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                  1.Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 
Şekil 1 Proje Özet Şeması 

İnsan vücudu günlük hayatta sinir hücreleri ya da kas hücrelerinin gerçekleştirdiği fonksiyonlar 
sonucunda fizyolojik sinyal üretmektedir. Üretilen sinyaller sensör, transdüktör veya elektrot 
vb. cihazlarla elde edilmekte ve bilgisayar ortamında işlenerek veri haline getirilmektedir[1]. 
İşlenen sinyaller sonucunda elde edilen veriler ile medikal alanda hastalıkların teşhisi, takibi ve 
tedavisi yapılmaktadır. Günümüzde gelişen kablosuz iletişim sistemlerinin medikal alana 
entegre edilmesiyle insan vücudundan veri alma noktasında alışılagelmiş olan yöntemlerden 
daha ucuz ve efektif yaklaşımlar geliştirilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır. Hayatımızın 
birçok yerinde kullandığımız kablosuz iletişim sistemleri medikal alanda akıllı vücut sensör 
sistemlerinde insan vücudundan veri alma, veri aktarma ve diğer sensör sistemleri ile bağlantı 
kurmak için kullanılmaya başlanmıştır. Savunma sanayii, medikal sanayii ve birçok farklı 
alanda değerlendirilebilecek kablosuz akıllı vücut sensör sistemlerinin asıl hedefi ulaşılması zor 
ve pahalı teknolojileri hayatımızın her yerinde daha ucuz ve efektif bir şekilde kullanımını 
sağlamaktır. Bu projede insan vücudunun uzaktan takibini, kalp hastalıklarının, solunum 
hastalıklarının (Covid-19, uyku hastalıkları vb.) tanı ve takibinde kullanılabilecek kolay ve 
temassız bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak bir sinyal dedektörü geliştirilecektir. 
Sistem 2 temel basamaktan oluşmaktadır. Elektronik radar sistemi ve karar destek sistemi. 
Elektronik radar verici  2.4 GHz’lik Radyo Frekans (RF) sinyali sürekli olarak vücudun göğüs 
ve boyun bölgesine gönderecek, elektronik alıcı sistemi ise RF sinyali ile modüle edilmiş  kalp 
atım değişimleri ile solunum sinyallerini toplayarak çeşitli işlemler (Filtreleme ve yükseltme) 
sonucunda hazır hale getirecek ve karar destek sistemine yöneltecektir. Karar destek sistemi 
işlenen sinyalleri sınıflandırarak, sisteme özel tasarlanan arayüz ile kullanıcıya sunacaktır. 
Cihaz için kutu tasarımı 3D yazıcı ile üretilecek ve sistem bileşenleri olan elektronik kart ve 
anten birleştirilerek cihaz oluşturulacaktır.  Oluşturulacak sistemin medikal ve askeri alanda 
birçok çalışmanın önünü açarak, insan vücudunun uzaktan takibi, görüntülenmesi ve çeşitli 
hastalıkların teşhisi konusunda daha ucuz ve ergonomik çözümler sunacağı öngörülmektedir. 

                2.Problem/Sorun: 

