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Özetçe—EOG (Elektrookülogram) göz hareketlerinin
oluşturduğu elektriksel aktivitenin göz bölgesinden yüzey
elektrotlar ile ölçümüdür. Gerçekleştirilen bu çalşmada,
EOG sinyallerinin eldesi için çift kanall bilgisayar tabanl
EOG ölçüm cihaz geliştirilmiştir. Sinyallerin eldesi srasnda
göz hareketlerinin analizinin sağlanmas için bir dikkat test
yazlm geliştirilerek test üzerinde referans yönler
belirlenmiş olup gözün belirlenen sürede belirlenen yönlere
göre kaç kez hareket ettiği tespit edilmiştir. Test eşliğinde
EOG sinyalleri Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
(DEHB) tans konulmuş 8-13 yaş aras 8 hastada ve ayn yaş
grubuna ait 8 sağlkl bireyden kaydedilmiştir. Daha sonra
bu sinyaller bilgisayar ortamnda analiz edilmiştir.
Sonuçlara göre sağlkl bireylerin göz hareketleri saysnn
istatistiksel olarak anlaml olduğu ve referans değer ile
uyumlu olduğu, hastalarda ise anlamllk düzeyinin düşük
olduğu tespit edilmiştir. Bu çalşmada, dikkat eksikliği tans
için bilgisayar ara yüz yazlml bir EOG cihaz ve dikkat test
yazlm geliştirilerek özellikle dikkat eksikliği olan
bireylerin test edilip, tan konulabilmesi için literatüre
yenilik kazandrlmaya çalşlmştr.

movements of healthy individuals was statistically significant
and was in agreement with the reference value, and that the
level of significance was low in the patients. In this study, an
EOG device with computer interface software and attention
test software were developed for the diagnosis of attention
deficit and tried to gain innovation in the literature in order
to be able to test and diagnose individuals who are
particularly lacking in attention.
Keywords — electrooculogram; attention testing software;
signal; ADHD.

I.

GİRİŞ

EOG, göz hareketlerini alglamak için kullanlan bir
yöntemdir ve kornea ile retina arasnda hiperpolarizasyon
ve depolarizasyondan kaynaklanan duran korneal-retinal
potansiyelin
kaydedilmesine
dayanmaktadr
ve
elektrookülogram olarak adlandrlmaktadr [1]. Gözdeki
durağan potansiyel, göz yönleri değiştikçe göz çevresine
yerleştirilen bir elektrot sistemi boyunca indüklenen
voltajn ölçülmesi ile elde edilebilir ve böylece EOG elde
edilir [2].
EOG sinyallerinin frekans sahas dc-10 Hz
düzeyindedir. Sinyal, göz küresinin her iki yöndeki
hareketleri için belirli bir darbe şekli gösterir. Tipik bir
göz küresi için sinyal genlik değerleri 10-100 μV
aralğnda değişir [3]. EOG sinyalinin genliği göz
küresinin hareket ettiği açya bağl olarak değişir. Göz
küresi her iki tarafa doğru hareket ettirildiğinde gerilim
pozitif (veya negatif) kalr ve düz baktğnda sfra döner.
Yatay hareketi ölçerken, yatay elektrotlarda dikey
hareketin neden olduğu potansiyel, yatay potansiyel ile
karşlaştrldğnda daha az önemlidir. Sola doğru
hareketle üretilen darbe ve sağa doğru hareketle üretilen
darbenin genlik ve süreleri neredeyse ayndr. Sinyal
potansiyeli gözler kapal olsa bile ayn kalr. Başn veya
vücudun hareketi sinyalin DC seviyesini değiştirir [4].

