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Streszczenie

Interfejsy mózg-komputer (brain-computer interfaces – BCI) umożliwia-
ją sterowanie urządzeniami elektronicznymi i aplikacjami komputerowymi 
za pomocą aktywności umysłowej użytkownika, bez pośrednictwa zwykłych 
dróg zstępujących mózgu, takich jak nerwy obwodowe czy mięśnie. Powstają 
one w oparciu o  techniki obrazowania pracy mózgu, wyrażającej się głów-
nie w postaci fal mózgowych rejestrowanych za pomocą elektroencefalografu 
(EEG). W takim interfejsie wiadomości są zakodowane w sygnale EEG i samo 
odczytanie tego sygnału pozwala na sterowanie urządzeniem (Wolpaw i in., 
2002). Niniejsza praca omawia trzy najpopularniejsze sposoby konstruowa-
nia interfejsów mózg-komputer w oparciu o: 1) komponent P300, 2) poten-
cjały wywołane stanu ustalonego, które są związane z uwagą kierowaną przez 
osobę sterującą interfejsem oraz 3) synchronizację i desynchronizację rytmu 
alfa, która towarzyszy wykonywaniu, obserwacji i wyobrażaniu sobie ruchu. 
Każda z  tych metod wykorzystuje sygnał rejestrowany przez EEG, jednak 
różnią się one procesami umysłowymi używanymi do sterowania BCI oraz 
skutecznością i łatwością obsługi. Część z nich bazuje na względnie mimo-
wolnym zjawisku kierowania uwagi wzrokowej na obiekt (P300, SSEP), zaś 
inne angażują znacznie bardziej złożony mechanizm wyobraźni motorycznej 
(ERS/ERD). Odmienna natura tych procesów wymusza zatem stosowanie 
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różnych rozwiązań technicznych (urządzenia i algorytmy) oraz procedural-
nych (nauka obsługi). Prace badawcze z  dziedziny interfejsów mózg-kom-
puter mają duże znaczenie aplikacyjne. Dzięki nim osoby niepełnosprawne 
mogą ponownie nawiązać komunikację ze światem i zdobyć większą samo-
dzielność, zaś osoby zdrowe zyskują nowy, alternatywny kanał komunikacji. 
W niniejszym artykule podejmiemy próbę scharakteryzowania trzech głów-
nych grup interfejsów mózg-komputer w  kontekście podobieństw i  różnic 
w zakresie elementów składających się na działanie każdego BCI. Przedsta-
wimy również zalety i wady każdego z tych rozwiązań.

Słowa kluczowe: interfejs mózg-komputer, potencjały wywołane stanu 
ustalonego, P300, synchronizacja/desynchronizacja rytmu alfa, EEG, uwaga 
selektywna, wyobraźnia motoryczna
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BRAIN-COMPUTER INTERFACES BASED ON 
ELECTROENCEPHALOGRAPHY METHOD

Abstract

Brain-computer interfaces are devices which allow the control of 
electronic devices and computer applications without the use of muscles, 
with mental activity of the user only. BCI construction is based on brain-
imaging techniques such as brain waves recording by electroencephalograph 
(EEG). Th is paper discusses three most popular methods of constructing 
brain-computer interfaces based on 1) P300 component of event-related 
potentials, 2) the steady-state evoked potentials and 3) synchronization 
and desynchronization of alpha rhythm. EEG signal is used in each of this 
methods, however diff erent cognitive processes are used in acquiring control 
over BCI.

BCI research area has a great applicative value. Th anks to it, people with 
disabilities can re-establish communication with the world and they can gain 
more independence. Healthy people, on the other hand, can obtain a new 
alternative channel of communication.

