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based on this equivalent circuit. Five different commercially
available electroconductive gels are used as dielectric material
between copper plates constructed for simulating biomedical
electrodes which operate as a capacitor. During the tests the
capacitance and dissipation factors of the conductive gels are
measured. Also conductivity and TDS (Total Dissolved Solids)
values are obtained for gel samples. A comparison of these
characteristics may facilitate proper gel choice in biomedical
application.

Özetçe—İletken jeller biyomedikal uygulamalarda ilgili
işaretlerin hastaların uygun vücut noktalarına düzgün iletimi
için sıklıkla kullanılmaktadır. İletim esnasında işaret kaybı
açısından ve dolayısıyla etkili tedavi için jeller önemli rol
oynamaktadır. Bazı durumlarda tek kullanımlık ve
kendinden jele sahip elektrotlar hızlı kullanım için
kullanılmakla birlikte yine de elektrokardiyogram (EKG),
elektroansefalogram (EEG), Ultrason ve TENS (Deri yoluyla
elektriksel sinir uyarımı) gibi çoğu kritik uygulamada harici
jel kullanımı gerekmektedir. Elektrot, jel ve deri birleşimi seri
bir
direnç
ve
kapasite
eşdeğer
devresi
ile
modellenebilmektedir. Bu çalışmada bu eşdeğer devreye
dayanarak iletken jellerin elektriksel karakteristikleri
incelenmiştir. Piyasada bulunabilen beş farklı iletken jel
elektrotları modellemek için kullanılan bakır plakalar
arasında dielektrik malzeme olarak yerleştirilerek kapasiteler
oluşturulmuştur. Testler sırasında iletken jellerin kapasite ve
kayıp faktörlerini ölçülmüştür.
Ayrıca iletken jellerin
iletkenliği ve toplam çözünmüş katı madde (TÇKM)
miktarları elde edilmiştir. Biyomedikal uygulamalarda bu
karakteristiklerin karşılaştırılması uygun jel seçiminde
kullanılabilir.

Keywords — electroconductive gel; capacity; dissipation
factor.

I.

GİRİŞ

Biyomedikal uygulamalarda elektriksel uyarım,
elektriksel işaret iletimi ve ölçülmesi konuları günümüz
biyomedikal cihazları ile ilgili yapılan çalışmalarda sıklıkla
incelenmektedir [1-2]. Özellikle elektrot ve deri teması
önemli bir iletim noktası oluşturmaktadır. Bu aşamada
temas noktasında iletkenliğin arttırılması ve iletilen
biyomedikal işarette en az kayıp olabilmesi amacı ile iletken
jeller kullanılmaktadır [3]. Bazı uygulamalarda jel elektrot
üzerinde üretim aşamasında olmakla birlikte, birçok
uygulamada deri ve elektrot arasına harici olarak
uygulanmaktadır. İletken jeller EKG, EEG, Ultrason ve
TENS gibi tıbbi uygulamalarda işaret iletimi için
kullanılmaktadır [4-6].

Anahtar Kelimeler — iletken jel; kapasite; kayıp faktörü.
Abstract—Electroconductive gels are widely used in
biomedical applications for a proper transmission of
produced signals to related body points of patients. During the
transmission the biomedical gels play vital role in terms of
relatively small signal loss and hence effective treatment. In
some cases, disposable electrodes with self-gel attachments are
used for quick application, however there are several critical
cases in which additional gel application is required such as
electrocardiogram (ECG), electroencephalogram (EEG),
Ultrasound, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation
(TENS) and etc. The electrode gel and skin combination
structure simulates a circuit equivalent which contains
capacity and a series resistive. In this study the electrical
characteristics of electroconductive gels are investigated

Birçok çalışmada kullanılan iletken jellerin kimyasal ve
çeşitli elektriksel özellikleri incelenmiştir [3, 7]. Bu
çalışmada piyasada ticari olarak bulunabilen 5 farklı iletken
jelin ilgili elektriksel özellikleri incelenmiştir. Çalışma
kapsamında deri, elektrot ve jel etkileşimini modelleyen
eşdeğer devre [5] temel alınarak bu etkileşimden doğan seri
direnç ve kapasite değerleri test düzeneği kurularak
ölçülmüştür. Elektrot ve deriyi modellemek için iletkenliği
yüksek dairesel bakır levhalar kullanılmıştır. Levhaların
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arasına değişik iletken jeller uygulanarak kapasite ve kayıp
faktörleri [8-9] ölçülmüştür.

