15-18 Ekim 2015
Vogue Hotel Bodrum, Muğla
Sinyal İşleme 4

2. Gün / 16 Ekim 2015, Cuma

Farkl Duty-Cycle Oranlarndaki Uyaranlarn Durgun Durağan
Görsel Uyarlmş Potansiyellerin Bilgi Aktarm Hz Üzerindeki
Etkileri
The Effects of Information Transfer Rate in Steady State Visual
Evoked Potential in Stimuli that Different Duty- Cycle Ratio
Zeki Oralhan 1, Mahmut Tokmakç2
1

Türk Telekomünikasyon A.Ş.
zeki.oralhan@turktelekom.com.tr

2

Biyomedikal Mühendisliği
Erciyes Üniversitesi
tokmakci@ erciyes.edu.tr

Keywords — Brain computer interface, Steady state visual
evoked potential.

Özetçe
Elektroensefalografi (EEG) tabanl Beyin bilgisayar arayüzü
sistemleri (Brain Computer Interface-BCI), kullanclar
tarafndan kolay ve pratik uygulamaya sahip olmas ve hzl
cevap verebilmesinden dolay tercih edilmektedir. EEG
tabanl BCI sistemlerinde beyin sinyallerinden durgun
durağan görsel uyarlmş potansiyeller (Steady State Visual
Evoked Potential-SSVEP) temel alnp geliştirilen tipleri
mevcuttur. Bu çalşmada, SSVEP temelli BCI sistemleri için
en ideal uyaran duty cycle orann araştrlmaktadr.
Deneyimizde 10 Hz sabit frekasnda yanp sönen LCD (Liquid
Crystal Display) ekrandaki uyaran kullanlmştr. Bu uyaran
%20, 40, 50, 60 ve 80 duty cycle oranlarnda uygulanmş ve
denek tarafndan 5’er saniye süre ile baklmştr. Elde edilen
EEG kaytlar ön işleme tabi tutularak filtrelenmiş ve veriler
üzerinde kanonik korelasyon analizi yöntemi uygulanmştr.
%40 duty cycle oranna sahip uyarandan ortalama olarak
%91.18 orannda doğruluk ve 27.86 bpm bilgi aktarm hz
elde edilmiştir.

1. Giriş
Beyin bilgisayar arayüzü (Brain Computer Interface-BCI)
sistemleri, çeşitli nedenlerle motor kas hareketlerini
kullanamayan hastalar için veya günlük hayat kolaylaştrmak
için geliştirilmektedir [1]. BCI sistemleri elektroensefalografi
(EEG) manyetoensefalografi (MEG), pozitron emisyon
tomografisi (PET), fonksiyonel manyetik rezonans
görüntüleme (fMRI), optik görüntüleme yannda, yakn kzl
ötesi spetroskopisi, elektrokortigografi (ECoG) temelli olarak
geliştirilmektedir. Basitliği ve verimli cevaplar vermesi
nedeniyle EEG temelli beyin bilgisayar arayüzü sistemleri
üzerinde çalşmalar daha yoğundur [2].
EEG temelli BCI sistemleri, durgun durağan görsel
uyarlmş potansiyeller (Steady State Visual Evoked
Potentials-SSVEP), Yavaş kortikal potansiyeller, P300 ile
tetiklenen potansiyeller, μ ve β ritmleri, Kortikal nöronlarn
doğrudan uyarm olarak snflandrlabilirler [3].
SSVEP 4 Hz ile 75 Hz arasnda yanp sönen uyaranlar ile
elde edilmektedir [4]. SSVEP temelli BCI çalşmalarndan Lee
ve arkadaşlar 13.16 Hz frekans değerinde, duty cycle
değişimleri ile SSVEP cevaplarn incelemiştir[5]. Wu ve
arkadaşlar farkl uyaran tiplerinin sv kristal ekran (LCD),
katod şnl tüp (CRT) ekran üzerindeki uyaranlar ve LED’li
uyaranlardaki SSVEP cevaplarn incelemiştir[6]. Wu farkl
duty cycle oranlarnda, SSVEP cevaplarndaki değişimleri
spektral güç yoğunluğu metodu ile incelemiştir [7]. EEG
tabanl BCI sistemlerde görsel uyaranla ilişkilendirilen
komutun hzl bir şekilde icra edilmesi önem kazanmaktadr.
Bundan dolay, BCI sistemlerde bilgi transfer hz
(Information Transfer Rate-ITR) önemli ve belirleyici bir
parametredir [8]. Bu çalşmada, uyarann duty cycle değerinin
bilgi transfer hzna etkisi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler — Beyin bilgisayar arayüzü, Durgun
durağan görsel uyarlmş potansiyel.

