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Sterowanie prostym urz¹dzeniem elektrycznym
za pomoc¹ sygna³u EEG**
1. Wprowadzenie
Badania nad interfejsem mózg-komputer (Brain-Computer Interfaces  BCI) to rozwijaj¹ca siê dynamicznie od oko³o 15 lat tematyka, powsta³a na pograniczu fizyki, matematyki, informatyki, sztucznej inteligencji, medycyny, biologii oraz psychologii. Interfejs mózgkomputer (BCI) to system bezporedniej komunikacji pomiêdzy cz³owiekiem a maszyn¹
sterowany w sposób wiadomy falami mózgowymi [10]. G³ównym celem badañ nad BCI
jest umo¿liwienie w przysz³oci komunikacji z otoczeniem pacjentom cierpi¹cym na ciê¿kie schorzenia nerwowo-miêniowe (stwardnienie zanikowe boczne, udar mózgowy podkorowy, mózgowe pora¿enie dzieciêce, ciê¿kie uszkodzenia krêgos³upa, stwardnienia rozsiane), prowadz¹ce do kompletnego parali¿u i braku mo¿liwoci kontaktowania siê ze wiatem zewnêtrznym. Odpowiednio przygotowany interfejs mo¿e pozwoliæ sparali¿owanym
pacjentom na komunikacjê z otoczeniem lub sterowanie urz¹dzeniami domowymi. BCI
znajduje równie¿ ca³y szereg zastosowañ komercyjnych, pocz¹wszy od wspomagania procesu nauki i koncentracji (neurobiofeedback) po gry komputerowe sterowane myl¹ [9].
Celem naszego projektu by³o zbadanie skutecznoci trzech wybranych metod wykrywania
fali alfa w sygnale elektroencefalograficznym (EEG) oraz wykorzystanie ich do sterowania
dwustanowym urz¹dzeniem elektrycznym (prosty interfejs BCI). W tym celu wykorzystana
zosta³a kolejka elektryczna, poruszaj¹ca siê jedynie w przypadku wykrycia fali alfa w sygnale EEG.

