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wide-band signal. The spectral densities of c-VEP templates are
concentrated on several frequency intervals, especially for E3.
This periodicity leads to target misclassication. PCA shows that
only 73, 52, and 26 well distinguishable responses can be obtained
with a 127-bit length m-sequence for E1, E2, and E3 respectively.
Considering all results and observations, we suggest that 120 Hz
refresh rate is best to use in BCIs with high number of targets
whereas 240 Hz refresh rate is reasonable for low number of
targets.

Özetçe—Bu çalşma yüksek uyaran gösterimi hzlarnn
(monitörün yineleme hz) kod-modülasyonlu görsel uyarlmş
potansiyel (KMGUP) tabanl heceleyici bir BBA üzerine olan
etkilerini araştrmay amaçlamaktadr. Bu amaçla, 240 Hz
yineleme hzna sahip bir monitör kullanlarak bir 6x6 heceleyici
BBA tasarlanmştr. 6 denek, 127-bit m-sekans kullanlarak
gerçekleştirdiğimiz 60 Hz (E1), 120 Hz (E2) ve 240 Hz (E3)
yineleme hzlarn içeren toplamda 3’er deneye katlmştr. Tüm
deneyler ve denekler için bilgi aktarm hz (BAH) ve doğruluk
oranlar hesaplanmştr. Ayrca, KMGUP tepkelerinin güç
spektral yoğunluk (GSY) tahminleri ve temel bileşen analizi (TBA)
sonuçlar değerlendirilmiştir. Ortalama BAH ve doğruluk
oranlar değerleri E1 için 84.24 bit/dk ve %91, E2 için 90.68 bit/dk
ve %95 ve E3 için ise 72.16 bit/dk ve %82 olarak hesaplanmştr.
Ayrca, 6 denekten 5’i E3’ün, sadece 1 denek ise E2’nin en rahat
deney olduğunu belirtmiştir. Giriş sinyali geniş-bantl bir sinyal
olmasna rağmen KMGUP tepkeleri bant-limitlidir. KMGUP
şablonlarnn GSY tahminleri, özellikle E3’ten elde edilen şablon
için çeşitli frekans aralklarnda yoğunlaşmştr. Bu periyodisite
yanlş snflandrmaya yol açmaktadr. TBA, 127-bit uzunluğunda
bir m-sekans ile E1, E2 ve E3 için srasyla sadece 73, 52 ve 26
ayrt edilebilir KMGUP tepkelerinin elde edilebileceğini
göstermektedir. Tüm gözlemler ve sonuçlar ele alndğnda, 120
Hz yineleme hznn, yüksek sayda hedefe sahip BBA’larda
kullanlmasnn en iyisi olduğunu, 240 Hz yineleme hznn ise
düşük sayda hedefe sahip BBA’lar için makul olduğunu
önermekteyiz.
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I.

GİRİŞ

Beyin-bilgisayar arayüzü (BBA), beyin aktivitelerinin
yorumlanarak belirli komutlara çevrilmesi amacn taşyan,
insan beyni ile dş dünya arasnda yeni bir iletişim kanaldr [1].
Nöral mühendislik ve klinik rehabilitasyon alanlarnda, invazif
olmadğ, taşnabilir olduğu ve zamansal çözünürlüğünün iyi
olmas nedeniyle elektroensefalografi (EEG) temelli BBA'lar
yaygn olarak kullanlmaktadr [1]. Çeşitli BBA paradigmlar
arasndan [2], görsel uyarlmş potansiyel (GUP) tabanl
BBA’lar son yllarda oldukça ilgi çekmişlerdir [1, 3]. KMGUP
paradigmasnn diğer GUP tabanl BBA paradigmalarna göre
daha üstün olduğu birçok açdan kantlanmştr. Daha az eğitim
süresine, daha yüksek bilgi aktarm hzna (BAH), daya yüksek
sayda hedefe, daha yüksek doğruluk oranna ve daha kolay
kullanlabilirliğe sahiplerdir [4].

