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Özetçe —Göz hareketlerinden kaynaklanan oküler arte-
faktlar Electroencephalogram (EEG) kayıtlarını bozabilmekte-
dir. Hastalıkların teşhisinde ve yorumlanmasında temiz EEG
sinyallerinin elde edilmesi önemlidir. Artefaktların yok edilmesi
sırasında anlamlı EEG sinyalleri bozulmamalıdır. Yapılan bu
çalışmada oküler artefaktların yok edilmesi için Bağımsız Bileşen
Analizi ve Yapay Sinir Ağı birlikte kullanılmıştır. Gerçek veri
kümesi kullanılarak yöntem test edilmiştir. Yöntemin performan-
sının test edilmesi için Bağıl Hata (RE) ve Korelasyon Katsayısı
(CC) kullanılmıştır. Performans analizinde RE= 0.227±0.229,
CC= 0.941±0.088 şeklinde hesaplanmıştır. Sonuçlara göre öner-
ilen yöntemin EEG sinyallerindeki oküler artefaktları yok etmede
başarılı olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler—ICA, artefakt yok etme, yapay sinir ağı,
kurtosis.

Abstract—Ocular artefacts caused by eye movements can
distort Electroencephalogram (EEG) recordings. It is important
to obtain clean EEG signals in diagnosing and interpreting
diseases. Meaningful EEG signals should not be distorted during
the removal of artefacts. In this study, Independent Component
Analysis and Artificial Neural Network were used together to
remove ocular artefacts. The method was tested by using the
real dataset. The Relative Error (RE) and Correlation Coefficient
(CC) was used to test the performance of the method. Relative
error = 0.227±0.229 and correlation coefficient = 0.941±0.088 was
calculated in the performance analysis. According to the results,
the proposed method is successful in removing ocular artefacts
in EEG signals.

Keywords—ICA, removal of arefacts, artificial neural network,
kurtosis.

I. GİRİŞ

Sinir sisteminin ve vücudun karmaşık yapısını kontrol
eden beyin, kafatası içerisinde bulunmaktadır. Beynin fonksiy-
onlarının incelenmesi için elektrotlar yardımıyla elektriksel

işaretler ölçülür. Elektrotlar direkt beyine bağlanabileceği (in-
vasive yöntem) gibi kafatasını kaplayan deri üzerinede yer-
leştirilebilir (non-invasive yöntem). Kafa derisinden elektrotlar
yardımıyla yapılan ölçümlere ElectroEncephaloGram (EEG)
denir. Tıbbi ve medikal uygulamalarda EEG sinyallerinin
gürültüsüz ve anlamlı olması önemli bir konudur. Kafa de-
risine yerleştirilen elektrotlar ile yapılan ölçümlerde çeşitli
gürültü kaynakları EEG sinyallerini bozabilmektedir. Ölçüm
sistemi, diğer biyolojik sinyaller ve hastanın fiziksel hareketleri
EEG ölçümlerinde gürültüye neden olabilmektedir. Gözler
kafa derisine yerleştirilen elektrotlara daha yakın olduğundan
göz hareketlerinin oluşturduğu sinyaller (Oküler artefakt) EEG
sinyallerine daha fazla etki etmektedir. Oküler artefaktların
(OA) yok edilmesi sırasında orjinal EEG sinyalleri mümkün
olduğunca korunmalıdır [1]. OA’ların yok edilmesi için öner-
ilen yöntemlerin bir kısmında referans sinyaline ihtiyaç duyul-
maktadır. Bu yöntemlerden biri olan Artefakt çıkarma işle-
minde her bir elektrota gelen ElectroOculoGram (EOG)
sinyali için zayıflatma katsayısı hesaplanır. EOG ile çarpılan bu
katsayı EEG sinyalinden çıkarılarak temizlenmiş EEG sinyali
elde edilir. EOG ölçümü sırasında EEG sinyallerinin bir kısmı
EOG sinyallerinde görülebilir. Çıkarma işlemi yapıldığında
anlamlı EEG sinyalleri de kaybolur. Bu yüzden çıkarma temelli
yaklaşımlar artefakt yok etmede etkili değildirler [2], [3].
Adaptif filtre temelli OA yok etmede ise gürültülü sinyalin
istatistik bilgilerine gerek yoktur. Referans sinyaline göre filtre
katsayıları otomatik olarak güncellenir [4]–[6]. Uzun süreli
EOG ölçümleri deneği rahatsız edebilir. Bu durum referans
sinyaline ihtiyaç duyulan yöntemler için bir dezavantajdır [7].
Başka bir çalışmada ise yüksek hızlı göz takip (eye tracker)
sistemi, RLS ve H∞ algoritmaları kullanılarak artefakt yok
etme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir [8]. Bu
yöntemin fazladan cihaza ihtiyaç duyması ve görüntü işleme
algoritmalarının kullanılması dezavantaj olarak verilebilir [9].
Referans sinyaline ihtiyaç olmadan gürültü yok etme işle-
minde kullanılan çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu yöntem-
lerden bir tanesi sıklıkla kullanılan Dalgacık Dönüşümüdür978-1-5386-0633-9/17/$31.00 c©2017 IEEE
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Şekil 1: Önerilen yöntemin akış şeması.