2. Neurofeedback
Neurofeedback to metoda oparta na badaniu elektroencefalograficznym (EEG) aktywnoci bioelektrycznej kory mózgowej [1, 6]. Sygna³ elektryczny generowany w korze mó* Wydzia³ Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
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zgowej odbierany jest za pomoc¹ elektrod z powierzchni g³owy badanego, a nastêpnie zostaje odpowiednio wzmocniony i zarejestrowany przez komputer. Sygna³ rejestrowany na
pojedynczej elektrodzie pochodzi od dziesi¹tków tysiêcy neuronów piramidowych kory
mózgu pracuj¹cych synchronicznie. Potencja³y elektryczne odbierane z powierzchni kory
powstaj¹ na skutek naprzemiennej depolaryzacji i repolaryzacji b³ony komórkowej dendrytów. Odbieranie potencja³u elektrycznego jest mo¿liwe dziêki przewodzeniu objêtociowemu, jakie zapewniaj¹ opony miêkkie, warstwa p³ynu mózgowo-rdzeniowego, opona twarda, koci czaszki i skóra [7]. Metoda neurofeedbacku opiera siê na sprzê¿eniu zwrotnym
pomiêdzy pacjentem a odbieran¹ przez niego reprezentacj¹ sygna³u EEG generowan¹ przez
komputer w postaci np. wizualizacji lub gry komputerowej. Sprzê¿enie zwrotne zawiera
informacjê o tym, jakie fale mózgowe przewa¿aj¹ w danej chwili. Gr¹ kieruje siê wy³¹cznie
za pomoc¹ pracy w³asnego mózgu bez klawiatury lub joysticka. Kiedy wzrasta aktywnoæ
mózgu w po¿¹danym pamie czêstoci fal mózgowych, trenuj¹cy osi¹ga sukces. Mózg
stopniowo uczy siê generowania zadanych czêstoci fal, a co za tym idzie, badany uczy siê
wiadomie wp³ywaæ na pracê swojego mózgu. Prawid³owe zakresy czêstotliwoci fal mózgowych osoby trenuj¹cej, okrelone s¹ na podstawie wiedzy naukowej i zale¿¹ od wieku
oraz stanu aktywnoci trenuj¹cego. Mo¿emy wyszczególniæ:
a) Rytm alfa (α) w zakresie czêstoci 813 Hz, o amplitudzie 20100 μV. Wystêpuje
u doros³ego cz³owieka przy ca³kowitym odprê¿eniu, przy zamkniêtych oczach. Jego
przebieg jest sinusoidalny, a najwiêksze amplitudy s¹ odbierane znad kory wzrokowej.
Rytm alfa jest blokowany w trakcie skupienia uwagi (szczególnie wzrokowej) i wysi³ku umys³owego.
b) Rytm beta (β) w zakresie czêstoci powy¿ej 13 Hz, zwykle 1435 Hz, o amplitudzie do
20 μV. Fale beta wystêpuj¹ w stanie aktywnoci, przetwarzania informacji, skupienia
uwagi lub pobudzenia. Pojawiaj¹ siê od pocz¹tku trwania ruchu zamierzonego. Odbierane s¹ z okolic czo³owo-rodkowych.
c) Rytm theta (θ) w zakresie czêstoci 47 Hz, o amplitudzie do 30 μV. Jest to rytm charakterystyczny dla dzieci. Pojawia siê te¿ u doros³ych podczas snu oraz w czasie g³êbokiej medytacji, transu, hipnozy, marzenia, intensywnych emocji. Poza tymi przypadkami jest patologi¹.
d) Rytm delta (δ) w zakresie czêstoci 0,54 Hz, o amplitudzie 75200 μV, charakterystyczny dla g³êbokiego snu, kiedy mo¿e byæ zbierany spójnie z ca³ej powierzchni
czaszki.
e) Rytm gamma (γ) w okolicach czêstoci 40 Hz (35100 Hz). Powy¿ej 45 Hz fale gamma mo¿liwe s¹ do zarejestrowania tylko za pomoc¹ elektrokortykogramu (ECoG). Podejrzewa siê, ¿e rytm gamma zwi¹zany jest z aktywnoci¹ umys³ow¹, percepcj¹ bodców i wiadomoci¹. Fala gamma pojawia siê na przyk³ad w sytuacji stresowej,
podczas tremy, lêku oraz w sytuacjach wyj¹tkowych.
Neurofeedback jest zatem technik¹ informuj¹c¹ pacjenta o zmianach stanu fizjologicznego jego mózgu. Pozwala to wp³ywaæ na tê funkcje organizmu, która normalnie nie podle-
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ga wiadomej kontroli. Stosowany jest w terapii dzieci z ADHD (zespó³ nadpobudliwoci
psychoruchowej), u ludzi z zaburzeniami procesu uczenia siê, po urazach czaszki, wspomaga leczenie padaczki. Jest równie¿ polecany osobom zdrowym dla poprawy koncentracji,
pamiêci, redukcji stresu i poprawy kreatywnoci.

3. Opis projektu
Celem prezentowanego projektu by³o stworzenie prostego interfejsu BCI, opartego na
wykrywaniu fali alfa, który umo¿liwi u¿ytkownikowi sterowanie (w³¹czanie/wy³¹czanie)
urz¹dzeniem elektrycznym [3, 4, 5]. W tym celu wykorzystana zosta³a kolejka elektryczna,
poruszaj¹ca siê w przypadku wykrycia fali alfa w sygnale EEG.
Stanowisko dowiadczalne sk³ada siê z g³owicy do zbierania sygna³u EEG (BRAINTRONICS ISO-1032CE oraz adaptera AsTEK 200), karty przekaników na USB (AVT-925),
do której mo¿na pod³¹czyæ dowolne dwa urz¹dzenia elektryczne (maksymalne obci¹¿enie
styków 8A/230 V), komputera oraz kolejki elektrycznej. Na rysunku 1 przedstawiony zosta³ schemat blokowy dowiadczenia z zaznaczonym kierunkiem przep³ywu informacji.
Badania wstêpne przeprowadzone zosta³y na trzech osobach w wieku 2530 lat, a nastêpnie
interfejs poddano testowaniu na 20 przypadkowych osobach w ró¿nym wieku.