Anahtar Kelimeler — EEG, Kod-Modülasyonlu Görsel
Uyarlmş Potansitel, KMGUP, Beyin-Bilgisayar Arayüzü, BBA
Abstract—This study aims at investigating the e�ects of high
stimulus presentation rates (refresh rate of the monitor) on a cVEP based speller BCI. To this end, a 6x6 speller BCI was
designed using a monitör with a refresh rate up to 240 Hz. Six
subjects participated in three di�erent experiments with refresh
rates of 60 Hz (E1), 120 Hz (E2) and 240 Hz (E3), where a 127-bit
m-sequence is used. Information transfer rate (ITR) and accuracy
values were calculated for each experiment and subject. Power
spectral density (PSD) estimates of c-VEP responses and results of
principal component analysis (PCA) were evaluated. Average ITR
and accuracy values for E1 are 84.24 bits/min and 91%, for E2 are
90.68 bits/min and 95% and for E3 72.16 bits/min and 82%
respectively. Also 5 out of 6 subjects stated that E3, and 1 subject
stated that E2 is the most comfortable experiment. The c-VEP
responses are band-limited although the input m-sequence is a

Bir KMGUP tabanl BBA'da, farkl seçilebilir hedeflere atanan
görsel uyaranlar modüle etmek için bir ikili (binary) sözderastgele (pseudorandom) kod sekans ve bu sekansn zamanda
gecikmeli (time-lagged) versiyonlar kullanlr [4, 5, 6]. Eğer
kişi bu hedeflerden herhangi birine bakşlarn odaklarsa,
oksipital lobdan alnan EEG kaydnda o hedefe atanan kodla
alakal KMGUP tepkeleri gözlemlenir. İkili sözde-rastgele kod
sekans olarak genellikle iyi bir oto-korelasyon fonksiyonuna
sahip olan m-sekans [7] kullanlmaktadr.
Son yllarda KMGUP tabanl BBA’lar üzerine yaplan
araştrmalar sistem performans göz önüne alndğnda (BAH ve
doğruluk oran), oldukça pozitif sonuçlar vermektedir [4, 5, 6,
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Test srasnda ise kullancya deneyden önce bakacağ 20 sembol
içeren bir sembol dizisi verilmektedir. Her hücre ayn anda
kendine ait kod sekansna göre 60 Hz için 1 defa, 120 Hz için 2
defa ve 240 Hz için 4 defa yanp sönmektedir. Bu tekrarlamalar
bittikten sonra, kayt bilgisayarnda, eldeki veriler kullanlarak
bir sembole karar verilir. Karar verilen bu sembolün kullancya
geri bildirimi (işaretlenmesi ve ekrann sol alt köşesine
yazdrlmas) ve kullancnn bakşn bir sonraki sembole
geçirmesi için gereken süre 1 saniyedir. Bu prosedür 20 sembol
tamamlanana kadar sürmektedir. Sistemin kullancnn hangi
sembole baktğna karar verme süresi sekansn gösterilme süresi,
snflandrma süresi ve odak değiştirme süresi göz önüne
alndğnda toplamda 3.13 saniyedir ve tüm yineleme hzlar için
ayndr.

tabanl BBA’lar içinde en yüksek BAH’a sahip olduğu için BBA
topluluğunda büyük bir ilgi yaratmştr [4]. Bu çalşmadan beri
KMGUP paradigmasnn performansn arttrmak için baz
çalşmalar yeni snflandrma algoritmalar (destek vektör
makinesi (DVM), DVM ile kanonik korelasyon analizi, uzaysaltemporal şnlama, çapraz frekansl eşleştirme tahmincisi vb.)
üzerine baz çalşmalar ise uyaran özellikleri (modülasyon
sekansnn uzunluğu, uyarann yaknlğ, uyarann rengi, kod
sekansnn ne olacağ vb.) üzerine araştrmalar yapmştr.
Hz, BBA uygulamalarnn daha pratik bir hale gelmesi ve daha
sk kullanlmasn sağlamak için önemli bir faktördür. Kod
sekansndaki tek bir biti görüntüleme süresi, monitörün
yineleme hz ile snrl olduğundan, KMGUP tabanl BBA'larn
genel hz da bu yineleme hzna bağldr diyebiliriz. Bildiğimiz
kadaryla, geleneksel 60 Hz'in üzerinde hzl uyaran sunum
oranlarna sahip sadece iki tane KMGUP tabanl BBA çalşmas
vardr [5, 8]. Bu çalşma yüksek uyaran gösterimi hzlarnn
KMGUP tabanl heceleyici bir BBA üzerine olan etkilerini
araştrmay amaçlamaktadr.
II.

