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Özetçe— Farkl kişilere ait dokularn, farkl karakteristikler 
taşdğ yorumu yaplabilmesi amacyla araştrmalar yaplmştr. 
Bu araştrmalar genellikle titreşim sinyalleri temel alnarak 
gerçekleştirilmiştir. Literatürdeki çalşmalarda genellikle 
konuşma esnasnda ses tellerinde ortaya çkan titreşim sinyalleri 
incelenmiştir. Ancak herhangi bir titreşim kaynağ uygulanarak 
kaydedilen titreşim sinyalleri üzerine bir çalşmaya 
rastlanmamştr. Sabit bir frekansa sahip olan titreşim kaynağnn 
dokular üzerinde oluşturduğu frekans karakteristiklerinin 
incelenmesi, gerek doku hakknda bilgi ve gerekse buna bağl 
hastalklarn araştrlabilmesi için büyük önem arz etmektedir.  

Yaplan çalşmada, insan yüzü üzerinde belirlenen canl 
dokulara, sabit bir frekansta titreşim uygulayan titreşim 
kaynağna belirli mesafelerden alnan titreşim sinyallerinin 
ölçülmesini ve bu titreşim sinyallerinin analizini sağlayan kullanc 
arayüzü tasarlanmas amaçlanmştr. Donanmn ilk ksm 
titreşim sağlayan bir motor ve sürücü ksmndan oluşmaktadr. 
Diğer bir ksm ise, yüz bölgesinin belirli noktalarnda 
titreşimlerin alglanmasn sağlayan MEMs yapda ivmeölçer 
sensörleri ve sürücüleri içermektedir. Donanmn kontrolü ise, 
mikrodenetleyici tabanl modül ile gerçekleştirilmektedir. 
Tasarlanan bu cihaz yardmyla, ilerleyen çalşmalarda canl 
dokulardan alnan titreşim sinyallerinin ilgili dokularn yumuşak 
ve sertlik yorumuna yardmc olabileceği ve bununla birlikte ilgili 
dokulara ait vücut iletkenliği yorumunun yaplabileceği 
düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler — insan dokusu; titreşim sinyali; ivmeölçer 
sensör; güç spektrali.  

Abstract— Different researches have been conducted in order 
to make the interpretation of tissues belonging to different 
individuals carrying different characteristics. These investigations 
are generally based on vibration signals. In the studies in the 
literature, the vibration signals that usually appear in the vocal 
cords during speech are examined. However, there is no study on 
vibration signals recorded by applying any vibration source. The 
investigation of the frequency characteristics of the vibration 
source which has a fixed frequency on the tissues is of great 
importance both for the information about the tissue and the 
investigation of the related diseases. 

In this study, it is aimed to design the user interface to measure 
the vibration signals taken from certain distances to the vibration 
source applying vibration at a constant frequency to the living 
tissues determined on the human face and to analyze these 
vibration signals. The first part of the equipment consists of a 
motor and a drive part that provides vibration. Another part 
consists of accelerometer sensors and drives in MEMs structure 
which enable the detection of vibrations at certain points of the 
face region. The control of the hardware is carried out with a 
microcontroller-based module. With the help of this designed 
device, it is thought that vibration signals from living tissues can 
help soft and hardness interpretation of related tissues and body 
conductivity interpretation of related tissues can be done in future 
studies. 

Keywords — human tissue; vibration signal; accelerometer 
sensor; power spektral. 
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I. GİRİŞ  
İnsan vücudundaki dokularn farkl karakteristikler 

gösterdikleri ve bu farkllklarn yorumlanmas amacyla 
çeşitli çalşmalarn yapldğ bilinmektedir. Bu çalşmalarda 
kişiler üzerinden alnan titreşim sinyallerinden yararlanlmş 
ve çeşitli hastalk tiplerinin tespitine yardmc olabileceği 
sonucuna varlmştr [1]. Yaplan araştrmalarda, genellikle 
konuşma esnasnda ses tellerinde ortaya çkan titreşim 
sinyalleri incelendiği, insan vücudu üzerine bir titreşim 
kaynağ uygulanarak kaydedilen titreşim sinyalleri üzerine 
bir çalşmaya rastlanmamştr [1-5]. Chen vd. yaplan 
çalşmada, rezonansl (yüksek frekansl ve yankl) ses 
üretimi srasnda ses eğitiminin yüz kemik titreşimini artrp 
artrmayacağn araştrmştr. Piezoelektrik ivmeölçer ile 
eğitim sonrasnda ve konuşma esnasnda yüzdeki titreşim 
seviyesini ölçmüşler ve sesteki titreşimlerin kyaslamasn 
yapmşlardr [2]. Titreşim sinyallerinden yola çkarak, nazal 
kaynakl hastalklarn modellenmesinin yan sra uyku apnesi 
hastalğ teşhisine yardmc olabileceği ortaya konulmaktadr 
[3]. Rendon vd. yaptklar çalşmada uyku apnesinin 
teşhisinde kullanlabilecek önemli sinyalleri saptamak için 
boyun ve göğüs bölgesindeki titreşimleri bir ivmeölçerle 
ölçmüşlerdir. Aldklar sinyalleri ise gelişmiş bir analiz 
program ile yorumlayarak titreşim haritasn oluşturarak 
uyku apnesinin teşhisini amaçlamşlardr [6]. 

