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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

  

COVID-2019 ile insana ait bazı parametrelerin temassız ölçümü ile ilgili çalışmalar son 

derece önemli olmuştur. Sayısal görüntü işleme ve yapay zeka kullanılarak EKG verileri insan 

vücudundan temassız ve daha kolay alınabilir ve böylece nabız bilgiside elde edilebilir. Bu 

çalışma da Şekil 1’de gösterildiği gibi görüntü işleme, sinyal işleme ve yapay zeka kullanılarak, 

insan yüz görüntülerinden nabız değeri yaklaşık olarak tespit edilmiştir. Önerilen yöntemde ilk 

önce insan yüzünün tespiti için Haarcascade yapısı kullanılmıştır. Sistem için gerekli olan bütün 

yazılımlar Python programlama diliyle kodlanmıştır. Geliştirilen sistem eş zamanlı olarak 

çalışmakta ve yüz bölgesi tespit edildikten sonra, yüz bölgesinde hareketin az olduğu alın 

bölgesi ileriki nabız tespiti işlemlerinde kullanılmıştır. Buldurulan alın bölgesi her görüntü 

çerçevesinde (video frame) takip ettirilmiş ve daha önce de bahsedildiği gibi ilgili bütün 

işlemler bu bölgede yaptırılmıştır. Bu bölgenin Kırmızı, Yeşil ve Mavi renk kanalları ayrışımı 

yapılmış ve her bir renk kanalı tek bir vektöre dönüştürülmüştür. Bu dönüştürme işlemi, matris 

kolonlarının alt alta dizilimi ile sağlanmıştır (Matris, vektör dönüşümü). Böylece alın 

bölgesinden üç renk kanalı için üç farklı renk sinyali (vektörü) elde edilmiştir. Daha sonra elde 

edilen kanal vektörlerinin ortalaması alınarak tek bir kanal vektörü elde edilmiştir. Elde edilen 

vektöre Fourier dönüşümü uygulanarak, vektör frekans bölgesine atanmış ve nabız değeri 

maksimum genlik değerine sahip frekans değeri olarak elde edilmiştir. Grafik ekran üzerinde 

de nabız değeri görüntülenebilir. Eğitilmiş model için Kaggle, sosyal medya gibi açık kaynaklı 

sitelerden veriler elde edilmiştir. Veri çeşitliliği için GANs (Generative adversarial networks) 

kullanılmıştır. Model eğitimi Cascade Gui programıyla yapılmıştır. 

 

 
Şekil 1. Uygulanan yöntemin gösterimi. 
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Sistemin mekanik tasarım SolidWorks programıyla yapılmıştır. Sistem, günümüz nabız ölçü 

aletlerine benzer şekilde tasarlanmış olup, Raspberry Pi 4B 4GB kartı ile kullanılmıştır. 

Sistemde alın bölgesine yakın yerde kamera yer almaktadır. Kartın enerjilendirilmesi ile kart 

arayüzüne uzaktan bağlantı sağlanır. Burada yazılmış olan kod çalıştırılarak nabız ölçümü 

gerçekleştirilir. 

Sistemde kullanılacak olan filamentle kolay montaj ve temassız ölçümle nabız tespitinin daha 

ergonomik ve ekonomik olarak topluma avantaj sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Tasarlanan sistem Linux (Raspberry Pi) ve Windows işletim sisteminde çalıştırılıp denenmiştir. 

Anydesk programı ile  Raspberry Pi’ye uzaktan erişilmiştir. 

 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

 

Projenin yapılmasını gerekli kılan temel sorun, günümüz şartlarında nabız ölçümü yapan  

cihazların ölçüm sırasında EKG verilerini göstermediğinden oluşabilecek olumsuz durumları 

zamanında farkedilememesidir. Diğer bir sorun, nabız ölçümün temaslı yapılması uygun 

olmayan ortamlarda (bulaşıcı hastalık) kullanılmasıdır. Bu durumda temassız EKG kiti 

üretilmelidir. Çalışmamıza yakın birçok çalışma bulunmaktadır. Bunlardan; Wang ve diğerleri 

[1], nabzın neden olduğu baş hareketleri, diğer istemsiz ve istemli baş hareketleriyle karıştırılır. 

Dikey yöndeki ince dik baş hareketlerine esas olarak nabız aktiviteleri neden olurken, sallanma 

hareketlerine solunum neden olur. Nabzı, saptamak için harekete dayalı yöntemlerden 

balistokardiyogramdan yararlanmışlardır. Bir kişinin kafasından özellikleri izlemek, ilgilenilen 

hızı filtrelemek ve ardından kalp atışlarının neden olduğu periyodik sinyali çıkarmaktan oluşur. 