(Wavelet Transform) [10]. Bu yöntemde OA’lar referans
sinyaline ihtiyaç duymadan otomatik olarak yok edilir. OA
içeren bileşenin bulunmasında kullanılan eşik değerinin doğru
bir şekilde belirlenmesi önemlidir. Hatalı eşik seviyesi EEG
sinyallerinin bozulmasına neden olabilmektedir. Bir diğer OA
yok etme yöntemi ise Bağımsız Bileşen Analizidir (ICA). ICA
yönteminde çok kanallı EEG sinyalleri istatistiksel bağımsızlık
şartlarına göre bağımsız bileşenlerine ayrılır. Bu bileşenler-
den gürültülü olanlar çıkarılır. Temizlenmiş EEG sinyalleri,
karıştırma matrisi ile bağımsız bileşenler matrisinin çarpımın-
dan elde edilir [11]. ICA yöntemi tek başına OA’ların yok
edilmesinde yeterli değildir. Bu nedenle ICA OA yok etmede
melez sistemlerin bir parçası olarak kullanılmaktadır [12], [13].

Yapılan bu çalışmada OA’ların otomatik olarak yok
edilmesi için ICA ve Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağı
(ÇKYSA) birlikte kullanılmıştır. Önerilen yöntem, EEG
sinyalleri bağımsız bileşenlerine ayrılması, özniteliklerin bu-
lunması ve ÇKYSA yapsısının oluşturulması, OA’lı bileşen-
lerin bulunup sıfır yapılması ve temiz EEG sinyallerinin
yeniden elde edilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Öner-
ilen sistem hedef vektörünün belirlenmesi haricinde otomatik
olarak OA’ları yok etmektedir.

II. YÖNTEM

Göz hareketleri yüksek genliğe sahip sinyaller üretmek-
tedir. Bu sinyaller EEG ölçümlerini bozmaktadır. Önerilen
yöntem OA’ları referans sinyali kullanmadan yok etmeyi hede-
flemektedir. ICA yöntemi referans sinyaline ihtiyaç duymadan
sinyalleri bileşenlerine ayırır. FastICA algoritması EEG sinyal-
lerinin bağımsız bileşenlerine ayrılmasında kullanılmıştır [14].
EEG sinyalleri (1)’deki gibi yazılır.

x(t) = As(t) (1)

Burada, x(t) OA içeren EEG sinyalini, A karıştırma ma-
trisini ve s(t) bağımsız bileşenler matrisini ifade etmektedir.
A matrisinin tersi W ile ifade edilir. Denklem (1)’in her iki
tarafı W matrisi ile çarpılırak (2) elde edilir.

s(t) = Wx(t) (2)

