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Özetçe—Bu çalşmada, nöromüsküler hastalklar ve 
kontrol grubu diğer bir deyişle normal motor ünite 
senaryolarn içeren simülasyon verilerinin güç spektral 
yoğunluğu Welch yöntemi kullanlarak hesapland. Buna ek 
olarak, Welch yönteminin ayrc tanya olan etkisi 
araştrlmştr. Veriler hem motor ünite aksiyon 
potansiyelinin oluştuğu nöromüsküler kavşak yaknnda hem 
de tendon yaknnda kaydedilmiştir. Yöntemin 
snflandrmaya etkisinin incelenmesi için yapay sinir ağ 
olarak çok katmanl alglayc tercih edilmiştir. Kavşak ve 
tendondaki veriler ayr ayr olarak YSA’ya uygulandğnda 
%68.67’lik bir başar elde edilmiştir. İki veri beraber olarak 
ağa uygulandğnda ise başar %76’ya kadar çkmştr. 

Anahtar Kelimeler — elektromiyografi; nöromüsküler 
hastalklar, öznitelik çkarma; nöromüsküler kavşak ve tendon. 

Abstract—In this study, the power spectral density of 
simulated data which contain neuromuscular diseases and 
normal motor unit (i.e. control group) scenarios was 
calculated using Welch’s method. Furthermore, the effect of 
Welch’s method on differential diagnosis was investigated. 
Data were recorded both near innervation zone which is the 
area that motor unit action potential occurs and near tendon. 
Multi-layer perceptron was preferred as artificial neural 
network to investigate the effect of method on classification. 
When the data from innervation zone and from tendon were 
applied separately to the ANN, 68.67% performance was 
obtained. The accuracy of the network was increased up to 
76% when data were applied together. 

Keywords — electromyography; neuromuscular diseases; 
feature extraction; innervation zone and tendon. 

I. GİRİŞ 
Klinikte kullanlan iğne elektromiyografisinde (EMG) 

motor ünite aktivitesinin kayd için elektrot iğnesi 
nöromüsküler kavşak yaknna batrlr. Her ne kadar 
hekimler hep bu yöntem ile kayt almaya alşmş olsalar da 
iğnenin konumu kavşaktan tendona doğru değiştirildiğinde 
sinyallerin farkl davranşlar gösterdiği ve ayrc tanya 
katk sağlayabilecek bilgiler sunduğu gözlemlenmiştir [1]. 
Özellikle motor ünitede bulunan kas liflerinin kendi 
aralarndaki çap değişkenliğinin en yüksek olduğu 
miyopatik hastalk türünde uyarnn oluştuğu konumun 
elektrot iğnesine olan mesafesi sinyalin formunu çok 
etkiler [2]. Bunu görmenin yegâne yolu da iğne elektrotu 
kavşaktan tendona doğru taşmaktr [1]. 

A. Nöromüsküler Hastalk Türleri 
Nöromüsküler hastalklar kaslar veya sinirleri olumsuz 

yönde değişikliğe uğratan hastalklardr. Kas sinir 
yapsnn temel birimi olan motor ünitenin yapsn 
bozabildiği gibi sinirin sorumlu olduğu kas da 
etkileyebilmektedir [3-4]. İki temel grupta toplanrlar. 

Bunlardan ilki olan nörojenik hastalklar doğrudan 
siniri hedef alan hastalklardr. Bu hastalk grubunda motor 
sinir bozulmaya uğrar ve pasif duruma geçer. Sorumlu 
olduğu kas lifleri boşta kaldğndan bu kas lifleri komşu 
motor üniteler tarafndan idare edilmek üzere onlarn 
sorumluluğuna geçer. Yeni oluşan nöromüsküler kavşak 
yaps çok fazl ve yüksek genlikli sinyallere sebep olur. 
Motor ünitede lif says artmakla beraber lifler yer yer 
kümelenme gösterirler [5].  
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Diğer hastalk grubu ise miyopatik hastalklar olarak 
adlandrlr. Bu hastalk türünde ise etkilenen kasn 
kendisidir ve kas lifleri çap değişime uğrar. Zaman zaman 
kas liflerinde kopmalar da gerçekleşir. Kas liflerinin sayca 
azalmas motor ünite çapnn küçülmesine de neden olur. 
Normal bir bireye kyasla daha düşük genlikli sinyaller 
gözlemlenir ve bu sinyallerin faz süresi daha ksadr. Çok 
fazl sinyaller miyopatik hastalklarda da görülür [5,6]. 

