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Özetçe—Kablosuz iletişim teknolojilerinin günümüzde 
gelişmesiyle birlikte tbbi cihaz sektöründe de yaşamsal 
standartlar arttrmak amacyla birçok cihaz geliştirilmiştir. Tbbi 
verilerin gerçek zamanl izlenmesi ve acil durumlarda kullancy 
haberdar etmesi vazgeçilmez olmuştur. Bu çalşmada, kablosuz 
haberleşme sistemi ile bebeklerin eş zamanl solunum, nabz, 
SpO2, vücut scaklğn ölçmek amaçlanmştr. Özellikle yenidoğan 
bebeğin hastane veya ev ortamnda sağlk uzmannn veya 
ailelerin kolaylkla durumunu takip etmesi amacyla 
geliştirilmiştir. Tasarlamş olduğumuz bu sistem sayesinde 
hastanede tedavisi bitmesine rağmen ev ortamnda gözetim 
altnda olmas gereken bebeklerin verilerinin sağlk uzman 
tarafndan rahatlkla izlemesi de doğru teşhis için önemli bir 
kolaylk olacaktr. Gerçekleştirilmiş bu sistem sayesinde takip 
yapan kişi kolaylkla mobil uygulama ile bebeğin durumunu 
takibini yapabilmekte ve ani durumlarda uyar alabilmektedir.  

Anahtar Kelimeler — Uzaktan izleme ve kontrol sistemi, scaklk 
ölçümü, saturasyon ölçümü, nabz ölçümü, kablosuz haberleşme 

Abstract— Many devices have been developed in order to 
increase the life standards of the medical device industry with the 
development of wireless communication technology today. Real-
time monitoring of medical data and to inform users in case of 
emergencies has been indispensable. In this study, it was aimed to 
measure respiration, heart rate, SpO2 and body temperature of 
babies simultaneously with the wireless communication system. 
Thanks to this system we have designed, it will be an important 
convenience for the correct diagnosis to be easily monitored by the 
healthcare professional of the data of babies who need to be under 
surveillance in the home environment despite the end of their 
treatment in the hospital. Thanks to this implemented system, the 
follower can easily follow the baby's status with the mobile 
application and receive alerts in sudden situations. 

Keywords — Remote monitoring and control system, 
temperature measurement, saturation measurement, pulse 
measurement, wireless communication 

I. GİRİŞ  
Teknolojinin hayatmzda gelişmesiyle birlikte her alanda 

olduğu gibi sağlk alannda da yaşam konforumuzu arttracak 
yöntemler ön plana çkmaktadr. Bu çalşmada, halen manuel 
olarak yaplan nabz, solunum, vücut scaklğ ve oksijen 

satürasyonu yüzdesi gibi birçok yaşamsal fonksiyonun 
ölçümünün sensörler ve kablosuz iletişim sisteminden oluşacak 
bir sistem araclğyla yaplarak, verilerin otomatik ve daha 
düzenli bir şekilde elde edilmesi ile sağlk uzmanna hasta 
bireylerin teşhisi için daha verimli bir zaman yönetiminin 
sağlanmas amaçlanmştr. Bebeklerde özellikle uyku 
halindeyken ölümle sonuçlanan solunum durmas çok rastlanan 
bir durum olup solunum durmasnn erken dönemde tespiti, ev 
ortamnda takip altnda olmas gereken yenidoğan bebeklerin 
ebeveynlerinin önerilen bu sistem ile tedirginlikten uzak olarak 
daha konforlu ve rahat bir şekilde bebekleriyle ilgilenebilmesi, 
hastane ortamnda yenidoğan ünitelerindeki hasta bebek 
saysnn artmas ve kullanlan tbbi cihazlarn yetersiz 
olmasndan dolay maliyet açsndan daha düşük ve hemşire için 
birden fazla bebeği daha kolay bir şekilde takip edebilecek bir 
sistemin geliştirilmesi bu çalşmann üç temel hedefini 
oluşturmaktadr. 

