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karĢılaĢtırılmıĢtır. Bunlardan biri; klinik uygulamalarda
sıklıkla kullanılan jelli tip Ag-AgCl elektrotlar olup,
diğeri ise jelsiz/kuru tip Ag-AgCl elektrottur.
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Jelli
tip
elektrotlar,
kuru
tip
elektrotlarla
karĢılaĢtırıldığında; hastayı ölçüme hazırlama süresi
gerektirmesi ve giriĢ gürültüsünün fazla olması gibi
dezavantajlara sahiptir. Ayrıca hastadan sinyal alınırken
hasta hareketleri nedeniyle elektrotun deri ile temas
yüzeyi değiĢtiğinden deri elektrot arası jel miktarı da
değiĢmekte ve bu nedenle kuru elektrotlara nazaran daha
fazla artefakt oluĢmaktadır.[1,2]. Kuru tip elektrotlar ise
deri elektrot arası empedans farkının daha fazla olması
sebebiyle jelli elektrotlara göre nispeten daha düĢük
genlikli sinyaller olarak ölçüm düzenine iletim
sağlamaktadır. Fakat kuru tip elektrotların klinik
uygulamalardaki kolaylığı ve sinyal almaya hazırlık
süresindeki pratikliği nedeniyle kullanılabilirliğinden
söz edilebilir. Ayrıca meydana gelen bu genlik
düĢümünün üstesinden gelebilmek için, kuru tip elektrot
düzeneğine aktif ön kuvvetlendirici devre elemanları
eklenerek aktif kuru tip elektrotlar tasarlanabilir.
Böylece oldukça gerçeğe yakın bir sinyal, ölçüm
düzenine aktarılmıĢ olacaktır [3].
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Şekil 1. Jelli ve kuru tip elektrottan alınan EKG dalga formu
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II. METOT
Bu çalıĢmada, her ne kadar EEG tabanlı bir sistem olan
Beyin Bilgisayar Arayüz (BBA) sistemlerine uygun
elektrot geliĢtirilmesi için çalıĢılsa da EKG dalga
formunun bilinir ve yorumlanabilir olması, periyodik
olması ve EKG ile EEG sinyallerinin frekans sahalarının
uyumlu olması açısından karĢılaĢtırma çalıĢması EKG
sinyalleri üzerinde yapılmıĢtır. Böylece elektrotların
karakteristik
davranıĢları
daha
doğru Ģekilde
yorumlanabilmiĢtir.
BIOPAC-MP36 ölçüm sistemi yardımıyla alınan
Derivasyon –II EKG sinyalleri 3 dakika boyunca jelli ve
kuru tip Ag-AgCl elektrotlar yardımıyla kaydedilmiĢ ve
sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır.
ġekil 1’de her iki tip elektrottan da alınan EKG sinyali
üst üste çizdirilerek tek bir EKG dalgası incelenmiĢ
olup, sinyal dalga formunun aynı olduğu fakat
genliklerinin farklı olduğu gözlenmektedir. EKG sinyali
dalga formu açısından, ġekil 1’ de görüldüğü gibi,
yorumlanabilir olduğundan elektrotlar arası karĢılaĢtırma
için en uygun sinyallerden biridir. Bu nedenle bu
çalıĢmada Beyin Bilgisayar Arayüzü Sistemlerine Uygun
Elektrot yapısının belirlenmesi için karĢılaĢtırma
çalıĢması yapılmasına rağmen EEG sinyallerinin dalga
formlarının belirli ve yorumlanabilir olmaması nedeniyle
EEG sinyalleri yerine elektrotların karĢılaĢtırılması
iĢlemi EKG sinyalleriyle yapılmıĢtır.
ġekil 2’de görüldüğü gibi iki farklı tip elektrottan alınan
sinyallerin dalga formlarının değiĢmemektedir. Fakat iki
farklı elektrot ile alınan sinyallerin genlikleri
karĢılaĢtırıldığında jelsiz tip elektrot ile alınan sinyalin
genliğinin daha düĢük olduğu gözlenmektedir.
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Şekil 2. Ġki farklı elektrottan alınan sinyallerin genlik farkları
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Şekil 3. (a) Jelli ve (b) Jelsiz elektrotlarla alınan sinyallerin
spektrogram grafiği
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Elektrotların
zaman
içerisindeki
davranıĢlarını
incelemek amacıyla, 3 dakika boyunca iki farklı elektrot
tipi ile de alınan sinyallerin ilk 30 saniye ve son 30
saniyedeki maksimum genlik değerleri hesaplanarak
ġekil 5’teki grafik elde edilmiĢtir.
Bu grafiğe göre jelli tip elektrotlarda zamanla jelin
nemlilik özelliği değiĢtiğinden deri elektrot arası
empedans farkı da değiĢmektedir[2]. Bu durum ise
zaman içerisinde jelli tip elektrotlarla alınan sinyallerin
dalga formlarındaki maksimum genlik değiĢiminin jelsiz
tip elektrota göre daha fazla olduğunu göstermektedir.
Sinyallerin 0-30. saniye ve 150.-180.saniye arası
maksimum genliklerinin ortalamaları alındığında jelli tip
elektrot için ilk 30 saniye (0-30.s) maksimum
genliklerinin ortalaması 0.9417 mV iken sinyalin son 30
saniyesinde (150.-180.s) bu ortalama 0.9251 mV
değerine düĢmüĢtür. Kuru tip elektrot ile alınan sinyalin
ilk 30 saniye (0-30.s) içindeki maksimum genliklerinin
ortalaması 0.5984 iken sinyalin son 30 saniyesinde
(150.-180.s) bu değer 0.5891 mV olmuĢtur. Bu
değerlerden de anlaĢıldığı gibi zaman içerisinde jelli tip
elektrot ile alınan sinyallerin maksimum genliklerinin
ortalaması daha fazla düĢüĢe uğramaktadır.
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değiĢim grafiği