ICA yöntemi ile OA yok etme işleminde s(t) matrisinde
OA içeren bağımsız bileşenlerin etiketlenmesi gerekmektedir.
Etiketlenen bileşenlerin s(t) matrisindeki değeri sıfır yapılır
ve Denklem (1)’de yerine yazılır. Yapılan matris çarpımından
sonra temizlenmiş EEG sinyalleri (x(t)) elde edilir. ICA ile
gürültü yok etmede bağımsız bileşenlerden hangilerinin OA
içerdiği bilinmemektedir. OA içeren bileşenin bulunması için
kurtosis [7], chauvenet [12], bileşen matrisini grafik olarak
inceleme [15] gibi yöntemler kullanılmaktadır. Yapılan çalış-
mada OA’lı bileşenin bulunması için ÇKYSA yapısı kul-
lanılmıştır. ÇKYSA EEG sinyallerinin sınıflandırılmasında sık-
lıkla kullanılmaktadır [16], [17]. ÇKYSA, giriş-çıkış ve ara
katmanların olduğu bir yapıdır. Bu yapıda girişten çıkışa doğru
bir hesaplama yapılır. Çıkıştan geriye doğru ise geri yayılım
yöntemleriyle hesaplama yapılarak ÇKYSA yapısının ağırlık
katsayıları hesaplanır.

Önerilen yöntemin akış şeması Şekil 1’de gösterilmiştir.
Ham EEG sinyallerine ilk olarak alçak geçiren filtre uygulanır
(IIR Butterworth, Order: 20). EEG sinyalleri FastICA ile
bağımsız bileşenlerine ayrılır. ÇKYSA yapısına giriş olarak
bağımsız bileşenlerden elde edilen öznitelikler verilir. OA’ların
genlikleri genel olarak EEG sinyallerinden büyüktür. Bu ne-
denle genlik değerlerine göre iki adet öznitelik çıkarılımıştır.
İlk öznitelik çıkartma işleminde, bağımsız bileşenin yerel mak-
simumları ve minimumları hesaplanır. Komşu olan değerler
arasındaki fark hesaplanarak mutlak değeri alınır. Bileşendeki
tüm farkların maksimum değeri öznitelik olarak alınır [12]. İk-
inci öznitelik ise kurtosis değerinin hesaplanmasıdır. Denklem
(3) kurtosis değerinin hesaplanmasını vermektedir.

k = 3m2
2

mn = E {(x−m1)
n} (3)

Burada x, k, mn , m1 , E sırasıyla incelenecek sinyali,
kurtosis değerini, n’inci dereceden momenti, x sinyalinin orta-
lamasını ve beklenen değer fonksiyonunu gösterir.

Hesaplanan iki öznitelik değerine göre ÇKYSA yapısının
eğitim ve hedef vektörleri oluşturulur. Eğitim vektörlerine
göre hedef vektörü bağımsız bileşenlerin grafiklerinin görsel
olarak incelenmesi sonucunda oluşturulmuştur. ÇKYSA yapısı
geriye yayılım yöntemiyle eğitilerek sınıflama işlemine geçm-
eye hazır hale gelir. ÇKYSA yapısının çıkışında ilgili bağım-
sız bileşenin OA içerip içermediği etiketlenmiştir. ÇKYSA
yapısının etiketlediği bağımsız bileşenlerin değeri sıfır yapılır.
Etiketlenen değeri sıfır yapılan bağımsız bileşen matrisi (s)
denklem (1)’de yerine koyulur. Elde edilen matris çarpımı
sonunda temizlenmiş EEG sinyali elde edilir.

III. MATERYAL

Yapılan çalışmada "BCI yarışması II (dataset IIb)" veri
kümesi kullanılmıştır [18]. Bu veri kümesinde P300 uyarılmış
potansiyeller ölçülmüştür. Bu veri kümesinde 6x6 karakter
matrisi kullanılarak hedef kelimelerin tahmin edilmesi görevi
yerine getirilmiştir. Ölçümler 10/20 sistemine göre 64 kanal
üzerinden alınmıştır. Ölçümler 240Hz örnekleme frekansına
sahiptir. Veri kümesinde 1 denekten alınan toplam 19 ölçüm
vardır. Yapılan çalışmada alınan ölçümlerden OA’ların etkin
olduğu 17 EEG kanalı kullanılmıştır (’FP1’, ’Fpz’, ’Fp2’,
’AF7’, ’AF3’, ’AFz’, ’AF4’, ’AF8’, ’F7’, ’F5’, ’F3’, ’F1’,
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Şekil 2: OA içeren EEG sinyalleri.

