
15-18 Ekim 2015
Vogue Hotel Bodrum, Muğla

185

Sinyal İşleme 3 2. Gün / 16 Ekim 2015, Cuma

Elektrookülogram Sinyalleri İçin Saysal Sinyal İşleme ve Snflandrma 
Çalşmas 

Digital Signal Processing and Classification Study for 
Electrooculogram Signals 

Poyraz Alper Öner 1, Serkan Gürkan 2, Ayhan İstanbullu 1,   
Seydi Doğan1 

1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 
Balkesir Üniversitesi 

alper_oner@yahoo.com , iayhan@balikesir.edu.tr , dogans@balikesir.edu.tr 
 

2 Elektrik-Elektronik Bölümü 
Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu 

serkangurkan@mynet.com   
 
 

Özetçe 
Bu çalşmada; elektronik bir donanm ile kaydedilen 
elektrookülogram sinyalleri saysal sinyal işleme teknikleri ile 
işlenmiş ve en yakn komşuluk yöntemi ile snflandrlmştr. 
Saysal sinyal işleme teknikleri ile sinyale ait DC bileşen 
bastrlmş, farkl algoritmalar kullanlarak filtreleme 
yaplmş ve snflandrma işlemi gerçekleştirilmiştir. 
Geliştirilen yazlm ile farkl algoritmalar kullanlarak 
yaplan filtreleme işlemlerinin arasndaki farklar 
incelenmekte olup farkl öğrenme kümeleri seçilebilmektedir. 
Çalşmann; ALS hastalar için geliştirilen iletişim kanal ve 
insan bilgisayar arabirimi çalşmalarnda etkin şekilde 
kullanlabileceği değerlendirilmektedir. 

Abstract 

In this study, EOG signals recorded by an developed 
electronic hardware are processed by digital signal 
processing techniques and classified with Nearets Neighbor 
method. The DC component of the signal is suppressed with 
the digital signal processing techniques, and filtered with 
different algorithms, a classification is performed. The 
difference between the filtering processes can be analyzed 
with different algorithms by using the software that is being 
developed. This study can be used effectively on the human 
computer interface application.  

1. Giriş 
İnsan gözünde, lens sisteminin şğ üzerine odakladğ bir alc 
(reseptör) katman vardr.  Alclarn üzerlerine şk 
düştüğünde; sinir sistemi, aldğ sinyali beyindeki görsel bölge 
(visual cortex)’ye  iletir. Göz yuvar, göz çukurundaki alt 
kasn etkisiyle hareket eder. Bu hareketler hzl ve ksa 
hareketler, yumuşak hareketler, baş hareketiyle gerçekleşen 
sibular hareketler ve yakna odaklanmayla meydana gelen 
yaknsama hareketleridir. Elektrookülogram (EOG); göz 
hareketleri ile oluşan kornea–retina arasnda yer alan ve 
hiperpolarizasyon ve depolarizasyonlardan kaynaklanan 
kornea-retina potansiyelidir [1]. Bu potansiyel bir dipolle 

modellenebilmektedir.   Şekil 1’de insan gözü ve EOG’nin 
dipol modeli gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: İnsan gözü ve EOG’nin dipol yaps 

Kaynaklarda farkllk olmasna rağmen EOG sinyalleri 
yaklaşk 0-100Hz frekans bandnda ve genlikleri 50-3500 µV 
civarndadr. Yatay ve düşey EOG sinyalleri göz hareketiyle 
değişmektedir. 1 derecelik hareket yatayda 16 µV, düşeyde 14 
µV genlik değişimine neden olmaktadr. EOG ile gözün bakş 
açs arasnda yatayda 45, düşeyde –38,7 ve 30,7 derecelerde 
lineer bir ilişki ölçülmektedir [2]. 

