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Biyoelektrik işaretlerin sağlkl biçimde kullanlabilmesi
için öncelikle hangi amaca yönelik çalşma yaplyorsa buna
göre sinyallerin toplanmas gerekir. Bu durumda uygun
elektrot seçimine, elektrot saysna ve anatomik olarak
elektrotlarn hangi noktalara yerleştirileceğine dikkat edilir.
Elektriksel sinyallerin doğru biçimde elektronik ortama
taşnmas ve değerlendirilmesi ile amaca uygun cihazlarn
geliştirilmesi sağlanabilir.
Bu alanda literatürde yaplmş çalşmalardan bazlar
şunlardr: Mazumder ve Kundu (2012), ön kol üzerine
bağladklar 4 adet bipolar elektrot ile elde ettikleri yüzey
EMG sinyalleri ile rehabilitasyon amaçl çok kanall bir oyun
platformu geliştirmişlerdir. Bilek ekleminde yaplan
ekstensiyon,
fleksiyon,
addüksiyon
ve
abdüksiyon
hareketlerini bir bilgisayar oyununda kullanmşlardr[1]. Engin
ve Taşan (2014) önkol kaslarndaki EMG işaretlerini
kullanarak, çok işlevli protez el kontrolü için dört
snflandrma yöntemini incelemiştir[2]. Taşar, Kaya ve
Gülten (2014) bir kanall EMG sensörü ile ön kol kasndan
yüzey elektrotla alnan EMG işareti kullanlarak iki temel el
hareketinin (el açma ve kapama), temel bileşen analizi ile
snflandrlmas konusunda çalşmş, anlamlandrdklar EMG
sinyalleri ile Matlab Grafik Ara Yüz programnda tasarlanan el
simülatörünün kontrolünü sağlamşlardr[3]. Tepe, Küçük ve
Eminoğlu (2012), sağlkl bir denekten alnan yüzey EMG
sinyallerini kullanarak farkl sabit hzlarda elin açma ve
kapama hareketini yaparken el açma-kapama sabit hz bilgisini
kestiren bir sistem tasarlamştr[4]. Güvenç ve Demir (2014),
kol EMG sinyallerinin örüntü tanma tabanl ve yapay sinir
ağlar ile snflandrlmasn çalşmştr.
Bu çalşmada insan kolunda bulunan kaslardaki elektriksel
aktiviteler ölçülerek bir mobil robotun yön ve hz kontrolü
gerçekleştirilmiştir. Burada literatürdeki diğer çalşmalardan
farkl olarak başparmaktan alnan sinyaller mobil aracn
hznn kontrolünde kullanlmştr.

Özetçe
Kola bağlanan elektrotlar yardmyla elde edilen
Elektromiyografi (EMG) sinyalleri değerlendirilerek klinik
tedavi süreçlerinde, biyomedikal çalşmalarda ve insanmakina etkileşimli cihazlarn geliştirilmesi gibi çeşitli
uygulamalarda kullanlmaktadr. Bu çalşmada ön kol
kaslarndaki EMG sinyalleri üç kanaldan eş zamanl
alglanarak bir mobil robotun yön ve hz kontrolü
gerçekleştirilmiştir. Son olarak elde edilen EMG sinyallerinin
frekans grafikleri açk bir şekilde sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler — EMG sinyali, önkol kaslar, frekans
cevab, devre tasarm, mobil robot kontrol.

Abstract
Electromyography (EMG) signals obtained from electrodes on
the forearm are evaluated for the usage several fields such as
clinical health processes, biomedical studies and devolvement
of human-machine interface devices. In this study velocity and
direction of a mobile robot is controlled by means of EMG
signals simultaneously obtained from three channels on the
forearm. Finally the frequency responses of EMG signals are
illustrated as graphs.
Keywords — EMG signal, forearm muscles, frequency
responce, circuit design, mobile robot control.

1. Giriş
Biyoelektrik işaretler hücrelerin yapsndaki elektrokimyasal
olaylarn sonucu görülür. Normalde bütün hücrelerin içi ile
dş arasnda elektriksel bir potansiyel fark vardr. Bu
potansiyel fark hücre fonksiyonlarnn başlatlmasnda ve
tetiklenmesinde kullanlr. Dinlenim esnasndaki potansiyel
fark, membran potansiyeli olarak adlandrlr.
Kas hücreleri uyarldklarnda sinir hücreleri gibi aksiyon
potansiyeli oluşur. Kaslar kaslrken uyarldklarnda kas
fibrillerinde oluşan aksiyon potansiyeli kas fibrili boyunca
yaylr. Bir grup hücrenin aksiyon potansiyelleri çeşitli
elektrotlar ile alglanabilir. Basit olarak bileğe ekstensiyon
hareketi yaptrldğnda bu hareketten sorumlu kas/kas
grubunu oluşturan hücrelerde sürekli bir aksiyon potansiyeli
görülecektir. Bu aksiyon potansiyelleri çeşitli elektrotlar
yardmyla alglanabilir.