Bu çalşma noromüsküler hastalklar ile kontrol grubu 
olan normal bireylerin simülatör ile oluşturulan verilerini 
içermektedir. Welch yöntemi ile hesaplanan güç spektral 
yoğunluğunun gruplarn snflandrlmasndaki etkisinin 
araştrlmas ve daha önce yaplmş olan spektrogram 
çalşmas [6] ile karşlaştrlmas amaçlanmştr.  

II. KULLANILAN ARAÇLAR VE YÖNTEMLER 

A. Welch Yöntemi 
Welch yöntemi Bartlett tarafndan geliştirilmiş olan 

segmentasyon yapsnn modifiye bir biçimidir [7]. Bu 
metotta işaretin periyodogramna baklr. Periyodogramda 
farkl frekanslarda bulunabilecek periyodik sinyalleri tespit 
etmek için zaman domeninde anlamllğna baklr. 
Periyodogram Fourier dönüşümüne benzerdir fakat 
zamanda düzensiz şekilde örneklenmiş veriler için daha 
uygundur.  

Welch yönteminde sinyal pencerelere bölünür ve 
pencere, belirlenmiş olan örnek says kadar kaydrlarak 
üst üste örtüşen ksmlarn periyodogramlar hesaplanr. 
Örtüşen segmentlerin hesaplanan periyodogramlarnn 
ortalamas alnr [8]. Örtüşme miktarnn çok olmas daha 
iyidir. Örtüşme miktar fazlaysa hesaplanan segment says 
da fazladr. Segment saysnn artmas kestirim hatasn 
azaltr [9].  

Welch algoritmas özet olarak aşağda verilmiştir [10]. 

Elimizde �[0]� �[1]� �[2]� �	� �[� � 1] şeklinde bir 
sinyal olduğu düşünüldüğünde,  

• N uzunluktaki sinyali M uzunluktaki parçalara böl 
ve K adet segment elde et. 

• M uzunluktaki pencereyi kaç örnek kaydracağn 
(i) belirle. Böylece her hesaplamada örtüşen örnek 
says belirlenmiş olsun. 

�[0]� �[1]� �[2]� � � �[� � 1]  (1)   ()  

�[�]� �[� � 1]� �[� � 2]� � � �[� � � � 1] 

�[2�]� �[2� � 1]� �[2� � 2]� � � �[� � 2� � 1] 

. 

. 

�[� ��]� �[� � � � 1]� �[� � � � 2]� � � �[� � 1] 

• Her segment için ayrk Fourier dönüşümünü 
hesapla. (w(m) pencere fonksiyonudur) 

����� = ∑ �[�]��[�]� ������   (2) 

• Ayrk Fourier dönüşümünden her segment için 
periodogramn oluştur. 

����� = �
∑ ��[�]���� 	 |�����|�   (3) 

• Welch güç spektral yoğunluğu kestirimi için 
periodogram değerlerinin ortalamasn al. 

����� = �
� ∑ ���������    (4) 

Welch yöntemi ayn zamanda örtüşen segmentlerin 
ağrlkl ortalamas metodu olarak da adlandrlr. Welch 
yönteminde kullanlabilecek pencerelerden bazlar 
Hamming, Hanning, Üçgen ve Blackman vb. saylabilir 
[11].  