’Fz’, ’F2’, ’F4’, ’F6’, ’F8’ ). Her bir ölçümün yaklaşık 110
saniyelik kısmı yöntemin denenmesi için ayrılmıştır.

Önerilen yöntem, Intel i7 işlemci ve 4GB RAM’e sahip
olan bir bilgisayarda denenmiştir. Yöntemin kodları MAT-
LAB (R2013b) programında yazılarak denenmiştir. FastICA
yönteminin parametre değerleri; nonlinearity: tanh, Mak-
simum tekrar sayısı: 1000 ve yakınsama hatası: 0.0001
olarak alınmıştır. Önerilen yöntemin performansının belirlen-
mesinde kullanılan CC değerinin bulunması için MATLAB
programının içerisinde bulunan corrcoeff fonksiyonu kul-
lanılmıştır. ÇKYSA yapısında geri yayılım algoritması olarak
Levenberg-Marquardt kullanılmıştır. Ağ yapısı iki giriş ve
tek çıkştır. 4 adet gizli katman mevcuttur (Gizli katmanlar-
daki nöron sayıları: 5, 15, 5, 1). Veri kümesinin 10 ölçümü
ÇKYSA yapısının eğitimi için, 9 ölçümü ise performans testi
için ayrılmıştır. Ağ yapısının oluşturulmasında belli bir kriter
olmadığından gizli katman ve nöron sayıları yapılan denemeler
sonucunda belirlenmiştir.

IV. SONUÇLAR

Yapılan çalışmada CC ve RE başarım testi için kul-
lanılmıştır. Ayrıca gürültülü ve temizlenmiş sinyallerin grafik-
leri görsel olarak incelenmiştir. Şekil 2’de oküler artefak-
tların yoğun olduğu EEG sinyalleri görülmektedir. Grafik
incelendiğinde 38-41 ve 70-80 saniyeler arasındaki bölgede
OA’lar yoğun olarak vardır. Gürültülü EEG sinyallerine alçak
geçiren filtre uygulanır. Filtrelenmiş EEG sinyalleri FastICA
ile bağımsız bileşenlerine ayrılır. Şekil 3’te bağımsız bileşenler
görülmektedir. 4 numaralı bağımsız bileşen incelendiğinde
EEG sinyalini bozan OA örüntüsü net bir şekilde görülmekte-
dir. Her bir bağımsız bileşen için iki adet öznitelik çıkarılır ve
bu öznitelikler ÇKYSA yapısına sokulur. OA olarak etiketle-
nen bileşenlerin denklem 1’de verilen s matrisindeki değer-
leri sıfır yapılır. Yeniden elde edilen s matrisi ile A matrisi
çarpılarak temizlenmiş EEG sinyali elde edilir.

Temizlenmiş EEG sinyalleri Şekil 4’te verilmiştir. OA’ların
yoğun olduğu saniyeler arasındaki bölgede OA’ların yok
edildiği görülmektedir. Önerilen yöntemin sonuçlarını daha iyi
görülmesi için tek bir EEG sinyali ve OA’ların yoğun olduğu
bölgenin grafiğini incelemek faydalı olacaktır. Şekil 5’te FP1
sinyaline ait OA’lı ve önerilen yöntem ile temizlenmiş sinyaller
verilmiştir. Dikkat edilirse 72. ve 75. saniyelerdeki OA’lar
yok edilmiştir. Sinyallerin geri kalan kısmı incelendiğinde ise
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Şekil 3: FastICA ile elde edilen bağımsız bileşenler.
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Şekil 4: OA’lardan temizlenen EEG sinyalleri.

orjinal EEG sinyallerinin aşırı şekilde bozulmadığı ve sinyaller
arasında büyük bir benzerlik olduğu görülmektedir. Bu durum
önerilen yöntemin EEG sinyallerini bozmadan OA’ları başarılı
bir şekilde yok ettiğini göstermektedir.

Orjinal ve temizlenmiş EEG sinyalleri arasındaki benzerlik
ölçütü ve Hata analizi için sırasıyla CC ve RE değerleri
kullanılmıştır. Denklem 4’te RE’nin ifadesi verilmiştir [15].

