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Özetçe—Görgül Kip Ayrştrma, durağan ve lineer olmayan 
çok bileşenli sinyallerin, lineer ve durağan olan alt bileşenlere 
ayrlmasnda sklkla kullanlan sinyal işleme yöntemlerinden 
biridir. İşlem sonucunda elde edilen ve öz kip olarak isimlendirilen 
alt sinyaller, başta snflandrma olmak üzere birçok işlemde 
kullanlmaktadr. Fakat öz kiplerin bir ksm sinyal hakknda bilgi 
taşrken, bir ksmnda gürültü baskndr. Gerek bu nedenle, 
gerekse çalşmalardaki işlem yükünü azaltmak için geçmişte öz 
kip seçme yöntemleri önerilmiştir. Bu çalşmada, geçmişte 
önerilmiş olan bu seçim yöntemlerinden yola çklarak yeni bir öz 
kip seçme yöntemi önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler — görgül kip ayrştrma; öz kip seçme; güç 
yoğunluk spektrum. 

Abstract—Emprical Mode Decomposition is one of the mostly 
used decomposition method to decompose non-linear and non-
stationary multivariate signals into linear and stationary sub-
signals. Intrinsic mode functions, which are the sub-signals 
obtained as an output of the process are used in many studies, 
primarily classification. Even though, some of the intrinsic mode 
functions are noise dominant while some of them are signal 
dominant. For this reason and that to reduce the computational 
cost, intrinsic mode function selection methods have been 
proposed in the past. In this study, a new selection method is 
proposed which is inspired of proposed methods in the past. 

Keywords — empirical mode decomposition; intrinsic mode 
function selection; power spectral density. 

I. GİRİŞ 
Durağan olmayan çok bileşenli sinyallerin analizi, 

çözünürlük, bileşen ayrştrma ve çapraz terimlerin bastrlmas 
gibi birçok engel nedeniyle oldukça zorlaycdr [1]. Bu tip 
sinyallerin analizi için dalgack dönüşümü (DD) [2], bağmsz 
bileşen analizi (BBA) [3] ve görgül kip ayrştrma (GKA) [4] 
gibi yöntemler önerilmiş ve alanda sklkla kullanlmştr [5]. Bu 
yöntemlerden GKA, durağan ve lineer olmayan sinyallerin 
analizinde, adaptif olmas ve temel fonksiyon gerektirmemesi 
nedeniyle sklkla kullanlmaya başlanmştr [6]. GKA, bu 

doğrusal ve durağan olmayan sinyallerin, öz kip ad verilen 
monoton ve yaklaşk olarak durağan sinyallere ayrştrlmasn 
sağlar [7]. 

GKA, sinyali öz kiplere ayrştrrken 3 varsaym yapar: (a) 
sinyal en az iki adet ekstremuma (minimum ve maksimum) 
sahip olmal; (b) karakteristik zaman skalas, sinyalin yerel 
maksimum ve yerel minimumun arasndaki başarl salnmlar 
olarak tanmlanr; (c) eğer sinyal ekstremumlara sahip değil 
fakat bükülme noktalarna sahipse, ekstremumlar ortaya 
çkarmak için bir veya daha çok defa göz önünde 
bulundurulmayabilir [7]. GKA sonucu elde edilen öz kiplerden 
ilki en yüksek frekans aralğndaki bileşenken; sonuncusu en 
düşük frekans aralğndadr [8]. 

GKA tabanl sinyal analizine ait prosedür şekil. 1’de 
verilmiştir. Giriş sinyali x(t)’nin öncelikle tepe noktalarn 
belirlenmesi yardmyla yerel maksimum ve minimumlar elde 
edilmiştir. Ardndan kübik şerit eğri uydurma (cubic spline 
curve fitting) yardmyla üst ve alt zarflar elde edilmiştir. Bu 
zarflarn ortalama değerleri, m(t), hesaplanmş, sinyal ile bu 

ortalama arasndaki fark, x(t)-m(t), yeni bir sinyal olarak 
belirlenmiştir. Bu yeni sinyal, h1(t), şu iki şart sağlyor ise giriş 
sinyalinin ilk öz kipi olarak kabul edilir: (a) sfr geçiş ve 
ekstremum saylar eşit veya aralarndaki fark en fazla 1 olmal; 
(b) herhangi bir noktada, yerel maksimum ve yerel minimum 
tarafndan tanmlanan zarflarn ortalama değeri sfr olmal. 
Şartlar sağlanmyorsa, işlem bir öz kip elde edilinceye kadar 
uygulanr. Bir öz kip elde edildiğinde, bu sinyal x(t) sinyalinden 
çkarlr. Kalan sinyal olan r1(t), diğer öz kiplerin elde edilmesi 
için yeni sinyal olarak değerlendirilir. İşlem, kalan değer 
monoton bir sinyal oluncaya kadar devam ettirilir. 