Titreşim kaynaklarnn farkl insan dokularna etkilerini 
de açklamak mümkün olabilmektedir [7,8]. Dong vd. 
yaptklar çalşmada, insan parmak-el-kol sistemindeki 
titreşim enerjisinin emiliminin dağlmn incelemek için 
VEA isimli bir sistem önermişlerdir [9]. Balbinot, 
çalşmasnda insan titreşimini ölçmek için ZigBee ağna 
entegre bir sistemin geliştirilmesini önermiştir. Geliştirilen 
sistem yaklaşk 40 Hz 'lik insan titreşimlerini üç eksende 
ayrmaya olanak sağlamştr. Traktör, kazma makinesi gibi 
makinelerde çalşan işçilerde titreşimin srt ağrlarnn 
oluşmasna katkda bulunabileceğini göstermişlerdir [10]. 
Bourke vd. yaptklar çalşmada yaşl kişilerin gövde ve uyluk 
bölgelerine monte ettikleri üç eksenli ivmeölçer 
sensörlerinden aldklar sinyalleri incelemişlerdir. Bu 
sinyaller sayesinde, oluşturduklar taklit düşme biçimlerini 
yorumlamşlardr. Ayn kişilere çeşitli eğitimler vererek, 
eğitim sonrasndaki düşme biçimlerini de değerlendirerek, 
verdikleri eğitimin başarsn görmeyi amaçlamşlardr [11]. 
Zhang vd. yaptklar çalşmada motosiklet üzerindeki 
kişilerin maruz kaldğ titreşimlerin analizini 
gerçekleştirmişlerdir. Bu titreşimlerin insan sağlğna olan 
zararlar üzerinde durmuşlar ve sağlğ etkileyen titreşim 
seviyelerini ölçmeyi amaçlamşlardr [8]. Diğer taraftan, 
canl dokularn farkllğn ortaya koymann önemi 
vurgulanarak doku farkllklarna göre simulasyon ve model 
geliştirmelerinin araştrlmas da literatür açsndan oldukça 
faydal olmuştur. Bu bağlamda, Amar vd. yaptklar 
çalşmada insan dokusuna uygulanan titreşimlere karş insan 
vücudunun sönümleme özelliklerini yay ve damper sistemi 
olarak açklamaya çalşmşlardr. Çalşmadaki, temel amaç 
insan dokusunun sönümleme özelliklerini ortaya koymak ve 
insan dokusunu temsil ettiği varsaylan sistemin yay ve 
sönümleme sabitlerini çkarmak olmuştur [12].  Yine benzer 
bir diğer çalşmada, insan dokularnn sönümleme 

özelliklerini teorik model olarak bir kütle-sönümleyici yay 
modeli kullanarak tahmin etmek ve insan denekler üzerinden 
toplanan etki verilerinden tahminleri sunmak için bir yöntem 
oluşturulmuştur [13]. Coyte vd. yaptklar çalşmada ise, tüm 
vücut titreşim analizi teknolojileri ve modellenmesi üzerine 
bir araştrma yapmşlardr. Bu çalşma, titreşim sinyali işleme 
alanndaki son araştrmalar ve oturan insann titreşimlere 
karş biyo-dinamik tepkisinin modellenmesi de dahil olmak 
üzere konularn bütünsel bir literatür taramasn sunmaktadr 
[14]. 

Yaplan bu çalşmada, sabit frekansta titreşim uyartm 
veren bir titreşim motoru, MEMs ivmeölçer sensörü ve 
mikrodenetleyici tabanl donanmdan oluşan bir sistem 
tasarlanmştr. Sabit frekansta uyartm sağlayacak olan titreşim 
motoru sayesinde titreşim sinyalleri oluşturulmuş ve belirli 
mesafelerdeki ölçüm noktalarndan tasarlanan MEMs yapda 
ivmeölçer sensörleri ve sürücüleri içeren donanm sayesinde 
bu titreşim sinyalleri ölçülmüştür. Bu donanmn kontrolü ise, 
mikrodenetleyici tabanl modül ile gerçekleştirilmektedir. 
Bilgisayarda oluşturulan arayüz ile mikrodenetleyici 
arasndaki haberleşme protokolü ile titreşim sinyallerinin 
kaytlar sağlanmştr. Bu titreşim sinyallerinin güç 
spektralleri, tasarlanan arayüz ve analiz yazlm yardmyla 
incelenmiştir. Gerçekleştirilen analiz sonucunda, farkl canl 
doku bölgelerinden alnan titreşim sinyallerine ait frekans 
karakteristikleri ortaya konmuştur. Sonuç olarak elde edilen 
frekans karakteristikleri, canl dokulardaki sert ve yumuşak 
bölgelerin yorumunu sağlamştr. 

