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Özetçe

1. Giriş

Bu çalşmada eyleyicileri kontrol etme yeteneğine sahip EOG
temelli bir elektronik devre tasarlanmştr. Devreyle yatay
düzlemde göz hareketlerine ait EOG sinyalleri üç elektrotla
alglanp bir enstrümantasyon kuvvetlendiricisi ile
kuvvetlendirilmektedir. Sonrasnda sinyaller pasif bant
geçiren
filtreler
ve
evirmeyen
kuvvetlendiricilerle
filtrelenmekte, bir gerilim seviye kaydrc ile pozitif gerilim
seviyesine kaydrlmaktadr. Elde edilen analog sinyaller bir
mikrodenetleyiciyle saysal hallerine çevrilip işlenerek göz
hareketi
snflandrmalar
gerçekleştirilmektedir.
Snflandrma sonucuna göre mikrodenetleyici tarafndan iki
eyleyici aktifleştirilmekte ve pasifleştirilmektedir. Devre
sağlkl üç erkek gönüllü üzerinde gönüllüler gözlerini sola
(merkez-sol-merkez) ve sağa (merkez-sağ-merkez) hareket
ettirirken ve gözlerini hareketsiz durumda tutarken test
edilmiştir. Her bir durum için ortalama snflandrma başars
srasyla %100, %75 ve %96 olarak hesaplanmştr. Genel
snflandrma başars %90’ dr ki bu tasarlanmş olan
devrenin gözün yatay düzlemdeki hareketlerin ve hareketsiz
durumlarn EOG sinyallerinden etkin bir biçimde alglayp
eyleyicileri kolayca kontrol edilebildiğini göstermektedir.

Sinir sisteminin çok önemli bir parças olan ve sisteme sürekli
bilgi akş sağlayan insan gözü görme yolu ile çevresinden
bilgi toplayan karmaşk bir duyu organdr. Göz hareketi göze
dşardan bağl olan dört ana ve iki yan kas tarafndan
gerçekleştirilir [1]. Göz hareketlerinin tespitinde çok çeşitli
yöntemler mevcut olsa da elektrookulogram (EOG) temelli
teknikler en yaygn olanlardr.
EOG gözün korneas ile retinas arasndaki kutuplaşmalar
sonucu ortaya çkan elektriksel potansiyel farkna dayanr. Bu
potansiyel fark gözün arka tarafndaki düzenli negatif
elektriksel dipol ve gözün ön tarafndaki düzenli pozitif
elektriksel dipol tarafndan oluşturulur ve yüze yerleştirilen
elektrotlar tarafndan alglanr. EOG sinyalleri; ağr özürlü
bireylere yönelik mekanik kontrol sistemlerinde [2-4] ve
insan-bilgisayar ara yüzlerinde [5-8], çeşitli göz hastalklarnn
tespitinde, uyku esnasnda göz hareketlerinin takip
edilmesinde, komadan yeni çkmş sadece gözlerini hareket
ettirebilen hastalarla iletişim kurmada kullanlmaktadr [9-11].
Bu çalşmada çeşitli eyleyicileri kontrol etme yeteneğine
sahip, mikrodenetleyici barndran, EOG temelli bir devre
tasarlanmştr. Aşağda bu devre detayl olarak anlatlmaktadr.

Abstract

2. Tasarlanan Devre

In this study, an EOG based electronic circuit capable of
controlling actuators has been designed. Within the circuit,
EOG signals generated due to movement of eyes in horizontal
plane are sensed with three electrodes and pre-amplified by
an instrumentation amplifier. Pre-amplified EOG signals are
then filtered by passive band-pass filters and non-inverting
amplifiers, and shifted to positive voltage level by a voltage
level shifter. Resultant analog signals are converted into their
digital forms and then processed to perform eye movement
classifications by a microcontroller. With respect to
classification results, two actuators are activated or
deactivated by the microcontroller. Circuit has been tested on
three male volunteers while doing eye movements to left
(center-left-center), eye movements to right (center-rightcenter), and no eye movement. Average classification success
for each case is calculated as 100%, 75% and 96%,
respectively. On overall, classification success is 90%
showing that the circuit designed is able to detect horizontal
eye movements form EOG signals effectively and may control
actuators effortlessly.