II. GEREKÇE VE YÖNTEM 

A. Öz kip seçmenin önemi 
GKA kullanlarak elde edilen öz kiplerin taşdklar orjinal 

sinyale ait bilgi ayn seviyede değildir. Kimi öz kipler sinyale ait 
anlaml bilgi taşrken;  
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Şekil 1. Görgük Kip Ayrştrma Algoritmas 

kimileri daha çok gürültü bilgisi taşmaktadrlar [9]. Bu durum, 
işlem için kullanlacak olan öz kiplerin belirli kurallara göre 
seçilmesini zorunlu klar. Aksi halde kullanacağmz gereksiz 
bilgi taşyan öz kipler işlem sonucuna negatif yönde etki 
ederken; bir yandan da hesap maliyetini arttracaktr. Öz kiplerin 
seçimi genellikle kullanc tarafndan görsel olarak veya 
deneyimsel ölçütlerle seçilir [10]. Fakat çok sayda sinyalle 
çalşldğnda bu işlemin kullanc tarafndan tek tek seçilmesi 
verimli bir yol değildir. Ayrca bu seçimlerde hata yaplma 
olaslğ oldukça yüksektir. Bu nedenlerden dolay öz kiplerin 
otomatik olarak seçimi ihtiyac doğmuştur. 

B. Öz kip seçme yöntemleri 
Junsheng ve diğ., öz kiplerin sahip olduklar enerji miktarna 

göre derecelendirilmesini önermişlerdir [11]. Bu kritere göre, bir 
öz kipin sahip olduğu enerji, bu öz kipin ama sinyali temsil etme 
oranyla doğrudan ilintilidir. Eşitlik (1)’de orijinal sinyalin sahip 
olduğu enerji, öz kiplerin toplam biçiminde gösterilmiştir. 

��(�) = ∑ ���(�)�
���                                 (1) 

 
Bu eşitlikte n tüm öz kiplerin says, Ehj(t) ise j. öz kipin sahip 
olduğu enerjidir ve (2)’de olduğu gibi hesaplanr. 
 

���(�) = ∑ ���(�)������                             (2) 
 

Enerji tabanl öz kip seçme işleminde kriter: en yüksek enerjiye 
sahip olan öz kip, orijinal sinyali en çok temsil edendir ve 
temsilci öz kiplerden biri olabilir. 

Peng ve diğ. tarafndan önerilen diğer bir öz kip seçme 
yöntemi ise korelasyon-tabanl öz kip seçimidir [12]. Bu 

yönteme göre öz kipler ile orijinal sinyal arasndaki benzerlik 
korelasyon katsays biçiminden ölçülebilir. Eşitlik (3)’te 
korelasyon katsaynn hesaplanmas için x(t) ile cj(t)’nin 
kovaryanslarnn hesaplanmas bununla birlikte standart 
sapmalarn da bilinmesi gerektiği görülmektedir. 

 

��(�)��(�) =
��(�)��(�)
��(�)���(�)

                           (3) 

 
Korelasyon tabanl öz kip seçme işleminde, orijinal sinyalle 
yüksek bir korelasyon katsaysna sahip olan öz kiplerin; 
orijinal sinyali diğerlerine nispeten daha iyi temsil ettiği kabul 
edilir. Buna göre korelasyon tabanl öz kip seçme kriteri: 
Orijinal sinyal ile en yüksek korelasyon katsaysna sahip olan 
öz kip, temsilci olarak seçilmelidir şeklindedir. Böylece orijinal 
sinyalin, öz kiplerle zaman alanndaki benzerliğine göre öz kip 
seçme işlemi gerçekleştirilmiş olacaktr. 
 