Deneklere deney sonrasnda, hangi yineleme hzna ait deneyin
daha rahat olduğu da bir anket ile sorulmuştur.
B. Veri Toplama, Ön-İşleme ve Snflandrma
EEG sinyalleri 2 kHz örnekleme hzyla 16 kanall EEG amfisi
Brain Products V-Amp kullanlarak kaydedilmektedir (Brain
Products, Gilching, Germany). EEG kayd unipolar olmak
üzere; ikisi referans ve toprak, 8’i O1, Oz, O2, P3, Pz, P4, P7,
P8 olmak üzere toplam 10 kanaldan, actiCAP EEG kepi ve slak
aktif elektrotlar kullanlarak kaydedilmektedir. Referans kanal
olarak FCz elektrotu seçilmiştir ve toprak elektrotu da nasyonun
biraz üstünde, aln bölgesinde yer almaktadr. Elektrot
empedanslar, elektrotlar aktif olduğundan Brain Products
ImpBox kullanlarak ölçülmüştür ve 10kΩ’un altnda
tutulmuştur. EEG ve imleç sinyallerini ayn anda kaydetmek ve
MATLAB ortamna gerçek zamanl bir şekilde aktarmak için
BCI2000 [10] ve Fieldtrip [11] beraber kullanlmştr. Ön-işleme
ve snflandrma bu kayt bilgisayarnda MATLAB ortamnda
yaplmaktadr.

YÖNTEMLER

A. Deney Tasarm
Deneylere, ortalama yaşlar 23 olan ve herhangi bir nörolojik
veya psikiyatrik bozukluğu olmayan 6 denek katlmştr (5
erkek, 1 kadn). Bütün denekler normal veya normal olmak
üzere düzeltilmiş görüşe sahiptir. Deneylerden önce denekler,
Bilkent Üniversitesi etik komitesi tarafndan onaylanmş bir
bilgilendirilmiş onam formu imzalamşlardr.
MATLAB ortamnda Psychtoolbox [9] kullanlarak heceleyici
bir BBA tasarlanmştr. Uyarann gösterildiği bilgisayarda
(uyaran bilgisayar) düzgün zamanlama elde etmek için işletim
sistemi olarak low-latency kernel Ubuntu 16.04 kullanlmştr.
Uyaran, 240 Hz yineleme hzna kadar çkabilen 25-inch LED
monitörde (Dell Alienware AW2518HF) 1920x1080
çözünürlükte gösterilmektedir. Ekranda 6x6 matris şeklinde
yerleştirilmiş toplamda 36 sembol (harfler/rakamlar)
bulunmaktadr. Kod sekans olarak 127-bit uzunluğunda bir kod
seçilmiştir. Bu kod ilk harfe, A harfine, atanmştr. Bir sonraki
sembole bu kodun zamanda 3-bit’lik gecikmiş hali atanmştr.
Bu şekilde, kendinden bir önceki sembole atanmş kodun
zamanda gecikmiş halleri ile toplamda 36 kod sekans 36
sembole atanmştr. Her hücre içinde bulunduğu sembole atanan
kod sekansna göre yanp sönmektedir (kod sekansndaki bit
değeri ‘1’ ise yeşil, ‘0’ ise mavi). Her bir bit başnda EEG
amfisine 1ms genişlikte vuru olmak üzere marker (imleç) sinyali
de gönderilmektedir.