Bu çalşma kapsamnda tasarlanmş olan devre Şekil 1’de
görüldüğü gibi üç biyopotansiyel elektrottan, ön
kuvvetlendirme, filtreleme ve gerilim seviye kaydrma
katlarndan, bir mikrodenetleyiciden, iki eyleyiciden ve güç
kaynağndan oluşmaktadr.

Şekil 1: Tasarlanmş devrenin öbek çizimi
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2.1. Elektrotlar ve Elektrot Yerleşimi

önüne geçmek için filtre çkşlar kazanc 22kΩ ve 1kΩ
dirençler vastasyla +23 olarak ayarlanmş evirmeyen
kuvvetlendiricilere
bağldr.
Bu
kuvvetlendiricilerin
gerçekleştirilmesinde iki ayr işlemsel yükselticiye sahip ucuz
maliyetli
LM358
tümleşik
devresi
kullanlmştr.
Filtrelendikten sonra EOG sinyalleri gerilim seviye kaydrma
katna giriş olmaktadr.

Tasarlanan devrede, üç adet biyopotansiyel elektrotla EOG
sinyalleri alglanmaktadr. Bu elektrotlar kendinden jelli ve
yapşkanl Ag-AgCl yüzey elektrotlar olmalarndan ötürü
kullanmlar oldukça kolaydr. Uygulamada; yüzde göz
hizasnda soldan sağa doğru ilerlenilirken, sol gözün hemen
soluna yerleştirilen elektrot devrenin pozitif (+) elektrot
girişine, sol göz ile sağ göz arasna yerleştirilen elektrot
devrenin GND elektrot girişine ve sağ gözün hemen sağna
yerleştirilen elektrot devrenin negatif (-) elektrot girişine
bağlanmaktadr (Baknz Şekil 2). Oldukça düşük genliklere
sahip EOG sinyalleri elektrotlarca alglandktan sonra bir ön
kuvvetlendirme katyla kuvvetlendirilmektedir.

2.4. Gerilim Seviye Kaydrma Kat
Tasarlanan devreyle alglanmş, kuvvetlendirilmiş ve
filtrelenmiş EOG sinyalleri; gözler merkezde sabit
durumdayken 0-0.2V aralğnda, gözler yatay düzlemde ksa
ve hzl bir biçimde merkez-sağ-merkez hareketini yaparken
azami +2V ve gözler merkez-sol-merkez hareketi yaparken
azami -2V gerilim değerlerine sahip olmaktadr. Devrede,
işlenmek üzere mikrodenetleyici girişine uygulanabilmeleri
için sadece pozitif değerler alyor olmalar gerekmektedir. Bu
sebepten filtrelenmiş sinyaller devrede gerilim seviye
kaydrma katna giriş olmaktadr.
Tasarlanan seviye kaydrma kat iki direnç içeren bir
gerilim bölücü devreden ve bu devrenin çkşna bağl bir
evirmeyen kuvvetlendirme devresinden oluşmaktadr. Gerilim
bölücü devredefiltrelenmiş EOG sinyali bir 10kΩ direnç
üzerinden ve +5V gerilim seviyesi bir 100kΩ direnç üzerinden
evirmeyen kuvvetlendiriciye girilmektedir. LM358 işlemsel
kuvvetlendiricisiyle gerçekleştirilmiş olan bu kuvvetlendiricinin kazanc dirençlerle +2 olarak ayarlanmş bulunmaktadr.
Seviyesi kaydrlmş sinyal bir sonraki aşamada
mikrodenetleyiciye girilmektedir.

