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Özetçe—PSG (polisomnografi) uyku çalışmalarında ve uyku 

tıbbında kullanılan çok parametreli bir testtir. Çoğunlukla 
uykuda solunum bozuklukları teşhisinde kullanılsa da uyku 
terörü, huzursuz bacak sendromu, uyku felci, narkolepsi gibi 
hastalıkların teşhisinde de PSG testinden destek alınır. PSG 
testine tabi olan hasta geceyi bir uyku laboratuvarında uzman 
hekim ve teknisyen gözetimi altında geçirir. PSG testi oldukça 
maliyetlidir ve uyku merkezlerinde bu test için sınırlı sayıda test 
cihazı ve sınırlı sayıda uyku teknisyeni vardır. Her ne kadar ev 
ortamına yakın bir ortam hazırlanmaya çalışılsa da bir 
laboratuvar ortamında yapılan uyku testi hastayı doğal uyku 
ortamından uzaklaştırmaktadır. Bu sebeplerle, test maliyetlerini 
azaltmak, testi hastanın alıştığı uyku ortamında gerçekleştirmek 
ve daha fazla hastaya hizmet vermek üzere uyku testlerini evde 
yapmaya imkân verecek cihazlar üretilmiştir. Bu çalışmada uyku 
problemi yaşayan hastaların daha düşük maliyetlerle bir uyku 
teknisyenine ihtiyaç duymadan evde uyku testi yapılabilmesini 
sağlayan; IoT tabanlı, giyilebilir bir test cihazı geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler — Uyku Çalışmaları, Polisomnografi, 
Taşınabilir Polisomnografi, Evde Uyku Apnesi Testi, EEG 

Abstract— PSG (polysomnography) is a multi-parameter test 
used in sleep studies and sleep medicine. It is mostly used in the 
diagnosis of sleep respiratory disorders also PSG test can be used 
in the diagnosis of diseases such as sleep terror, restless leg 
syndrome, sleep paralysis and narcolepsy. The patient, who is 
subjected to the PSG test, spends the night in a sleep laboratory 
under the supervision of a specialist physician and technician. The 
PSG test is very expensive and there are a limited number of PSG 
devices and a limited number of sleep technicians for this test in 
sleep centers. Even if an attempt is made to prepare an 
environment close to the home, the sleep test performed in a 
laboratory environment cast out the patient from the natural sleep 
environment. For these reasons and more, devices have been 
manufactured to reduce the cost of tests, perform the test in the 
sleep environment that the patient is accustomed to, and serve 
more patients at home. In this study, an Iot based, wearable test 
device was developed that allows patients with sleep disorders to 
perform sleep tests at home, at lower costs, without the need for a 
sleep technician. 

Keywords — Sleep Study, Polysomnography, Portable 
Polysomnography, Home Sleep Apnea Test, EEG  

I. GİRİŞ 
Uyku çalışmaları, biyomedikal ölçme cihazlarının 

gelişimiyle beraber beyin aktivitesi ve fizyolojik olayların 
izlenip kaydedilmesi sonucu bilimsel bir disiplin olarak 
belirlenmiştir. Uykuda beynin elektriksel aktivitesinin kaydı ilk 
kez 1875 yılında hayvanlar üzerinde yapılmıştır. İnsanlarda 
uyanıklık aktivitesi ise 1929 yılında eksternal skalp kayıtları ile 
gösterilmiştir. Uyku sırasındaki anormal solunum konusu ilk 
çağlara dayansa da uyku sırasındaki solunum ve beyin 
aktivitelerinin izlenmesi ile patolojik durumların tespiti 
yirminci yüzyıl ortalarında gerçekleşmiştir [1]. 