Anahtar Kelimeler — elektrookülogram; dikkat test
yazlm; sinyal;DEHB.
Abstract— EOG (Electrooculogram) is the measurement
of the electrical activity of the eye movements with the
surface electrodes from the eye region. In this study, a dualchannel computer-based EOG meter was developed for the
detection of EOG signals. An attention test software was
developed to provide an analysis of eye movements during
signal processing, and the reference directions on the test
were determined and it was determined how many times the
eye moved according to the directions determined in the
determined time. Test-enrolled EOG signals were recorded
in 8 patients aged 8-13 years who were diagnosed with
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and 8
healthy individuals of the same age group. These signals
were then analyzed in a computer environment. According to
the results, it was determined that the number of eye
978-1-5386-0633-9/17/$31.00 ©2017 IEEE

170

Biyomedikal ve Klinik
Mühendisliği Derneği

12-14 Ekim 2017 / TRABZON

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof.Dr. Osman Turan Kongre Merkezi

Cihaz Tasarımı 2

13 Ekim 2017 - 09.00-10.30 - Salon B

EOG nöropatolojik olarak bol miktarda bilgi sağladğ
kadar, birçok oftalmolojik hastalğn teşhisinde [5] ve
uyku hali tespitinde kullanlabildiğinden klinik
araştrmaclar ve bilim adamlar için önemlidir. EOG
insan-bilgisayar arayüzü için konuşma ya da el hareketleri
olmakszn kullanlabilen verimli bir alternatiftir [6].
DEHB, dikkat eksikliği, aşr hareketlilik ve dürtü
kontrolsüzlüğü ile karakterize çocukluk çağnn en sk
rastlanlan nöropsikiyatrik hastalklarndan biridir [7].
DEHB toplumda sk rastlanlan bir hastalk olmakla
birlikte, tan kriterlerinin, araştrma yöntemlerinin ve bilgi
toplama kaynaklarnn farkl olmas nedeniyle tans
genellikle atlanlmakta ve erişkin dönemde bile tan
konulabilmektedir. DEHB tans, klinisyenler tarafndan
konulmaktadr. Tan; psikiyatrik muayenenin yan sra,
psikometrik değerlendirmeler ve Ruhsal Bozukluklarn
Tansal ve Saymsal El Kitab (DSM IV) tan ölçütleri
kullanlarak konulabilmektedir. Tan ve tedavi takibinde
ortak olarak kullanlan, uygulanann ve uygulaycnn
subjektifliğinden etkilenen psikometrik testler dşnda
objektif bir değerlendirme arac bulunmamaktadr.
Göz hareketlerine dayal DEHB üzerine yaplmş çeşitli
çalşmalar bulunmaktadr. Bunlardan bir örnek olarak
Yun-Jeong Lee ve arkadaşlar DEHB eğilimleri olan
yetişkinlerde sakkadik göz hareket eksiklikleri üzerine
çalşmşlardr. Bu çalşmann amac, DEHB eğilimleri
olan erişkinlerde sakkadik göz hareketi görevi srasnda
bakş açlarnda ve duygusal değer yarglarndaki
eksiklikleri araştrmaktr. Çalşmann sonucu DEHB
eğilimliler grubunun, kontrollerden daha fazla göz hareket
görevinde hata yaptğn göstermiştir [8].
Yaplan çalşmada EOG sinyalinin karakteristiğine
uygun bir şekilde gözün yatay ve dikey hareketleri için
enstrümantasyon kuvvetlendirici seçimi, filtre tasarm,
seviye kuvvetlendirme tasarm gerçekleştirilerek analog
EOG sinyali elde edilmiş olup, daha sonra
mikrodenetleyici kullanlarak sinyal dijitalize edilmiş ve
usb port araclğ ile sinyal verisi bilgisayara aktarlmştr.
EOG sinyalinin kontrollü eldesinin sağlanmas ve sağlkl
ve DEHB hastas bireylerin test edilebilmesi için EOG
dikkat testi yazlm geliştirilmiştir. Sağlkl ve hasta
bireylerden elde edilen veriler karşlaştrlp istatistiksel
analiz ile çalşma sonuçlar elde edilmiştir.
II.
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sinyal ilk yükseltme işlemine tabi tutulmaktadr.
Enstrümantasyon kuvvetlendirici çkşnda ise sinyal bant
geçiren filtreden geçirilerek üzerindeki yüksek frekans ve
dc seviye gürültülerinden arndrlmaktadr. Daha sonra
sinyal işlenebilir ve izlenebilir bir hale getirilmek üzere
seviye kuvvetlendirici devresine aktarlmaktadr. Seviye
kuvvetlendirici devre çkşnda ise dijitalize edilmek üzere
yatay ve dikey göz hareketlerini içeren analog EOG
verileri elde edilmiş olacaktr.