Rys. 1. Schemat blokowy dowiadczenia z zaznaczonym kierunkiem przep³ywu informacji

Schemat rozmieszczenia elektrod na g³owie badanego przedstawiony zosta³ na rysunku 2. Sygna³ encefalograficzny zbierany jest za pomoc¹ g³owicy EEG z czêstoci¹ próbkowania 500 Hz. Sygna³ z prawej, przedniej czêci powierzchni g³owy zbierany jest za pomoc¹ elektrody Fp2, elektroda A1 przyjêta zosta³a jako sygna³ odniesienia, za GND stanowi
uziemienie. Ró¿nica sygna³u z elektrod Fp2 i A1 stanowi sygna³, który podlega dalszej
analizie.
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Rys. 2. Rozmieszczenie elektrod na g³owie pacjenta w trakcie dowiadczenia: elektroda Fp2
zbieraj¹ca sygna³, A1elektroda odniesienia, GND elektroda uziemiaj¹ca

Wstêpne przetworzenie sygna³u, oprócz ustawienia odniesieñ, obejmuje filtracjê filtrem dolnozaporowym poni¿ej czêstoci 5 Hz oraz górnozaporowym powy¿ej czêstoci
50 Hz. Dziêki temu poza wydobyciem sygna³u z szumów nastêpuje usuniêcie artefaktów
zwi¹zanych z czêstociami generowanymi przez sieæ elektryczn¹ oraz pochodz¹cymi od
kontaktu elektrod ze skór¹ badanego. W nastêpnej kolejnoci sygna³ dzielony jest na odcinki o d³ugoci 1024 próbek (oko³o dwusekundowe). Ka¿dy nastêpny odcinek zachodzi na
poprzedni 512 próbkami, po czym zostaje poddany szybkiej transformacji Fouriera (FFT)
i nastêpuje detekcja fali alfa (813 Hz) w dziedzinie czêstotliwociowej.
a)

b)

Rys. 3. Transformata Fouriera sygna³u: a) przed filtracj¹; b) po filtracji filtrem górnozaporowy
powy¿ej czêstoci 50 Hz oraz dolnozaporowym poni¿ej czêstoci 5 Hz

Na rysunku 3 przedstawiona zosta³a transformata Fouriera dla sygna³u przed filtracj¹ (rys. 3a) oraz po (rys. 3b) filtracji. Rysunek 3a przedstawia dwa charakterystyczne piki.
Pik odpowiadaj¹cy niskim czêstociom zwi¹zany jest z kontaktem elektrod ze skór¹ g³owy,
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natomiast odpowiadaj¹cy czêstoci 50 Hz pochodzi od sieci elektrycznej. Transformata sygna³u po filtracji (rys. 3b) nie zawiera powy¿szych zak³óceñ.
Na rysunku 4 przedstawiony zosta³ schemat blokowy algorytmu przetwarzania sygna³u z detekcj¹ fali alfa.

Rys. 4. Schemat blokowy przetwarzania sygna³u z detekcj¹ fali alfa

W projekcie zaimplementowane zosta³y trzy ró¿ne sposoby rozpoznawania fali alfa.
Pierwszy typ rozpoznawania fali alfa w sygnale polega na obliczeniu stosunku maksymalnej amplitudy w zadanym przedziale czêstoci odpowiadaj¹cych fali alfa (przyjêto zakres
813 Hz) do redniej amplitudy w ca³ym sygnale.

w1 =

NAαmax ( f )
40 Hz

∑

f = 0Hz

(1)

A( f )

gdzie:
A(f )  amplituda widmowej gêstoci mocy,
N – rozmiar tablicy danych poddanych szybkiej transformacie Fouriera (dla dwusekundowego odcinka N = 1024).
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Drugi typ rozpoznania polega na obliczeniu stosunku redniej amplitudy z zakresu
czêstoci odpowiadaj¹cych fali alfa do redniej amplitudy z ca³ego sygna³u.
13Hz