PSG; Poly, Somno, Graphy kelimelerinin birleşimiyle 
isimlendirilmiştir; Türkçe çevirisi Çoklu Uyku Grafiği olarak 
yapılabilir. PSG; uyku öncesi ve uyku sürecinde sinir 
sisteminin, kardiyo-respiretuar sistemin ve vücut pozisyonu, 
vücut sıcaklığı gibi uykuyla ilişkili bazı fiziksel ve fizyolojik 
parametrelerin gerçek zamanlı olarak kaydedilmesi olarak 
tanımlanabilir. PSG testi TUAS (Tıkayıcı Uyku Apnesi 
Sendromu) gibi uykuda solunum bozukluklarının tespitinde 
altın standart olarak kabul edilen yöntemdir. AASM Uyku ve 
İlişkili Olayların Skorlama Kitabı (2007)’nda PSG testinde 
kaydedilmesi önerilen fizyolojik parametreler ve örnekleme 
oranları Tablo 1’de yer almaktadır. 

PSG testi uzman hekim ve/ya uyku teknisyeni refakatinde 
gerçekleştirilir. Sınırlı sayıdaki eğitimli personel ve sınırlı test 
ortamı olması hastanın teste erişim imkanını düşürmektedir. Bu 
sebeplerle hastanın test imkanlarını artırmak ve tekrarlanabilir 
testler yapmak için evde PSG testi yapmaya imkân verecek 
cihazlar geliştirilmiştir. Bu cihazlar daha düşük maliyetli, 
kullanışlı ve erişilebilir olması nedeniyle PSG testine bir 
alternatif olarak kabul edilmiştir. 162 pediatrik hastanın 
üzerinde yapılan bir çalışmada testlerin %91’inin teknik olarak 
kabul edilebilir olduğunu tespit etmiştir. Bu oran ikinci gece 
tekrarlanan testler ile %97’ye yükselmiştir [2]. 

Bu motivasyonla laboratuvar testlerindeki kablo 
bağımlılığını azaltacak ve hastaların refakate ihtiyaç duymadan 
evde uyku testi yapabilmesine ve hastanın vital işaretlerinin 
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anlık olarak izlenebilmesine imkân veren; Nesnelerin İnterneti 
(Internet of Things- IoT) tabanlı, bir bataryaya sahip olan, 
giyilebilir bir Kablosuz Polisomnografi Sistemi (KPS) TOBB 
ETÜ Medikal Cihaz Tasarım Laboratuvarı bünyesinde 
geliştirildi. 

KPS hesaplama gücünü ve kablosuz haberleşme yeteneğini 
32-Bit programlanabilir bir mikrodenetleyiciye sahip olan 
Espressif ESP32 SoC’den almaktadır. KPS; EEG, EKG, EMG, 
vücut pozisyonu, vücut sıcaklığı, ortam sıcaklığı, nazal basınç, 
solunum eforu, SpO2, nabız işaretlerini saniyede 200 örnekle 
toplayabilen bir sistemdir. Toplanan tüm verileri kablosuz ağ 
üzerinden gerçek zamanlı olarak gönderebilen sistem, açık 
kaynak kodlu FreeRTOS gerçek zamanlı işletim sistemi ile 
geliştirilmiş bir gömülü yazılıma sahiptir. KPS, American 
Academy of Sleep Medicine Guidelines’a göre Tip II geniş 
kapsamlı taşınabilir test sistemidir. Topladığı ve işlediği 
yaşamsal sinyaller ile elde ettiği SCOPER (Sleep, 
Cardiovascular, Oximetry, Position, Effort, and Respiratory) 
skoru S2 C1 O1 P2 E2 R2 dir. Hasta üzerinden toplanan tüm 
veriler 2.4 GHz çalışma frekansındaki Wi-Fi ağı üzerinden 
UDP protokolü aracılığı ile bir hedefe iletilmektedir. KPS 
geliştirme çalışmaları sırasında Toplanan veriyi izlemek ve 
kaydetmek amacı ile çapraz platform bir Python uygulaması 
geliştirildi ve ücretsiz bir ağ izleme uygulaması ile yapılan 
testlerde paket kaybı olmadan saniyede 200 paket iletildiği 
gözlemlenmiştir. 

