan değeri saklanr. 
Eğer çerçevedeki alan büyüklüğü bu değerlerin 
dşndaysa, bu değerler arasnda olan en yakn alan 
büyüklüğü o çerçevenin yeni değeri olarak saklanr. 

Şekil 8’de görüldüğü üzere sinyalde bulunan ve yok 
edilmek istenen asl gürültü bileşenlerinden olan göz 
krpma esnasnda oluşan sfr alan bilgisi ya da hatal alan 
bilgileri yok edilmiştir. 

Gürültü gidermenin ikinci aşamas olarak ampirik kip 
ayrşm metodu (AKA) ardndan da Savitzky-Golay 
yumuşatma (SG) filtresi uygulanmştr.  

Göz bebeği yant sinyalinde AKA sonucu elde edilen 
içkin kip fonksiyonlar (İKF) sinyalleri bileşenleri Şekil 
9’da gözükmektedir. Şekil 7’de kullanlan örnek sinyal 
toplamda 16 bileşene ayrştrlmştr. Bu sinyalde ilk 15 
bileşen İKF’ leri oluştururken 16. bileşen artklk 
sinyalidir. Tüm bu bileşenlerin toplanmas ile orijinal 

sinyal veri kayb ve hata olmadan elde edilebilmektedir 
[4,5]. 

Ham sinyal İKF’ lere ayrldktan sonra her bir İKF için, 
ilgili İKF’ lerin elde edilebilmesi için Hurst Üsteli (H) 
değeri hesaplanmştr. Hesaplanan H değerlerinden 
minimum ve maksimum değere sahip olanlar toplanarak 
ikiye bölünmüştür. Elde edilen değerin üzerinde H 
değerine sahip olan İKF bileşenleri ilgili sinyaller olarak 
ele alnmş ve toplanmştr [6,7].  

İlgili İKF sinyalleri toplandktan sonra son gürültü 
giderme aşamas olan SG yumuşatma filtre yapsndan 
geçirilmiştir. Kullanlan filtrede yaplan analizler 
neticesinde en uygun değer olarak 3. derece ve pencere 
uzunluğu da 1001 seçilmiştir [8].  

Tüm bu işlemler neticesinde elde edilen İKF toplamlar 
ve SG filtreden geçirilmiş sinyal Şekil 10’ da 
gösterilmiştir. 

 
Şekil 8. Gürültü giderme ilk aşama 

 
Şekil 9. İKF sinyalleri 

 
Şekil 10. SG filtreleme 
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III. DENEYSEL SONUÇLAR 

Çalşmada göz bebeği büyüklüğü yant sinyallerinin 
analizi sonucunda toplamda 5 özellik ortaya konmuştur. 
Bu özellikler; birinci nötr resim esnasnda göz bebeği 
büyüklüğü ortalamas (ORT1), fobiye yönelik resim 
esnasnda göz bebeği büyüklüğü ortalamas (ORT2), 
ikinci nötr resim esnasnda göz bebeği büyüklüğü 
ortalamas (ORT3), bireyin ORT1 değerinin fobiye 
yönelik resim ekrana geldikten ne kadar süre sonra tekrar 
o değere ulaştğ (ORT1F) ve göz bebeği büyüklüğünün 
genel ortalamas (GENORT) şeklindedir. 

Çkarm yaplan özelliklerin hasta ve sağlkl bireylerin 
gruplara ayrlmasnda anlaml sonuçlar verip vermediğinin 
analizini yapmak için veriler istatistiksel olarak test 
edilmiştir. Veriler saysal olarak iki farkl gruptan (hasta-
sağlkl) elde edildiği ve elde edilen veriler %95 güven 
aralğnda Shapiro-Wilk normallik testi sonucuna göre 
normal dağlm gösterdiği için bu verilere Student T Testi 
uygulanmştr. 

T testi için kurulan hipotezler; 

H0 Hipotezi  Fobisi olan ve olmayan gruplar 
arasnda istatistiksel olarak anlaml bir fark yoktur. 

H1 Hipotezi  Fobisi olan ve olmayan gruplar 
arasnda istatistiksel olarak anlaml bir fark vardr. 

Parametrelerin varyanslarn homojenitesi için 
Levene’in Varyanslarn Eşitliği Testi uygulanmştr.  

Bu test sonucuna göre ORT2, ORT3 ve GENORT 
özellikleri istatistiksel olarak fobisi olan ve olmayan 
gruplar arasnda anlaml fark oluşmaktadr.  

 

T-Testi Sonuçlar 

Özellik Anlamllk Anlaml Fark Durumu 

O
R

T 1 0,055>0,05 
H0 KABUL 

Fobik Olanlar ve 
Olmayanlar Arasnda Anlaml 

Bir Fark YOKTUR 

O
R

T 2 0,045<0,05 
H0 RED 

Fobik Olanlar ve 
Olmayanlar Arasnda Anlaml 

Bir Fark VARDIR 

O
R

T 3 0,022<0,05 
H0 RED 

Fobik Olanlar ve 
Olmayanlar Arasnda Anlaml 

Bir Fark VARDIR 

O
R

T
1F

 0,419>0,05 
H0 KABUL 

Fobik Olanlar ve 
Olmayanlar Arasnda Anlaml 

Bir Fark YOKTUR 

G
EN

O
R

T 0,049<0,05 
H0 RED 

Fobik Olanlar ve 
Olmayanlar Arasnda Anlaml 

Bir Fark VARDIR 
 

Tablo 1. Anlaml fark sonuçlar 

Tablo 1’ den de görüldüğü gibi fobiye yönelik resim ve 
ikinci nötr resim ekranda olduğu sürede alnan göz bebeği 
büyüklüğü ortalamalar ile genel ortalamalar istatistiksel 

olarak fobi teşhisi konulmamş bireylerden 0,045, 0,022 
ve 0,049 anlamllk bakmndan birbirinden farkldr. Yani 
H0 hipotezi olan “Fobisi olan ve olmayan gruplar arasnda 
istatistiksel olarak anlaml bir fark yoktur” reddedilmiş, 
H1 hipotezi olan “Fobisi olan ve olmayan gruplar arasnda 
istatistiksel olarak anlaml bir fark vardr” kabul 
edilmiştir. Buna göre fobisi olan bireyler, fobiye yönelik 
görsel bir uyaranla karşlaştklarnda göz bebeği 
büyüklükleri ortalamalar fobisi olmayan bireylerden daha 
fazla olmaktadr. 

Bu çalşmada literatürde ilk kez ortaya konan; özgül 
fobiye yönelik tan ve tedavi takibinde göz bebeği 
sinyallerinin analizi ile elde edilen özellikler neticesinde 
gruplar arasndaki farkllğn belirlenmesinde nesnel bir 
kritere ulaşlmştr. 

Sonuç olarak özgül fobi teşhisi konulmuş ya da henüz 
konulmamş bireylerin hastalklarnn tansnda, tedavi 
sonras gelişmelerinin takibinde kullanlabilecek özgün bir 
cihaz ve test yazlm geliştirilmiş ve elde edilen verilerin 
analizleri sonucu elde edilen çktlardan literatüre katk 
sağlayacak olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 
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