B. Veri Seti 
Veri seti olarak bu çalşmann yazarlarnn daha önceki 

yapmş olduğu çalşmada [6] EMG Simulator v3.6 ile 
hazrladklar simülasyon verisi tercih edilmiştir. Veri seti 
hastalk modellerinin özellikleri dikkate alnarak 
hazrlanmş ve normal, nörojenik ve miyopatik hasta 
verilerini içermektedir [5, 12-17]. Veri setinde hem 
nöromüsküler kavşak yaknndan hem de tendon 
yaknndan iğne elektrodun konumu değiştirilmeden 17’şer 
kayt alnmştr. Veri setinin detaylar ilgili çalşmada 
sunulmuştur [6]. Her bir kayt sinyalinin örnekleme 
frekans 20 KHz’dir. Bu çalşmada veri setinde bulunan 
filtresiz veriler kullanlmştr. 

C. Yapay Sinir Ağ 
Eğiticili bir yapay sinir ağ (YSA) olan çok katmanl 

alglayc (MLP) bu çalşmada tercih edilmiştir. YSA’lar 
bir adet giriş katman, bir adet çkş katman ve birden 
fazla sayda olabilen gizli katmanlar içerirler. Katmanlar 
içerisinde yapay nöronlar bulunur ve nöronlar bir 
katmandan diğerine ağrlk ad verilen katsaylar ile 
bağlanrlar. Çkşta elde edilen hata, performans kriterine 
uyana kadar çkştan geriye doğru yaylr ve ağrlklar 
güncellenir. Belirtilen parametrik değerlere ulaşldğnda 
eğitme işlemi son bulur. 

III. UYGULAMA VE SONUÇLAR 
Bu çalşmann daha önceki yaplmş olan çalşma ile 

karşlaştrlabilmesi adna veri seti üzerindeki ayarlamalar 
ve güç spektral yoğunluğunun hesaplanmasna yönelik 
ayarlar mümkün olduğunca benzer tutulmuştur. 
Kaydedilmiş her senaryodaki 17 adet sinyalin en yüksek 
genlikli 10 adedi seçilmiştir. Her grup 5 adet motor ünite 
kayd içerdiğinden, her grup için 50’şer olmak üzere 
toplamda 150 sinyal içeren bir veri seti oluşmuştur. Welch 
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yöntemi [10] ile hesaplanan güç spektral yoğunluğunda 
pencere boyutu 32 örnek olarak belirlenmiş olup, pencere 
her admda 1 örnek kaydrlarak örtüşen örnek says 31 
olarak seçilmiştir. Pencere tipi Hamming penceresidir ve 
güç spektral yoğunluklar her sinyal için 50 Hz’lik 
admlarla ilerlenerek 6 KHz’ye kadar hesaplanmştr. 
Yaplan denemelerde daha yüksek frekanslarda bir aktivite 
gözlemlenmediğinden hesap yükünün azaltlmas adna 
hesaplama 6 KHz frekansnda son bulmuştur.  

Toplam 5 öznitelik çkartlmştr. Bunlardan ilki 
maksimum güçtür. İkincisi ise maksimum gücün oluştuğu 
frekanstr. Üçüncü öznitelik maksimum gücün %10'una 
inilen frekans, dördüncü öznitelik ise maksimum gücün 
%5'ine inilen frekanstr. Son öznitelik de toplam güçtür. 
Şekil 1’de nörojenik bir hasta verisi için kavşak ve 
tendonda kaydedilen sinyaller ile bu sinyallerin hesaplanan 
güç spektral yoğunluğu grafikleri görülmektedir. 

 

 
Şekil 1. Nörojenik hasta verisi için kavşak ve tendonda kaydedilen 

sinyaller ve güç spektral yoğunluklar 

Verilerin snflandrlmas için 3 MLP yaps 
kurulmuştur. İlkinde kavşaktan elde edilen veriler ile 5 
öznitelik giriş olarak yapay sinir ağna sunulmuştur. 
YSA’da iki gizli katman tercih edilmiş ve nöron saylar 
srasyla 20 ve 10 olarak belirlenmiştir. Öğrenme oran 0.2, 
momentum katsays ise 0.8 olarak tercih edilmiştir.  