İletken jeller dielektrik malzeme gibi düşünülürse ve
belli bir dielektrik katsayısına (εr) sahip olduğu varsayımıyla
elektrotlar arasına homojen bir şekilde yayılarak kapasite
düzeneği oluşturulmuştur. Elektrotların yüzey alanı A ve
elektrotlar arası mesafe d ise doğru akım kaynağı ile
kapasite değeri;

Çalışmada ayrıca test edilen jellerin iletkenlikleri ve
TÇKM değerleri iletkenlik ölçer ile ölçülmüştür [10].
İletkenlik değerleri ilgili iletken jelin elektriksel akımı ne
oranda ilettiğini dolayısıyla öz direncinin ne değerde
olduğunu gösterir. Direncin fazla olması gerilim düşümüne
dolayısıyla işarette genlik kaybına yol açmaktadır. İletken
jellerin ölçüm değerleri karşılaştırılarak kullanım alanları
açısından değerlendirilmiştir.
II.

C

A
d

(1)

olarak hesaplanabilir. Çalışmada kullanılan iletken jel
örnekleri ve biyomedikal elektrotları modellemek için
kullanılan dairesel bakır levhalar Şekil 3’te görülmektedir.

TEST DÜZENEĞİ

Çalışmada biyomedikal uygulamalarda kullanılan
jellerin deri ve elektrotlar arasında temas yüzeyi oluşturması
ve bunun sonucunda ortaya çıkan eşdeğer devre modeli
kullanılmıştır. Bu model Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Standart bir deri-elektrot etkileşimi ve eşdeğer devresi

Modelde elektrot jel etkileşimi Cd kapasitesi ile Rd
paralel direnci ile modellenir. Ayrıca jelin iletkenliği ve
dolayısıyla direnci eşdeğer devrede Rs ile gösterilmiştir.
Toplam eşdeğer devre ise kapasitif bir empedans oluşturur.
Bu çalışmada elektrot ve deriyi modellemek için 2.89cm
çapında dairesel bakır levhalar kullanılmıştır. İletken
jellerin ve bakır levhaların oluşturduğu kapasite ölçümleri
için kullanılan test modeli Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 3. Elektrot ve jel etkileşimi ile oluşturulmuş kapasite modeli

Çalışmada piyasada ticari olarak bulunabilen EKG,
EEG, Ultrason ve TENS uygulamalarında kullanılan beş
farklı iletken jel incelenmiştir. Kapasite modellerinde
elektrotlar arası mesafe gerçeğe uygun olması amacı ile
1mm ve 2mm olarak ölçümler yapılmıştır. Ölçümler
sırasında referans dielektrik malzeme olması ve fikir
vermesi açısından elektrotlar arasında hava uygulanarak
ölçüm değerleri alınmıştır. Ölçümlerde yüksek frekansları
modellemek için 1kHz ve 1V genlikte kapasite ölçümleri
yapılmıştır. Ölçümler sırasında GW Instek LCR-821 model
LCR metre kullanılmıştır. Kullanılan LCR metre Şekil 4’ te
görülmektedir.

Şekil 2. Elektrot ve jel etkileşimi ile oluşturulmuş kapasite modeli
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Şekil 4. LCR metre

Ölçümlerde kapasite değerleri ve kayıp faktörleri (D)
ölçülmüştür. Eşdeğer devrenin sadeleştirilmesi ile ölçüm
düzeneğinin en sade hali bir kapasite ve eşdeğer seri bir
dirençten (ESD) oluşan empedanstır. Düşük akım
değerlerinde sorun olamamakla birlikte artan akım ya da
frekansla eşdeğer seri direncin de değeri (oluşturulan
kapasitenin doğası gereği) doğrusal olmayan oranlarda
artmaktadır. Bu ısı ile tüketilen gücü ve dolayısıyla kayıp
faktörünü arttırmaktadır. Kayıp faktörünün hesabı Denklem
(2)’de verilmiştir [8].
 tan 
D

1 ESD

Q
Xc

Şekil 5. İletkenlik ölçer

III.

TEST SONUÇLARI

Çalışma sırasında piyasada ticari olarak bulunabilen
iletken jeller test örnekleri olarak kullanılmıştır. Sonuçlarda
jellerin ticari isimleri verilmemiştir. Kataloglarında
Ultrason, EKG ve diğer elektrot teması gerektiren
uygulamalarda kullanılabildiği belirtilmiştir. Kapasitif
ölçümlerde biyomedikal uygulamalardaki kullanıma yakın
olması amacı ile elektrotlar arasında 1mm ve 2mm
kalınlıklarda jel tabakaları kullanılarak ölçülmüştür. Tabaka
kalınlıkları insize marka dijital kumpas ile ölçülmüştür.
Kayıp faktörleri ve kapasite değerleri Tablo 1’de verilmiştir.