GND elektrot

+elektrot

elektrot-

Şekil 2: Elektrot yerleşimi.
2.2. Ön Kuvvetlendirme Kat
Tasarlanan
devrede
ön
kuvvetlendirme
kat
bir
enstrümantasyon
kuvvetlendiricisinden
oluşmaktadr.
Enstrümantasyon kuvvetlendiricisi iki katnda toplamda üç
işlevsel kuvvetlendirici barndran gelişmiş bir fark
kuvvetlendiricisidir. Giriş kat olan birinci katta bulunun iki
kuvvetlendirici tampon görevi görür. İkinci katta ise
geleneksel bir fark kuvvetlendirici yer alr. Enstrümantasyon
kuvvetlendiricisi doğas gereği oldukça yüksek ortak mod
bastrma oran ve yüksek giriş empedansna sahiptir.
Tasarlanan devrede AD620 enstrümantasyon kuvvetlendiricisi
yer almaktadr (Analog Devices, Inc.). Geniş bir gerilim
aralğnda çalşabilen giriş voltaj gürültüsü düşük ve düşük
güç tüketimli AD620’ in bir ila 10000 arasnda değer alabilen
kazanc, ������ � � � �������⁄� G �� eşitliğinden harici RG
direnci vastasyla ayarlanabilmektedir.
Uygulamada 5.7kΩ luk bir RG direnci kullanlarak kazanç
yaklaşk on olarak ayarlanmştr. Düşük düşünülebilecek bu
kazanç gürültünün EOG sinyaline binme doğas göz önüne
alndğnda oldukça uygun olmaktadr. Kuvvetlendirilen EOG
sinyalleri bir sonraki aşamada filtrelenmektedir.

2.5. Mikrodenetleyici ve Yazlm
Mikrodenetleyiciler belli bir görevi icra etmek için
programlanabilen; dâhili işlemciye, hafzaya, analog-saysal
çeviriciye ve giriş-çkş portlarna sahip tümleşik devrelerdir.
Tasarlanan devre ile toplanan, filtrelenen ve seviyesi
kaydrlan analog EOG sinyallerinden merkez-sağ-merkez ve
merkez-sol-merkez hareketlerinin ve hareketsizliğin tannmas
bir
PIC16F877A
(Microchip
Technology,
Inc)
mikrodenetleyicisi
tarafndan
gerçekleştirilmektedir.
Mikrodenetleyici
100
milisaniye
aralklarla
10-bit
çözünürlükle ve 4.88mV hassasiyetle analog-saysal çevrimler
geçekleştirmekte, son örnekle bir önceki örnek arasndaki fark
hesap etmekte ve bu farkn değerine göre hareket
snflandrmas yapmaktadr. Fark -1,34V’tan küçük ise
hareket merkez-sağ-merkez hareketi olarak ve fark+1,34V’tan
büyük ise hareket merkez-sol-merkez hareketi olarak
snflandrlmaktadr. Fark -1,34V ile +1,34V aralğnda ise
hareket
hareketsiz
olarak
snflandrlmaktadr.
Mikrodenetleyici snflandrma sonucuna göre iki çkş
portuna bağl eyleyicileri iki saniye boyunca aktifleştirilmekte
veya pasifleştirmektedir.
Yukarda anlatlan fonksiyonlar yerine getiren
mikrodenetleyici program Proton IDE ortamnda Proton Basic
programlama diliyle kodlanp derlendikten sonra bir PICkit2
programlaycs kullanlarak mikrodenetleyiciye yazlmştr.

