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Özetçe 
Taramal EMG kaytlarnda ayn anda birden fazla motor 
ünite aktivitesi kaydedilmektedir. Sadece tek bir tarama 
sinyaline bakarak faz süresinin doğru şekilde belirlenebilmesi 
pek mümkün olmamaktadr. Bunun için ilgi alan dşnda olan 
motor ünite aktivitelerinin filtrelenmesi gerekmektedir. Bu 
çalşma ile taramal EMG sinyallerinde faz süresinin doğru 
belirlenebilmesi için taramal EMG aktivite koridoru ortaya 
çkarlarak, kaydedilen sinyallere dalgack dönüşümü temelli 
gürültü temizleme, özilişki fonksiyonu temelli sinyal kesme 
konumlar belirleme ve krpma filtresini içeren bir yöntem 
geliştirilmiştir. Kullanlan veriler normal bireylerden ve 
noromüsküler hastalğa sahip kişilerden kaydedilmiş olup 
toplam 20 taramal EMG kayd içermektedir.  
 
Anahtar Kelimeler — Taramal EMG; nöromüsküler 
hastalklar; aktivite koridoru; özilişki fonksiyonu; dalgack 
dönüşümü; gürültü temizleme. 

Abstract 
There are more than one motor unit activities recorded 
simultaneously during scanning EMG recordings. It is not 
possible to determine the phase duration correctly by 
inspecting only one sweep. The other motor unit activities, 
which are out of interest, should be filtered for this purpose. 
In this study, a new method is developed by revealing the 
activity corridor of scanning EMG recordings, wavelet 
transform based noise reduction, autocorrelation function 
based signal cutting location detection, and alpha trim 
filtering are applied to the recorded signals for determining 
phase duration correctly. Data are recorded from normal 

people and neuromuscular diseased people. Dataset contains 
20 scanning EMG recordings. 
 
Keywords — Scanning EMG; neuromuscular diseases; 
activity corridor; autocorrelation function; wavelet transform; 
denoising. 

1. Giriş 
Taramal EMG kaytlarnda kullanlan konsantrik iğne 
elektrodunun (KİE) alma bölgesi 2.5mm’dir [1-3]. Bu 
sebepten iğne EMG’si ile motor ünite aksiyon potansiyeli 
(MÜAP) kaydedilirken sadece tek bir motor ünite değil birden 
fazla motor ünitenin aktivitesi kaydedilir. Taramal EMG 
yöntemi için de ayn durum geçerlidir. Faz süresinin doğru bir 
şekilde hesaplanabilmesi için her bir tarama sinyalinde 
bulunan diğer motor ünite aktivitelerinin kayt sinyallerinden 
filtrelenmesi gerekir.  

1.1. Taramal EMG 

Taramal EMG yöntemi motor ünitenin topografisini daha iyi 
anlamak için motor ünitenin elektriksel aktivitesinin geçici ve 
uzamsal özellikleri üzerinde çalşabilmek üzere Stålberg ve 
Antoni tarafndan 1980’de geliştirilen deneysel bir tekniktir 
[2], [4-6]. 

Bu teknikte iki ayr elektrot kullanlr. Birincisi tetik 
sinyali olarak incelenecek motor üniteye ait olan kas lifinden 
tek lif aksiyon potansiyelini kaydetmek için kullanlr. Bu 
elektrot bir KİE’dir ve EMG cihaznn yüksek geçiren 
filtresinin alt kesim frekans 2 KHz’ye ayarlanarak kullanlr. 
Düşük bir kas kaslmas srasnda kasa sokulur ve 
konumlandrlr böylece düşük eşikli bir potansiyel kaydedilir. 
İkinci elektrot ise motor ünitenin farkl bölgelerinden 
MÜAP’lar kaydetmek için kullanlr. Bu elektrot da bir 
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KİE’dir ve diğer elektrodun yarm santim
motor üniteye sokulur.  Bu elektrodun do
tarafndan kaydedilen eşzamanl aktivite
belirlenir. Ne zamanki böyle bir zaman kili
yakalanrsa ayn motor ünitede olunduğu ga
Daha sonra tarama elektrodu motor üni
admlarla tarama srasnda çekilir. Bu 
ünitenin elektrofizyolojik kesiti elde edilir [2

2. Kullanlan Araçlar ve Yöntem

2.1. Taramal EMG Verilerin Oluşturulm

Taramal EMG kaytlar Medelec Synergy
cihaz kullanlarak, konsantrik iğne elektod
taramal EMG ekipman ile kaydedilmiştir
elektrodlarndan ilki tarama elektrodu olar
ekipmanna tutturulur. Hafif bir kas şiddeti
dşardan kontrol edilen bir yazlm ar
Taramal EMG ekipman uygulama sra
görülmektedir.  
 

Şekil 1: Taramal EMG ekipm

İkinci elektrot ise hekim tarafndan kasa
kilitlemeli bir sinyal çifti aranr. Zaman kil
çifti Şekil 2’de görülmektedir. 
 