(2)

Eşitlikte verilen Q kalite faktörü (kayıp faktörünün tersi)
ve Xc ise kapasitenin reaktansıdır (Ω). Kayıp açısının (δ)
tanjantı toplam kapasitif empedansın reel kısmın (ESD)
sanal kısmına (Xc) oranını ifade eder [8-9]. Kayıp faktörü
en genel anlamda dielektrik malzemenin alternatif akım
işareti uygulandığında, işaretin enerjisinin bir kısmını
sönümleme eğilimi değeridir. Bir başka deyişle, işaret
üzerinde ne kadar aktif güç kaybı yaşanacağının bir
ölçüsüdür. İdeal kapasitenin kayıp açının sıfır dolayısıyla da
kayıp faktörünün değeri sıfırdır.

Tablo 1. İletken jellerin kapasite ve kayıp faktörleri

Çalışmanın ikinci aşamasında iletken jellerin
iletkenlikleri ve TÇKM değerleri ölçülmüştür. Malzeme
içindeki TÇKM değerinin artması iletkenliği arttırarak
özdirenci azaltır [11]. Ölçümler sırasında Lutron YK-22CT
model iletkenlik/TÇKM ölçer kullanılmıştır. Her jel örneği
için onar adet ölçüm alınarak ölçümler sağlanmıştır.
İletkenlik ölçer Şekil 5’te verilmiştir.

Malzeme

C(1mm)

D(1mm)

C(2mm)

D(2mm)

Hava

7.25pF

0.071

16.42pF

0.218

JEL1

8.02uF

1.126

6.70uF

1.66

JEL2

6.3uF

1.65

5.92uF

2.75

JEL3

14.8uF

1.08

11.85uF

1.45

JEL4

13.06uF

1.69

11.7uF

2.5

JEL5

13.4uF

2.02

12.3uF

2.8

Ölçümlerde LCR metre ile alternatif akım işaretleri
(1kHz, 1V) uygulanarak kapasitif empedans değerleri
ölçülmüştür. Bu empedansın içinde ESD ve Xc birlikte olup
kayıp faktörü (D) de buradan hesaplanmıştır. Kayıp
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faktörünün değeri üzerinden ve işaret kaybı açısından hangi
uygulamada hangi iletken jelin daha uygun olacağı
belirlenebilir. Doğru akımın tersine alternatif akımla
(değişken manyetik alan) dielektrik katsayısının da
değişebileceği göz önüne alınmalıdır.
Elektriksel karakteristikler açısından çalışmanın ikinci
aşamasında iletkenlikler ölçülmüştür. Bir maddenin
iletkenliği, içindeki çözünmüş katı madde miktarı ile
orantılıdır. İletkenlikler Siemens cinsinden ve TÇKM
değerleri ppm olarak verilmiştir. Ölçülen değerler Tablo
2’de verilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi jellerin
iletkenlikleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Buna göre
düşük iletkenlik yüksek özdirence neden olarak akımla
birlikte işaret üzerinden gerilim düşümüne yol açabilir.
İletkenlik

TÇKM

JEL1

1.42 mS

829 ppm

JEL2

0.454 mS

302 ppm

JEL3

1.77 mS

1185 ppm

JEL4

0.98 3mS

655 ppm

JEL5

1.075 mS

715 ppm

IV.

Birçok biyomedikal görüntüleme ve biyomedikal işaret
uygulama işleminde elektrot ve deri arasında iletim için
iletken jeller kullanılmaktadır. Piyasada birçok marka
iletken jel olmakla birlikte elektriksel iletim özellikleri
farklılıklar göstermektedir. İletim sırasında az kayıp olması
işaretin kalitesi ve görüntüleme performansı açısından
önemlidir. Bu çalışmada bu jellerin çalışma esnasında
oluşturduğu eşdeğer devre modeli temel alınarak ölçümler
yapılmıştır. Kapasite ve kayıp faktörleri ölçülerek işaret
enerjisinde ne kadar kaybın olacağı incelenmiştir. Benzer
özellikteki jellerin farklı kayıp faktörleri ve kalite faktörleri
olduğu gözlenmiştir. Ayrıca TÇKM miktarları ve iletkenlik
değerleri ölçülmüş ve farklılıklar ortaya koyulmuştur.
Hassas ölçümlerin yapılacağı ya da elektriksel etkileşimin
önemli olduğu (TENS) gibi uygulamalarda iletkenliğin
fazla olduğu veya kayıp faktörünün az olduğu iletken jeller
tercih edilmedir.
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