Eğitim aşamasnda öncelikle kaydedilen EEG sinyallerine 4-121
Hz bant geçirici filtre ve 50 Hz Notch filtre uygulanmştr. İmleç
sinyallerinden elde edilen bilgiyle bütün EEG kanallarnn
100’lü ortalamas alnmştr. Ortalanmş EEG sinyali ve ham
EEG sinyalleri ile kanonik korelasyon analizi (KKA)
uygulandğnda �� ve �� uzaysal ağrlk katsaylar
bulunmaktadr. Bu uzaysal filtreler hesaplandktan sonra
referans şablon �� bulunmaktadr. Diğer hedeflere ait şablonlar
referans şablon �� ile başlayarak ardşk şablonlarn dairesel bir
şekilde zamanda 3-bit kaydrlmasyla elde edilmektedir.

Test srasnda ise kaydedilen EEG sinyalleri yine ayn şekilde
filtrelenmektedir. Yineleme hzna bağl olarak tekrarlama says
değiştiğinden, bu tekrarlama saysna göre ortalama
alnmaktadr ve yine çok kanall ortalanmş EEG sinyali elde
edilmektedir. Bu sinyal ile eğitim aşamasnda bulunmuş ���
çarplarak, eğitim aşamasnda elde edilen şablonlar arasndaki
Pearson’n korelasyon katsaylar hesaplanmaktadr. En yüksek
katsayya sahip olan şablona ait hedef, kullancnn baktğ hedef
olarak seçilmektedir.

Eğitim srasnda referans hedef olarak seçilen hedefin, A
harfinin, bulunduğu hücre öncelikle kullancya hangi hedefe
odaklanacağn belirtmek için pembe olarak aydnlatlr. Bu
aydnlatma 2 saniye sürmektedir. Bu süre geçtikten sonra, her
hücre ayn anda olmak üzere, kendine ait kod sekansna göre 100
defa yanp sönmektedir. Eğitim aşamas 3 yineleme hz için de
ayndr. 60 Hz yineleme hzna ait bir monitörde 127-bit
���
uzunluğunda bir kod sekans gösterimi için gereken süre
=
��
2.1167 saniyedir. Bu şekilde, eğitim için gereken süre 60 Hz
için 3.53 dakika, 120 Hz için 1.76 dakika ve 240 Hz için 52
saniye olmaktadr.

C. Performans Ölçümü ve Veri Analizi
Her deney için BAH ve doğruluk oranlar hesaplanmştr.
Sistemizin performansn değerlendirmek için oldukça yaygn
bir şekilde kullanlan BAH hesaplamasn [1] kullandk:
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Bu formülde �, toplam sembol says olup bizim durumumuzda
36’dr, �, doğruluk orandr ve şu şekilde hesaplanr: � � ���
(� doğru snflandrlan sembol says, � ise yazdrlmas
istenen sembol says, yani 20’dir) ve T, bir sembol için ayrlan
süre olup bizim durumumuzda 3.13 saniyedir.