Literatürde uzaktan takip sistemiyle ilgili yaplmş pek çok 
çalşma bulunmaktadr. Eriş ve ark. 2010 ylnda RF (433 MHz) 
standardnda bir haberleşme sistemi ile oksijen saturasyonu, 
nabz ve vücut scaklğ tespit ve takibinin sağlandğ bir sistem 
tasarlamşlardr [1]. Moron ve ark. 2005 ylnda 
bluetooth/GPRS/Wi-Fi yöntemi ile tasarladklar sistemde 
oksijen saturasyonu ve nabz işaretini alarak sonuçlar GPRS ile 
iletmişlerdir [2,3].  Toral ve ark. 2007 ylnda RS-232 
haberleşme yöntemini kullanarak nabz, oksijen saturasyonu ve 
scaklk bilgilerini kablosuz iletişim teknolojisi kullanmadan 
Labview program ile bilgisayara aktarp sonuçlar 
görüntülemişlerdir [4]. Kumar ve Rahman 2006 ylnda RF (433 
Mhz) standard kullanarak ile ilettiği oksijen saturasyonu ve 
vücut scaklğ sinyallerini GSM altyapsn kullanarak sunucu 
ünitesine mesaj gidecek şekilde aktarmşlardr. Bu çalşmada da 
Labview program kullanlmştr [5]. Çetin ve ark. 2012 ylnda 
Wi-Fi/internet haberleşme yöntemini kullanarak vücut scaklğ 
ve nabz ölçüm sonuçlarn MATLAB programna aktarmş ve 
özel bir yazlmla sonuçlarn görüntülenmesini sağlamşlardr 
[6]. Işk ve ark. 2013 ylnda Bluetooth/3G/Wi-Fi/RF 
haberleşme yöntemleri ile tasarladğ sistemde sadece solunum 
fonksiyonun tespiti üzerine çalşmşlardr [7]. 
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Bu bildiride önerilen sistem ise Wi-Fi/internet iletişim 
teknikleri ile iletilen vücut scaklğ, oksijen saturasyonu, pulse 
rate ve solunum takibini nümerik ve grafiksel olarak 
sunmaktadr. Mevcut çalşmalardan farkl olarak yaşamsal 
fonksiyonlarn takibi için oksijen saturasyonu, pulse rate, 
solunum, vücut scaklğ gibi önemli parametreleri birlikte 
içermesi, sistemin grafiksel bir arayüzünün olmas, ayarlanan 
referans değerlerini aştğnda uyar vermesi ve bildirimler 
ksmnda ölçülen değerlerin rapor olarak sunulmasdr.   

II. YAŞAMSAL PARAMETRELERİN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 

A. Pulseoksimetre Ölçüm Yöntemi 
Pulseoksimetreler arterial kandaki oksijen saturasyonunu 

ölçmek için cerrahi girişimlerde, ameliyathanelerde ve yoğun 
bakm ünitelerinde sürekli olarak kullanlan bir araçtr. Ayrca 
kalp atm says tespiti içinde kullanlmaktadr. Pulseoksimetre 
Lambert-Beer kanunu prensibine dayanmaktadr. Bu kanun; 
oksijenize ve indirgenmiş hemoglobinin sensörlerde kullanlan 
kzl ötesi şklarnn farkl miktarda absorbe etmesine 
dayanmaktadr. Pulseoksimetrede kzl 660 nanometre (nm) ve 
kzlötesi 960 nanometre (nm) dalga boylarnda şk 
kullanlmaktadr. Şekil 1’de görüldüğü gibi iki dalga boyundaki 
şklarn hemoglobin tarafndan emilmesinden dolay oluşan 
değişim ölçülerek pulseoksimetre değeri elde edilir.   [8,9]   

 
      Şekil 1’de gösterilen şnlarn farkl miktarda soğurulmas 
ile nabz ve kandaki oksijen saturasyon değeri (1) denklemde 
belirtilen Lambert Beer Yasas ile ifade edilir. [11] 

I� = I� − εCL					(1) 
I0 : iletilen şğn şk şiddeti            IN: gelen şğn şk şiddeti 
��	absorpsiyon	katsayısı																			 C: maddenin yoğunluğu 
L: optik	yol	uzunluğu	(cm)       
						(1)	denkleminde	görüldüğü	gibi;	geçen	ışık	miktarı	ışığın	
içerde	 kat	 ettiği	 yol	 ve	 ışığın	 geçmiş	 olduğu	 maddenin	
konsantrasyonu	 ile	 doğru	 orantılı	 olan	 absorblanan	 ışık	
miktarı	 arttıkça	 azalacaktır	 [11].	 (1)	 denklemi	 logaritmik	
olarak	aşağıdaki	gibi	ifade	edilir.		