II. METODOLOJİ VE YÖNTEM 

A. Donanım Tasarımı 
1) Biyopotansiyel Yükselteç 

Gerçekleştirilen sistemde bant genişliği benzer olan EMG ve 
EKG sinyallerini toplamak için AD8232 biyopotansiyel ön yüzü 
kullanılmıştır. AD8232, EKG ve diğer biyopotansiyel ölçüm 
uygulamaları için tümleşik bir sinyal şartlandırma bloğudur. 
AD8232 bünyesinde filtre olarak kullanılmak üzere 
yerleştirilmiş iki adet bağımsız işlemsel yükselteç içerir. 
Böylece tek bir tümleşik devre ile biyopotansiyel işaretler 
toplanabilir. Bağımsız yükselteçlere bağlanan pasif 
komponentler yardımı ile kesim frekansı ve kutup sayısı 
ayarlanabilir Sallen-Key filtreler oluşturulabilir [3]. 

EKG işaretlerini minimum bozulma ile toplamak üzere 
AD8232 analog ön yüzü kullanılarak üç elektrotlu hasta 
arayüzüne sahip, 2 kutuplu 0.3 Hz kesim frekanslı bir yüksek 
geçiren filtre ve kesim frekansı 70 Hz olan 2 kutuplu alçak 
geçiren filtre barındıran bir biyopotansiyel yükselteç 
tasarlanmıştır. Geçiş bandında toplam kazanç 60.8 dB üzerinde 
hesaplanmıştır. EMG işaretlerini toplamak için ise aynı 
tasarımda yalnızca alçak geçiren filtre kesim frekansı 100 Hz’e 
yükseltilmiştir. Direnç oranları kazancı sabit tutacak şekilde 
ayarlanmıştır. Yapılacak uygulamaya göre EKG ya da EMG 
kanalı EOG işaretlerini toplamak için de kullanılabilir.   

EEG işaretleri EKG ve EMG işaretlerine göre çok daha 
düşük genliğe sahiptir. Bu sebeple geçiş bandındaki toplam 
kazanç daha yüksek olmalıdır. EEG işaretlerini yüksek kazançla 
toplayabilmek için 3 aşamalı bir yükselteç tasarlandı. İlk 
aşamada düşük güç tüketimli 90dB CMRR değerine sahip 
AD8226 enstrümantasyon yükselteci kullanılarak 12 dB kazanç 
ile fark işareti elde edilir. 1. aşamanın çıkışından elde edilen bu 
fark işareti ise ikinci kademede yaklaşık 47 dB kazanca sahip, 
alt kesim frekansı 1 Hz üst kesim frekansı 150 Hz olan bir bant 
geçiren filtre ile filtrelenir. Üçüncü aşamada ise filtrelenmiş 
işaret maksimum 20 dB’ye kadar ayarlanabilir kazanca sahip bir 
yükselteçten geçerek analog-sayısal dönüştürücü (ADC) 
yardımı ile toplanır. EEG işaretinde görülebilecek EOG ve EMG 
artefaktlarını en aza indirgemek için EEG elektrotları oksipital 
loblar üzerine denk gelecek şekilde yerleştirilmesi 
önerilmektedir [4]. 

Biyopotansiyel yükselteçlerin çıkışından elde edilen tüm 
işaretler, kazancı ayarlanabilir giriş yükseltecine sahip 
ADS1115 16-Bit ADC kullanılarak sayısallaştırılmıştır.  

2) Ataletsel Ölçüm Birimi 

Cihazda ataletsel ölçüm birimi olarak 3 eksenli jiroskop ve 3 
eksenli ivme ölçer barındıran hareket izleme yeteneklerine 
sahip Invensense MPU-6050 tümleşik devresi kullanılmıştır. 
Bu birim sayesinde hasta hareketleri ve vücut pozisyonu takip 
edilir. 

3) Pulse Oksimetre 

Hemoglobin oksijen taşıyan bir kırmızı kan hücresi 
proteinidir. Kanda iki ana tipte hemoglobin bulunur, bunlar 
oxy-hemoglobin (HbO2) ve deoxy-hemoglobindir (RHb). 
Kandaki oksijen yoğunluğu olarak da bilinen SpO2, oxy-
hemoglobinlerin derişiminin ([HbO2]) toplam hemoglobinlere 
oranı ([HbO2] + [RHb]) olarak hesaplanabilir (1). 