Abstract
EEG based brain computer interface (BCI) systems are
preferred, because It has pratical application by users and
has a good response. Steady state visual evoked potential
(SSVEP) can be used for BCI systems. In this study we
investigated the best duty cycle ratio of ideal stimuli.In the
experiment, flicker had 10 Hz frequency on the LCD. This
flicker got 20%, 40%, 50%, 60% and 80% duty cycle ratio
during the experiment. Participants gazed to flicker 5 second
for each condition. EEG signals was filtered in preprocessing
session after that Canonical Correlation Analysis (CCA)
method was applied on datas. According to the CCA, the best
average accuracy and Information transfer rate (ITR) were
91.18% and 27.86 bpm respectively.
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2. Yöntemler

sonra sonlamştr. Her oturum, denekler tarafndan 3 defa
tekrarlanmştr.

SSVEP sabit bir frekansta tekrarlayan görsel uyarana bakma
neticesinde elde edilen beyin tarafndan verilen elektriksel bir
cevaptr. Uyaran, bir ekran üzerinden veya LED’li (Light
Emitting Diode) bir mekanizmadan oluşabilir. SSVEP saçl
deri üzerinden EEG kayt şeklinde alnabilir. Ayrca SSVEP
uyarann ayn frekansnda ve/veya harmonikleri olarak elde
edilir[3].

2.4. EEG Kaytlarnn Analizi
Öncelikle EEG kaytlar, MATLAB ortamnda 7.dereceden 5
Hz – 20 Hz aralğnda band geçiren butterworth filtre ile ön
işleme tabi tutularak gürültüden ve bozucu etkilerden
arndrlmştr. Daha sonra, Kanonik Korelasyon Analiz
yöntemi datalarn incelenmesinde kullanlmştr. Bu metodun
kullanlma tercihi olarak, Spektral güç yoğunluğuna göre daha
yüksek seviyelerde ortalama doğruluk oran veriyor
olmasndan dolaydr [9].
Kanonik Korelasyon Analizi, iki farkl değişken
setinin arasndaki ilişkilerin incelenmesinde kullanlan bir
yöntemdir.
Çok kanall EEG sinyalleri X değişkeni ile, Y
değişkeni ile de referans sinyalleri tanmlanrsa, ağrlk
vektörleri �� ve �� olmak üzere, X ve Y’nin lineer
kombinasyonlar arasndaki maksimum korelasyon hesaplanr.

Bu çalşmada, üç sağlkl normal görme yeteneğine sahip
erkek deneklerden oluşan gönüllüler deneye katlmştr.
Deneklerin yaş ortalamas 26.5 olup, psikiyatrik herhangi bir
hastalk geçirmemişlerdir.
2.1. Uyaran Düzeneği
Bu çalşma için kendi özgü bir uyaran yazlm yaplmştr. Bu
uyaran yazlm için Microsoft Visual Studio 12.0
kullanlmştr. Bu arayüz araclğ ile uyaran says, uyaran
frekans ve uyaran duty cycle oran değiştirilebilmektedir.

��� , �� ) = argmax�corr (X�� , ��� ��
(1)

2.2. Veri Kayd

Bu noktada, yapay harmonik frekanslarndaki
sinyaller, sinüs ve kosinüs sinyallerinden üretilmiş olup
referans sinyal olarak kullanlacaktr. Ayrca faz kaymasn
önlemek için kosinüs sinyalleri kullanlmştr. Burada �� ile
gösterilen referans sinyali, K toplam harmonik says olmak
üzere 2.denklemde gösterilmiştir.

EEG verisi 19 adet Ag/Ag-Cl elektrodun 10-20 uluslar aras
elektrot yerleşim sistemine göre saçl deri üzerine
yerleştirilmiştir. Referans elektrotlar sağ ve sol kulak uçlar
olarak belirlenmiştir.
EEG verisi Nihon Kohden 1200 Neurofax marka ve
modelli EEG kayt cihaz tarafndan 500 Hz örnekleme
frekans ile kayt altna alnmştr.
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Snflandrma için, X ve her bir referans sinyal ��
Kanonik Korelasyon yönteminde giriş olarak belirlenmiş ve
maksimum korelasyon değerli C değeri çkş olarak
hesaplanmaktadr.

2.3. Deney Prosedürü
Deney 18,5 inç bir ekranda beliren 8 adet uyarandan
oluşmaktadr. Şekil 1’ de ekran üzerinde görülen her bir
uyaran için farkl frekanslar belirlenmiştir.

� � ��� ��

� � 1, 2, … , ��

(3)

�� , �� , …, �� referans sinyalleri için �� Kanonik Korelasyon
sonucudur.

