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Özetçe— Elektroensefalografi (EEG) iĢaretlerinin genlik
bilgileri oldukça küçük olduğundan algılanması sırasında gürültü
bileĢenlerinin az olması veri kaybının engellenmesi açısından
önemlidir. Bu iĢaretlerin kayba uğradığı ilk kısım hasta
üzerinden alınma aĢamasıdır. Bu nedenle bu aĢamada yapılacak
bir iyileĢtirme iĢaret kalitesini oldukça artıracaktır. Bu sebeple
EEG iĢaretleri alınırken hasta ile ölçüm sistemi arasındaki
bağlantıyı sağlayan elektrotlar çok önemlidir. Literatürde ve
klinikte kullanılan elektrot tipi, genellikle Ag-AgCl jelli
elektrotlardır. Saçlı deride yapılan EEG çekimlerinde derielektrot arası empedansın yüksek olması alınan iĢaretlerde
kayıplara ve fazla gürültü oluĢmasına sebep olmaktadır. Hem
iĢaret kalitesi hem de hasta konforu açısından alternatif bir
elektrot sistemi tasarlanması gerekliliği doğmuĢtur. Bu amaçla
“gümüĢ (Ag) aktif kuru tip pinli elektrot sistemi” tasarımı
yapılmıĢ ve referans jelli gümüĢ-gümüĢ klorür elektrotlar ile
karĢılaĢtırılmıĢtır.

I.

GĠRĠġ

EEG, kafatasına yerleĢtirilen elektrotlar aracılığıyla
alınan, beynin sinirsel faaliyetleri sonucu elde edilen
biyoelektriksel iĢaretlerin izlenmesini sağlayan ölçüm
yöntemidir. Diğer tüm biyomedikal iĢaretlerde olduğu gibi
EEG iĢaretinde de vücuttan alınan iĢaret kuvvetlendirici
yardımıyla kuvvetlendirilir ve gürültü bileĢenlerinin yok
edilmesi için filtreleme iĢleminden geçirilir. Buradaki
amaç, ölçülen iĢaretin belirli bir frekans aralığında
gürültüden arındırılmıĢ ve iĢlenebilecek genlik bilgisine
sahip hale getirilmesidir. EEG iĢaretleri ±500µV genlik
seviyelerinde ve 0-100 Hz frekans aralığında salınım
yapan iĢaretler olduğundan doğru ölçülmesi ve
kaydedilmesi oldukça zordur. Bu nedenle iĢaret ölçümünü
olumsuz etkileyecek bileĢenlerin ortadan kaldırılması
büyük önem taĢımaktadır[1].
Bu nedenle, bu çalıĢmada non-invasiv EEG ölçümleri için
ölçüm sistemine EEG iĢareti taĢıyacak olan kuru tip
(jelsiz) elektrot sistemleri tasarlanmıĢ ve jelli elektrot
sistemiyle karĢılaĢtırılmıĢtır. Geleneksel tip jelli gümüĢgümüĢ klorür (Ag-AgCl) elektrotlarla EEG ölçümü
yapılması için, hastanın kafatasına elektrot yerleĢimi
yapılırken
saçlı
deriyi
olabildiğince
azaltmak
gerekmektedir. Bu durumun uygulaması da oldukça
zahmetli ve zaman kaybına yol açan bir iĢlemdir. “GümüĢ
(Ag) aktif pinli kuru tip elektrot sistemi” ile hasta
konforunu artırmak ve hastayı hazırlama süresindeki
kaybı en aza indirmek amaçlanmıĢtır[2]. GümüĢ
malzemenin yarı hücre potansiyeli, maliyeti ve kolay
ulaĢılabilirliği düĢünülerek gümüĢ malzeme kullanılarak
pinli yapıya sahip bir geometri kullanılarak EEG
ölçümlerinde özellikle saçlı deriden alınan iĢaretlerde, deri
elektrot arası empedans azaltılmıĢtır. Kuru tip elektrot
kullanılması sebebiyle artan empedans farkından
kaynaklanan iĢaretteki genlik düĢümünü en aza indirmek
için, enstrümantasyon kuvvetlendirici devre bloğu
elektrotun hemen üzerine alınmıĢtır[3,4].
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Abstract— Since, the amplitude information of EEG signals are
very small, during the detection process of EEG signals lower
noise components are important for preventing of data loss. The
first time of data loss is detection process of EEG signals from
the patient. So any improvement over this process increases the
quality of signals. Because of that electrode which is providing
the connection between patient and measurement system is very
significant. The type of electrode that is used in literature and
clinics is generally wet Ag-AgCl. The high impedance between
the skin and the electrode causes data loss and too much noise in
EEG signals that received from hairy site. In terms of signal
quality and patient comfort, it is necessary to design an
alternative electrode system. For this purpose, the “silver (Ag)
active with pin electrode system” was designed and compared
with the reference wet silver-silver chloride electrodes.
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Böylece elektrot bağlantı kayıpları azaltılmıĢ ve sistemin
kazancı artırılarak genlik değerindeki azalmalar bertaraf
edilmiĢtir. Ayrıca EEG ölçümlerinde yaygın olarak
kullanılan Ag-AgCl elektrotlar ile karĢılaĢtırmalı analizleri
yapılarak tasarlanan elektrot sisteminin özelikleri ortaya
konmuĢtur.
I.