 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂2 =
[𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂2]

[𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂2]+[𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻]
 () 

HbO2 ve RHb farklı dalga boylarındaki ışıkları soğurma 
özellikleri birbirinden farklıdır. Belirli dalga boylarında 
gönderilen ışığı soğurma katsayıları ölçülerek [HbO2] ve [RHb] 
arasında bir ilişki kurulabilir. Bu yöntem Fotopletismografi 
(PPG) olarak bilinir [5]. PPG işareti sayesinde nabız ve SpO2 
hesabı yapılır. KPS’de MAXIM MAX30102 Pulse Oksimetre 
çözümü kullanılmıştır. Dahili led, ortam ışığı filtresi, fotodiyot 
ve ADC içermektedir. Analog Pulse oksimetrelere göre 
entegrasyonu daha kolay ve geliştirme süresi çok daha kısadır. 

TABLO I.  PSG FIZYOLOJIK İŞARETLERIN ÖRNEKLEME ORANLARI 

Örnekleme Oranları İstenen Asgari 
Alt 

Frekans 
Filtresi 

Üst 
Frekans 
Filtresi 

Elektroensefalografi 
(EEG) 500 Hz 200 Hz 0.3 Hz 35 Hz 

Elektrookülografi 
(EOG) 500 Hz 200 Hz 0.3 Hz 35 Hz 

Elektromiyografi 
(EMG)  500 Hz 200 Hz 10 Hz 100 Hz 

Elektrokardiyografi 
(EKG) 500 Hz 200 Hz 0.3 Hz 70 Hz 

Hava Akımı 100 Hz 200 Hz 0.1 Hz 15 Hz 
Oksimetre 25 Hz 10 Hz - - 
Nazal Basınç 100 Hz 25 Hz 0.1 Hz 15 Hz 
Özofagus Basıncı 100 Hz 25 Hz 0.1 Hz 15 Hz 
Vücut Pozisyonu 1 Hz 1 Hz - - 
Horlama 500 Hz 200 Hz 10 Hz 100 Hz 
Göğüs ve Karın 
Hareketleri 100 Hz 25Hz 0.1 Hz 15 Hz 
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4) Solunum Ölçer  

Solunum sayısını ve şiddetini ölçmek için Honeywell HSC 
serisi bir statik basınç sensörü kullanılmıştır. Dahili wheatstone 
köprüsü, sıcaklık sensörü ve ADC içeren sensör, basınç ve 
sıcaklık bilgisini Seri Çevrebirim Arayüzü (SPI) üzerinden 
iletmektedir. Solunum basıncı bir nazal kanül yardımı ile 
sensöre taşınmıştır. Solunum bilgisi nazal kanül içinde birbirini 
takip eden basınç artışı ve düşüşü izlenerek elde edilir. 

5) Solunum Eforu Ölçer 

Solunum eforu ölçmek için Şekil 1’de yer alan BIOPAC 
SS5LB solunum eforu dönüştürücüsü kullanılmıştır. SS5LB 
üzerinde standart DB9 arayüzü bulunmaktadır. Pin 3 ve Pin 6 
kemeri beslemek için kullanılırken Pin 2 ve Pin 4 arasındaki 
potansiyel fark izlenerek solunum sinyali elde edilir. Solunum 
Eforu ADS1115 ADC ile sayısallaştırılmıştır. 

6) Besleme Sistemi 

Kablosuz haberleşme birimi düşük güç modunu 
desteklemediği için ESP32’nin uyku modu 
kullanılamamaktadır. Tüm birimler aktif olarak çalışırken 
sistemin güç tüketimi 1 W altında kalmaktadır. 5V gerilim 
seviyesinde çalışan sistemin minimum 8 saat veri 
gönderebilmesi için %20 güvenlik katsayısı ile 2000mAh 
kapasiteli bir batarya kullanılmalıdır. Kullanılan batarya 
değiştirilebilir ve kolay erişilebilir olmalıdır. Bu sebeplerle 
sistemi beslemek için Sanyo NCR18650GA lityum tuzu batarya 
tercih edildi. Prototip ürün için seçilen Batarya Yönetim 
Sistemi (BMS) 18650 tipindeki bataryalar için tasarlanmış hazır 
bir üründür ve alçak gerilim koruması, yüksek gerilim 
koruması, yüksek akım koruması ve 5 V çıkış gibi özelliklere 
sahiptir. Sistemde bulunan şarj cihazı dışında tüm güç 
dönüştürücüleri anahtarlamasız tipte seçildi. Böylece KPS’de 
fizyolojik işaretler üzerine elektromanyetik yayılımı minimum 
seviyede tutulmaya çalışıldı. 