2.3. Filtreleme Kat
EOG sinyallerine elektrotlarla alglanan diğer biyosinyaller ve
elektrot bağlant kablolarna indüklenen ortam sinyalleri
bozucu etkileriyle gürültü olarak binerler. Öte yandan
elektrotlarn doğru düzgün sabitlenmemiş olmamas da EOG
sinyallerinde gürültüye sebep olmaktadr. Bu sebepten
filtrelenmelerine ihtiyaç duyulur.
Tasarlanan devrede filtreleme bir biri peşi sra bağlanmş
üç filtre katyla gerçekleştirilmektedir. Her bir filtreleme kat
birbirine seri bağlanmş birinci dereceden 0.1Hz kesim
frekansna sahip yüksek geçiren ve 30Hz kesim frekansna
sahip alçak geçiren filtrelerden oluşan bant geçiren pasif bir
filtreden oluşmaktadr. Bu pasif filtreler bir direnç ve bir
kapasitör barndrmaktadr (Alçak geçiren filtre için 510Ω ve
10uF; yüksek geçiren filtre için 100uF ve 15kΩ). Filtreleme
işlemi srasnda sinyalin genliğindeki istenmeyen düşmelerin

2.6. Eyleyiciler
Eyleciler bir krmz ve bir sar renkte olmak üzere iki adet şk
saçan diyottan (LED) oluşmaktadr. Bu eyleyiciler
mikrodenetleyiciden çekilebilecek asgari akm düşünülerek
akm snrlandrc birer direnç üzerinden mikrodenetleyicinin
ilgili çkş portlarna bağldr. Aktifleştirilmeleri veya
pasifleştirilmeleri portlarn mantksal bir veya sfr
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seviyelerine çekilmeleriyle gerçekleştirilmektedir. Tablo 1’de
gösterildiği
gibi
merkez-sağ-merkez
göz
hareket
snflandrlmas yaplmş ise sadece krmz LED ve merkezsol-merkez hareket snflandrlmas yaplmş ise sadece sar
LED aktifleştirilmektedir (yank durum). Göz hareketsiz
snflandrmas
yapldğnda
ise
her
iki
LED
pasifleştirilmektedir (sönük durum).

Her bir gönüllüden birbiri peşi sra gelen üç ayr zaman
diliminde gözlerini on defa sola (merkez-sol-merkez) ve on
defa sağa (merkez-sağ-merkez) hareket ettirmeleri istenmiştir.
Ayrca üç ayr zaman diliminde gözler hareketsiz durumda
iken on kez hareket snflandrmas yaptrlmştr. Her bir
snflandrma sonucu devredeki LED eyleyicilerden
gözlemlenip not edilerek doğru ve yanlş snflandrmalar
belirlenmiştir. Gönüllüler için snflandrmalar ve hesaplanmş
snflandrma başarlar Tablo 2-4’ de görülmektedir.

Tablo 1: Snflandrlan göz hareketleri, göz önene alnan
sinyal fark ve eyleyici durumlar
Göz Hareketi

Sinyal Fark

Eyleyici Durumu

Merkez-Sol-Merkez

+1,34Vdan büyük

Sar LED aktif

Merkez-Sağ-Merkez

-1,34Vdan küçük

Krmz LED aktif

diğer

Her iki LED pasif

Hareketsiz

(a)

(b)

2.7. Güç Kat
Enstrümantasyon kuvvetlendiricisi ve filtreleme ile gerilim
seviyesi
kaydrma
katlarnda
yer
alan
işlemsel
kuvvetlendiriciler
±5V
DC
besleme
gerilimlerine,
mikrodenetleyici ise +5V DC besleme gerilime ihtiyaç
duymaktadr. Bu gerilim seviyeleri birbirine seri olarak
bağlanmş iki adet +9V pil kaynağndan bir pozitif ve bir
negatif besleme kat tarafndan sağlanmaktadr. Bu katlar
uygun kondansatörler bağlanmş LM7805 ve LM7905 voltaj
düzenleyici tümleşik devrelerini içermektedir.
Tasarlanmş olan devrenin tüm elektronik devre çizimi
Şekil 3’ de görüldüğü gibidir.

(c)
Şekil 4:Gönüllü #1 den EOG sinyalleri:(a) Merkez-sağ-merkez
hareketi, (b) merkez-sol-merkez hareketi ve (c) hareketsiz.

(a)

(b)

(c)
Şekil 5:Gönüllü #2 den EOG sinyalleri:(a) Merkez-sağ-merkez
hareketi, (b) merkez-sol-merkez hareketi ve (c) hareketsiz.