Key words: brain-computer interface, steady-state evoked potentials, 
P300, synchronization/desynchronization of alpha rhythm, EEG, selective 
attention, motor imagery
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Wprowadzenie

Według jednej z najprostszych defi nicji interfejsy mózg-komputer (brain-com-
puter interfaces – BCI) to systemy łączności, które z pominięciem dróg aferentnych 
układu nerwowego pozwalają na bezpośrednią kontrolę urządzeń zewnętrznych 
za pomocą mózgu (Scherer i in., 2009). Tego typu łączność jest możliwa poprzez 
odczytywanie aktywności mózgu za pomocą różnych technik neuroobrazowania. 
Mogą to być techniki wymagające interwencji neurochirurgicznej (elektrokor-
tykografi a, rejestracja wewnątrzkorowa) lub bezinwazyjne (EEG, MEG, SPECT, 
PET, fMRI). Obecnie zdecydowana większość interfejsów mózg-komputer bazu-
je na metodzie rejestracji pracy mózgu za pomocą elektroencefalografu (EEG). 
Dzieję się tak ze względu na: ogólnodostępność, łatwość w aplikacji, niską ceną 
eksploatacji oraz dobrą rozdzielczość czasową tej metody (Graimann i in., 2010). 
Dodatkowo przez lata rozwoju elektroencefalografi i poznano wiele specyfi cznych 
wzorców zapisu EEG, które odpowiadają określonym procesom mentalnym. Wła-
śnie dzięki identyfi kacji tych wzorców możliwe jest przełożenie konkretnych reak-
cji mózgu na polecenia wysyłane do urządzeń zewnętrznych, takich jak komputer, 
proteza lub pojazd.

Wśród interfejsów opartych na EEG istnieje duże zróżnicowanie, w zależno-
ści od tego, jaki proces umysłowy i jego psychofi zjologiczny wskaźnik jest wyko-
rzystywany  do  sterowania  systemem.   Obecnie  dominują  trzy  typy  stoso-
wanych wzorców: dwa z nich związane są z uwagą selektywną użytkownika, zaś 
ostatni reprezentuje wyobrażenia związane z ruchem. Pierwszy ze wspomnianych 
wskaźników to tzw. komponent P300, który stanowi specyfi czną zmianę w zapisie 
elektroencefalogramu towarzyszącą skierowaniu przez osobę uwagi na konkret-
ny bodziec znaczący (np. poprzez jego podświetlenie na ekranie). Jest to reakcja, 
która występuje z reguły ok. 300 ms po zaistnieniu takiego bodźca w polu percep-
cyjnym. Druga metoda określana angielskim skrótem SSVEP (steady state visu-
al evoked potentials – wzrokowe potencjały wywołane stanu ustalonego) również 
oparta jest o świadomie kierowaną przez osobę sterującą interfejsem uwagę wzro-
kową. W  tym wypadku jednak sytuacja wyboru określonego elementu wygląda 
nieco inaczej. Podobnie jak w BCI, opartych na komponencie P300, użytkownik 
ma przed sobą szereg bodźców na ekranie, lecz nie są one sukcesywnie podświe-
tlane, tylko wyświetlane z różną częstotliwością (przeważnie od ok. 6 do 40 Hz). 
Zwracając uwagę na określony element, wywoływane są synchroniczne wyłado-
wania komórek nerwowych w korze wzrokowej mózgu, które są rejestrowane jako 
wzrost mocy sygnału na elektrodach mających swoje odprowadzenia w tej okolicy, 
w tej samej częstotliwości, co wybrany bodziec. W ten sposób program sterujący 
BCI umożliwia rozpoznanie częstotliwości prezentacji poszczególnych elemen-
tów i oznacza go jako wybór użytkownika (Kelly i in., 2005). Ostatni rodzaj inter-
fejsu mózg-komputer, który zostanie przedstawiony w tym artykule, to tzw. BCI 
ERS/ERD (event-related synchronisation/event-related desynchronisation), czyli typ 
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oparty na zjawisku synchronizacji i desynchronizacji fal pochodzących z kory mo-
torycznej w reakcji na wyobrażony ruch kończyn.

Niezależnie od wyboru wskaźnika, który ma służyć sterowaniu interfejsem, za-
sada działania BCI opartych o EEG jest taka sama. Składają się one z kilku stałych 
etapów, które są jednocześnie cechami wyróżniającymi je spośród innych katego-
rii urządzeń pracujących w oparciu o aktywność mózgu (Wolpaw i in., 2002; Alli-
son i in., 2007). Na interfejs mózg-komputer składa się:
• Rejestracja sygnału, czyli zapis bezpośredniej aktywności mózgu użytkownika 

wykonującego bieżącą czynność umysłową, służącą do sterowania BCI.
• Wydobywanie charakterystycznych cech sygnału, tj. wyprowadzanie z zapisu ak-

tywności mózgu w danej chwili informacji istotnych do sterowania interfejsem.
• Klasyfi kacja, czyli procedura dopasowywania zarejestrowanego sygnału do 

znanych wzorców aktywności w celu określenia, jaką operację umysłową wy-
konuje użytkownik.