Amyotrofik lateral sklerosis (ALS) gibi motor nöron 
rahatszlğa sahip hastalarn dş dünya ile iletişimlerinde EOG 
tabanl sistemler önemli bir yer tutmaktadr. Bu kapsamda 
gerçekleştirilen çalşmalarda, biyopotansiyel sinyal alglama 
safhasndan sonra sinyallerin snflandrlarak alglanmas ve 
hastann ihtiyaçlarn ifade eden komutlara çevrilmesi 
gerekmektedir. Gerçekleştirilen bu çalşma, ileride 
gerçekleştirilecek insan bilgisayar arabirim (İBA) 
uygulamalarna altyap teşkil edecektir. 
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Şekil 2: Elektrotlarn yerleşimi ve kullanlan elektronik donanmn blok şemas  [3] 

 
2. EOG Sinyallerinin İşlenmesi 
2.1. Kullanlan Elektronik Donanm 

EOG sinyallerinin alglanabilmesi için kullanlan elektrotlarn 
yerleşimi ve elektronik donanmn blok şemas Şekil 2’de 
verilmiştir. Sağ göz üstü referans kabul edilmiş olup dikey ve 
yatay sinyaller için birer çift Ag/Cl elektrot kullanlmştr.  

Elektronik donanmda yatay ve dikey kanallara ait sinyaller 
elektrotlar yardmyla alnmş, bir biyopotansiyel sinyal 
yükselteci yardmyla yükseltilmiş, bir mikrodenetleyicinin 
analogtan saysal dönüştürme birimine uygulanmştr. 
Mikrodenetleyici birimi EOG sinyaline ait verileri saysal 
biçimde bilgisayara aktarmaktadr.  

Bu donanm ile alnan EOG sinyalleri her bir göz hareketi için 
251 adet örnekten oluşan 10 adet küme şeklinde 
kaydedilmiştir. Öğrenme kümesini oluşturacak bu kaytlar 10 
farkl denekten alnmştr. 

2.2. Öğrenme Kümesine Ait Veriler 

10 farkl denekten alnan EOG sinyalleri .txt dosyalar 
şeklinde kaydedilerek geliştirilen bir bilgisayar arayüzü 
tarafndan kaydedilmiş ve veriye ait her bir eleman 10x251 
büyüklüğündeki matrise yazlmştr. Matrisin her bir satr 
öğrenme kümesine ait EOG sinyalinin elemanlarn 
içermektedir.  

Oluşturulan öğrenme matrisine ait sinyaller grafiksel olarak 
incelendiğinde (örnekte aşağ bakma ile oluşan EOG sinyali 
ele alnmştr) deneklerden alnan verilerin birbirlerine yakn 
ancak faz, genlik ve peryot olarak farkl olduklar 
görülmektedir. Ayn zamanda elektronik donanm ile DC 
seviyenin tam olarak bastrlamadğ ve kanal gürültüsünün 
filtrelenemediği görülmektedir. Şekil 3’te verilen sinyaller 
gözün aşağ hareketi ile elde edilen ve dikey kanala ait 
sinyallerdir. 

Kaydedilen öğrenme sinyallerinin Şekil 1’de verilen dipol 
yapsyla uygun olduğu ve karşya bakma annda 130-140 mV 
genlik aralğnda bir sinyal elde edilirken, aşağ bakma annda 
negatif yönde 40-50 mV arasnda bir değişim oluştuğu 
görülmüştür. 

2.3. Saysal Sinyal İşleme İle DC Seviyenin Bastrlmas 

Öğrenme kümesine ait EOG matrisindeki her bir satrn 
ortalama değeri hesaplanarak matristeki her bir elemandan 
çkarlmş ve sonuçta DC seviyesi bastrlmş EOG sinyaline 
ait yeni bir matris elde edilmiştir. Ortalama değerin bulunmas 
için (1) numaral eşitlikten yararlanlmştr. Elde edilen DC 

seviyesi bastrlmş EOG elde edilen sinyal şekli Şekil 4’te 
verilmiştir. Bu sinyal şekillerinde kanal gürültüsü daha 
belirgin olarak görülmektedir. 
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Şekil 3: Öğrenme kümesine ait EOG sinyallerinin ham hali 

 

 
Şekil 4: Öğrenme kümesine ait EOG sinyallerinin DC ofseti 

bastrlmş hali 

2.4. Saysal Filtreleme İle Kanal Gürültüsünün 
Bastrlmas  

50Hz kanal gürültüsünün saysal olarak bastrlmas için iki 
ayr filtreleme algoritmasndan yararlanlmştr. Birinci 
algoritmada hareketli ortalama alma yönteminin özel hali olan 
Hanning filtrelemesi, ikinci algoritmada ise Butterworth 
filtreleme yöntemi kullanlmştr. Hanning filtreleme 
algoritmasna ait yap Şekil 5’te verilmiştir. 