2. EMG Sinyallerinin Toplanmas
Yaplmas planlanan çalşma için öncelikle EMG sinyallerinin
yaps ve kaynağ tannmaldr. Ön kol üzerinde yer alan
kaslarn düzeni, görevlerini tanmak yine bilinmesi gereken
unsurlardandr. Bu bölümde belirtilen hususlar ile birlikte
EMG sinyallerinin elektronik ortama taşnmas ve analog
olarak işlenmesi için gerekli devre yaplar yer almaktadr.
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Tablo 1: Uygulamadaki el-bilek hareketleri yerinde getirmede
görevli kaslar.

2.1. EMG Sinyalleri
Sinir sistemi çeşitli fiziksel hareketlerin yerine getirilmesinde
kaslar etkin biçimde kullanr. Beyin tarafndan sinir sistemi
üzerinden gönderilen uyarc sinyaller, motor ünite aksiyon
potansiyelleri
(MUAP) tarafndan kaslarn kaslmas
gerçekleşir. Kaslma ile beyinden gönderilen bilgi kasa bağl
eklem üzerinde harekete dönüşür.
Kaslarda elde edilen EMG sinyalleri kaslarn kaslma ve
serbest durum sinyalleri incelenerek, normal değer aralğnda
olup olmamas çeşitli sorunlarn belirlenmesinde kullanlr.
Ayrca fizik tedavi ve rehabilitasyon çalşmalarnda bu
değerler sürekli takip edilip hastann normal değer aralğna
ulaşp ulaşmadğ ve kas aktivitelerini geri kazanma durumlar
değerlendirilir.

- E. Carpi Radialis Longus*
Bilek
- E. Carpi Ulnaris*
Ekstensiyonu
- E. Digiti Minimi
- E. Pollicis Longus
- F. Carpi Radialis*
Bilek
- F. Carpi Ulnaris*
Fleksiyonu
Superficialis
- F. Digitorum Profundus
Başparmak
- A. Pollicis Longus
Abduksiyon
- A. Pollicis Brevis**
*
Hareketi gerçekleştirmede birincil kaslar.
**
El kaslar grubunda yer alr.

2.2. Ön Kol Kaslar

2.3. EMG Elektrotlarnn Yerleşimi

Ön kol olarak adlandrlan bölgede, dirsek eklemi ve bilek
arasnda yerleşmiş, toplam 20 adet kas bulunmaktadr. Bu
kaslar, bilek, el ve parmak hareketlerinin gerçekleştirmesinde
rol oynar. Kolun dşa bakan(posterior) ksmnda 12, içe bakan
(anterior) ksmnda ise 8 adet kas bulunur. Kaslar ön kol
üzerinde katmanlar halinde yer almaktadr. Bir ksm kaslar
kolun yüzeyinde bulunurken bir ksm kaslar ise yüzeyden
daha derinlerde olup kemiklerin hemen üzerinde bulunur.

EMG sinyallerinin doğru analiz edilebilmesi için sağlkl bir
ölçüm yaplmas zorunludur. Yaplacak uygulamann
ihtiyacna göre uygun elektrot seçimi yaplmaldr. Robotik
uygulamalarda yüzey EMG kullanm yaygndr. Yüzey EMG
sinyalinin doğruluğunu belirleyen en önemli etkenlerden biri
gürültüdür. Gürültü, farkl genlik, biçim ve frekanslarda
görülebilir. Deri ve elektrot aras bölgenin iletkenliği,
çevredeki çeşitli elektronik cihazlarn yaydğ sinyaller, şebeke
gürültüsü, ölçüm esnasnda kablo veya elektrotun yerinden
oynamas ile oluşan hareket bozunumu, yan ve alt kas
gruplarndan gelen EMG sinyalleri, elektrotun ölçüm
yaplacak kas üzerine doğru yerleşimi EMG sinyalini etkileyen
en önemli unsurlardr [6,7].