RE =
||X-Y||
||X||

(4)

Burada X, Y, ||.|| ifadeleri sırasıyla, orijinal EEG sinyalini,
önerilen yöntem ile temizlenmiş EEG sinyalini, vektörler için
norm hesabını göstermektedir [15]. RE ve CC değerlerinin
hesabı için orjinal EEG sinyali gerekmektedir. Kafa derisinden
alınan EEG ölçümlerinde saf EEG sinyallerinin alınması zor-
dur. Bunun için OA’ların olmadığı bölgeler sistem performan-
sını test etmek için orjinal EEG sinyali olarak alınır [15]. Veri
kümesinde 19 ölçümün 10 tanesi ÇKYSA yapısının eğitiminde
kullanılmıştır. Geri kalan 9 ölçüm ise önerilen yöntemin testi
için kullanılmıştır. Tek bir ölçümde 17 adet EEG kanalı vardır.
Her bir kanalın RE ve CC değerleri hesaplanır. Toplamda
153 ölçüm için CC ve RE değerlerinin ortalaması ve standart
sapması bulunur. Önerilen yöntemden elde edilen sonuçlara
göre, RE= 0.227±0.229 , CC=0.941±0.088 performans değer-
leri bulunmuştur. Grafikler ve performans değerleri önerilen
yöntemin etkili bir şekilde OA’ları yok ettiğini göstermektedir.
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Şekil 5: FP1 sinyalindeki OA’lı bölgenin temizlenmesi.

V. TARTIŞMA

Göz hareketlerinden kaynaklanan sinyaller yüksek genlik-
lidir ve EEG sinyallerini bozmaktadır. Gürültüden temizlen-
miş EEG sinyallerinin elde edilmesi önemlidir. Bu çalışmada
yüksek genlikli OA’ların yok edilmesi için ICA ve ÇKYSA
yapısı birlikte kullanılmıştır. ICA yöntemi referans sinyaline
ihtiyaç duymamaktadır ve sinyallerin ayrıştırılmasında yük-
sek başarıma sahiptir. Bağımsız bileşenlerin hangilerinin OA
içerdiğinin bulunması için ÇKYSA yapısı kullanılmıştır. Per-
formans testi için gerçek EEG sinyalleri kullanılmıştır. Elde
edilen sonuçların grafikleri incelendiğinde anlamlı EEG sinyal-
leri bozulmamış ve OA’lar başarılı bir şekilde yok edilmiştir.
Performans testi için kullanılan RE ve CC değerleri önerilen
yöntemin az hata ve yüksek benzerlik oranıyla OA yok ettiğini
göstermektedir. ICA yönteminde OA’lar birden fazla bileşende
bulunmayabilir. Önerilen yöntem bağımsız bileşen matrisinde
tek bir OA’lı bileşen bulmak yerine OA içeren bileşenleri arar.
Böylelikle OA yok etme performansı artar. OA’lar kullanıcı
müdahalesine gerek kalmadan otamatik olarak yok edilir. Bu
durum yöntemin kesintiye uğramadan OA’ları yok etmesini
sağlar. Belirtilen avantajlar önerilen yöntemin yüksek genlikli
OA’ların yok edilmesinde etkili bir şekilde kullanılabileceğini
göstermektedir. Gelecek dönem çalışmalarında sistem perfor-
mansını artırmak ve daha etkin bir otomatikleştirmenin yapıl-
ması hedeflenmektedir.
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[16] N. Acır and C. Güzeliş, “Automatic recognition of sleep spindles
in EEG by using artificial neural networks,” Expert Systems with
Applications, vol. 27, pp. 451–458, Oct. 2004.

[17] U. Orhan, M. Hekim, and M. Ozer, “EEG signals classification using
the K-means clustering and a multilayer perceptron neural network
model,” Expert Systems with Applications, vol. 38, pp. 13475–13481,
Sept. 2011.

[18] B. Blankertz, K. R. Muller, G. Curio, T. M. Vaughan, G. Schalk,
J. R. Wolpaw, A. Schlogl, C. Neuper, G. Pfurtscheller, T. Hinterberger,
M. Schroder, and N. Birbaumer, “The BCI competition 2003: progress
and perspectives in detection and discrimination of EEG single trials,”
IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 51, pp. 1044–1051,
June 2004.