Şekli 2: Zaman kilitlemeli sinya

Daha sonra adm says belirlenerek bi
olarak tarama iğnesi adm adm yukar do
normal hem de hasta bireylerin taramal EM
şekilde yaplmştr. Toplam 12 normal, 6
miyopatik hasta kayd bulunmaktadr.  

m yaknndan ayn 
oğru konumu KİE 
yi gözlemleyerek 
tlemeli sinyal çifti 

aranti edilmiş olur. 
iteden 50 μm’lik 
teknik ile motor 
2], [4-12].  

mler 

mas 

y elektromiyografi 
dlar ve geliştirilen 
r. Konsantrik iğne 
rak taramal EMG 
inde biseps kasna 
racğyla batrlr. 
asnda Şekil 1’de 

 

man 

a batrlr ve zaman 
litlemeli bir sinyal 

 

al çifti 

ilgisayar kontrollü 
oğru çekilir. Hem 
MG kaytlar ayn 
6 nörojenik ve 2 

2.2. Taramal EMG Aktivite K

EMG cihaz ile kaydedilen 
oluşmaktadr. Her ne kadar ka
üniteye zamansal olarak kilitle
değişkenliğinden dolay birden 
ateşleme yapmaktadr. Kaydedilm
Şekil 3’te verilmiştir.  
 

Şekil 3: Kaydedilmiş bir 

Tek bir sinyale bakarak 
süresinin hangi aralkta olacağn
Bu sorunun üstesinden gelmek 
derinden yüzeye doğru dizilm
belirlemek gerekir. Örnek bir 
görülmektedir. Aktivite korido
arasndadr. 
 

Şekli 4: Taramal EMG k

Aktivite koridorunun belirlen
tarama sinyallerinin dikey bir m
gerekir. Bu sayede başka motor ü
ateşlenen ve farkl konumlarda
ortadan kaldrlmş olur. Daha
dönüşümü temelli gürültü te
Gürültüden arndrlmş sinyalle
işaretin özilişki fonksiyonu bulun
faydalanarak sinyallerin kesilec
konumlardan faydalanarak taram
aktivite koridoru belirlenir. Bu iş

Koridorunun Belirlenmesi 

sinyaller 1000 örnekten 
ayt srasnda tek bir motor 
enilse de kaslma şiddetinin 
fazla motor ünite ayn anda 
miş bir taramal EMG sinyali 

 

taramal EMG sinyali 

işareti nereden kesip, faz 
 kestirmek mümkün değildir. 

için işaretlerin arka arkaya 
mesiyle oluşacak koridoru 
aktivite koridoru Şekil 4’te 

oru 250 ile 550 örnekleri 

 

kayd aktivite koridoru 

nmesi için arka arkaya dizilen 
medyan filtreden geçirilmesi 
ünitelerden farkl frekanslarda 
a ortaya çkan potansiyeller 
a sonra sinyallere dalgack 
emizleme işlemi uygulanr. 
er toplanr ve oluşan toplam 
nur. Özilişki fonksiyonundan 
ceği konumlar bulunur. Bu 

ma sinyalleri kesilir ve sinyal 
lemin detaylar [13] numaral 
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referansta görülebilir. Tarama koridoru konumlarna göre 
sinyallerin kesilmiş hali Şekil 5’te verilmiştir. 
 

 

Şekil 5: Belirlenen konumlardan kesilmiş taramal 
EMG sinyal kayd 

İlgili konumlardan kesilmiş olan her tarama sinyalinin 
maksimum genlik değerleri hesaplanr. Gürültü temizliği 
yaplmş olan sinyaller üzerinde yumuşatma yapmak amacyla 
krpma filtresi uygulanr. Bu filtrenin pencere boyutu 1x5 
olarak belirlenmiştir. Pencere içerine giren örneklerden 
maksimum ve minimum olanlar atarak geride kalan 
örneklerin ortalamasn alr ve o konuma yerleştirir. Pencere 
bir örnek kaydrlarak ayn işlem devam ettirilir. Bu filtreleme 
işlemi sonunda işaretin formu daha düzgün bir duruma 
getirilmektedir. Filtreleme öncesi ve filtreleme sonras 
sinyaller Şekil 6’da gösterilmiştir. 
 

 

Şekil 6: Krpma filtresi öncesi ve sonras bir tarama 
sinyali 

Temel çizginin formu hiçbir zaman idealdeki sinyaller 
gibi düz ve sfr seviyesinde değildir. Faz süresinin doğru bir 
şekilde belirlenmesi için bu düşük genlikli salnmlara sahip 
temel çizgi gürültülerinin es geçilerek faz süresinin 
hesaplanacağ yerel minimumlara ulaşmak gereklidir. Bunun 
için bir pencereleme yapmak gerekmektedir. Kaydedilen 
sinyallerde 10 örnek 1 ms’ye karşlk gelmektedir. En hzl 
yükselme zamanna sahip sinyaller, kas lifleri iğne elektroda 
en yakn olduğu zamanlarda alnr ve 300 µs gibi bir sürede 
maksimum noktaya ulaşmaktadr [14]. Bu sebepten pencere 
boyutu 5 örnek yani 500 µs olarak seçilmiştir. Böylece en 