Dünyada ve ülkemizde her yıl çeşitli hastalıklardan dolayı insanlar hayatını kaybetmektedir. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ölüm nedenleri istatistiklerine göre, ilk sırada % 
36,8 ile solunum ve kalp hastalıkları yer almaktadır[2]. Kalp krizi, damar 
tıkanıklığı, kalp yetmezliği, varis ve yüksek tansiyon ülkemizde en yaygın görülen kalp 
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hastalıkları arasında yer almakta ve bu hastalıklar birçok insanın hayatını yitirmesine sebebiyet 
vermektedir. Ülkemizde solunum sistemi hastalıklarından hayatını kaybedenlerin sayısı ise her 
yıl farklı hastalıklardan ölen insanların sekizde biri oranında olmaktadır[2]. Solunum ve kalp 
hastalıkları ölüm oranı çok ciddi bir kayba işaret etmekte olup bu oranın azaltılması için hasta 
kişilerin tanı, tedavi ve takip süreçlerinde hızlı ve efektif çalışmalar yapılması gerekmektedir 
bu sebeple günümüzde kalp ve solunum hastalıklarının tanı ve takibinde çeşitli  cihazlar 
kullanılmaktadır. Tanı ve takip cihazlarının temeli, insan vücudundaki sinir sistemi, beyin, kalp 
ve kas gibi çeşitli organların faaliyetleri sırasında oluşan fizyolojik sinyallerin vücuda takılan 
sensör ve elektrot yardımıyla algılanıp , bilgisayar ortamında işlenmesi yöntemine 
dayanmaktadır[3].  İnsan vücuduna kablolar yardımıyla bağlanan elektrot ve sensör 
sistemleriyle fizyolojik sinyaller alınmakta, bilgisayar ortamında işlenmekte ve 
anlamlandırılarak hekim görüşüne sunularak hastalıkların tanı ve takibi gerçekleştirilmektedir. 
Kalp ve solunum hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılan elektrot ve sensör sistemleri 
hastalara sağlık görevlileri tarafından çok sayıda kablo ile bağlanmaktadır. Sinyal alma işlemi 
profesyonel kişiler tarafından laboratuvar ortamında gerçekleştirilmektedir. Ancak sistemde 
kablo kullanımı bu yöntemin karmaşıklaşmasına sebep olmaktadır.  Bu sistemlerin doğruluğu 
yüksek olsa da kullanımı çeşitli zorlukları içermektedir. Elektrot ve sensör sistemlerinin  
karmaşık arayüzleri de cihaza alışma ve kullanma süresini etkileyerek sağlık çalışanlarına ek iş 
yükü ve zaman kaybı yaratmaktadır[4]. Elektrot ve sensörlerin sterilizasyonunu sağlamak 
amacıyla her hasta için değiştirilmesi de maaliyeti arttırmakta ve atık oluşumuna sebebiyet 
vermektedir. 

                3.Çözüm  

Projede oluşturulacak sistem temassız sensör yapılandırması yöntemi temel alınarak 
geliştirilecektir. Bu yöntem ile fizyolojik sinyaller temas gerektiren herhangi bir cihaz 
kullanılmadan alınıp, bilgisayar ortamında işlenerek hastalıkların tanı ve takibi 
gerçekleştirilecektir. Projede kullanılacak yöntemin temeli bir radar sistemine dayanmaktadır. 
Radar sistemleri en genel haliyle alıcı, verici ve işaret işleme birimlerinden oluşmaktadır. 
Vericiden yüksek frekanslı sinyal hedefe gönderilmektedir,  ardından gönderilen  sinyal 
hedeften geri yansımaktadır. Yansıyan sinyal , alıcı tarafından algılanmakta ve işlenmektedir. 
Bu sayede hedef hakkında istenen verilere ulaşılıp analizler yapılabilmektedir. Projede radar 
sisteminden gönderilecek olan sinyal 2.4 GHz frekansında Radyo Frekans (RF) sinyali 
olacaktır. Radar sisteminin hedefi insan vücudunun boyun ve göğüs bölgeleri olacak, RF 
sinyalinin vücudun bu bölgelerinde geri yansıması ile kişinin solunum ve kalp atım sinyalleri 
alınacaktır. Elde edilen sinyaller dijitalleştirilerek veri grupları oluşturulacak ve bu veri grupları 
birleştirilerek algoritma destekli karar destek sistemine sokularak, referans verilerle 
karşılaştırılıp hastalıkları tespit ve takipleri gerçekleştirilebilecektir. Kişiden elde edilen 
sinyaller solunum ve kalp atım sinyalleri , otonom sinir sistemi ile etkileşimi sonucu elde edilen 
veriler olduğundan sistem ile yüksek doğrusallıkta sonuçlar elde edilecektir. Elde edilecek 
sinyaller herhangi bir giyilebilir cihaza (elektrot, sensör vb.) ve kişiyle temasa ihtiyaç 
oluşturmayacağından profesyonel yardım gerektirmeyecek bu sebeple kolay kullanımıyla 
medikal alanda ve birçok sektörde kullanılabilecektir. Cihaz için tasarlanacak kolay arayüz ile 
mobil uygulamalardan sistem takibi sağlanabilecek ve bu sayede sistem günlük kullanıma 
uygun bir yapıya sahip olacaktır. Oluşturulacak sistem ile elektrot ve sensör sistemlerinin 
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getirdiği profesyonel kullanıcı gerekliliği, kablo ve sensörlerin karmaşık yapısı, cihazların 
karmaşık arayüzlerinden kaynaklanan kullanım zorlukları ve sterilizasyon maliyetleri ortadan 
kaldırılacaktır. Böylelikle sistemin temassız yapısı hastaların yaşam standartlarını olumsuz  
etkilemeyecek ve sağlık personellerinin iş yüklerini azaltacaktır. Sistemin medikal ve askeri 
alanda birçok çalışmanın önünü açarak, insan vücudunun uzaktan takibi, görüntülenmesi ve 
çeşitli hastalıkların teşhisinde kullanılması hedeflenmektedir. Sistem ilerleyen dönemlerde 
geliştirilerek duygu tespit sistemi ve uyku apnesi alarm sistemi olarak da kullanılabilecektir. 