∑

N
w2 =
Nα

f =8 Hz
40 Hz

∑

A( f )

f =0 Hz

(2)
A( f )

gdzie Nα to liczba punktów przydaj¹cych na przedzia³ czêstoci odpowiadaj¹cej fali alfa.
Trzeci typ polega na znalezieniu maksymalnej amplitudy w zadanym przedziale czêstoci odpowiadaj¹cych fali alfa oraz obliczenie jej stosunku do redniej wartoci amplitudy w przedziale czêstoci od 0 do 8 Hz oraz stosunku do redniej amplitudy w przedziale od
14 do 26 Hz. Tym samym w opisywanej metodzie otrzymujemy dwa wspó³czynniki:
w3a =

N1 Aαmax ( f )
8Hz

∑

f = 0Hz

w3b =

A( f )

N 2 Aαmax ( f )
26Hz

∑

(3)

f =14Hz

A( f

(4)

)

gdzie:
N1  liczba punktów transformaty Fouriera w przedziale czêstoci od 0 do 8 Hz determinowana przez rozmiar tablicy danych poddawanych transformacji (rozdzielczoæ transformaty Fouriera),
N2 – analogicznie liczba punktów transformaty Fouriera w przedziale czêstoci od
14 do 26 Hz.
Konkretne wartoci progowe, przy których zachodzi wykrycie fali alfa, dla wspó³czynników wx we wszystkich metodach dobrane zosta³y dowiadczalnie. Wartoci progowe
mog¹ byæ modyfikowane, w zale¿noci od ró¿nic osobniczych, w zakresach ograniczaj¹cych wspó³czynnik wx od góry i do³u, co eliminuje sygna³y o zbyt niskiej (brak fali alfa) lub
wysokiej amplitudzie (artefakty miêniowe).
Na rysunku 5 przedstawione zosta³y widmowe gêstoci mocy sygna³u dla dwusekundowego okna w przypadku, w którym wystêpuje wyrany pik zwi¹zany z wykryciem fali
alfa (a) oraz przy braku wystêpowania silnej reprezentacji fali alfa (b).
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b)

Rys. 5. Widmo gêstoci mocy sygna³u uzyskane poprzez dwusekundowe okno FFT:
a) z dobrze widocznym pikiem w zakresie czêstoci dla fali alfa od 8 do 13 Hz;
b) brak wystêpowania silnej reprezentacji fali alfa

4. Wyniki
Detekcja fali alfa
Zastosowanie trzech ró¿nych metod rozpoznawania fali alfa w sygnale EEG pozwoli³o
na porównanie ich skutecznoci oraz umo¿liwi³o dopasowanie parametrów rozpoznawania
fali alfa do ró¿nic osobniczych (odpowiednia wartoæ parametru w, przy której nastêpuje
wykrycie fali alfa, jest ró¿na dla ró¿nych pacjentów). Skutecznoæ wykrywania fali alfa, dla
ka¿dego z trzech algorytmów, zosta³a sprawdzona na zbiorze danych testowych, uprzednio
poddanych ocenie wzrokowej przez eksperta. Zastosowanie pierwszej metody rozpoznawania pozwoli³o na poprawne wykrycie fali alfa w 75% przypadków wystêpowania poszukiwanego rytmu, przy czym b³êdna detekcja wyst¹pi³a na poziomie 20%. B³êdna detekcja rozumiana jest, jako liczba przypadków niepoprawnego wykrycia fali alfa w stosunku do liczby
elementów zbioru testowego. Zastosowanie drugiej metody pozwoli³o na poprawne wykrycie tylko w 60% przypadków, natomiast fa³szywe wykrycie fali sklasyfikowa³o siê na poziomie 24%. Najwiêksza skutecznoæ rozpoznawania fali alfa uzyskana zosta³a poprzez zastosowanie trzeciej metody rozpoznawania. Metoda pozwoli³a bowiem na poprawne wykrycie
fali alfa w 84% przypadków. Najwy¿sza skutecznoæ tej metody zwi¹zana jest z równoleg³ym dopasowaniem wartoci dwóch parametrów w3a oraz w3b. Wad¹ metody jest natomiast
du¿o trudniejszy i czasoch³onny proces dopasowania wartoci tych parametrów do ró¿nic
osobniczych pomiêdzy badanymi. B³êdna detekcja w przypadku metody trzeciej osi¹gnê³a
wartoæ 23%. Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 1. Ze wzglêdu na najlepsze rezultaty
w detekcji fali alfa, do sterowania urz¹dzeniem elektrycznym zosta³a u¿yta metoda III.