• Działanie na otoczenie, system sterujący działaniem interfejsu przekazuje in-
formację zwrotną dla użytkownika oraz formułuje polecenia dla sterowanych 
urządzeń.
Trzeba przy tym zaznaczyć, że sterowanie BCI odbywa się zawsze na zasadzie 

sprzężenia zwrotnego (tzw. feedback), co oznacza, że użytkownik na bieżąco otrzy-
muje informacje od urządzenia o sposobie, w jaki zostały sklasyfi kowane jego re-
akcje. Pozwala mu to wpływać na swoje kolejne reakcje (zobacz ryc. 1).

Rycina 1. Funkcjonalny model systemów BCI (na podstawie: Mason, Birch, 2003)
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Interfejsy mózg-komputer oparte o komponent P300

Przetwarzając bodźce zmysłowe, mózg może wytwarzać serie załamków w sy-
gnale EEG ściśle związanych czasowo (time-locked) z  bodźcem (Wolpaw, Bo-
ulay, 2010). Załamki te nazywane są w polskojęzycznej literaturze za Szelenber-
gerem (2001) potencjałami wywołanymi (event-related potential – ERP) (Luck, 
2005) lub za Jaśkowskim (2009) – potencjałami skorelowanymi ze  zdarzeniem. 
Odzwierciedlają one potencjały postsynaptyczne, które są zmianami napięcia 
na błonie komórkowej komórki nerwowej i powstają na przykład pod wpływem 
neuroprzekaźników.

Sygnał EEG rejestrowany na pojedynczej elektrodzie pochodzi z całych grup 
komórek nerwowych. Zanim zostanie zarejestrowany przez odpowiednie urządze-
nie, musi pokonać barierę opon mózgowych, czaszki i skóry głowy. Dodatkowo 
napięcie fal mózgowych jest dość niskie, a wiele obszarów mózgu jest aktywnych 
jednocześnie, co jest źródłem dodatkowych sygnałów, niebędących przedmiotem 
zainteresowania badacza (Luck, 2005). Z tego powodu wykrycie potencjałów wy-
wołanych wymaga wykonania przez osobę wielu takich samych prób, a następnie 
uśrednienia sygnału przez badacza. Dzięki takiej procedurze, która została wpro-
wadzona w  latach 60. XX wieku przez Dawsona (Dawson, 1954), szum zostaje 
wyciszony, zaś komponent potencjału wywołanego wzmocniony.

Potencjały wywołane charakteryzuje specyfi czna lokalizacja rozumiana jako 
miejsce rejestracji sygnału na skórze czaszki, pozytywna lub negatywna amplituda 
napięcia elektrycznego mierzonego na skórze czaszki oraz latencja, czyli czas od 
pojawienia się bodźca do rejestracji określonego komponentu.

Komponenty o krótkiej latencji z reguły mają swoje źródło w pierwszorzędowej 
korze zmysłowej odpowiedniej modalności i są związane z cechami bodźca, który 
je wywołał. Komponenty o latencji około 100-500 milisekund w większym stopniu 
odzwierciedlają procesy zachodzące w mózgu na dalszych etapach przetwarzania 
bodźca, a ich źródłem są obszary kory odpowiedzialne za złożone przetwarzanie 
bodźców. Późne komponenty mogą trwać od kilkuset milisekund nawet do kilku 
sekund czy minut. Są związane z reakcjami orientacyjnymi w mózgu, czyli poja-
wiają się w odpowiedzi na bodźce nowe, niespodziewane lub nieprzewidywalne 
(Wolpaw, Boulay, 2010).