Şekil 1. Analog EOG Eldesi Blok Diyagram
Devrede EOG sinyal karakteristiğine uygun olduğu ve
ortak modda işaretleri bastrma oran (CMRR) 100 dB
olduğu için AD620 enstrümantasyon kuvvetlendirici
entegresi kullanlmştr. LM324 op-amp entegresi ile 0.3310.61 Hz arasn geçiren bant geçiren filtre tasarlanmş ve
ayn entegre seviye kuvvetlendirme katnda kullanlmştr.

Şekil 2. EOG Sinyalinin Bilgisayara İletilmesi
Analog EOG eldesi sonras Şekil 2 diyagramnda
görüldüğü gibi mikrodenetleyici vastasyla analog veriler
yaklaşk 300 Hz örnekleme frekans ile dijitalize edilmiş
ve usb protokolüyle veriler bilgisayar ortamna
aktarlmştr. Mikrodenetleyici olarak PIC18F4550
entegresi kullanlmştr. Bu mikro-denetleyicinin seçilme
sebebi yaygn erişebilirlik, ucuz fiyat, geniş teknik
kullanm alan ve doğrudan USB protokolü ile
haberleşmeye uygun olmasdr. Bilgisayara iletilen EOG
verilerin gerçek zamanl olarak görüntülenmesi,
kaydedilebilmesi ve kaydedildikten sonra tekrar
incelenebilmesi için JAVA tabanl bir bilgisayar ara yüz
yazlm geliştirilmiştir. Böylece EOG ölçüm sistemi
tasarm tamamlanmştr [9].

MATERYAL VE YÖNTEM

A. EOG Ölçüm Sistemi Tasarm
EOG sinyalinin eldesinde kullanlan devre tasarmndaki
işlemler Şekil 1 blok diyagramnda görüldüğü üzere
gerçekleşmektedir. Öncelikle doğru bir şekilde gözün
yatay ve dikey hareketlerinin alglanabilmesi için bir
elektrot
bağlants
yaplmaktadr.
Daha
sonra
enstrümantasyon kuvvetlendiricilere elektrot çkşlar
uygulanmaktadr. Enstrümantasyon kuvvetlendiricilerde
analog EOG sinyalinin ilk alglanmas sağlanmakta ve
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B. EOG Dikkat Test Yazlm
EOG ölçümünün sağlkl ve hasta bireylerde kontrollü bir
şekilde kaydedilip değerlendirilebilmesi için C# tabanl
bir dikkat test yazlm geliştirilmiştir. Test yazlm ile
gözün ne zaman nereye kaç kez hareket etmesi gerektiği
bilgisinden yola çklarak testin takip-takipsizlik miktarlar
EOG verisi üzerinden analiz edilebilmektedir.

Şekil 5. Filtrelenmiş EOG Verileri

Şekil 6. Yönlere Göre Tespit Edilen EOG Verileri
Şekil 3. EOG Dikkat Testi Bir Periyot

Şekil 4, 5 ve 6’da EOG sinyalinin MATLAB ortamnda
işlenme sürecinden görseller bulunmaktadr.

EOG dikkat testinin bir periyodu Şekil 3’de
görülmektedir. Testte her bir uyaran aras süre 500 ms
olarak ayarlanmş olup bir periyot toplam 5.5 sn olarak
tasarlanmştr. Test sağlkl ve hasta bireylere 10 periyot
yani 55 sn olarak uygulanmştr [9].