Hareket

Görevli Kaslar
- E. Carpi Radialis Brevis*
- E. Digitorum
- E. Indicis
- Palmaris Longus
- F. Digitorum
- F. Pollicis Longus

Şekil 1: Ön kol kaslarnn yüzeysel görünümü.
Bileğin ekstensiyon, fleksiyon, abduksiyon, addüksiyon,
pronasyon ve supinasyon hareketleri bu kaslar yardmyla
gerçekleşir. Ayrca parmaklarn hareketini sağlayan kaslarn
büyük bir ksm yine bu bölgede yer alr.
Ön kol ve el üzerinde hangi hareketler izlenecekse ilgili
hareketi sağlayan kas veya kas grubu üzerinde EMG
sinyallerinin toplanmas gerekmektedir. Yüzeyde yer almayan
kaslardan EMG sinyalleri iğne elektrotlar yardmyla
toplanabilir. Eğer deri içerisinde müdahale gerektirmeyen
(non-invaziv) bir uygulama gerçekleştirilmek isteniyorsa, en
yakn bölgeden EMG sinyalleri toplanmaldr. Gerekli
durumlarda EMG snflandrma ve hareket tanmlama
çalşmalar yaplabilir.
Uygulamada kullanlan ekstensiyon, fleksiyon ve
başparmak abdüksiyonu hareketlerini yerine getirmede görevli
kaslar Tablo 1’de verilmiştir.

Şekil 2: Yaplan çalşmada yüzeysel elektrotlarn yerleşimi
Uygulamada bileğin ekstensiyon ve fleksiyon hareketleri
ile başparmağn abdüksiyon hareketinden faydalanlacaktr.
Her hareket için birer bipolar elektrot grubu kullanlacaktr.
2.4. Yüzey EMG sinyalleri ve Frekans Spektrumu
Yüzey EMG sinyalleri yoğunluk olarak 10Hz-500Hz frekans
aralğna
sahiptir.
Nyquist
kriteri
göz
önünde
bulundurulduğunda en az 1000Hz’lik bir örnekleme ile
sinyallerin alnmas gereklidir. Bu sebeple EMG sinyalleri 16
bit nicemleme ve 1000 örnek/sn örnekleme hznda NIUSB6003 veri toplama kart kullanlarak alnmştr. Şekil 3’te
ve Şekil 4’te toplanan EMG sinyallerine ait zaman grafikleri
ve frekans spektrumlar verilmiştir.
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2.5. Yüzey EMG Sinyallerinin Alnmas ve İşlenmesi
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Elektrotlardan elde edilen ilk sinyallere ham EMG sinyali
denir. Bu sinyallerin anlaml olarak kullanlabilmesi için
çeşitli işlemlerden geçirilir. Ayrca gürültü faktörlerinden de
ayrştrlmas gereklidir. Sinyal işleme çalşmalar analog ve
dijital olmak üzere iki türlü yaplabilir. Analog yaplan
çalşmalarda
temel
hareketlerin
varlğ
izlenip
değerlendirilebilir. Dijital sinyal işleme çalşmalarnda ise çok
daha ayrntl olarak hareketlerin analizini yapmak
mümkündür.
Uygulamada elektrotlardan alnan EMG sinyalleri bir
analog işlem devresinden geçirilmektedir. Analog işlem
devresi srasyla, INA114 enstrumantasyon yükselteci, yüksek
geçiren filtre (YGF), sinyal doğrultucu, alçak geçiren filtre
(AGF) ve çkş yükselteci birimlerinden oluşmaktadr.
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Şekil 3: Dinlenim annda ekstensör kas yüzey EMG ölçümleri
a) Zaman grafiği, b) Frekans spektrumu.
Şekil 3a’da elin açk tutulduğu dinlenim anndaki
ekstensör kaslar üzerinden alnan ham EMG sinyalinin zaman
grafiği, Şekil 3b’de ise bu sinyale ait frekans spektrumu
görülmektedir.
Şekil 4a’da ekstensiyon annda alnan ham yüzey EMG
sinyalinin zaman grafiği ve Şekil 4b’de de bu sinyale ait
frekans spektrumu görülmektedir.

Şekil 5: Uygulamada kullanlan analog işlem devresi.
Enstrumantasyon yükselteci, bipolar elektrottan aldğ fark
sinyalini 200 kat yükseltmektedir. Buradaki sinyal 100Hz’lik
bir yüksek geçiren filtreye uygulanp, sinyal doğrultucuya
girmektedir. Sinyal doğrultucu EMG sinyalini tek yönlü EMG
sinyaline dönüştürür. Tek yönlü EMG sinyali alçak geçiren
filtre devresine uygulandğnda sinyalin integrali alnr. Bu
sinyal
mikrodenetleyici
tarafndan
daha
kolay
yorumlanabilmesi için bir çkş yükseltecine uygulanmştr.