 
Şekil 2 Proje Çözüm Şeması 

                    4.Yöntem 

 
Şekil 3 Proje Yöntem Şeması 

Sistemin temeli bir radar sistemine dayanmaktadır. Radar en genel haliyle alıcı, verici ve işaret 
işleme birimlerinden oluşmaktadır[5]. Vericiden gönderilen yüksek frekanslı sinyalin hedefe 
ulaşmasının ardından sinyal geri yansır. Yansıyan sinyal, alıcı tarafından algılanır ve işlenir. Bu 
sayede hedef hakkında istenen verilere ulaşılıp analizler yapılır[5]. Projede oluşturulan radar 
sisteminin hedefi insan vücudu olacak ve sistem RF (Radyo Frekansı) sinyalinin vücuttan geri 
yansıması ile kişinin solunum ve kalp atım hızının analizi yapılacaktır. Sistem frekansı, gürültü-
sinyal gücü oranını optimize seviyede tutmak amacıyla 2.4 GHz olarak belirlenmiştir. Hedef 
olarak insan vücudu kullanılacağından radar sisteminin fiziksel olarak küçük boyutlara sahip 
olması ve sürekli sinyal üretimi sağlayabilmesi için projeye uygun olan radar sistemi FMCW 
radar sistemi olarak kararlaştırılmıştır ve sistem tasarımı gerçekleştirilmiştir. 
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Elektronik Sistemin Çalışma Prensibi: Üçgen dalga üreteci tarafından üretilen üçgen 
formundaki dalgaların sisteme iletilecektir. Voltaj kontrollü osilatör ile üçgen biçimindeki 
dalganın zaman ve frekansa bağlı değişen bir sinüzoidal dalga biçimine dönüştürülecek ve 
sinyal frekansı 2.4 GHz’e yükseltilecektir. Güç yükselteci devresiyle gücü yükseltilen sinyal, 
verici antenine ulaşacaktır. Sinyal, verici anteninden hedefe doğru gönderilecek ve hedeften 
geri yansıyarak alıcı anteni tarafından algılanacaktır. Alıcı antenine ulaşan sinyal ilk olarak 
yükseltilecek sonrasında mikser devresine ulaşacaktır. Son olarak alçak geçiren filtreye 
iletilerek istenen frekanstaki sinyal elde edilecektir.  

 
Şekil 4 Elektronik Sistem Şeması 

 
Şekil 5 Güç Yükselteç Devresi Analizi 
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Şekil 6 Güç Bölücü Devresi Analizi 

Anten Tasarımı:  

 
Şekil 7 Anten Tasarımı 

Sistemde alıcı ve verici antenlere sinyaller farklı yönlerden giriş ve çıkış yapacaklarından ve 
kısa mesafede yüksek kazanç sağladıklarında dolayı huni tipi anten tercih edilmiştir[6]. Huni 
tipi anten, yönlendirme gerektiren uygulamalarda diğer antenlere oranla daha iyi sonuç 
vermektedir. Huni antenin boyutları frekans, dalga boyu ve kazanç parametrelerine göre 
belirlenmiştir.  
Sinyal İşleme: Hastalık tanı ve takibinin yapılabilmesi adına bir karar destek sistemi 
oluşturulacaktır. İşleme noktasına gelen sinyal genetik algoritma ile sınıflandırılacak, veri 
haline getirilecek ve proje için tasarlanan arayüz ile son kullanıcıya sunulacaktır. 