7) İşlem Gücü ve Kablosuz Haberleşme 

Bir donanım için gömülü yazılım geliştirirken kaynak 
bulmak çok önemlidir bu sebeple aktif kullanıcıları olan bir 
aileden ürün seçilmelidir. Aynı zamanda giyilebilir bir üründe 
yer alacağı için güç tüketimi ve yüzey alanı dikkate alınmalıdır.  
Bu isterler göz önüne alınarak kablosuz haberleşme ve işlem 
gücünü tek bir tümleşik devrede birleştiren Espressif ESP32 
SoC tercih edildi. 240 MHz Çift çekirdekli LX6 işlemciye sahip 
SoC aynı zamanda Bluetooth ve 2.4 GHz Wi-Fi haberleşme 
birimlerini bünyesinde barındırmaktadır. ESP32 SoC’yi dahili 
anten ile modül halinde de temin etmek mümkündür. 

Tüm birimlerin yer aldığı sistemin blok diyagramı Şekil 2’de 
görülmektedir. 

B. Yazılım Tasarımı 
1) ESP32 Gömülü Yazılım Tasarımı 

Geliştirilen Kablosuz PSG cihazının işlem merkezi olan 
ESP32 Espressif firmasının ESP-IDF adı verilen tümleşik 
geliştirme sistemi ile programlanmıştır. ESP-IDF kullanıcılara 
C dili kullanarak FreeRTOS gerçek zamanlı işletim sistemi 
üzerinde uygulama geliştirme imkânı tanımaktadır. Çift 
çekirdekli işlemciye sahip SoC gerçek zamanlı işletim sistemi 
ile kullanıldığında kompleks işlemler gerektiren uygulamaların 
geliştirilmesini mümkün kılıyor. 

Çevrebirimlerinden toplanan veri Kullanıcı Veri-bloğu 
İletişim Protokolü (UDP) üzerinden bir merkeze iletilmektedir. 
Bu işlemi yürütmek için yazılımda 1 zamanlayıcı ve 3 farklı eş 
zamanlı görev koşmaktadır. Bunlar veri toplama, SpO2 
Hesaplama ve UDP sunucu üzerinden veri gönderme 
görevleridir. 

a) SpO2 Hesaplama 
Saniyede 100 kez örneklenen PPG işareti pencere büyüklüğü 

4 örnek olan bir ortalama fitresi ile filtrelenerek 25 Hz’de 
örneklenmiş bir PPG işareti elde edilir. Ayrık zamanlı türev 
tabanlı bir yüksek geçiren filtre yardımı ile İşaret üzerindeki 
doğrusal gerilim bileşenleri kaldırılır ve Maxim firmasının 
geliştirdiği örnek sayısı, örnekleme frekansı ve periyot gibi 
parametreleri KPS’e uyarlanmış bir SpO2 hesaplama 
algoritması ile işlenir. Bu işlem sonucunda kalp atım hızı ve 
kandaki oksijen yoğunluğu değerleri elde edilir. Hesaplama 
tamamlandığında veri güncellendi bayrağı kaldırılır. 

a) Veri Toplama 
Saniyede 200 kez çalışmaya programlanmış zamanlayıcı 

çalışma bayrağını kaldırdığında, tüm çevrebirimler ile ilgili 
arayüzlerinden konuşulur ve sensör verileri toplanır. Sayısal 
filtreler ve işaret işleme algoritmaları bu adımda uygulanır. 
İşlemler tamamlandıktan sonra veri güncellendi bayrağı 
kaldırılır. 