Ekip videolar üzerinden inceleme yapmışlardır ve karmaşık görüntülerde yüz seçimlerinde 

başarısız olmuşlardır. Hareketi daha optimize etmeleri gerekmektedir. Cennini ve diğerleri [2], 

Fotopletismografi (RPPG) yerel kan hacmi nabzını ölçümleyebilmişlerdir. Nabız ölçmek için 

bu yöntem yine de özel aydınlatma kaynakları ve sensörler gerektirir. Picard ve diğerleri, ekibin 

konusu insan yüzünün renkli video kayıtlarına uygulanabilir ve renk kanallarının bağımsız 

bileşenlere kör kaynak ayrımı ile birlikte otomatik yüz takibine dayanır. Sensörleri daha etkin 

kullanmaları gerekirdi. Bland ve diğerleri [3], korelasyon analizini kullanarak, temel bir web 

kamerası tarafından kaydedilen videolardan elde edilen kardiyak nabız hızını FDA onaylı bir 

parmak kan hacmi nabız (BVP) sensörüyle karşılaştırır. Videolarda çekim hatasını en aza 

indirmek gerekirdi. Prakash ve diğerleri [4], farklı bir Fotopletismografi yolu izler. Yüz 

algılama ve cilt segmentasyonu kullanılarak gerçekleştirilir. Yüz algılama algoritması, kamera 

açıldığında yalnızca ilk kare için kullanılır. Yüz takibi yetersiz kalmıştır. Takip algoritması 

gerekirdi. 

 

 

3. Çözüm  

 

Hızlı Temassız nabız tespitini sağlamak için Cascade Gui programında eğitilen 

sınıflandırma modeli olan haarcascade kullanılmıştır. Ayrıca veri çeşitliliği Şekil 4’ de 
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gösterilen gans ile farklılaştırılmıştır. Modelimiz elektronik, mekanik ve yazılım sistemleriyle 

kullanılacak olup, Şekil 2’de 3B görseli verilmiştir. 

 

 
Şekil 2. Proje 3B Prototipi. 

 

 

1.)Yapay Zeka Modeli: Cascade Gui programında insan yüzü verilerinden eğitilen cnn ağ 

mimarisi kullanılır. 

 

2.)Donanım: Yazılan kod ve eğitilen model, Wifi ile uzaktan haberleşmesi sağlayabilen 

Raspberry Pi 4B kartı ve V2 kamerası ile kullanılır. 

 

3.)İmal: Malzemeler üretimi için üç boyutlu yazıcı kullanılır. 

 

4.)Enerji: Sistemin çalıştığı kartın güç portu sayesinde çalışır. 

 

5.)Görüntü: Eş zamanlı nabız ölçüm ve takibi sağlanır. Grafik ekran sayesinde EKG veri 

incelenmesi sağlanır. 

 

6.)Nabız Değeri: Görüntüde algılanan yüz ve alın bölgesi birkaç saniye sonunda nabız değerini 

ekranda gözlemlenir. 

 

 

4. Yöntem 

 

Proje sistemi tasarımı, ilgili piyasalarda bulunabilen malzemeler ve boyutlarına göre 

yapılmıştır. Prototip aşamasında, tasarlanan sistemde kameranın uygun açılarda 
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görüntüleyebilmesini incelemek için ayarlanabilir açılı başlık eklenmesi planlanmaktadır. 

Kullandığımız kartın dayanım süresini ölçmek adına kesintisiz 72 saat denemesi 

planlanmaktadır. Sistemin verimliliği incelenmesi sonucu seri üretim öncesi, varsa eksiklerinin 

daha optimal durumda tutulması hedeflenmektedir. Şekil 3’de 2B boyutlu görüntüsü yer 

almaktadır. 

 

 
Şekil 3. Proje 2B Prototipi. 

 

1.Tasarım: Boyut, hacim, ağırlık, estetik görünüm ve maliyet gibi kriterler değerlendirilerek 

Solidworks programı ile tasarımı yapılmıştır. 

 

2.Üretim: Tasarımda yer aldığı şekilde raspberry pi kartı, kamera ve güç soketini içeren üç 

boyutlu yazıcılar kullanılarak imal edilecektir. 

 

3.Veri Seti: Kaggle, sosyal medya gibi platformlardan insan yüzü verileri toplanıldı [5]. GAN 

ile sentetik veriler elde ederek yaklaşık 50 bin frame veri seti çeşitlendirildi [6]. Google Colab 

ile sanal CPU kullanıldı ve GAN kodları çalıştırıldı. Google Colab sanal CPU sağlar ve normal 

bilgisayarda yapılan işlemlerden oldukça hızlıdır. GAN 2014 yılında Google araştırmacısı Ian 

Goodfellow tarafından icat edilen network tipi birbirine zıt şekilde çalışan 2 neural network den 

oluşmaktadır. Game theory deki (Oyun Teorisi) Nash eşitliği temel alınarak icat edilmiştir. 
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Şekil 4. GANs şeması. 