Bu çalşmada ayrca ağrlk vektörü �� beyin
haritalanmas için kullanlmştr. O1, O2 ve Oz kanallar ilk 3
yüksek SSVEP cevapl kanallar olduğu görülmüş olup,
sonuçlar ksmnda bu 3 kanaldan elde edilen veriler
kullanlmştr.
Böylece Kanonik korelasyon analizinde, uygulanan
tüm frekans değerleri için katsay hesaplanmakta; en yüksek
katsaynn hesaplandğ frekans, kullancnn seçtiği frekans
olarak kabul edilmektedir.
Bir Beyin Bilgisayar Arayüzünün verimliliği ve
etkinliği bilgi aktarm hzlar ile doğru orantldr. Bilgi
aktarm hz (ITR- Information Transfer Rate) 4. ve 5.
denklemlerdeki şekilde formülüze edilmiştir.

Şekil 1. LCD ekran üzerindeki uyaranlarn görünümü
Uyaranlar 5 Hz ile 20 Hz arasnda rastgele
belirlenen frekans değerlerinde yanp sönmektedir. Yalnzca 3
numaral uyarann frekans değeri 10 Hz olarak belirlenmiştir.
Deney boyunca deneklerden sadece 10 Hz olarak belirlenmiş
uyarana bakmalar istenmiştir. Denekler %20, 40, 50, 60 ve 80
duty cycle oranlarnda yanp sönen uyaranlara bakmşlardr.
Her bir denek 5 farkl duty cycle orannn rastgele gelmesiyle,
her durumda 5 saniye boyunca uyarana bakp 3 saniye
dinlemektedirler. Böylece deneyin bir oturumunda 37 saniye

�1 � �� (4)
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3. Sonuçlar
Gönüllü üç denek üzerinde yaplan ve 10 Hz lik sabit
frekanstaki ve farkl duty cycle oranlarnda yanp sönen
uyarana baklarak gerçekleştirilen deneyde, SSVEP
değişimlerini Tablo 1’deki doğruluk oran ve ortalama bilgi
aktarm hzlar görülmektedir. Buna göre, 10 Hz frekansna
sahip bir uyaran için en yüksek doğruluk oran (ort. % 91.18)
ve en yüksek bilgi aktarm hz (ort. 27.86 bpm) uyarann
%40’lk duty-cycle değerinde elde edilmiştir.

Burada K ekran üzerindeki uyaran saysn temsil
etmektedir. P ise, doğruluk orann göstermektedir. S ise,
uyarana bakma süresini işaret etmektedir. Bu çalşmamzdaki
offline deneyimizde S süresi 5 saniye olarak alnmştr.

Tablo 1: Deney sonucunda elde edilen ortalama doğruluk ve ortalama bit aktarm hzlar
Duty
Cycle
Oran
20%
40%
50%
60%
80%

Denek 1
Ortalama
Ortalaman
Doğruluk Bilgi Aktarm
(%)
Hz (bpm)
76.30
18.54
29.23
92.97
89.93
26.95
80.99
21.18
78.73
19.88

Denek 2
Ortalama
Ortalaman
Doğruluk Bilgi Aktarm
(%)
Hz (bpm)
66.93
13.87
24.98
87.07
82.03
21.79
75.61
18.17
67.71
14.23

Buradaki ortalama bilgi aktarm hznn artş
önemlidir. Bilgi aktarm hznn ekranda beliren uyaran says
önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrca offline deney analizinde
uyaran bakş süresi 5 saniye olduğundan bu parametrede bilgi
aktarm hzn etkilemektedir. Bilgi aktarm hz, %50 duty
cycle oranna göre %40’lk duty cycle oranna sahip uyaranda
ortalama değer olarak %10,36 orannda bir artş göstermiştir.
Bu çalşma, beyin bilgisayar arayüzü sistemleri için
bilgi aktarm hzlarnn duty cycle oran ile geliştrilebileceğini
göstermiştir. Bundan sonraki çalşmalarda denek says
artrlp, EEG alfa ve beta bandndaki diğer frekans
değerlerinde çalşma yaplarak, duty cycle oran ile frekans
değeri arasndaki ilişkiler ortaya konulabilir.

Denek 3
Ortalama
Ortalaman
Doğruluk Bilgi Aktarm
(%)
Hz (bpm)
80.38
20.82
29.64
93.49
90.45
27.33
84.29
23.18
78.47
19.73

Ortalama
Ortalama
Ortalaman
Doğruluk Bilgi Aktarm
(%)
Hz (bpm)
74.54
17.60
27.86
91.18
87.47
25.25
80.30
20.77
74.97
17.83
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