 
Şekil 5: Hanning filtreleme Algoritmas 
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Verilen Hanning filtresine ait transfer fonksiyonu (2) numaral 
eşitlikte verilmiştir [4]. 

                  [ ]2121
4
1)( −− ++= zzzH                             (2) 

Transfer fonksiyonunun z=-1 noktasnda iki sfr olduğu 
görülmektedir. Tjez ω= ifadesi yerine yazlrsa; 

                  [ ]ωωω 221
4
1)( jj eeH −− ++=                      (3) 

ve ωωω sincos je j −=−  değeri (3) nolu eşitlikte yerine 
yazlarak; 

                  [ ]ωωω jeH −+= )cos1(
2
1)(                         (4) 

eşitliği elde edilebilir. Bu eşitlik filtrenin genlik ve faz 
kaymasn göstermektedir. Hannig filtreleme algoritmasnn 
ayrk zamanda kullanm için (5) numaral eşitlikten 
yararlanlmştr [5]. 

       [ ])2()1(2)(
4
1)( −+−+= nxnxnxny                      (5) 

Hanning filtresinin DC seviyesi bastrlmş EOG matrisine 
uygulanmas ile filtrelenmiş verilerin bulunduğu yeni bir 
matris elde edilmiştir. Bu matrisin ilk kümesine ait filtrelenmiş 
ve filtrelenmemiş sinyaller Şekil 6’da görülmektedir. 
Sinyallerden küçük bir faz kaymas oluştuğu ancak 
gürültülerin belirgin bir şekilde bastrldğ görülmektedir. 

 
Şekil 6: Hannig filtreleme algoritmasnn etkisi 

Yüksek frekansl gürültü bileşenlerinin bastrlmas için 
kullanlan ikinci algoritma ise Butterworth filtrelemesidir. Bu 
algoritmada (6) numaral genel eşitlik yazlabilir. 
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Alçak geçiren saysal Butterworth filtresi için ; 
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filtre katsaylar ile 0,1Hz kesim frekans sağlanabilir. 
Butterworth filtreleme algoritmasnn ayrk zamanda kullanm 
için (8) numaral eşitlikten yararlanlmştr. 

 )2(4113.0)1(1581.1)1(2445.0)( −−−+−= nynynxny      (8) 

Butterworth filtresinin DC seviyesi bastrlmş EOG matrisine 
uygulanmas ile filtrelenmiş verilerin bulunduğu yeni bir 
matris elde edilmiştir. 

 

Şekil 7: Butterworth filtreleme algoritmasnn etkisi 

Bu matrisin ilk kümesine ait filtrelenmiş ve filtrelenmemiş 
sinyaller Şekil 7’de görülmektedir. Sinyallerden faz 
kaymasnn Hanning filter ile hemen hemen ayn olduğu ancak 
gürültülerin bir miktar daha bastrldğ görülmektedir. 

2.5. Öğrenme Kümesinin Oluşturulmas 

DC seviyesi bastrlmş EOG matrisine ait kümeler 
incelendiğinde göz hareketinin başlama ve bitiş anlarnn tespit 
edilmesi gerektiği görülür. Örnek küme olarak aşağ bakma 
sinyalleri kullanldğnda sinyalin 0 noktasndan 40-50 mV 
düşerek tekrar 0’a yükseldiği görülür. Hareket peryodu için 61 
örneğin yeterli olacağ düşünülerek önce sinyalin minimum 
değeri belirlenmiştir. Minimum değere ait matris adresinin 30 
örnek gerisinden başlayarak, 30 örnek ilerisine kadar alnacak 
toplam 61 örnek aşağ bakma matrisini oluşturacaktr. Bu 
durum Şekil 8’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8: Aşağ bakma sinyalinin başlangç ve bitiş noktalarnn 
tespiti 

10 farkl denekten alnan aşağ bakma sinyallerinden ilkine ait, 
başlangç ve bitiş noktalar belirlenmiş sinyal Şekil 9’da 
verilmiştir. 
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On farkl denekten alnan aşağ bakma verilerinin DC 
bileşenlerinin bastrlmas, filtrelenmesi ve başlangç-bitiş 
noktalarnn tespit edilmesiyle öğrenme matrisi oluşturulmuş 
oldu. Öğrenme matrisi 10 adet 1x61 boyutunda matristen 
oluşmaktadr.  