Jednym z najlepiej poznanych komponentów ERP jest P300. Jest on kompo-
nentem o pozytywnej amplitudzie, pojawiającym się około 300 milisekund od wy-
stąpienia bodźca. Rejestruje się go na elektrodach umieszczonych nad centralno-
-ciemieniowym obszarem czaszki (np. lokalizacja Pz według międzynarodowego 
systemu 10-20). Uwidacznia się w reakcji na pojawiający się co jakiś czas, oczeki-
wany bodziec wzrokowy, słuchowy lub dotykowy. Może wystąpić także w odpo-
wiedzi na inny rodzaj bodźca pojawiającego się wśród bodźców typowych. Kiedy 
wśród różnych bodźców pojawi się ten, na który oczekuje osoba badana, rejestro-
wany jest komponent P300, zatem wymaga on zwracania uwagi na bodziec bę-
dący celem, a  ignorowania pozostałych bodźców – szumu. Taka reakcja mózgu 
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jest uzyskiwana w  procedurze eksperymentalnej zwanej oddball paradigm (ryc. 
2) (patrz np. Pritchard, 1981). Szum także wywołuje P300, ale jest on znacznie 
słabszy, niż gdy pojawia się bodziec oczekiwany (Allison, Neuper, 2010). Obecnie 
zwraca się uwagę, że P300 nie jest fenomenem o jednolitym charakterze. Badacze 
wyróżniają subkomponent P3a, który jest nazywany komponentem nowości oraz 
P3b (Conroy, Polich, 2007). Pierwszy z nich jest obserwowany w przypadku, kiedy 
osoba badana nie ma żadnego zadania, a mózg reaguje na swobodnie pojawiające 
się nowe bodźce o charakterze dystraktora, zaś drugi ujawnia się, kiedy przetwa-
rzany jest bodziec-cel, na który ma zareagować badany.

Rycina 2. Osoba badana ogląda wyświetlane na ekranie bodźce wizualne. Jej zadaniem jest liczenie, ile razy 
pojawi się bodziec „T”. Większość wyświetlanych bodźców to jednak „S”. Kiedy na monitorze pojawi się „T”, 

                                          zarejestrowany zostanie komponent P300 (na podstawie: Polich, 2007). 

Interfejs mózg-komputer może zostać oparty na wykrywaniu potencjałów wy-
wołanych. W interfejsach, które rejestrują pojawienie się komponentu P300, wy-
korzystywana jest selektywność uwagi, jakiej wymagają zadania, w  których jest 
on rejestrowany. W takim systemie zadaniem jest zwracanie uwagi na docelowy 
bodziec (wzrokowy, słuchowy, dotykowy), reprezentujący akcję, którą osoba ba-
dana chce wykonać. Często taką akcją jest pisanie poszczególnych liter alfabetu 
w  celu stworzenia pisemnego komunikatu. Zwracanie uwagi na dany bodziec 
powoduje pojawienie się komponentu P300, który zostaje rozpoznany przez in-
terfejs, a  zastosowany algorytm sterujący interfejsem przekłada to na określaną 
czynność, np. zapisanie jednej z  liter alfabetu (Graimann, Allison, Pfurtscheller, 
2010). Na taki BCI składa się matryca bodźców wizualnych, przedstawiająca litery, 
cyfry bądź znaki interpunkcyjne. Są one podświetlane w seriach (rzędy i kolumny 
matrycy, patrz ryc. 3). Osoba badana, chcąc napisać słowo „kot”, zwraca uwagę 
na literę „k” i np. liczy, ile razy została ona podświetlona. Wynikiem takiego dzia-
łania jest pojawienie się komponentu P300. Ponieważ podświetlane są całe rzę-
dy i kolumny znaków, w ramach jednego symbolu następuje ich przecięcie, które 
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jest źródłem najwyraźniejszego sygnału, który zostaje rozpoznany przez interfejs 
mózg-komputer.

Pierwszy interfejs wykorzystujący komponent P300 został opracowany przez 
zespół Donchina (Donchin, Spencer, Wijesinghe, 2000, Farwell, Donchin, 1988). 
Składa się z matrycy 6 x 6 znaków i działa w sposób opisany powyżej. Obecnie ba-
dania nad interfejsami opartymi o P300 dotyczą poprawy ich stabilności podczas 
używania przez różne osoby, które je stosują, a także szybkości transferu informa-
cji (Cecotti, 2011).