(a)

Şekil 3: Tasarlanmş elektronik devre

(b)

3. Sonuçlar
Tasarlanan devrenin performansnn snanmasnda sağlkl üç
erkek gönüllüden alnan ölçümler kullanlmştr. Bu ölçümler
esansnda devrenin gerilim seviye kaydrma kat çkşnda
görülmüş olan örnek EOG sinyalleri Şekil 4-6’ de görüldüğü
gibidir (Volt/DIV=2V ve Time/DIV=500ms).

(c)
Şekil 6:Gönüllü #3 den EOG sinyalleri:(a) Merkez-sağ-merkez
hareketi, (b) merkez-sol-merkez hareketi ve (c) hareketsiz.
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Tasarlanan devre tüm gönüllülerin merkez-sol-merkez göz
hareketini %100 başar ile snflandrabilmektedir. Bununla
birlikte merkez-sağ-merkez göz hareketi için srasyla %90,
%67 ve %69 snflandrma başarlar ve hareketsiz göz için
%97, %100 ve %90 snflandrma başarlar söz konusudur.
Her bir hareket için ortalama snflandrma başars %100,
%75 ve %96 olarak hesaplanmştr. Genel snflandrma
başars ise %90 olarak bulunmuştur. Sonuçlar tasarlanmş
olan devreyle gözün yatay düzlemdeki hareketlerinin ve
hareketsiz durumlarnn EOG sinyallerinden etkin bir biçimde
alglanabildiğini ve her bir hareket için farkl eyleyicilerin
kontrol edilebildiğini göstermektedir.
Bu çalşmada tasarlanan devre gözün dikey düzlemdeki
hareketlerini alglamas devreye benzer bir sinyal iyileştirme
katnn
eklenmesiyle
ve
mikrodenetleyici
kodunu
güncellenmesiyle kolayca sağlanabilir. Mevcut devrede
eyleyici olarak LEDler kullanlmş olsa da sadece eyleyicilerin
bağl olduğu mikrodenetleyici çkş portlarna uygun sürücü
katlaryla dc motor gibi elektromekanik eyleyicilerin kolayca
bağlanmas mümkündür. İlerde bu çalşma kapsamnda
tasarlanmş olan devrenin insan bilgisayar arayüzü görevi
görerek boyundan aşağs tutmayan hastalarn elektrikli
tekerlekli sandalyelerinin kontrolünde kullanlmasna yönelik
çalşmalar planlamaktayz.
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Tablo 2: Gönüllü #1 için göz hareketi snflandrmasonuçlar ve snflandrma başarlar
Göz Hareketi
Deneme Sras
Yanlş/Doğru Snflandrma

Merkez-Sol-Merkez
1
0/10

Snflandrma Başars

Merkez-Sağ-Merkez

2

3

1

0/10

0/10

1/9

%100

Hareketsiz

2

3

1

1/9

1/9

1/9

%90

2

3

0/10

0/10

%97

Tablo 3: Gönüllü #2 için göz hareketi snflandrma sonuçlar ve snflandrma başarlar
Göz Hareketi
Deneme Sras
Yanlş/Doğru Snflandrma

Merkez-Sol-Merkez

Merkez-Sağ-Merkez

Hareketsiz

1

2

3

1

2

3

1

2

3

0/10

0/10

0/10

2/8

5/5

3/7

0/10

0/10

0/10

Snflandrma Başars

%100

%67

%100

Tablo 4: Gönüllü #3 için göz hareketi snflandrma sonuçlar ve snflandrma başarlar
Göz Hareketi
Deneme Sras
Yanlş/Doğru Snflandrma
Snflandrma Başars

Merkez-Sol-Merkez

Merkez-Sağ-Merkez

Hareketsiz

1

2

3

1

2

3

1

2

3

0/10

0/10

0/10

3/7

5/5

4/6

2/8

0/10

1/9

%100

%69

25

%90