hzl değişimleri yakalayabilecek boyutta olan minimum 
uzunlukta bir pencere belirlenmiş olur. Pencere öncelikle en 
sol taraftan sinyali taramaya başlar. Pencere içerisine giren 5 
örnekten maksimum ve minimum değerleri arasndaki fark 
belirlenen eşik değerinden büyük ise sinyal pencerenin 
bulunduğu konumdan itibaren işlenmeye başlanr. Eğer bu 
değer eşik değerinden küçük ise pencere 1 örnek kaydrlarak 
ayn işlem tekrarlanr. Daha sonra pencere en sağ konumdan 
itibaren ayn sinyali taramaya devam eder. Benzer şekilde 
kaydedilen tarama sinyalinde eşik değerinden daha büyük bir 
değişimin olduğu konumu arar. Sinyalin solunda ve sağndaki 
sapma konumlar bulunduktan sonra pencereleme işlemi son 
bulur. Pencereme işlemindeki eşik değeri 10 µV olarak 
seçilmiştir. İstirahat halindeki kas liflerinde motor son 
plağnda olan aktiviteler sebebiyle çok fazl ve 10 µV’den 
düşük genlikli sinyaller üretilir [15]. Temel çizgi üzerindeki 
gürültülerin sebeplerinden biri de budur. Bu sebepten eşik 
değeri 10 µV olarak belirlenmiştir. 

Pencereleme işlemi sonunda belirlenen konumlar arasnda 
sinyalin ikinci türevi hesaplanr. İkinci türev sinyallerdeki 
çukur ve tepelerin konumunu göstermektedir. İkinci türevi 
alnmş sinyal, orijinal haliyle birlikte Şekli 7’de verilmiştir. 
İkinci türev sayesinde aranan en sol ve en sağ yerel 
minimumlar belirlenir. Faz süresi bu iki minimum arasnda 
kalan süredir. 
 

 

Şekil 7: Krpma filtresi sonras tarama sinyali ve ikinci 
türevi  

Şekil 7’ye bakldğnda 9 ile 40. örnekler bu sinyalin en 
sol ve en sağ yerel minimumlardr. Bu sinyalin faz süresi 3.1 
ms olarak hesaplanr. 

3. Sonuçlar 
Sağlkl gönüllülerden, nörojenik ve miyopatik hastalardan 
alnan veriler ile oluşturulan veriseti için yaplan istatistiksel 
çalşma sonucu hesaplanan değerler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Biyolojik veriler için alnan değerler [Ort. ± 
Std. Sap. (min-max)] 

Normal Nörojenik Miyopatik 

Faz Süresi (ms) 4,85 ± 2,44 
(0 - 15,6) 

7,18 ± 2,82 
(0 - 16,3) 

5,93 ± 2,31 
(0 - 11,8) 
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Bu üç grup arasnda faz süresi açsndan anlaml fark olup 
olmadğn öğrenmek için ANOVA + Scheffe testi 
uygulanmştr. 

Faz süresi incelendiğinde 7.18 ms ortalama ile en yüksek 
süreyi nörojenik hasta grubu vermiştir. Normal grupta faz 
süresi ortalama 4.85 ms, miyopatik hastalarda ise 5.93 olarak 
bulunmuştur. Faz süresi için tüm gruplar birbirinden 
anlamllk derecesinde farkldr (p<0.0001). Faz süresi tüm 
gruplar için Şekil 8’de ifade edilmiştir. 
 

 

Şekil 8: Normal, nörojenik ve miyopatik motor 
üniteler için hesaplanan MÜAP faz süresi değerleri 

Bu çalşma ile taramal EMG yöntemi ile yaplan kaytlar 
için belirlenmesi güç olan faz süresi özniteliği için bir yöntem 
önerilmiştir. Yöntemde öncelikle taramal EMG sinyalleri için 
aktivite koridoru belirlenip daha sonra kaydedilen sinyallere 
dalgack dönüşümü temelli gürültü temizleme, özilişki 
fonksiyonu temelli sinyal kesme konumlar belirleme ve 
krpma filtresi uygulanmştr. Sağlkl bireylerden ve 
nöromüsküler hastalğ olan kişilerden alnan biyolojik veriler 
ile yöntem test edilmiştir. Alnan istatistiksel değerler ve 
testler sonucunda üç snfn bu öznitelik için birbirinden 
ayrlabildiği gösterilmiştir.  

Faz süresinin doğru belirlenmesi için uygulanan dalgack 
dönüşümü temelli gürültü temizleme işlemi elektrodun 
çevreden aldğ gürültüleri ve motorun hareketi ile sinyal 
kaydna yansttğ gürültüleri büyük oranda temizlemektedir. 
Krpma filtresi ile sinyal kaytlarnda bulunan ani darbeler 
giderilmekte ve sinyallerin geçişi daha yumuşak olmaktadr. 
Böylece sinyallere fazladan pik eklenmemiş olmaktadr. Son 
olarak önerilen pencereleme yöntemi ile özellikle düşük 
genlikli sinyallerde görülen temel çizgi gürültüsü problemi 
aşlarak sinyalin faz süresi doğru bir şekilde 
hesaplanabilmektedir. 
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