III. ANALĠZ SONUÇLARI

Tablo 1. Ġki farklı elektrottan alınan sinyallerin genliklerinin ortalama
ve maksimum değerleri
Sinyalin
Sinyalin ortalama
maksimum
genlik değeri
genliği
(mV)
(mV)
Jelli Elektrot
Kuru Elektrot

1,001x100
6,600x10-1

Yapılan analizler neticesinde, jelli tip elektrotlarla alınan
sinyallerin deri elektrot arası empedans farkı aynı
özellikteki kuru tip elektrotlara göre daha az olduğundan
jelli tip elektrotlarla alınan sinyallerin genlik değerleri
nispeten daha yüksektir. Fakat, hastayı hazırlama
sürecindeki zorluklar, hastanın hareketleri nedeniyle
oluĢan deri elektrot arası empedans farkının sinyale
etkisinin fazla olması ve bunun sonucunda sinyale
gürültü karıĢması [5], uzun süreli çekimlerde jel
özelliğinin değiĢmesine bağlı olarak kararlı çalıĢma
durumunun bozulması [2], Ģebeke gürültüsünden daha
fazla etkilenmesi [1] gibi nedenler göz önünde
bulundurulduğunda jelsiz elektrot sistemlerindeki genlik
düĢümünün üstesinden gelinmesi durumunda kuru tip
elektrotların daha avantajlı olduğu söylenebilir.
Özellikle klinik uygulamalarda jelli elektrotlar
kullanılarak alınmaya çalıĢılan ölçümlerde yaĢanılan
sorunlar nedeniyle kuru tip elektrotlardan daha yüksek
genlikli sinyaller elde edilebilmesi durumunda elektrot
düzeninde büyük ölçüde bir iyileĢtirme sağlanmıĢ
olacaktır[6]. Kuru tip elektrotlar vasıtasıyla alınan
sinyallerin daha yüksek genlikli olması için ölçüm
düzeni üzerinde bulunan sinyal kuvvetlendirici devre
düzenine ek olarak elektrotun hemen çıkıĢına
kuvvetlendirici devresi koyulması düĢünülebilir [7].
Böylece oluĢturulan aktif kuru tip elektrotlarla alınan
sinyaller, jelli tip elektrotlarla alınan sinyallere nazaran
daha yüksek genlikli, dıĢ etkiler nedeniyle oluĢan gürültü
bileĢenlerinde daha az etkilenen, klinik uygulamalarda
hastayı hazırlamada yaĢanan zorlukların üstesinden
gelinen bir elektrot düzeneği oluĢturulmuĢ olur.

