POLITECHNIKA POZNASKA

WYDZIA ELEKTRYCZNY
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysªowej

PRACA DOKTORSKA
Detekcja wybranych wzrokowych potencjaªów
wywoªanych na potrzeby interfejsu mózg-komputer

mgr in». Marcin Jukiewicz

Promotor:
prof. dr hab. in». Anna Cysewska-Sobusiak
POZNA 2016

STRESZCZENIE

Streszczenie
Poj¦cie interfejs mózg-komputer okre±la now¡ dziedzin¦ nauki z pogranicza in»ynierii
biomedycznej, sztucznej inteligencji, elektroniki oraz neuronauk.
Interfejs mózg-komputer pozwala np. osobom sparali»owanym sterowa¢ takimi urz¡dzeniami jak: robot, proteza b¡d¹ wózek inwalidzki, wykorzystuj¡c jedynie
reakcje wªasnego mózgu. Umo»liwia on przeªo»enie intencji czªowieka na sygnaªy
steruj¡ce, tworz¡c bezpo±redni¡ ±cie»k¦ komunikacji pomi¦dzy ludzkim mózgiem a
urz¡dzeniami zewn¦trznymi bez udziaªu mi¦±ni i obwodowego ukªadu nerwowego.
W niniejszej rozprawie przedstawiono sposoby rejestracji aktywno±ci mózgu.
Szczegóªowo opisano elektroencefalogra¦, metod¦, która zostaªa wykorzystana w
dalszych badaniach. Opisano tak»e aktywno±ci mózgu (potencjaªy wywoªane), które
mo»na wykorzysta¢ w interfejsach mózg-komputer oraz ogólne zasady projektowania
takich interfejsów.
Przeprowadzono 6 eksperymentów. Trzy z nich dotyczyªy analizy zjawiska wzrokowych potencjaªów wywoªanych stanu ustalonego. Analiza uzyskanych wyników
pozwoliªa na zaprojektowanie interfejsu mózg-komputer. W pracy przedstawiono
tak»e dwie autorskie modykacje algorytmu zmodykowanej kwadraturowej demodulacji amplitudowej. Kolejne 3 eksperymenty dotyczyªy badania zaprojektowanego
interfejsu, a w szczególno±ci szybko±ci i skuteczno±ci rozpoznania specycznej aktywno±ci mózgu osoby badanej.
Przeprowadzone badania pozwoliªy na opracowanie asynchronicznego interfejsu
mózg-komputer wykorzystuj¡cego zjawisko wzrokowych potencjaªów wywoªanych
stanu ustalonego oraz autorskie algorytmy przetwarzania sygnaªów.
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SUMMARY

Summary
Brain-computer interface is a new eld of science which is merge biomedical engineering, articial intelligence, electronics and neuroscience.
Brain-computer interface is a device which allows paralyzed people to navigate a
robot, a prosthesis or a wheelchair using only their own brains' reactions. By creation
of a direct communication pathway between human brain and external devices,
without utilization of muscles or peripheral nervous system, the brain-computer
interface makes mapping person's intentions onto directive signals possible.
In this thesis methods of acquiring brain activity was discussed. In detail electroencephalography was presented. This method was used in further experiments.
Evoked potentials which can be useful in brain computer-interfaces and general
principles for design that interfaces was described.
Six experiments were performed. Three of them were related with analysis of
steady state of visual evoked potentials. That analysis of the results allowed to preliminary design of brain-computer interface. That study also shows two modications
of the modied quadrature amplitude demodulation algorithm, written by author
of this thesis. Next 3 experiments were related with the designed brain-computer
interface. In particular, there were tested a speed and accuracy of recognition of the
specic human subjects brain activity.
The study allowed to the preparation of an asynchronous brain-computer interface that uses the phenomenon of steady state visual evoked potentials and original
algorithms for signal processing.
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