(a) Ag Kuru Tip
Disk Elektrot

(b) Ag Kuru Tip
Pinli Elektrot

(c) Ag Aktif Kuru
Tip Pinli Elektrot

METOT

ġekil 1’de frontal lobdan alınan EEG iĢaretlerinin farklı
elektrotlarla eĢ zamanlı olarak denek üzerinden alınması
gösterilmektedir. Biopac MP36 ölçüm sistemi kullanılarak
jelli tip Ag-AgCl elektrot, ġekil 2’de gösterilen Ag kuru
tip disk elektrotlar(a), Ag kuru tip pinli elektrotlar(b) ve
Ag aktif kuru tip pinli elektrotlar(c) ile eĢ zamanlı olarak
EEG iĢaretleri alınmıĢtır.
Bu iĢaretler, jelli Ag-AgCl elektrotlarla alınan iĢaretler
referans alınarak karĢılaĢtırılmıĢtır. Tasarlanan her bir
elektrot ile klinikte sıklıkla kullanılan Ag-AgCl jelli
elektrot karĢılaĢtırılarak avantaj ve dezavantajları
görülmüĢ ve elektrotların karĢılaĢtırılması amacıyla alınan
EEG ölçümleri eĢ zamanlı olarak alındığından iĢaretlerin
birbirine
giriĢim
yapmasını
önlemek
amacıyla
karĢılaĢtırmalar ikiĢerli gruplar halinde yapılmıĢtır.
Jelli Ag-AgCl elektrotlar ile Ag kuru tip disk elektrotlarla
10-20 elektrot yerleĢim sistemi adlandırmasına göre
isimlendirilen Fp1-F7 kanalları arası frontal lobdan
deneğin gözleri kapalı durumdayken eĢ zamanlı olarak
alınan EEG iĢaretleri de ġekil 3’te görülmektedir.
Jelli Ag-AgCl elektrotlar ile Ag kuru tip pinli 10-20
elektrot yerleĢim sistemine göre adlandırılan Fp1-Fp2
kanalları arası frontal lobdan deneğin gözleri kapalı
durumdayken eĢ zamanlı olarak alınan EEG iĢaretleri de
ġekil 4’te görülmektedir.
Jelli Ag-AgCl elektrotlar ile Ag kuru tip pinli 10-20
elektrot yerleĢim sistemine göre adlandırılan Fp1-Fp2
kanalları arası frontal lobdan deneğin gözleri kapalı
durumdayken eĢ zamanlı olarak alınan EEG iĢaretleri de
ġekil 5’te görülmektedir.

Şekil 2. Tasarımı yapılan elektrot tipleri

II.