A = ln(����) = εCL					(2)	 	 A: absorbans 
      Pulseoksimetre ölçümünü tespit etmek için Max30100-TB 
sensörü kullanlmştr. Şekil 2’de Max30100-TB sensörünün 
çalşma prensibi görülmektedir. 

       

B. Vücut Scaklğ Ölçüm Yöntemi 
      Vücut scaklğ hastalk teşhisinde kullanlan bir yaşamsal 
parametredir. Özellikle bebeklerde karşlaşlan yüksek ateş 
durumu zamannda tespit edilemez ve önlem alnmazsa vücutta 
hasar brakabilmektedir. Ebeveynler ve sağlk uzmanlar vücut 
scaklğn önerilen bu sistem sayesinde sürekli olarak ve 
rahatlkla kontrol edebileceklerdir. Vücut ss tespit etmek için 
ağz, rektal, özefageal, timpanik, deri, intratorasik, pulmoner 
arter gibi bölgelerde cam, elektronik, cival, transtimpanik, tek 
kullanmlk termometre ile ölçüm yaplmaktadr. Temassz bir 
şekilde ölçümü gerçekleşen bu sistemin diğer avantaj ise, 
kulaktan ve koltukalt bölgelerinden alnan ölçümlere göre daha 
hijyenik olmasdr. [13]  
      Çalşmada vücut scaklğn tespiti için MLX90614 
temassz scaklk sensörü kullanlmştr. Kullanlan MLX90614 
kzlötesi bir scaklk sensörüdür. Nesnelere temas etmeden 
kzlötesi sinyaller göndererek scaklk tespitini uzaktan 
gerçekleştirmektedir. Sensör, optik sistem, sinyal işleme, 
kuvvetlendirici, fotoelektrik dedektör ve çkş modüllerinden 
oluşmaktadr. Sensörde yer alan optik sistem sensöre ulaşan 
kzlötesi radyasyonun odaklanmasn sağlar. Bu radyasyon 
enerjisi fotoelektrik dedektör tarafndan elektrik sinyaline 
dönüştürülür. Infrared sensör ile ölçüm yaplarak elde edilen 
değerler mikrodenetleyiciye işlenmesi ve filtrelenmesi için 
gönderilir. Filtrelenen değerler I2C haberleşme protokolü ile 
dijital olarak scaklk verisini iletir. [14,15] Temassz scaklk 
sensörü olarak MLX90614 seçilmesinin sebebi 3.6 mm gibi 
küçük yarçap nedeniyle sistemde daha az yer kaplamas ve 
ölçümün doğruluğu için ilave herhangi bir bileşen 
gerektirmemesidir. Şekil 3’te blok diyagram görülmektedir. 
[16]  

 
Şekil 3: MLX90614 vücut scaklk sensörü blok diyagram [16] 

C. Solunum Ölçüm Yöntemi 
      Solunum hz 60 saniyedeki solunum saysdr. Erişkinlerde 
solunum says dakikada 12-20, çocuklarda dakikada 20-25, 
yenidoğanda ise dakikada 30-50 dir. Solunum says sağlk 
uzmanlarnca inspirasyonda göğüs yükselmesi veya 
alçalmasna baklarak tespit edilmektedir. Bu teknik solunum 
says tespitinde hatal okumalara sebep olabilmektedir. [17] 

      Çalşmada solunum tespitini sağlamak için kullanlan 
sensör MPU6050 sensörüdür. MPU-6050 sensörü ile ayn çip 
üzerinde bir adet ivmeölçer ve jiroskop bulunmaktadr. MPU-
6050 sensörü içerisindeki ivmeölçer sayesinde üzerine düşen 
yerçekimi kuvveti (statik), aniden hzlanma veya durma 
(dinamik) ivmesini ölçer. Sensörden elde edilen değer g veya 
m/s2 türünden ifade edilmektedir. Bu sensör genellikle eğim 
ölçer ve hareket alglayc olarak kullanlmaktadr. Bu projede 
solunum varlğnn tespiti için kullanlmştr. İvmeölçerlerin bir, 
iki ve üç eksende ölçüm yapan türleri vardr. MPU-6050 sensörü 
üç eksenli ölçüm yapmaktadr. İvmeölçer cihazn ivmesini 