2,100 x10-3
-3,300x10-5

ġekil 3.a ve ġekil 3.b’de sırasıyla jelli ve jelsiz tip
elektrotlarla alınan sinyallerin spektrogram görüntüleri
MATLAB (The Mathworks Inc., Natick, USA ) aracılığı
ile elde edilmiĢ ve bu spektrogram verilerine göre de
sinyallerin dalga formlarının iki elektrot tipinden alınan
sinyalde de nispeten aynı olduğu gözlemlenmiĢtir. Bu
durum elektrotların niteliği aynı kalmak kaydıyla jelli ve
jelsiz elektrotların frekans davranıĢının çok benzer
olduğu sonucunu göstermektedir. Bu spektrogram
verilerine göre, elektrot düzeneğinde jelin varlığı veya
yokluğu sinyalin frekans davranıĢını etkilememektedir.
ġekil 4’te iki farklı elektrot tipinden alınan sinyallerin
güç spektrum grafikleri Welch metodu yardımıyla
çizilmiĢtir. Frekans- güç spektrumu grafiğine göre de iki
tip elektrotun güç spektrum grafiği benzerlik
göstermesine rağmen aynı frekans değeri için jelsiz tip
elektrotun nispeten daha düĢük güce sahip olduğu
görülmektedir[4].
Alınan sinyallerin genliklerinin maksimum değerleri,
ortalama değerleri hesaplandığında da, Tablo 1’de
gösterilen sonuçlara göre jelli tip elektrotlarla alınan
sinyallerin genlik değerleri kuru tip elektrotlarla alınan
sinyallere göre daha yüksektir.
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IV. SONUÇLAR

KAYNAKÇA

Klinik uygulamalarda EKG sinyallerinin toplanması
sırasında elektrot seçiminin kuru tip olması büyük önem
arz etmese de özellikle EEG sinyalleri için durum böyle
değildir. EKG sinyallerine nazaran daha düĢük genlik
seviyesine sahip olan EEG sinyallerinde bilgi kaybı
olmadan sinyalin ölçüm düzenine taĢınması çok daha
önemlidir. EEG elektrot yerleĢimi kafatasına
yapılacağından saçlı deride jelli tip elektrotların deri ile
temas yüzeyinin artırılması ve bu sayede deri elektrot
arası empedans farkının azaltılması oldukça zordur.
Ayrıca, jelli elektrotlarla yapılan ölçümlerde hasta
hazırlama süreci de oldukça zahmetlidir. Bu nedenle
aktif kuru tip elektrot kullanımı EEG ölçümleri için çok
daha büyük öneme sahiptir. Fakat bu çalıĢma esnasında
EKG dalga formunun bilinir ve yorumlanabilir olması
açısından karĢılaĢtırma çalıĢması EKG sinyalleri
kullanılarak yapılmıĢtır.
Jelli ve kuru tip elektrotlardan alınan sinyallerin
karĢılaĢtırılmasının yanı sıra aktif kuru tip elektrotların
da bu karĢılaĢtırmaya dâhil edilmesi ile klinik açıdan en
uygun, sinyal kalitesi yönü ile daha iyi, dıĢ gürültülerden
etkilenme oranı daha düĢük olan ölçüm düzeneğinin
belirlenmesine katkı sağlanabilir. Buna göre, özellikle
EEG tabanlı sistemlerde kullanmak üzere aktif kuru tip
elektrot düzeneğinin tasarımında, hasta ile temas edecek
olan elektrot pinlerinin biyouyumluluğu, yarı hücre
potansiyeline olan etkisi gibi parametreleri de
değerlendirerek optimum aktif kuru tip elektrot sistemini
oluĢturmayı amaçlamaktayız.
Bu çalıĢma Beyin Bilgisayar Arayüzü sistemlerine
uyumlu elektrot tasarımı için yapılan bir ön çalıĢmadır.
Bundan sonraki süreçte, farklı malzemelerden meydana
gelen elektrotların sinyal kalitesi, performansı ve
pratikte uygulanabilirliği konularında çalıĢmalarımız
sürecektir.
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