Bütün denekelere ait her 3 deney için referans şablonlarn GSY
tahminleri hesaplanmştr ve yineleme hzndaki değişimin
KMGUP tepkelerinin frekans içeriğini nasl değiştirdiği
gözlemlenmiştir. Bunun için MATLAB’n periodogram
metodu kullanlmştr. Ayrca, üç farkl yineleme hz için 127bit uzunluktaki m-sekans ile kaç tane ayrt edilebilir KMGUP
tepkesinin oluşabileceğini gözlemlemek için Temel Bileşen
Analizi (TBA) kullanlmştr. Her denek için, referans şablonu
� bit kaydrlarak, � � 0�1��� � �1�6 olmak üzere, bir veri
matrisi elde edilmiştir. Bu veri matrisine TBA uygulanarak
temel bileşenler elde edilmiş ve daha sonra bu temel
bileşenlerin incelemesi yaplmştr. Bu amaç için MATLAB’n
pca fonksiyonu kullanlmştr.
III.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Tablo 1’de her 3 deney için ve her denek için BAH değerleri ve
doğruluk oranlar verilmektedir. E1 için ortalama BAH ve
doğruluk değerleri srasyla 84.24 bit/dk ve % 91, E2 için 90.68
bit/dk ve % 95 ve E3 72.16 bit/dk ve % 82'dir. 6 denekten 5'i
E3'ün daha rahat olduğu ve sadece bir denek E2'nin diğer
deneylerden daha rahat olduğunu belirtmiştir. BAH ve
doğruluk oran bizim uygulamamzda doğru orantldr çünkü
BAH hesabndaki tek değişken doğruluk orandr. Bu tablodaki
doğruluk oranlar için eşli t-test metodunun bir eklentisi olan
tek yönlü tekrarlayan ölçümlerde ANOVA (“one-way repeated
measures ANOVA”) uygulanmştr. E2 ve E3 arasnda
istatistiki olarak bir fark görüldüğü gözlemlenmiştir (F(2,10) =
4.136, � � 0�0��1).
Sisteme giriş (127 bit m-sekans) geniş bantl bir sinyaldir ve
bu girişin GSY tahmini düzdür. Şekil 1'de gösterildiği gibi,
bütün denekler için E1, E2 ve E3 için referans şablonlarn GSY
tahminleri geniş bantl değildir. Bu şekilden de görüldüğü
üzere, geniş bantl giriş sinyalinin yaklaşk 30 Hz altnda bant-

snrl KMGUP tepkelerine dönüştüğü gözlemlenmiştir. Ek
olarak, spektral yoğunluklar birkaç frekans aralğ içinde
konsantre olmaktadr. Özellikle E3 için, spektrumda 15 Hz'de
geniş ve tek bir tepe belirmektedir. Bu davranş ayn zamanda
deneklere ait referans şablonlar ham bir şekilde incelendiğinde
de gözlemlenmektedir.
Tablo 1 - Her deneğin E1, E2 ve E3 deneylerindeki Bilgi Aktarm Hz
(BAH) değerleri ve doğruluk oranlar. En alt satr ortalama BAH
değerlerini ve doğruluk oranlarn göstermektedir.
BAH (bit/dk)

Doğruluk Oran

Denek No

E1

E2

E3

E1

E2

E3

S1

99.1

99.1

80.28

100%

100%

90%

S2

88.7

88.7

80.28

95%

95%

90%

S3

99.1

99.1

99.1

100%

100%

100%
70%

S4

88.7

99.1

52.71

95%

100%

S5

41.16

58.97

21.5

60%

75%

40%

S6

88.7

99.1

99.1

95%

100%

100%

Ort.

86.17

90.68

72.16

91%

95%

82%

Hedef tanmlama, korelasyon katsaylarna bağl olduğundan,
tek bir sembol için test aşamasnda kaydedilen EEG ve 36
şablon arasndaki korelasyon ilişkisi daha detayl incelenmiştir.
Şekil 2, 3 deney için test srasnda S3 bakşlarn B harfine
odakladğ zaman kaydedilen EEG ile 36 şablon arasndaki
korelasyon katsaylarn göstermektedir. Özellikle E3’te olmak
üzere, korelasyon katsaylarndaki varyasyonun zamandaki
gecikmeye göre periyodik olduğu gözlemlenmiştir. Bu şaşrtc
değildir çünkü 240 Hz yineleme hz için elde edilen referans
şablonu, belirli bir frekansa sahip tekil bir sinüzoide
yaklaşmakta olduğu için bu referans şablonun oto-korelasyon
fonksiyonu da ayn frekansta periyodiktir. Öte yandan, 60 Hz
ve 120 Hz yineleme hz ile elde edilen referans şablonlar bir
kaç sinüzoidin toplamna yaklaşmaktadr ki bu şablonlarn otokorelasyon fonksiyonlar kendilerini oluşturuan sinüzoidlerin
frekanslarnn en büyük ortak böleni frekansnda periyodik
olmaktadr. Bütün denekler ve semboller için benzer
korelasyon katsaylar davranşlar gözlemlenmiştir. 240 Hz
yineleme hz ile elde edilen şablon belirli bir periyota sahip
tekil bir sinüzoidale yaklaşmakta olduğu için Şekil 2’de
görüldüğü üzere belirli zamanda gecikme noktalarnda yüksek