b) UDP Sunucusu Üzerinden Haberleşme 
Mikrodenetleyici, SoC gibi küçük cihazlar üstünde soket 

haberleşmeye imkân veren LwIP yığını kullanılarak bir UDP 
sunucu hazırlanmıştır. Sunucu kendisine bir istemci bağlanana 
kadar beklemededir. En az bir istemci bağlandıktan sonra, veri 
güncellendi bayrağı aktif görüldüğünde veri gönderilir ve 
bayrak indirilir. Bu aşamada veri hazır olur olmaz  

Şekil 1. Solunum eforu kemeri ve bağlantı şekli [6] 

 
Şekil 2. Kablosuz polisomnografi sisteminin blok diyagramı 
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iletilmektedir. Böylece saniyede 200 kez toplanan fizyolojik 
sinyaller gerçek zamanlı olarak uzak istemciye iletilmiş olur. 

2) Bilgisayar Uygulaması Tasarımı 

Şekil 3’te görülen Bilgisayar uygulaması gönderilen veriyi 
izlemek ve sistemi doğrulamak amacıyla geliştirilmiştir. Bir 
UDP istemcisi KPS’de koşan sunucuya bağlanır ve iletilen 
verileri görüntüler. Bu uygulama geliştirilirken Python dili ve 
pyqtgraph kütüphanesi kullanılmıştır. Yüksek saniyede kare 
hızına sahip grafikler çizebilmek için çok görevli programlama 
yöntemleri kullanılmıştır. 

III. GELECEK ÇALIŞMALAR 
Şekil 4’te görülen prototip, gelecek çalışmalarda batarya, 

BMS ve işlem birimi birleştirilerek tek bir elektronik kart haline 
getirilip kutulanacaktır. Ataletsel ölçüm birimi verileri ile RIP 
kemeri olmadan solunum eforu takibi yapacak bir algoritma 
geliştirilecektir. PSG sistemi gömülü yazılımına apne-hipopne 
endeksi hesaplama yeteneği kazandırılacaktır. Derin öğrenme 
yöntemleri kullanılarak EKG, EEG solunum ve solunum eforu 
sinyallerinden apne gerçekleşmeden önce tahmin edilmesi için 
çalışmalar yapılacaktır. Etik kurul onayı alındıktan sonra gece 
boyu süren hasta deneyleri yapılarak veri seti genişletilecektir. 

IV. SONUÇ 
Önerilen tasarım gerçeklenip  kablosuz polisomnografi 

cihazının ilk prototipi üretilmiştir. EEG elektrotları kullanımı 
kolaylaştırmak için bir spor kafa bandı içine 10-20 elektrot 
yerleşim düzenine uygun şekilde yerleştirilmiştir. Python dili 
ile geliştirilmiş bilgisayar uygulaması kullanılarak cihazın 
topladığı verileri doğru bir şekilde ilettiği gözlemlenmiştir. 
Rıza onay formu alınmış 3 adet gönüllü ile 30 dakikalık 2 test 
yapılmış ve veriler izlenip kaydedilmiştir. İşaret bazlı EEG, 
EKG, EMG, nazal basınç, solunum eforu ve hareket sensörü 
işaretlerinin hızlı fourier dönüşümü incelendiğinde her bir 
işaretin beklenen bant genişliğinde olduğu ve grafiksel 
arayüzde işaretlerin beklenen genlik değerleri arasında olduğu 
görülmüştür. Vücut sıcaklığı, SpO2 ve Nabız gibi sayısal 
değerlerin ise ortalamaları ve standart sapmaları Tablo II’de 
verilmiştir. 

TABLO II.  VERILER 

       Gönüllü 
Sinyal 

Gönüllü 1 Gönüllü 2 Gönüllü 3 

Temperature 36.5 oC (σ:0.28) 36.7 oC (σ:0.20) 36.6 oC (σ:0.33) 

Spo2 99.49 (σ:0.018) 99.62 (σ:0.013) 99.88 (σ:0.014) 

HR 64 (σ:5.69) 71 (σ:2.99) 75 (σ:4.09) 
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Şekil 3. PSG Grafiksel Arayüzü 

 
Şekil 4. Kablosuz PSG cihazı prototipi. 