ANALĠZ SONUÇLARI

Tasarlanan üç farklı elektrot tipiyle, jelli tip Ag-AgCl
elektrotun karĢılıklı analizlerini yapmak için eĢ zamanlı
olarak alınan EEG iĢaretlerinin çapraz korelasyon analizi
ve tutarlılık analizi yapılmıĢtır. Ayrıca bu iĢaretlerin güç
spektrumları karĢılaĢtırılmıĢtır. Denklem (1)’de verilen
korelasyon analizi iki farklı iĢaret arasındaki iliĢkiyi
yüzdelik olarak hesaplama imkanı sunmaktadır. Denklem
(1)’de x ile ifade edilen değer karĢılaĢtırılan iĢaretlerden
birinin genlik değeri iken y değeri karĢılaĢtıran diğer
iĢaretin aynı örnek için genlik değerini ifade etmektedir.
Denklem (1)’de r ifadesi korelasyonu ifade ederken, n ile
gösterilen ifade ise iĢaretlerin toplam örnek sayısını temsil
etmektedir[5].
𝑟𝑟 ൌ

𝑥𝑥Ǥ 𝑦𝑦 − ሺ 𝑥𝑥ሻሺ 𝑦𝑦ሻȀ𝑛𝑛
ሺͳሻ
ሺ 𝑥𝑥 ʹ − ሺ 𝑥𝑥ሻʹ Ȁ𝑛𝑛ሻ Ǥ ሺ 𝑦𝑦 ʹ − ሺ 𝑦𝑦ሻʹ Ȁ𝑛𝑛ሻ

Buna göre, tasarımı yapılan ve ġekil 2’de gösterilen, kuru
tip; Ag disk elektrot, Ag pinli elektrot ve Ag aktif pinli
elektrot yapılarının Ag-AgCl jelli elektrotla eĢ zamanlı
alınan EEG iĢaretlerinin korelasyonları Tablo 1’de
özetlenmiĢtir. ġekil 3’te eĢ zamanlı olarak çizdirilen jelli
tip elektrot ile kuru tip disk elektrot üzerinden alınan EEG
iĢaretlerinin analizleri sonucu elde edilen grafikler
gösterilmiĢtir. Çapraz korelasyon analizine göre de bu
iĢaretler arası korelasyon vardır. Fakat EEG iĢaretlerinin
hızlı değiĢkenliği sebebiyle bu korelasyon daha düĢük
değerdedir. Tutarlılık tahmini analizine göre; frontal
lobdan alınan EEG iĢaretlerinin doğası gereği oldukça
düĢük frekans değerlerine sahip olduklarından sıfıra yakın
frekans değerlerinde iki iĢaret daha yüksek korelasyona
sahiptir, EEG iĢaretinin frekans aralığının dıĢındaki
frekanslardaki tutarlılığın yüksek olduğu frekanslar ise
gürültü bileĢenlerinden kaynaklanmaktadır. ĠĢaretler eĢ
zamanlı ve eĢ kaynaktan alındığından bu durum
kaçılınmazdır.
1. elektrot tipi

2. elektrot tipi
Korelasyon
Ag Kuru Tip Disk Elektrot
0.7212
Ag-AgCl Jelli
Ag Kuru Tip Pinli Elektrot
0.5819
Elektrot
Ag Aktif Kuru Tip Pinli Elektrot
0.8314
Tablo 1. Farklı tip elektrotlardan alınan EEG iĢaretlerine ait
korelasyon değerleri