                5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Proje sonunda oluşturulacak sistemin, insan vücudunun uzaktan takibi, görüntülenmesi ve 
çeşitli hastalıkların teşhisinde kullanılması hedeflenmektedir. Projenin temeli bir radar 
sistemine dayanmaktadır. Geliştirilecek cihaz ile kalp ve solunum hastalıklarının tanı ve takibi 
için kullanılan geleneksel yöntemler olan elektrot ve sensör sistemlerin getirdiği kullanım 
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zorluğu, profesyonel kullanıcı gerekliliği gibi problemler ortadan kaldırılırken, kalp atım ve 
solunum hızı sinyallerini radar altyapısı sayesinde temassız şekilde elde edilecek, sistemin 
doğruluk oranı korunacak ve kolay bir arayüz ile mobil uygulamalardan hasta takibi 
sağlanabilecektir. Geleneksel yöntemlerin yanısıra hastalardan fizyolojik sinyallerin temassız 
alınması üzerine çeşitli cihazlar geliştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi olan “A radio-frequency 
identification (RFID) tag” sistemi ile insan vücuduna özel olarak tasarlanmış elektronik 
etiketler, cihazdan gönderilen RF sinyalini geri yansıtarak fizyolojik sinyallerin  alınmasını 
sağlar[7]. Ancak etiket yapısı her ne kadar küçük olsa da, kullanımı esnasında hastalara 
rahatsızlık yaratmaktadır. Buna ek olarak, bu sistem ile sadece fizyolojik sinyal 
alınabildiğinden hastalık tanı ve takibi için yeterli olmamaktadır. Bu alanda yapılan bir diğer 
çalışma ise, VAYYAR ve Meditemi şirketlerinin ortaklaşa tasarladıkları radar sistemine 
dayanan bir cihazdır. Tasarlanmış daire kutu yapısıyla duvarlara takılarak hastalara RF sinyalini 
göndererek kalp atım ve solunum hızı bilgilerini almaktadır[8]. VAYYAR ve Meditemi’nin 
geliştirmiş olduğu cihazın arayüzünde sadece hastadan temassız olarak aldığı sinyal bilgileri 
kullanıcıya sunulmaktadır. Hastalık tanı ve takibini gerçekleştirmeye yarayan algoritma 
bileşenine sahip olmaması sebebiyle de hekim görüşüne ihtiyaç duyulmaktadır. VAYYAR 
henüz üretim aşamasına geçmemiş , teorik bir çalışma durumundadır. Proje sonunda 
oluşturulması hedeflenen sistemin bahsedilen yöntemlerden farkı, hastadan fizyolojik sinyalleri 
temassız bir şekilde alacak olması ve tasarlanan algoritma ile de hastalıkların tanı ve takibini 
yüksek doğrulukta gerçekleştirecek olmasıdır. 