 

 

4.Cascade Modeli: Algılanacak nesnenin bulunduğu yerler ve nesnenin bulunmadığı 

görüntüden eğitildiği makine öğrenimi tabanlı bir yaklaşımdır. OpenCV kütüphanesi sayesinde 

Haarcascade algoritmaları çalıştırabilme imkanı sunar. Filtre özniteliğin çıkarılacağı görsel 

üzerinde adım adım ilerleyerek beyaz ve siyah kısımların piksel yoğunlukları toplanır. 

Sonrasında bu iki yoğunluğun toplanıp çıkarılmasıyla oluşan değer özniteliğin değeridir. Sonuç 

ne kadar yüksekse (yani siyah ve beyaz toplamlar arasındaki fark), o pencerenin ilgili bir özellik 

olma olasılığı o kadar yüksek olur. Cascade sınıflandırma sınıflandırıcıların farklı aşamalarına 

göre gruplandırır ve tek tek uygular. Bir pencere başarısız olursa ilk aşama, algoritma onu atar: 

üzerinde kalan özellikleri dikkate almaz. Geçerse algoritma, özelliklerin ikinci aşamasını 

uygular ve işleme devam eder. 

 

 
 

Şekil 5. CNN yapısı. 

 

Kendi sınıflandırma modeli eğitimi için Trainer Gui programı indirildi [7]. Hazırlanan veri seti 

dosya yolu ilgili bölüme yazıldı. Negatif ve pozitif framelerden oluşan klasörlerden gerekli 

parametreler eklendi. Yaklaşık 1 saat sonunda elde edilen xml. formatında model hazırlandı. 

Model ismini standart kullanılan “haarcascade_frontalface_alt.xml” olarak değiştirildi. 
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Çalışma Sonuçları: Python programlama dili ile yazılan kodlar raspberry pi kartında 

çalıştırılmıştır. Çalıştırılan sistemde yavaşlama meydana gelmiştir. Sitemin daha optimize 

çalışabilmesi için kartın bir üst ram değeri seçilmesi önerilmiştir. Idle üzerinden çalıştırılırken, 

kamera sistemde boyutun uygunsuz olduğu hatasını vermekteydi. Bu durum kameranın 

kodlardaki parametrelerinden olduğu görülmüştür. Düzeltilerek sistem çalıştırılmıştır. 

 

Ara raporda kullanılması planlanan blur filtresi denenmiştir. Fakat kamera yoğunluğunu 

olumsuz etkilediği görülmüştür. Daha basit yöntem olan cascade modelinin yüklendiği 

parametrelerdeki filtreler kullanılmıştır. Filtre sayesinde diğer filtrelere göre net yüz bölgesi 

bulunmuştur. 

 

Sistemin çalışmasındaki en büyük faktör sinyalin alın bölgesinden alınmasıdır. Sinyalin gerçek 

değere yakın sonuçlar verebilmesi için iyi bir aydınlık ortam olması gerektiği görülmüştür. 

 

Hazırlanan veri seti ile daha iyi doğruluk oranı saptaması sağlanıldı. Hazır modele göre %80-

85 oranına sahip iken eğitilen cascade sayesinde %95 doğruluk oranına ulaşılmıştır.  

 

 

Şekil 6. Hazır cascade ve eğitilen cascade insan yüzü algılama sonuçları. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Proje sistemi, model sınıflandırma ve görüntü işleme teknikleriyle eş zamanlı nabız 

tespitini sağlayan, kolay kurulabilir, taşınabilir ve maliyeti düşük bir projedir. 

 

Yapılan araştırmalar sonucunda diğer sistemler nabız tespiti için ağır model içermektedir ve 

alın bölgesinin tespitini zorlaştırmaktadır. Bazı sistemlerde görüntü için filtre uygulamaları 

olmadığı için yüz bölgesinin görünürlüğü düşmüştür. Bu sistemlerdeki projelerin çoğunda 

mekanik tasarımla birleşen herhangi bir olgu rastlanmamıştır. 

 

Sistemde özgün tasarımda, nabız tespiti için alın bölgesinin yanlış algılanma riskini en aza 
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indirmeyi hedefleyen görüntü işleme algoritması kurulmuştur. Görüntü işlemede kullanılan alın 

bölgesi algılamada kendi eğittiğimiz Haar Cascade modeli ile daha kapsamlı algılama ve 

görüntüdeki filtre sayesinde daha net yüz ve alın algılama sağlanmıştır. Gans veri üretimi 

sayesinde kendi oluşturduğumuz veri seti çeşitlendirilmiştir. Bu da model eğitimini 

farklılaştırmıştır. Diğer modellere göre yüksek doğruluk oranında algılama sağlanmıştır. 