Rycina 3. Przykładowa matryca znaków w interfejsie mózg-komputer opartym o komponent P300. Znaki są 
podświetlane seriami w rzędach i kolumnach, kiedy osoba badana zwraca uwagę na dany znak, który jest 

podświetlony, rejestrowany jest komponent P300. Kiedy rząd i kolumna ze znakiem-celem się przetną, 
interfejs dokonuje wyboru właściwej litery [na podstawie interfejsu opracowanego przez Donchina 

i współpracowników (2000)].

Interfejs oparty na komponencie P300 ma kilka zalet. Przede wszystkim P300 
jest wykrywalny u większości ludzi, co jest znaczącą zaletą interfejsów opierają-
cych się na tym komponencie, ponieważ większość ludzi może stosunkowo łatwo 
ich używać. Nie zawsze jest to możliwe w  innych typach interfejsów, np. opar-
tych na wyobrażeniach motorycznych, które mogą być trudne do zarejestrowania 
u niektórych osób. Zwykle w badaniach nad tym typem interfejsu uzyskuje się po-
dobne wyniki, niezależnie od osób badanych czy ilości sesji, w których biorą one 
udział. Dzięki temu daje on także możliwość stosunkowo szybkiej komunikacji 
(Graimann i in., 2010).

Dodatkowo obsługiwanie takiego interfejsu wymaga niewielkiego treningu, 
a osoby z problemami ze wzrokiem mogą korzystać z interfejsów opartych na in-
nej modalności zmysłowej (Wolpaw, Boulay, 2010).

Istnieją także pewne wady BCI opartych na komponencie P300. Interfejsy 
oparte o potencjały wywołane posiadają ograniczenia wynikające wprost z ogra-
niczeń samej metodologii rejestrowania tych potencjałów. Ponieważ potencjały 
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wywołane mają niewielkie napięcie (Luck, 2005), wykrycie ich na tle szumu in-
nych sygnałów wytwarzanych przez mózg wymaga wielokrotnego powtarzania 
bodźców oraz uśredniania sygnału EEG. Im więcej powtórzeń, tym większa szan-
sa na wykrycie danego komponentu. Niestety, w interfejsach mózg-komputer liczy 
się bardziej szybkość i łatwość komunikacji. Najlepiej byłoby, aby od razu po zwró-
ceniu uwagi na wybraną literę, była ona „zapisywana” przez interfejs, tymczasem 
w metodologii potencjałów wywołanych jest to trudne. W związku z tym, celem 
badaczy jest opracowanie takiego interfejsu, który rozpoznawałby pojedyncze pró-
by (single trial analysis), czyli wykrywał komponent P300 już po pierwszym poja-
wieniu się bodźca, na który zwraca uwagę osoba badana. W typowym interfejsie 
opartym na P300 wymagane jest około 10 powtórzeń bodźca-celu, aby komponent 
został rozpoznany przez algorytm (Ganin, Shishkin, Kochetova, Kaplan, 2012).

Zadanie interfejsu polega na klasyfi kowaniu sygnału EEG, co sprowadza się 
do identyfi kowania, przy którym podświetleniu pojawił się komponent P300. Cza-
sem do takiej klasyfi kacji mogą zostać włączone inne potencjały wywołane, które 
pojawiają się w podobnym czasie od wystąpienia bodźca (Allison, Neuper, 2010). 
Jeśli bodziec-cel, na który osoba badana zwraca uwagę, nie wywoła wyraźnego po-
tencjału, może on nie zostać odróżniony od innych potencjałów pojawiających się 
w tym samym czasie. Wtedy komunikacja za pomocą interfejsu mózg-komputer 
opartego na komponencie P300 jest niemożliwa.