II. MATERYAL VE METOD 
Tasarlanan mikrodenetleyici tabanl sistemin bileşenleri 

srasyla şu şekildedir: 
 

• Arduino Uno R3 
• MPU-6050 İvmeölçer Sensörü 
• 10x3 mm Şaftsz Titreşim Motoru 
• USB kablosu 

 
Bu çalşmada kullanlan Arduino Uno R3 modelinin 

görüntüsü Şekil 1’de belirtilmiştir [15]. ATmega 328 tabanl bir 
mikroişlemciye sahip olan geliştirme kartnn üzerinde, 14 adet 
dijital giriş/çkş ve 6 analog giriş bulunmaktadr. 16 MHz kristal 
osilatöre, USB bağlantsna, güç bağlantsna, ICSP bağlantsna 
ve reset tuşuna sahiptir. Kartn çalşabilmesi için harici bir güç 
kaynağ ya da bilgisayarn USB portu ile enerji verilmesi 
gerekmektedir.  

 

 
 

Şekil 1. Arduino Uno R3 

Mikro-elektro-mekanik sistem (MEMs) teknolojisi tabanl 
sensörler günümüzde birçok alanda yaygn bir şekilde 
kullanlmaktadr. MPU-6050 3 eksen ivmeölçer ve 3 eksen gyro 
ile birlikte 6 eksen hareket alglayabilme özelliğine sahip bir 
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sensördür (Şekil 2). MPU-6050 sahip olduğu 16-bit ADC 
özelliği ile analog verileri dijitale çevirirerek verilerin 
okunmasn kolaylaştrr. Sensör çkşlar her bir eksen için 8-bit 
düşük ve 8-bit yüksek olmak üzere toplam 16-bit’den oluşur. 
Sensör verileri Arduino Uno R3 tarafndan I2C haberleşmesiyle 
okunmuştur. 

 
 

Şekil 2. MPU-6050 sensör [16] 
 

Sensörün, Arduino Uno R3 ile bağlant pinleri Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 

TABLO I. Arduino Uno R3 ve MPU-6050 Bağlant Pinleri [16] 

 

Yaplan çalşmada, vücut yüzeyine uygulanan ve 
MPU6050 sensörü ile ölçülen titreşim, 10 x 3 mm ölçülerindeki 
şaftsz titreşim motoru ile verilmiştir (Şekil 3). Titreşim 
uyartm veren motorun frekans, Akdeniz Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi laboratuvarndaki osiloskop ile 
ölçülmüş ve 160 Hz’e sabitlenmiştir. 

 
 

Şekil 3. Şaftsz Titreşim Motoru [17] 

Tüm bu bileşenlerin birleştirilmesiyle tasarlanan 
mikrodenetleyici tabanl titreşim ölçer cihaz Şekil 4’de 
belirtilmiştir.  

 

 
 

Şekil 4. Tasarlanan Mikrodenetleyici Tabanl Sistem  

III. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

A. Titreşim sinyallerinin ölçülmesi ve bilgisayar 
ortamna aktarlmas 
 

Çalşmada yüz üzerinden alnan titreşim sinyallerinin 
örnekleme frekans 350 Hz olarak belirlenmiştir. 160 Hz 
frekansta titreşim uyartm veren 10x3 mm ölçülerindeki doğru 
akm motor ünitesi ve bu üniteye sabit uzaklkta bir alglayc 
modülden oluşan mikro denetleyici tabanl bu donanmn 
bilgisayar ile haberleşmesini sağlayan ve elde edilen sinyallerin 
analizinin gerçekleşeceği bir arayüz tasarlanmştr. Tasarlanan 
bu arayüz Şekil.5’de gösterilmiştir.  

 
 

Şekil 5. Tasarlanan Arayüz ve Alnan Örnek Titreşim Sinyali 
 
Tasarlanan arayüz üzerindeki ‘Reset’ tuşu, alnan her 

titreşim sinyalinden sonra yazlmnn ilk halini almasn, 
‘COM’ tuşu tasarlanan cihazn bilgisayara bağlant portunu, 
‘Bağlant Aç’ tuşu tasarlanan cihaz ve arayüz yazlmnn 
bağlant kurmasn, ‘Veri Boyutunu Gir’ tuşu alnmak istenen 
sinyalin örnek saysn, ‘Kayt Al’ tuşu sinyalin bilgisayar 
ortamna aktarlmasn, ‘Bağlant Kes’ tuşu alnan sinyal 
sonrasnda bilgisayar ve cihaz bağlantsnn kesilmesini 
sağlamaktadr. ‘Dosya Kaydet’ tuşu ile alnan sinyaller 
kaydedilerek, ‘Dosya Aç’ tuşu ile istenilen sinyale ulaşlarak 
‘Çizdir’ tuşu ile de ekranda gösterilmiştir. Ardndan yaplmak 
istenen analiz seçilerek, sinyallere ait frekans bilgilerine 
ulaşlmştr. 