Şekil 1: 
Oksihemoglobin ve 
deoksihemoglobinin 
şk absorbsiyon 
farkllklar [10] 

Şekil 2: 
Max30100-TB 
sensörünün çalşma 
sistemi blok 
diyagram [12] 
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ölçerken jiroskop 3 koordinattaki (X, Y, Z) dönüş hzn 
ölçmektedir.  Jiroskop dş koordinatlar referans almaz ve 
rotasyonel değerleri ölçer. Jiroskoplarn çoğu rotasyonun hzn 
tek yönde ölçer. Rotasyonun hz saniyede veya saatte aç 
cinsinden hesaplanr. (°/sec veya °/h). [18] 

III. SİSTEM TASARIMI 
A. Sistemin Genel Yaps 

Önerilen sistem ile yenidoğan bebeklerde SpO2, pulse rate, 
oksijen saturasyonu, vücut scaklğ ve solunum takibinin 
uzaktan yaplabilmesi hedeflenmiştir. Sistem 3 ana ksmdan 
oluşmaktadr. 
• Scaklk, SpO2, pulse rate, solunum takibi için hasta veya 

yenidoğan bebek üzerine yerleştirilen mobil ölçüm ünitesi. 
• Ölçüm değerlerinin kablosuz olarak sisteme iletileceği ünite. 
• İletilen ölçüm değerlerinin mobil olarak görülmesini 

sağlayan kullanc arayüzü. 

B. Elektronik Devre Yaps 
Sistemin elektronik devre tasarm için Altium Designer 

program kullanlmştr. Altium designer program çok katl 
devreler, profesyonel devreler ve devre kurulumu için en 
kullanşl programlardan birisidir. Düşük güç tüketimi, esnek 
programlama imkân, analog/dijital dönüştürücü özellikleri 
barndrdğndan ATMEGA328P-PN mikroişlemcisi bu 
çalşmada kullanlmştr. Yaşamsal bulgularmzdan nabz ve 
SpO2 değerlerini elde etmek için Max30100-TB sensörü, 
scaklk değerini ölçmek için MLX90615-tp sensörü, solunum 
says tespiti için ise MPU6050 sensörü kullanlmştr. 
Sensörler I2C protokolü ile çalşmaktadr. Devrede eş zamanl 
olarak internet bağlantsn sağlayan arayüze veri iletimi Wi-Fi 
modülü ile sağlanmaktadr. Kullanmş olduğumuz ESP8266 
modülü hem mikrokontrolcü olarak çalşabilen hemde Wi-Fi 
entegreleri bulunan bir modüldür. Atmega mikroişlemcisi 
verileri alp işleyerek Wi-Fi modülüne iletmektedir. Wi-Fi 
modülü ise verileri tabannda kaydn yaplacağ sunucuya 
iletmektedir.  

 
Şekil 4: Elektronik devre tasarm 

     Şekil 5’te iç yaps görülen Mac30100-TB sensörü nabz ve 
oksijen saturasyonu ölçümünü krmz ve kzlötesi iki 
fotodedektörü ve led araclğ ile yapmaktadr. Çalşmamzda 
sensörler ve mikroişlemci arasndaki haberleşme I2C protokolü 
ile sağlanmaktadr. Bu protokole göre toprak hatt master ve 
slave arasnda ortaktr. SDA (serial data-veri hatt) veriler 
arasnda çift yönlü olarak data akşn gerçekleştiren hattr. SCL 
(serial clock-senkronizasyon için gerekli olan clock darbe hatt) 
hatt ise verilerin senkronizasyonunu sağlamaktadr. [19] 

 

 
Şekil 6: Elektronik devrenin PCB tasarm 
Şekil 7: Mobil takip-analiz sisteminin mobil ölçüm ünitesi 
 
Sistemi geliştirirken kullanlan programlar ve yazlm dilleri 

Tablo 1 ‘de belirtilmiştir. 
Platform Geliştirme Ortam Kullanlan Dil 

Mikrodenetleyici / 
Gömülü Yazlm 

Sublime Text / C 
İde’leri 

C, C++ 

Wifi Module / 
Gömülü Yazlm 

Sublime Text / C 
İde’leri 

C, C++ 

Web / Arayüz Jetbrains 
WebStorm 

HTML, CSS 

Web / Backend Jetbrains PhpStorm PHP 
Mobil Uygulama Android Studio Java 
Elektronik Devre 