 

Eş zamanlı nabız ölçümü sırasında tahmini EKG grafiği de görüntülenebilir. Projenin imaltında 

daha sağlam olan özel flamentler kullanılacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Ev, hastane, okul, ofis gibi alanlarda kullanım sırasında kart enerjilendirilir. Daha öncesinde 

kişinin wifi yada hotspot özelliğindeki internet adresi ve şifresi karta kayıt edilir. Kart açıldıktan 

Birkaç saniye sonrasında otomatik olarak ölçüm gerçekleştirecektir. Nabız değerleri ve EKG 

grafiği bilgisayar ya da telefon üzerinden uzaktan bağlantı yoluyla eş zamanlı 

görüntülenebilecektir. 

 

İlerleyen aşamalarda; Arge çalışmaları tamamlandığında sistemin haklarını alıp seri üretime 

geçilebilecek proje olacaktır. Maliyet, uygulabilirlik ve görsel estetik noktasında detaylı 

incelenmiş ve hesaplanmıştır. Oldukça kolay kurulum ve kullanım sunan proje sayesinde birçok 

ortak alanlarda işbirliği yapılabilecek ve nihayetinde ticari olarak satılabilecektir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Uygulanacak olan sistemin çalışma sahasına göre sonuçlarına bağlı olarak farklılık 

gösterebilir. Malzemeler final raporu açıklandıktan sonra alınacaktır. Tablo-1’de malzeme 

listesi verilmiştir.  

 Malzemeler Birim Fiyatı Adet 

Raspberry Pi 4 B 4 GB 3150 TL   1 

Raspberry Pi 4B Kamera Modülü 8 MP 1080p 150 TL 1 

Flament   1550 TL 1 

Kare Fan 100 TL 1 

Bağlantı kablosu  50 TL 1 

Toplam 5000 TL  

Tablo-1 Malzeme Maliyet Tablosu. 
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TARİH PROJE AŞAMALARI 

23.04.2022 Ön tasarım raporuna göre kullanılması hedeflenen yöntemlerin uygulanması 

01.05.2022 Kullanılan sinyal işleme metodunun geliştirilmesi 

10.05.2022 Nabız tespiti için veri seti toplanması ve modelin eğitilmesi  

20.05.2022 Sistemin üç boyutlu tasarımı yapılması 

05.06.2022 Detay raporunun tamamlanması 

05.07.2022 Malzemelerin temin edilmesi ve üretimin yapılması 

02.08.2022 Sistemin test sürecinin yapılması 

15.08.2022 Sistem test sürecinin sonlanması 

 

Tablo-2 Proje Zaman Planlaması. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Kalp krizi riski bulunanlar, aritmi problemi yaşayanlar veya herhangi bir kalp problemi 

yaşayan bireylere ve genel sağlık taraması yapmak isteyen, orta yaş ve yaşlı insanlara da hitap 

edecektir. Bunun yanı sıra devlet hastaneleri, özel hastaneler, Sağlık kabinleri gibi bütün sağlık 

kurumlarında bulunmasını hedeflemekteyiz. 

 

9. Riskler 

Projenin geçirilmesi aşamasında meydana gelebilecek riskler Tablo-3’ de verilmiştir. 

 

     Olasılık 

             Etki 

Düşük Orta Yüksek 

Düşük Tasarım Ölçüleri 

Uymaması 

Cascade Modelinin 

Yetersiz Kalması 

Enerji Kesintisi 

Orta Sistemler Arası 

Haberleşme 

Kesintisi 

Sistemin Yavaş 

Çalışması 

Kamera 

Buharlanması 

Yüksek Nabız Ölçüm 

Alanının Yetersiz 

Işıklandırılması 

Sistem Aşırı 

Isınması 

Hafıza Kartı 

Bozulması 

Tablo-3 Olasılık  Etki Matrisi. 
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Elektronik sistemler çalıştıkları zaman ısınabilirler. Bu durumu önlemek için tasarımda delikli 

yapılar ve soğutucu fan sayesinde bu riskin çözebileceğini düşünüyoruz. Cascade modeli 

çalışmadığı durumda yoloV5 modeli kullanılacaktır. 

Sistemin yavaş çalışması durumunda daha hafif model eğitimi yapılacaktır. Bir üst kart 

modelini geçilebilir. 

Sistemde bulunan kamera eklentisinin hava koşulları ve ortam koşullarından dolayı 

buğulanması ve görüş açısını etkilemesi önüne geçebilmek adına tasarımda kutusunun hava 

almayacak şekilde tasarlanması ve içerisine yerleştirilen silika jel sayesinde uzun yıllar boyunca 

ortamdan etkilenme den çalışmasını sağlayacaktır. 

İnternetin veya enerjinin olmadığı durumlarda, harici enerji üreteçleri kullanılabilir. Wifi yoksa 

telefonlardaki hotspot özelliği ile bağlantı sağlanabilir. 
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