Niestety, ten rodzaj interfejsów na razie znajduje zastosowanie głównie w labo-
ratoriach badawczych. Ich działanie często nie spełnia wymagań docelowych użyt-
kowników, dla których obsługa aplikacji za jego pomocą powinna być łatwa (Ce-
cotii, 2011). Znanych jest zaledwie kilka przykładów ich zastosowania dla użytku 
domowego przez pacjentów chorujących na stwardnienie zanikowe boczne (Sel-
lers, Vaughan, Wolpaw, 2010). BCI tego typu to IntendiX Solution, zaprojektowa-
ny przez fi rmę g.tech, również na potrzeby domowe osób chorych i opiekujących 
się nimi. Nie wymaga wiele nauki, aby móc go obsłużyć, ale można z niego efek-
tywnie korzystać jedynie przez około dziesięć minut. Średnia ilość znaków pisa-
nych za jego pomocą na minutę to 5 do 10 (Cecotii, 2011).

Interfejsy mózg-komputer oparte na wzrokowych 
potencjałach wywołanych stanu ustalonego

Kolejną grupą interfejsów mózg-komputer wyróżnioną ze względu na metodę 
pomiaru aktywności EEG są BCI wykorzystujące potencjały wywołane stanu usta-
lonego (steady-state evoked potentials – SSEP), czyli elektryczną odpowiedź mózgu 
na szybko powtarzające się składowe bodźca (zob. Regan, 1966, 1972, 1977; Regan, 
Regan, 2003; Vialatte i in., 2010).

Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do potencjałów wywołanych, czyli bio-
elektrycznej reakcji mózgu na pojedyncze zdarzenie, potencjały wywołane stanu 



Andrzej Cudo, Emilia Zabielska, Dariusz Zapała204

ustalonego są neuronalną odpowiedzią na synchronicznie pojawiające się składo-
we bodźca, który jest opisany poprzez częstotliwość i fazę (zob. Regan, 1966, 1972, 
1977; Regan, Regan, 2003; Luck, 2005; Moratti i in., 2007; Heinrich, 2010; Vialat-
te i  in., 2010). Na rycinie 4 przedstawiono przykładowy schemat badań w para-
dygmacie potencjałów wywołanych, w których bodźcem jest dokładnie określo-
ne, jednostkowe zdarzenie (np. pojawienie się na  ekranie monitora obiektu, na 
który osoba ma zareagować poprzez naciśnięcie przycisku). Pomiędzy tymi wy-
darzeniami następuje przerwa czasowa. W przypadku potencjałów wywołanych 
stanu ustalonego mamy do czynienia z odmiennym rodzajem bodźca, którym nie 
jest pojedyncze zdarzenie, ale systematyczna stymulacja (patrz ryc. 5). Składowa 
bodźca w przypadku SSEP to jeden okres stymulacji, np. pojedynczy dźwięk, błysk 
światła lub nacisk mechaniczny, który dopiero pojawiając się, periodycznie tworzy 
bodziec (Bin i in., 2009; Vialatte i in., 2010).

 
Bodziec 

T 1 

T 2 

T 3 

T 4 

Rycina 4. Przykładowy przebieg badań w paradygmacie potencjałów wywołanych ze względu na pojawianie 
się bodźca w różnych odcinkach czasu (na podstawie: Bin i in., 2009; Vialatte i in., 2010).

 Składowa bodźca 

T 1 

T 2 

T 3 

T 4 

f1 

f2 

f3 

f4 

Rycina 5. Przykładowy przebieg czasowy czterech różnych bodźców o odmiennej częstotliwości 
(na podstawie: Bin i in., 2009; Vialatte i in., 2010).
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W zależności od modalności, która zostaje poddana stymulacji, można wyróż-
nić trzy rodzaje potencjałów wywołanych stanu ustalonego:
1. Czuciowe SSEP (steady-state somatosensory evoked potentials – SSSEP), które 

wywoływane są przy użyciu bodźca mechanicznego.
2. Słuchowe SSEP (auditory steady-state evoked potentials – ASSEP), w których 

stymulacja odbywa się za pomocą bodźca dźwiękowego.
3. Wzrokowe SSEP (steady-state visual evoked potentials – SSVEP), gdzie mamy 

do czynienia ze stymulacją bodźcem wizualnym.
Potencjały wywołane charakteryzuje się za pomocą takich parametrów, jak: 

polaryzacja (pozytywna lub negatywna), latencja i amplituda załamków oraz to-
pografi a związana z odprowadzeniami elektrod z określonych części głowy. Nato-
miast SSEP, z racji specyfi ki zjawiska, opisuje się m.in. w zakresie mocy sygnału 
w danej częstotliwości, fazy oraz przebiegu czasowo-częstotliwościowego (zob. Al-
lison i in., 2008; Lopez-Gordo i in., 2010; Manyakov i in., 2011).