Şekil 1 - Bütün denekler için elde edilen referans şablonlarn yukardan aşağya srasyla E1, E2 ve E3 için GSY tahminleri. Her deneğin
GSY tahmini farkl bir renk ile temsil edilmektedir ve grafiklerin açklayc bilgilerinde gösterilmektedir. Görüldüğü gibi KMGUP tepkeleri
yaklaşk 30 Hz altnda snrldr. Ayn sebepten ötürü, grafikler sadece 50 Hz’e kadar çizdirilmiştir.
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srasndaki rahatlğ göz önüne alndğnda, 120 Hz yineleme
hznn, yüksek sayda hedefe sahip BBA'lar için en iyi seçim
olduğu iddia edilebilir. Öte yandan, 240 Hz yineleme hz,
düşük sayda hedefe sahip BBA'lar için uygun bir seçimdir.
Yine de, 240 Hz yineleme hz için, ardşk hedefler arasndaki
zaman gecikmesi öyle seçilmelidir ki bu hedefler düşük
korelasyon katsaylarna sahip kodlar ile uyarlmş olsunlar
(yani, şablonlarn periyodikliğinden dolay yüksek korelasyon
katsaylarna sahip olan kodlardan kaçnlmaldr).

değerli tepeler mevcuttur. Bu yüksek değerli tepeler yanlş
snflandrmaya yol açabilmektedir. Aslnda, E3 için yanlş
snflandrlmş semboller kontrol edilmiş ve bu tepelere
karşlk gelen sembollere karşlk geldikleri bulunmuştur.
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Şekil 2 - Yukardan aşağya srasyla E1, E2 ve E3 için test
srasnda S3 bakşlarn B harfine odakladğ zaman kaydedilen
EEG ile 36 şablon arasndaki korelasyon katsaylar
gösterilmektedir. Burada x-ekseni zamanda gecikmeyi
göstermektedir ve 60 Hz yineleme hz için bu gecikme 0.05 saniye,
120 Hz için 0.025 saniye ve 240 Hz için 0.0125 saniyedir.

S1’in deney verisinden elde edilen 127 şablon için yaplan TBA
sonuçlar Şekil 3’te verilmiştir. Verinin kümülatif varyansnn
%95’ine katkda bulunan temel bileşenlerin says E1, E2 ve E3
için srasyla 70, 44 ve 25’dir. Sadece 127 tane şablonun içinden
srasyla E1, E2 ve E3 için sadece 70, 44 ve 25 tanesi verinin
varyansn açklamakta dikkate değerdir. Tüm denekler göz
önüne alndğnda, verinin kümülatif varyansnn %95’ine
katkda bulunan ortalama temel bileşenlerin says E1, E2 ve E3
için srasyla 73, 52 ve 25’dir. Başka bir açdan bakarsak, 127bit m-sekans kullanlarak srasyla E1, E2 ve E3 için sadece 73,
52 ve 26 ayrt edilebilir tepke elde edilmektedir. 240 Hz
yineleme hz ile 36 hedefli bir sistemde 127-bit uzunluğunda
bir m-sekans kullanlarak yaplan deneyler ile baz sembollerin
yanlş tanmlanmasnn oldukça muhtemel olduğu söylenebilir.
Bu nedenle, yüksek yineleme hzlarnn, yüksek sayda hedef
içeren BBA'larda performans düşüklüğüne yol açabilecekken,
düşük sayda hedef içeren BBA’larda eğer ki hedef kodlar
doğru bir şekilde seçilirse performans arttrabileceği
düşünülmektedir.
Yukarda bahsedilen analizlerin sonuçlar, sistemin
performans, eğitim için gereken süre ve deneklerin deney

Şekil 3 - S1’in deney verisinden yararlanlarak oluşturulan ܦൈଵଶ veri matrisine TBA uygulandğnda ortaya çkan temel bileşenlerin yüzde
varyanslar. Sonuçlar, soldan sağa srasyla E1, E2 ve E3’e aittir.
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