Yan ve Gao [8], öz kip seçiminde, öz kiplerin enerji içerikleri 
ve korelasyon katsaylar yöntemlerini karşlaştrmş ve bu 
yöntemlerin her ikisinin de öz kip seçiminde etkin olarak 
kullanlabileceğine işaret etmiştir. Komaty ve diğ. ise bu 
yöntemlerden farkl olarak; orijinal sinyalin olaslk yoğunluk 
fonksiyonunun (PDF), öz kiplerin PDF’i ile benzerliğine göre 
seçme işlemi önermişlerdir [13]. PDF’lerin benzerliğini ölçmek 
için, kullback-leibler fark-tabanl benzerlik ölçüsü 
kullanlmştr. 

PDFbenzerlik(i)=mesafe(PDF(x(t)), PDF(ÖKi(t)))       (4) 
 

Eşitlik (4)’te kullanlmş olan mesafe ölçümü (KLD), benzer 
türdeki mesafe ölçümlerinde sklkla kullanlmaktadr ve (5)’te 
gösterildiği gibi tanmlanmaktadr: 
 

���������(�� �) = ∑ 	��� log
�(�)
�(�)                (5) 

 
Eşitlikte P ve Q PDF’leri temsil etmektedir. İlgili mesafeler 
ölçüldükten sonra, öz kip says kadar mesafe ölçüsü edilmiş 
olur. Bu mesafeler arasndan, (6)’da gösterildiği şekilde bir snr 
değeri hesaplanr ve bu snr değeri, gürültü baskn öz kipler ile 
sinyal baskn öz kipleri ayran değer olarak kabul edilir. 
Önerilen bu yöntem, hesaplama maliyetleri ve öz kiplerin 
gruplandrlmas srasnda uygulanan snr değeri yönteminin 
verimli bir uygulama olmamas nedeniyle sk tercih edilmediği 
görülmüştür. 

������ = maks
1����

�������������(�)� + 1              (6) 
 

C. Önerilen yöntem 
Geçmişte önerilmiş olan gerek enerji tabanl gerekse 

korelasyon tabanl öz kip seçme yöntemlerinin önemli bir eksiği, 
yüksek gürültülü sinyallerle çalşldğnda ortaya çkmaktadr. 
Bu tip sinyallerde, özellikle gürültünün büyük bir ksmn içeren 
birinci öz kip, orijinal sinyal ile yüksek korelasyona sahipken, 
ayn zamanda yüksek enerjiye de sahiptir. Yaplacak seçim 
işlemi sonucu, benzer şekilde gürültü içeren öz kipler, 
bahsedilen yöntemler tarafndan anlaml bilgi taşyan bileşenler 
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olarak nitelendirilecektir [11]. Bu çalşmada, öz kip seçimi için 
yeni bir yöntem önerilmiştir. Önerilen bu yöntemde; orijinal 
sinyal ile öz kiplerin güç yoğunluk spektrumlar arasndaki 
(PSD) mesafeler KLD kullanlarak hesaplanmş ve en ksa 
mesafenin en yüksek benzerliği taşdğ ve dolaysyla en 
anlaml öz kip olarak seçilmesi gerektiği sonucuna ulaşlmştr. 
(7)’de periodogram ile hesaplanmş güç yoğumluk spektrumu ve  
(8)’de bu spektrumlar arasndaki mesafenin hesaplanmas 
srasnda kullanlan eşitlikler verilmiştir. Önerilen bu yöntem, 
diğer yöntemlerin aksine yalnzca sinyal enerjisi veya yalnzca 
zaman alanndaki benzerlik yerine, sinyalin sahip olduğu 
enerjinin spektral dağlmna olan benzerliğin ölçülmesi 
sayesinde daha detayl bir analiz vadetmektedir. 

��(�) = �
� |��|�                                  (7) 

 

PSDbenzerlik(i)=mesafe(PSD(x(t)), PSD(IMFi(t)))      (8) 
 

Güç yoğunluk spektrumuna dayanan bu yöntemin diğer 
yöntemlerle karşlaştrlmas için, GKA kullanlarak elde 
edilmiş olan öz kipler üzerinde; enerji tabanl, korelasyon tabanl 
ve PSD benzerliği tabanl seçim yöntemleri uygulanmştr. PDF 
benzerliği tabanl seçim yöntemi, öz kipleri yalnzca 
gruplandrdğ ve seçim önceliği sras belirlemediği için 
karşlaştrma dşnda tutulmuştur. 