Tasarm 
Altium Designer - 

Veritaban PhpMyAdmin SQL 
Tablo 1: Programlar ve yazlm dilleri 

C. Web Tasarm 
Web tasarm yaplrken front end ksmnda HTML ve CSS 

dilleri kullanld. Back end ksmnda ise PHP dili kullanld. 
PHP ile matematiksel ve veri taban işlemleri yaplmştr. 
Veriler tablolar halinde düzenlenmiştir.  

 
Şekil 8: Sistemin giriş ekran ve kullanc kontrol paneli 
Kullanc arayüzünü tasarlarken Sublime Test, WebStorm, 

PhpStrom gibi yazlmlar kullanld. Tablo ksmnda col-md-12 
grid tasarm kullanlarak tam sayfa olarak programa atamas 
sağlanmştr. Tablolarda nabz, SpO2, vücut scaklğ, solunum 

6 7 

Şekil 5: 
Sensörün iç 
yaps [19] 



379

19-20 Kasım 2020
ONLINE

ksm olmak üzere 4 sütuna yer verilmiştir. Grafik analiz sayfas 
ve uyar bildirim sayfas da panelde ayrca bulunmaktadr. 

                    
Şekil 9: Uyar ve bildirim paneli           Şekil 10: Nabz grafiği 

   
Şekil 11: Grafik ve analiz paneli 

IV. SONUÇ 
      Yaşamsal parametreleri tespit etmek için bebeğe bağlamş 
olduğumuz bu sistem sürekli olarak pulse saturasyonu, vücut 
scaklğ, kalp atm says ve solunum gibi parametrelerin 
ölçümünü yapabilmektedir. Max30100 sensörünün iç yapsnda 
bulunan 660 nm ve 880 nm dalga boylarnda krmz ve 
kzlötesi şklar ile alglanan oksijen saturasyonu ve kalbin atm 
says mikrodenetleyici üzerinde yazlan algoritmalar ile 
hesaplanmştr. Sonuçlar tasarlanan arayüz sayesinde mobil 
cihaz uygulamasnda görülmektedir. Bu ölçüm yöntemleri ve 
sistemi sayesinde bebeklerin ve çocuklarn şuan üç dakikada bir 
pulseoksimetre, nabz, solunum ve vücut scaklğ internet/Wi-
Fi araclğ ile tasarlanan arayüze gönderilmektedir. Sistem 
evde takip edilmesi gereken bebeklerin ebeveynlerin ve sağlk 
uzmanlar için büyük kolaylk sağlayacaktr. Anlk ölçüm ve 
parametre değerlerinin belirlenen limitlerin aralğnda 
olmamas durumunda alarm verme özelliği bulunmaktadr. 
Sonuç olarak, bebeğin başnda endişeli bir şekilde sürekli 
bekleme durumunda kalmadan sağlk durumlarn kolaylkla 
takip edecek bir sistem geliştirilmiştir.  

BİLGİLENDİRME 
      Çalşmada bebekler üzerinde kullanlmak üzere 
tasarlanmştr. Günümüzde meydana gelen Covid-19 pandemi 
sürecini de göz önüne alarak ihtiyaç halinde kolaylkla 
kullanlmas amacyla sistemin arayüzünde açlşta kullanc 
ayarl parametrelerin alt ve üst limitleri girilmesi 
hedeflenmiştir. Yüksek ateş ve solunum durmasna bağl olarak 
rahatszlklarn bu sistem sayesinde önüne geçilmesi 

hedeflenmektedir. Böylece, erişkin ve çocuk hastalarda da 
sistem kolaylkla kullanlacaktr. Hastann verilerini sürekli 
yannda temas halinde ölçmeye gerek kalmadan uzak yerlerden 
kontrolünü yapmak daha kolay ve mümkün olacaktr. Ayrca, 
arayüzde elde edilen verilerin dökümünü kolaylkla kayt 
altnda tutmak veya kâğda dökmek amacyla kayt altna alnan 
verilerin excel programna aktarm sağlanacaktr. 
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