 

Şekil 9: Aşağ bakma matrisinde ilk sinyal 

3. Snflandrma 

3.1. En Yakn Komşuluk Yöntemi 
Öğrenme kümesine ait matris elde edildikten sonra en yakn 
komşuluk yöntemi ile test kümesi öğrenme kümesi ile 
Snflandrlmştr. En yakn komşuluk yöntemi, test noktas ile 
öğrenme noktas arasndaki öklid uzaklğn hesaplama 
temeline dayanmaktadr. Öklid uzaklğ için (9) numaral 
eşitlik kullanlmştr. 
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9 numaral eşitlikten faydalanlarak test matrisi ile 10 adet 
öğrenme matrisinin her bir eleman arasndaki öklid 
uzaklklar bulunmuş ve en küçük uzaklk esas alnmştr. 
Uzaklğn öğrenme kümelerinden birine ait olup olmadğ 
yorumunu yapabilmek için eşik değer 75 olarak belirlenmiştir. 
Eşik değer edinilen tecrübelere dayal olarak belirlenmiştir. 

3.2. Geliştirilen Snflandrma Arayüzü 
Saysal sinyal işleme ve snflandrma işlemleri için C# ile bir 
yazlm geliştirilmiştir. Yazlm ile öğrenme kümeleri 
değiştirilerek farkl sinyaller sisteme öğretilebilmektedir. Eşik 
değer değiştirilerek başarma etkisi incelenebilmektedir. Ayn 
zamanda DC bileşen bastrma ve filtreleme işlemleri 
yaplabilmektedir. Farkl filtreleme algoritmalar seçilerek 
aralarndaki farklar gözlenebilmekte ve verilerin tamam MS 
Excel programna aktarlabilmekte ve gerektiğinde 
kullanlabilmektedir. Geliştirilen yazlma ilişkin ekran 
görüntüsü Şekil 10’da verilmiştir. 

Ekran görüntüsünde test sinyalinin öklid uzaklğnn en küçük 
değerinin 22,23 olarak bulunduğu görülmektedir. Bu değer 
eşik değerimiz olan 75’in altnda olduğu için aşağ bakma 
sinyali olarak kabul edilmiştir. Çalşmada sisteme 40 farkl test 
verisi uygulanmş ve test verileri %95 orannda bir başarmla 
snflandrlmştr. 

4. Sonuçlar 
Biyolojik sinyallerin işlenmesinde en büyük problemlerden 
biri kanal gürültüsünün ve elektronik donanmn neden olduğu 
DC bileşenin bastrlmasdr. Yaplan çalşma ile DC seviye 

saysal sinyal işleme yöntemleri ile bastrlmş ve kanal 
gürültüsü birkaç farkl saysal filtre algoritmas ile başarl bir 
şekilde filtrelenmiştir. Yüksek hz ve yeterli bastrma 
özelliğinden dolay çalşmada Hanning ve Butterworth 
filtreleme algoritmalar kullanlmştr. Sinyalin 
snflandrlmas için en yakn komşuluk yöntemi kullanlmş 
ve yüzde 95 orannda bir başarm sağlanmştr. Tercih edilen 
snflandrma yönteminde eşik değerin ayarlanabilir olmas ve 
öğrenme kümesinin de değiştirilebilir olmas farkl sinyallerin 
değerlendirilmesine olanak sağlamştr. Tüm verilerin 
gerektiğinde kullanlmasn sağlamak üzere MS Excel’e 
aktarlmas sağlanmş ve sisteme ilave bir fonksiyon 
kazandrlmştr.   

Çalşmann bir sonraki aşamas olarak düşünülen insan 
bilgisayar arabirim (İBA) uygulamasnda sanal bir klavye 
gerçekleştirilmesi ve sistemin bilgisayardan bağmsz bir 
şekilde gerçekleştirilmesi planlanmaktadr. Sanal klavye ve 
gömülü elektronik sistem ile taşnabilir bir platform 
gerçekleştirerek; ALS rahatszlğna sahip hastalarn dş dünya 
ile iletişimlerine destek olunmas planlanmaktadr. Planlanan 
sistem gerçek zamanl veri ile çalşacak ve hastalarn 
ihtiyaçlarn karşlamaya yardmc olacaktr. 

 
Şekil 10: Geliştirilen snflandrma arayüzüne ait ekran 

görüntüsü 
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