 
Yüz üzerinde belirlenen ölçüm noktalar üzerinden MPU-

6050 ivmeölçer sensörüyle titreşim verileri alnarak, Arduino 
Uno R3’e aktarlmştr. Alnan titreşim verileri Arduino Uno R3 
yazlm sayesinde ayrştrlmş ve x-y-z değerleri şeklinde 
bilgisayara aktarlmştr. Titreşim verileri analiz edilirken 
sinyallerin hzl fourier dönüşümünden faydalanlmştr.  
 

B. Titreşim Sinyallerinin Güç Spektral Gösterimi 
 

Elde edilen titreşim sinyallerinin analizlerinde Hzl 
Fourier Dönüşümü’nden faydalanlmştr. Fourier dönüşümü, 
sinyal bilgilerinin elde edilmesi ve bu sinyallerin işlenmesi için 
kullanlan önemli bir metottur. Ancak teorik olarak gerçek 
dizilerin Fourier dönüşümleri hesaplanamadğndan, saysal 
işaretler için Fourier dönüşümünün kullanlmas uygun 
değildir. Frekansn analog olarak gösterilmesi ve sonsuz sayda 
örneğin gerekmesi, bu uygunsuzluğun temel nedenleridir. Bu 
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sebeple, daha pratik bir yöntem olan Ayrk Fourier Dönüşümü 
(AFD) kullanlmaktadr. AFD’nin genelleştirilmiş hali 
Denklem 1.’de gösterilmiştir [18]. 

 
                      �(���) = ∑ �(�)����� �����                         (1) 
 

Bu çalşmada öncelikle tüm titreşim sinyallerinin güç 
spektral yoğunluk analizi yaplmştr. Şekil 6'da insan yüzüne 
ait aln bölgesinden kaydedilen bir titreşim sinyali örneğinin 
güç spektral yoğunluğu (PSD) gösterilmiştir. PSD, titreşim 
sinyallerinin güç spektral yoğunluğunu, f ise frekans değerlerini 
belirtmektedir. 

  
Şekil 6. Alnan Titreşim Sinyalinin Güç Spektral Gösterimi 

IV. SONUÇLAR 

 Titreşim sinyallerinin analiziyle ilgili literatürdeki 
çalşmalar incelenmiştir [19, 20] ve farkl olarak bu çalşmada, 
farkl kişilere ait dokularn, farkl karakteristikler taşdğ 
yorumu yaplabilmesi amacndan yola çklarak Arduino Uno 
R3 tabanl MPU-6050 ivmeölçer sensörü ile titreşim 
sinyallerinin alndğ bir cihaz tasarlanmştr. Bu cihaz 
yardmyla canl dokular üzerinden alnan titreşim sinyalleri, 
bilgisayar ortamnda tasarlanan bir arayüz ile kaydedilmiştir. 
Alnan titreşim sinyallerine filtreleme yaplarak gürültüden 
arndrlmş ve sinyal işleme metotlar yardmyla güç 
spektralleri elde edilmiştir.  

 Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, 160 Hz’lik sabit 
frekansl uyartm oluşturan bir titreşim motoruna eşit 
uzaklklarda belirlenen noktalardan alnan titreşim sinyallerinin 
güç spektrallerinde 120-130 Hz aralğnda değerler elde 
edilmiştir. Elde edilen bu değerler incelendiğinde, aln 
bölgesinden ölçülen sinyallerin frekanslarnn 120-122 Hz 
aralğnda, yanak bölgelerinden sinyallerin frekanslarnn ise 
123-130 Hz aralğnda olduğu görülmüştür. Buna dayanarak 
sert dokularda alçak frekanslarn baskn olduğu, yumuşak 
dokularda ise yüksek frekanslarn baskn olduğu söylenebilir. 
Böylece, tasarlanan mikrodenetleyici tabanl sistem sayesinde 
yumuşak – sert dokular hakknda bilgi sahibi olunabileceği 
söylenebilmiştir. İlerleyen çalşmalarda bu sistem sayesinde 
canl dokular üzerinde yaplacak çalşmalarda, dokularn 
iletkenliği, sertliği yorumlarnn baz rahatszlklarn teşhisinde 
hekime yardmc olabileceği öngörülmektedir. 
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