İkinci yapda ise tendondan elde edilen veriler ağa 
sunulmuştur. Kavşak verilerine benzer şekilde yine 5 
öznitelik giriş olarak verilmiş, gizli katman says, nöron 
değerleri, öğrenme oran ve momentum katsays ayn 
tutulmuştur. Hem kavşak hem de tendon verileri için 

kurulan bu iki ağ için öğrenme algoritmas Levenberg-
Marquardt olarak seçilmiştir. 

Son yapda ise hem kavşak hem de tendon verileri hep 
beraber giriş olarak ağa verilmiştir. Böylece giriş 
katmannda 10 nöron kullanlmştr. Gizli katman says 2 
olarak seçilmekle beraber nöron saylar ise srasyla 30 ve 
20’dir. Öğrenme oran 0.5, momentum katsays ise 0.7 
olarak seçilmiştir. Gizli katmandaki nöron saysnn 
artmas sistem performansna olumsuz etki etmektedir. Bu 
sebepten kurulan bu ağ yapsnda öğrenme algoritmas 
olarak “Ölçekli Konjuge Gradyen Geri Yaylm” (trainscg) 
algoritmas tercih edilmiştir.  Benzer snflandrma 
başarsn daha hzl bir performans ile sunmaktadr. 

Kurulan üç ağ için elde edilen snflandrma başars 5 
katl çapraz doğrulama için Tablo 1’de sunulmuştur. 

% Eğitim Başars  Test 
Başars 

Kavşak 100 68.67 
Tendon 100 68.67 

Kavşak + Tendon 100 76 
Tablo 1. Eğitim ve test başars 

IV. TARTIŞMA 
Bu çalşmada kas sinir hastalklar olan nörojenik ve 

miyopatik grup ile kontrol grubu olan normallerin 
simülatörde hazrlanan motor ünite senaryolar 
kullanlmştr. Verilerin Welch yöntemine göre güç 
spektral yoğunluklar hesaplandktan sonra ortalama ve 
standart sapma gibi baz istatistiksel değerleri bulunarak 5 
farkl öznitelik çkartlmştr.  

Sonuçlara bakldğnda sadece kavşak veya sadece 
tendon verileri kullanldğnda benzer bir snflandrma 
başars elde edildiği görülmektedir. Daha önce yaplmş 
olan çalşmada [6] kullanlan spektrogram yönteminde 
tendondan elde edilen veriler ile kavşak verilerine kyasla 
daha yüksek bir snflandrma başars elde edilmiştir 
(Kavşak %73.33 – Tendon %94.67). Miyopatik hastalk 
grubu kas lifleri arasnda çap farknn en yüksek olduğu 
hastalk grubudur. Lif çap sinyal iletim hzn doğrudan 
etkilediğinden elektrot iğnesi tendona doğru taşndkça 
sinyal dağlmaya uğrayacak ve frekansta kapladğ bölge 
de değişecektir [6]. Welch yöntemi ile elde edilen sonuçlar 
bu özelliği öne çkarmaktan uzaktr. Welch yöntemiyle 
elde edilen en yüksek sonuç kavşak ve tendon verileri 
beraber kullanldğ zaman alnmştr. Elde edilen 
snflandrma başars %76’dr. Bu sonuç daha önceki 
çalşmay destekler niteliktedir ve hem kavşak hem de 
tendon verileri birlikte kullanldğnda snflandrma 
başars artmaktadr.  

Elde edilen sonuçlar şğnda çalşmann biyolojik 
veriler ayağnn spektrogram üzerinden devam edilmesi 
daha uygundur. Biyolojik veriler toplanmaya devam 
etmektedir ve yeterli sayya ulaşldğ zaman sunulacaktr.  
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