                6.Uygulanabilirlik 

Projenin tasarımları gerçekleştirilmiş ve sistemin her parçası simülasyon programları ile analiz 
edilerek teorik olarak sistemin çalışabilirliği kanıtlanmıştır. Alıcı ve verici sisteminin elektronik 
devresinin PCB basımı gerçekleştirilmiş, devre için gerekli elektronik malzemelerin temini 
yapılmıştır. PCB, iletim yolları RF koşullarına uygun olacak şekilde elektronik malzemeler 
arasındaki mesafe dalga boyunun 1/10 oranı genişliğinde tasarlanmıştır. PCB “imersion gold” 
kaplaması ile üretilmiş ve delikli pertinaks yapısıyla toprak bağlantıları oluşturulmuştur. Anten 
analizleri HFSS simülasyon programlarında yapılmıştır ve belirlenen boyutlar doğrultusunda 
da anten tasarımının 3D printer ile basımı gerçekleştirilecektir. Elektronik kartın çevreleyen 
kutu tasarımı eklemeli imalat yöntemini kullanarak 3D baskı ile fiziksel objeye 
dönüştürülecektir. Bu alanda Türkiye’de çalışmalar yürüten firmalarla fiyat ve koşullar 
hakkında görüşmeler yapılmıştır. PCB üzerine elektronik malzemelerin lehimlenmesi ve 
antenin basımının ardından sistem birleştirilecek ve sonrasında insan vücudundan sinyal almak 
üzere fiziksel testler yapılmaya başlanacaktır. Testler sonucunda cihazın standartlara (TS EN 
50160, EN61000-4-30) uygunluğu kanıtlanacak ve firmalarla ARGE ve Gizlilik Sözleşmeleri 
imzalanarak bir kazanç sistemi oluşturulacaktır. Proje maliyetinin yüksek olması üretim 
kısıtlarından birisidir. Fakat projenin teknolojik değeri yüksek olduğundan gerekli destek 
sağlandığı taktirde sistem üretilebilir olacaktır. Üretilecek sistemin altyapısını oluşturan radar 
sisteminin ise bazı gereklilikleri mevcuttur. Bu koşullar göz önünde bulundurularak, elektronik 
sistem uluslararası alanda kabul görmüş RF devre tasarım koşullarına göre dizayn edilmiş ve 
PCB basımı Türkiye’de bulunan firmalar aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.  Projede kullanılan 
FMCW radar tipi yüksek güçte darbeler kullanmadığından tehlikeli ışımalar meydana 
getirmeden insan vücudunda güvenle kullanılabilecektir. ICNIRP (Uluslararası İyonlaştırıcı 
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Olmayan Radyasyondan Korunma Komitesi) tarafından yapılan çalışmalar ve ISO100 
standardı baz alındığında 1500-100.000 MHz arasında çalışan FMCW radar sistemlerinin 
ICNIRP sınırlarına uyarak insan sağlığını ve çevreyi tehdit etmediği bildirilmektedir. [9] 

                7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 
Şekil 8 Maaliyet Analizi 

 
Şekil 9 Proje Zaman Planlaması 

                8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

RF dalgalarının kullanılacağı FMCW radar sistemi tabanlı cihaz, fizyolojik sinyallerin tespitini 
sağlayarak insanların hem solunum hem de dolaşım sistemlerinin mevcut durumuna dair 
verileri yansıtılabilecektir. Bu nedenle, medikal sektörde kalp ve solunum hastalıklarının tanı 
ve takibinde kullanıma sunulabilecektir. Cihazın küçük, taşınabilir yapıda olması ve 
profesyonel kullanım yetkinliği gerektirmemesi sebebiyle hastane ve evde bakım gibi 
ortamlarda kullanılabileceğinden, medikal sanayi öncelikli hedef kitle durumundadır. 
Oluşturulacak sistemin temeli bir radar sistemi olduğundan insan vücudundan veri almak için 
farklı sektörlerde de kullanıma sunulabilecektir. Savunma sanayisinde düşmanın belirlenmesi 
ve duygu durumunun tespit edilmesi gibi amaçlara hizmet edecek şekilde kullanılabilecektir. 
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Sistem, insansız hava araçlarına da entegre edilerek sahada görev alabilecektir. Hizmet 
sektöründe kullanılmak üzere müşteri memnuniyetini ölçen ve çalışan performansının uzaktan 
kontrol edilebilen duygu tespit sistemleri oluşturulabilecektir. Ayrıca geliştirilen sistem araç 
kullanımı (araba, iş makinesi, uçak vb.) esnasında bireylerin uyuklama, sinirlenme, 
heyecanlanma gibi durumlarda işlerine odaklanmalarını sağlamak amacıyla uyarıcı bir sistem 
olarak da kullanılabilecektir. 

               9.Riskler 
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