(a)

Genlik (V)

3. Mobil Robot Uygulama Düzeneği ve Sonuç
Mobil robot düzeneği, Şekil 6’da verilen blok diyagramda
görüldüğü üzere üç adet bipolar EMG elektrotu, üç adet
analog işlem devresi, mikrodenetleyici, bir çift motor sürücü
ve bir çift motordan oluşmaktadr. Uygulamada, üç kanaldan
alnan EMG sinyallerinden elde edilen genlik bilgisi ile mobil
robotun ilerlemesi ve sağa-sola hareketi sağlanmaktadr.
Elektrotlardan alnan ham EMG verileri ilk olarak analog
işlem devresine girer. Buradan elde edilen EMG sinyalleri
dsPIC30F4013 mikrodenetleyicisinin analog kanalna iletilir.
12 bit analog-dijital dönüşüm ile elde edilen dş kas değeri, iç

(b)
Şekil 4: Ekstensiyon annda ekstensör kas yüzey EMG
ölçümleri a) Zaman grafiği, b) Frekans spektrumu.
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kas değeri ve başparmak hareket kas değeri mobil robotun
motor hzlarn belirlemede kullanlr.

Sol = K 2 * A2net + K 0 * A0net

(1)

Sag = K 2 * A2net + K1 * A1net

(2)

Denklem 1 ve denklem 2’de yazlmsal olarak kullanlan
eşitlik verilmiştir. Denklemlerde belirtilen ‘A0net’, ‘A1net’,
‘A2net’ srasyla bilek ekstensiyon, bilek fleksiyon ve
başparmak abdüksiyon kaslarndan elde edilen net değerlerdir.
K0, K1, K2, alnan kas değerlerine göre motorlara uygulanacak
çkş sinyal değerinin belirlenmesine kullanlan katsaylardr.
Bu formül altnda sistem çalştrldğnda sadece başparmağn
abdüksiyon hareketi mobil robotun gaz pedal olarak davranr.
Parmağn hareketini sağlayan kas gerildikçe iki motor ayn
hzda hareket ederek robotun ilerlemesini sağlar. Fleksiyon
hareketi ile sol motorun hz arttrlarak robotun sağa dönmesi,
ekstensiyon hareketi ile de sağ motorun hz arttrlarak
robotun sola dönmesi sağlanr. Uygulamada alnan işaretler
saniyede 100 kez motor gerilimine dönüştürülmektedir.
Yaplan testlerde motor hz kontrolü başar ile
sağlanmştr. Mobil robotun sağa ve sola dönüşü sağlkl
olarak elde edilebilmektedir. Ekstensiyon annda bileğe küçük
bir aç yaptrma kontrol için yeterli genlik oluşturmaktadr.
Fakat fleksiyon annda sağlkl bir kontrol için bileğin daha
yüksek bir aç yapmas gerekmektedir. Bu durum motorlarn
hzlarn elde edilen EMG sinyallerinin farkl orant katsaylar
ile kullanlmas sonucu giderilmiştir. Ek olarak mobil robotun
sürekli ilerlemesi için başparmak kasnn da sürekli kasl
olmas gereklidir. Bu da zamanla parmağn yorulmasna neden
olmaktadr. EMG sinyallerinin gerilme durumlar ve süreleri
kullanlarak komut tabanl kontrol işlemi gerçekleştirilebilir.

Şekil 6: EMG kontrollü mobil robot blok diyagram.
Şekil 7’de srasyla bilek ekstensiyon, bilek fleksiyon,
başparmak abdüksiyon, bilek ekstensiyon ve başparmak
abdüksiyon, bilek fleksiyon ve başparmak abdüksiyon olmak
üzere 5 hareket için elde edilen gerilim değerleri grafik
üzerinde gösterilmiştir.
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Şekil 7: Bilek ve başparmak hareketleri ile elde edilen gerilim
grafikleri.
Dinlenim esnasnda (hareket olmadğ durum) ANG0
kanalndan dş kas değeri olarak 50mV’luk bir ortalama
gerilim görülmektedir. Bilek ekstensiyon hareketi ile bu
gerilim 1500mV değerlerine ulaşmaktadr. Ayn kanalda bilek
fleksiyon hareketinde 200mV, başparmak abdüksiyon
hareketinde ise yine 200mV’a varan gerilim değerleri
görülmektedir.
Her hangi bir kasa yönelik hareket gerçekleştirildiğinde
diğer kaslar üzerinde düşük de olsa bir miktar gerilim artş
görülebilmektedir. Buna göre alnan değerler orantl olarak
doğrudan motorlara aktarldğnda mobil robotun etkili
kontrolü sağlanamamştr. Bu nedenle her bir kanalda kontrol
amacyla kullanlacak değerleri belirlemede bir eşik değeri
kullanlmştr. Bu eşik değerleri ANG0, ANG1 ve ANG2
kanallar için srasyla 150 mV, 200 mV ve 300mV’tur.
Kanallardan elde edilen gerilim değerleri eşik değerinin
üstünde ise işleme alnarak net gerilim değerleri
bulunmaktadr. Aksi durumda ise net gerilim değeri 0 (sfr)
kabul edilmektedir.
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