Öz kiplerin elde edildiği sinyaller, Schalk ve diğ. tarafndan 
PhysioBank kullanmna sunulmuş 64 kanall EEG 
sinyallerinden oluşmaktadr [14, 15]. İlgili EEG sinyalleri, 
gözler kapal ve dinlenme halinde kaydedilmiş sinyallerdir. 
Çalşma için bahsedilen veri tabanndan 30 farkl katlmcya ait 
64 kanall sinyalin ayn kanallarna ait sinyaller çkarlmş ve bu 
sinyallere ait öz kipler, çok kanall GKA kullanlarak elde 
edilmiştir. Böylece 30x14’lük bir veri matrisi elde edilmiştir. 
Elde edilen 30 farkl sinyale ait öz kiplere, önerilen yöntem de 
dâhil olmak üzere üç farkl seçim yöntemi uygulanmştr. 

 

III. SONUÇLAR 
Çalşmada öz kiplerin sahip olduklar enerjiler, orijinal 

sinyal ile öz kipler arasndaki korelasyon katsaylar ve PSD 
benzerlikleri kullanlarak, 30 adet EEG sinyaline ait öz kipler 
seçme işlemine tabi tutulmuştur.  

 

 
Şekil 2. Bir EEG sinyaline ait özelliklerin karşlaştrlmas 

 

 

TABLO I.  SEÇİLMİŞ ÖZ KİPLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 
 

Şekil.2’de örnek bir EEG sinyalinin öz kiplerine ait enerji, 
korelasyon ve spktral güç yoğunluğu mesafesi verileri grafik 
halinde gösterilmiştir (Şekilsel benzerliğin görülebilmesi 
amacyla genliklerin oranlar benzetilmiştir). Seçme işlemleri 
sonucunda, her bir yöntem tarafndan önerilen yüksek öncelikli 
ilk 4 öz kip karşlaştrlmştr. Buna göre; her üç yöntemle 
seçilmiş olan öz kipler, birbirleriyle yüzde 62,5 orannda 
benzeşmektedirler. Kimi sinyallerde bu benzeşme yüzde 100’e 
kadar çkmştr. Tablo.1’de, çalşmada kullanlan 30 EEG 
sinyalinden rastgele seçilmiş 5 tanesine ait benzeşmeler 
gösterilmektedir. 

Elde edilen benzeşme, önerilen yöntemin öz kip seçiminde 
kullanlabileceğini göstermektedir. Önerilen yöntemin, gerek 
korelasyon tabanl, gerekse enerji tabanl yöntemlerde ortaya 
çkan gürültü yoğun öz kiplerin, bilgi içerikli olarak 
nitelendirilmesi olaslğn düşürdüğü görülmüştür. Bununla 
birlikte, geçmişte yaplmş birçok çalşmada, GKA sonucunda 
elde edilen öz kiplerin ilk 4 tanesi herhangi bir şart aranmadan 
seçilmiş ve işlemler bu öz kipler üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
Fakat 30 farkl EEG sinyali kullanlarak yaplan bu çalşmada, 
farkl sinyaller için farkl sradaki öz kiplerin seçilmesi gerektiği, 
yani kullanlmas gereken öz kiplerin, sinyalin özelliklerine göre 
değiştiği sonucuna varlmştr. 

 

IV. TARTIŞMA 
Bu çalşmada önerilen PSD temelli öz kip seçme yöntemi, 

geçmişte birçok çalşmada kullanlmş olan enerji ve benzerlik 
temelli yöntemlerle karşlaştrldğnda, öz kip seçmede etkili 
olduğu ve diğer iki yöntemle yüzde 62,5 orannda benzerlik 
gösterdiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte; önerilen yeni 
yöntem, snflandrmaya olan katks bakmndan herhangi bir 
karşlaştrmada kullanlmamş ve bu nedenle snflandrma 
başarsna yapacağ katk hakknda yorum yaplamamştr. 
Gelecek çalşmalarda yöntemin diğer yöntemlerle snflandrma 
başars üzerinden karşlaştrlmas önerilmektedir. 
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