Şekil 1. Farklı tip elektrotlar ile eĢ zamanlı alınan EEG elektrotlarının
denek üzerine yerleĢtirilmesi
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Şekil 3. Jelli Ag-AgCl elektrotlar ile Ag kuru tip disk elektrotlar kullanılarak eĢ zamanlı olarak alınan EEG iĢaretleri
Sinyallerin Zaman Domeninde Analizi
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Şekil 4. Jelli Ag-AgCl elektrotlar ile Ag kuru tip pinli elektrotlar kullanılarak eĢ zamanlı olarak alınan EEG iĢaretleri
Sinyallerin Zaman Domeninde Analizi
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Şekil 5. Jelli Ag-AgCl elektrotlar ile Ag aktif kuru tip pinli elektrotlar kullanılarak eĢ zamanlı olarak alınan EEG iĢaretleri
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ġekil 3’te iki farklı elektrot tipi ile alınan EEG iĢaretlerini
güç spektrumları çizdirilerek iĢaretlerin aynı frekans
aralığında yüksek güce sahip olduğu görülmüĢtür. Bu
durum ise alınan iĢaretlerin oldukça benzer olduğunun
göstergesidir.
ġekil 4’te eĢ zamanlı olarak çizdirilen jelli tip elektrot ile
kuru tip pinli elektrot üzerinden alınan EEG iĢaretlerinin
analizleri sonucu elde edilen grafikler gösterilmiĢtir.
Çapraz korelasyon analizine göre; ġekil 3’te görülen disk
elektrot ile alınan EEG iĢaretine göre korelasyon daha
düĢüktür. Tutarlılık tahmini analizine göre; 50-60 Hz
frekans aralığı hariç diğer frekans aralıklarında iĢaretlerin
tutarlığı vardır. Fakat ġekil 4’te görülen grafiğe göre bu
tutarlılık durağan olmadığından yine bu elektrot tipinde
iyileĢtirme yapılması gerekmektedir.
ġekil 4’te iki farklı elektrot tipi ile alınan EEG iĢaretlerini
güç spektrumları çizdirilerek iĢaretlerin aynı frekans
aralığında yüksek güce sahip olduğu görülmüĢtür. Bu
durum ise alınan iĢaretlerin frekans bilgisi açısından
oldukça benzer olduğunun göstergesidir.
ġekil 5’te eĢ zamanlı olarak çizdirilen jelli tip elektrot ile
Ag aktif kuru tip pinli elektrot üzerinden alınan EEG
iĢaretlerinin analizleri sonucu elde edilen grafikler
gösterilmiĢtir. Çapraz korelasyon analizine göre; ġekil 3
ve ġekil 4’te görülen pinli ve disk elektrot ile alınan EEG
iĢaretlerinin çapraz korelasyon katsayılarına göre daha
yüksek korelasyon elde edilmiĢtir. Tutarlılık tahmini
analizine göre; EEG frekans sahasında iĢaretler arası
korelasyon daha yüksek olduğundan iĢaretlerin tutarlılığı
da 1 değerine yakın olarak değiĢimi uğrarken daha yüksek
frekans aralıklarında 0 değerine yakın değiĢime
uğramaktadır. ġekil 5’te iki farklı elektrot tipi ile alınan
EEG iĢaretlerini güç spektrumları çizdirilerek iĢaretlerin
aynı frekans aralıklarında yüksek güce sahip olduğu
görülmüĢtür.0-2 Hz frekans aralığında yüksek güce sahip
olan bu iĢaretlerin frekans bilgisi açısından oldukça benzer
olduğu görülmektedir.
III.

ölçüm sistemi giriĢindeki kuvvetlendirme ünitesi elektrot
tasarımının hemen üzerine alınmıĢtır. Böylece, jelsiz pinli
aktif tip elektrot tasarımı yapılarak hasta üzerinden
alınacak iĢaretteki elektrot kaynaklı genlik düĢümlerinin
en aza indirilmesi ve hasta konforunun artırılması
sağlanmıĢtır. Tasarımı yapılan elektrotlarla klinikte
sıklıkla kullanılan jelli Ag-AgCl elektrotların farklı
yöntemlerle analizleri yapılarak tasarlanan elektrotların
avantaj ve dezavantajları göz önüne konmuĢtur.
EEG iĢaretlerinin alınması sırasında hasta konforunu,
uzun süreli ölçümlerde deri elektrot arası empedans
farkından kaynaklanan stabilizasyonu, hastayı hazırlama
süresinin uzunluğunu göz önünde bulundurarak klinikte
aktif olarak kullanılan jelli tip Ag-AgCl elektrotlara
alternatif bir elektrot tasarımı gerçekleĢtirilmiĢtir.
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