1066

Anna Broniec, Jacek Chodak
Tabela 1
Uzyskane wyniki dla poszczególnych metod detekcji fali alfa

Procent wykrycia [%]

Metoda I

Metoda II

Metoda III

Poprawne wykrycie fali alfa

75%

60%

84%

Fa³szywe wykrycie fali alfa

20%

24%

23%

Brak wykrycia fali alfa

25%

40%

16%

Sterowanie urz¹dzeniem elektrycznym
Poprawne wykrycie fali alfa w sygnale EEG pozwala ka¿dorazowo uzyskaæ w³¹czenie
urz¹dzenia elektrycznego, którym w celach pokazowych by³a kolejka elektryczna. Dysponuj¹c poprawnie dzia³aj¹cym algorytmem wykrywania fali alfa, u¿ytkownik uczy siê
sprawnie generowaæ po¿¹dany zakres czêstoci fal mózgowych, co podnosi skutecznoæ
dzia³ania systemu. W zwi¹zku z tym efektywnoæ jego dzia³ania zale¿y, z jednej strony od
skutecznoci i poprawnoci przetwarzania sygna³u EEG, za z drugiej  od procesu nauki
mózgu. Zauwa¿my, ¿e sterowanie za pomoc¹ zmian czêstoci w sygnale elektroencefalograficznym daje mo¿liwoæ kontroli jedynie urz¹dzeñ dwustanowych. W opisanym projekcie, w³¹czeniem lub wy³¹czeniem kolejki elektrycznej odpowiednio w przypadku wykrycia
lub nie wykrycia fali alfa. Pomimo ¿e w sygnale EEG wyró¿nia siê jeszcze cztery inne
rytmy, sterowanie urz¹dzeniem za ich pomoc¹ jest w praktyce niemo¿liwe. ¯aden z nich nie
jest bowiem generowany w sposób wiadomy i ³atwy, gdy¿ nie s¹ tak jednoznacznie zwi¹zane ze stanem psychofizycznym (z fal wystêpuj¹cych w stanie czuwania). Ponadto nie
maj¹ tak silnej reprezentacji amplitudowej w widmie ze wzglêdu na malej¹cy odwrotnie
proporcjonalnie charakter widma EEG. W zastosowaniach BCI wiêksze mo¿liwoci daje
detekcja zmian w widmie EEG z obszaru kory sensomotorycznej. Bezporednie odzwierciedlenie poszczególnych grup miêni i receptorów w tej czêci kory pozawala na znalezienie zmian w sygnale zwi¹zanych z wyobra¿eniem zadanego ruchu, co pozwala kontrolowaæ
wiêksz¹ liczbê stanów. Takie eksperymenty wymagaj¹ wiêkszej liczby precyzyjnie usytuowanych elektrod oraz zapewnienia idealnych warunków osobie badanej.

5. Podsumowanie
W projekcie uzyskano mo¿liwoæ sczytywania i przetwarzania sygna³u w czasie rzeczywistym oraz po³¹czono poszczególne elementy systemu BCI w ca³oæ. Zastosowano
metodê sterowania za pomoc¹ fali alfa, która generowana jest przez mózg podczas relaksu
osoby badanej. Przetestowano trzy algorytmy wykrywania rytmu alfa. Najlepszy z nich zosta³ wykorzystany w interfejsie BCI do sterowania dwustanowym urz¹dzeniem elektrycznym. Polepszenie systemu sterowania myl¹ mo¿na otrzymaæ poprzez wyodrêbnienie
obszarów kory mózgowej pozwalaj¹ce na uzyskanie sygna³ów EEG zwi¹zanych z badanymi bodcami zewnêtrznymi oraz pozyskanie sygna³u elektroencefalograficznego skorelo-
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wanego z zamiarem ruchu [2, 8]. Otrzymanie powtarzalnych charakterystyk sygna³u EEG
zwi¹zanych cile z jak¹ czynnoci¹ ma na celu rozszerzenie mo¿liwoci sterowania za
pomoc¹ myli.
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