Geliştirilen sistem araclğ ile uzman bir hekim
eşliğinde, Erciyes Üniversitesi Tp Fakültesinde DEHB
tans konulmuş 8 ile 13 yaş aras 8 hasta ve 8 sağlkl
birey EOG dikkat testine tabi tutulmuştur. Test uyaran 10
periyot (55 saniye) uygulanmş olup, 10 periyot sonucu
beklenen göz hareketleri says 30 kez sol, 30 kez sağ, 20
kez yukar ve 20 kez aşağ yönlü göz hareketi olmaktadr.
Her bir periyottaki hareket saylar yukar-aşağ yönler
için ikişer, sağ-sol yönler için üçer harekettir. Sağlkl ve
hasta bireylerden alnan EOG verileri her bir periyot için
incelenmiş olup, yönlere göre ortalama hareket saylar
değerlendirilmiştir. Son olarak yaplan çalşmann sağlkl
ve hasta bireylerde anlaml sonuç verip vermediğinin
değerlendirilmesi için bağmsz örneklem t testi
uygulanmştr.

C. EOG Verilerinin İşlenmesi
Tasarlanan sistemle elde edilen kaytlar MATLAB
ortamna aktarlarak EOG sinyalleri işlenmiştir. Öncelikle
ham veriler 20 Hz frekansta örneklenerek veri yükü
azaltlmştr. EOG sinyali normalizasyon işlemine tabi
tutulmuştur. Sonra sinyal üzerindeki genlik gürültüsü
bileşenlerinden arndrlmştr. Daha sonra EOG sinyali
yukar, aşağ, sağ, sol olmak üzere gözün hareket yönlerine
göre ayrştrlp hangi yöne kaç kez hareket ettiği tespit
edilmiştir.

III.

SONUÇLAR

Hasta ve sağlkl bireylerin her birine dikkat testi
uygulanmş olup elde edilen sonuçlar Tablo 1’de
görülmektedir. Her bir periyotta hasta ve sağlkl
bireylerden elde edilen hareket saylar ortalamas ve 10
periyotun genel ortalamas Tablo 1’de görülmektedir.
Şekil 4. Ham EOG Verileri
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etkisini ortadan kaldran, objektif ayn zamanda noninvaziv bir yöntem olarak göz hareketlerinin takibi ile elde
edilen EOG sinyallerinin kullanldğ yeni bir yöntem
geliştirilmiştir. Genel analizler ve t testi sonuçlarndan
elde edilen verilere göre sağlkl ve hasta bireylerin
arasnda çalşma kapsamnda geliştirilen dikkat testi
sonucunda anlaml farkllar olduğu tespit edilmiştir. Elde
edilen sonuçlar doğrultusunda geliştirilen sistem ile dikkat
eksikliğinin tansnn konulabileceği görülmektedir.
DEHB tansnn konulmasnda objektif geçerliliği
olacak özgün bir sistem geliştirilmiş ve elde edilen
sonuçlar ile sistemin performans ortaya konmuştur.
Ancak ölçüm alnan kişi saysnn artrlmas ve EOG test
yazlmnn farkl yönlerdeki göz hareketlerine göre
özelleştirilmesi ile sistem performansnn artrlabileceği
öngörülmektedir.
Sonuç
olarak
DEHB
hastalğnn
tansnda
kullanlabilecek özgün bir cihaz ve dikkat test yazlm
geliştirilmiştir. Ayrca analiz ve sinyal işleme sonucu elde
edilen çktlardan literatüre katk sağlayacak olumlu
sonuçlar elde edilmiştir.

Tablo 1. Her Bir Periyottaki Ortalama Hareket Saylar
Tablo 1’de görüldüğü üzere sağlkl bireylerin her bir
periyottaki ortalama hareket saylarnn genel ortalamas
test uyaranna göre değerlendirildiğinde hasta bireylerden
daha uyumludur. Yani sağlkllarn elde ettiği ortalama
hareket says, referans değerlere hastalara göre daha
yakndr.
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