Charakterystyczną cechą zjawiska związanego z  potencjałami wywołanymi 
czasu ustalonego jest wzrost mocy sygnału EEG w częstotliwości, z którą powta-
rzane są składowe bodźca. Jeśli na monitorze, na który patrzy osoba, pojawia się 
czarny kwadrat w odstępach 5 ms, to następuje wzrost mocy rejestrowanej bioelek-
trycznej aktywności mózgu dla częstotliwości 20 Hz. Należy przy tym pamiętać, 
iż częstotliwość 1 Hz odpowiada występowaniu jednej składowej bodźca w ciągu 
1 sekundy. Dlatego w przypadku powyższej fi gury pojawiającej się co 5 ms, czyli 
20 razy w ciągu sekundy, jej częstotliwość wynosi 20 Hz.

Ponadto takie podwyższenie następuje również dla jej częstotliwości harmo-
nicznych i podharmonicznych (Müller-Putz i in., 2005; Allison i in., 2008; Allison, 
Neuper, 2010; Vialatte i  in., 2010; Allison, Faller, Neuper, 2012). Częstotliwości 
harmoniczne są to kolejne wielokrotności częstotliwości podstawowej określone 
wzorem f = k∙fp, gdzie f – częstotliwość k-tej harmonicznej, k – rząd harmonicznej 
(k należy do zbioru N+), fp – częstotliwość podstawowa. Natomiast częstotliwości 
podharmoniczne są to kolejne składowe o częstotliwościach mniejszych od czę-
stotliwości podstawowej określone wzorem f = fp/k, gdzie f – częstotliwość k-tej 
podharmonicznej, k – rząd podharmonicznej (k należy do zbioru N+), fp – czę-
stotliwość podstawowa. Ilustrując to dokładniej, jeśli na ekranie monitora prezen-
towane są cztery migające obrazy o częstotliwościach 5 Hz, 8,5 Hz, 15 Hz, 17 Hz, 
a osoba skupia swój wzrok na jednym z nich, to reakcja mózgu dopasowuje się do 
tej częstotliwości. W przypadku gdyby był to obiekt migoczący w zakresie 15 Hz, to 
oprócz wzrostu mocy sygnału w tym przedziale następuje również jej podwyższe-
nie w kolejnych składowych harmonicznych (np. dla 15 Hz kolejne harmoniczne 
to 30 Hz, 45 Hz, 60 Hz i dalsze wielokrotności) oraz podharmonicznych (np. dla 
15 Hz drugą podharmoniczną jest 7,5 Hz). Moc sygnału ulega zwiększeniu także 
wtedy, gdy osoba koncentruje swoją uwagę na bodźcu (Müller i in., 1998; Müller, 
Hillyard, 2000; Giabbiconi i in., 2004; Skosnik, Krishnan, O’Donnell, 2007).

Z racji m.in. wyżej wymienionej specyfi ki zjawiska potencjały wywołane sta-
nu ustalonego są wykorzystywane w interfejsach mózg-komputer. Ze względu na 
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brak zaangażowania osoby w generowanie tej odpowiedzi zalicza się je do inter-
fejsów pasywnych (Cudo, Zabielska, Bałaj, 2011). Najczęściej zaś stosuje się inter-
fejsy oparte na wzrokowych potencjałach wywołanych stanu ustalonego (SSVEP). 
Podobnie jak w przypadku komponentu P300, interfejsy te bazują na selektyw-
nej uwadze. Jednakże wybór bodźca spośród kilku wyświetlanych jednocześnie 
jest dokonywany poprzez porównanie częstotliwości jego wyświetlania z często-
tliwością rejestrowaną z odprowadzeń w okolicy kory wzrokowej mózgu (Müller-
-Putz i  in, 2005; Allison i  in.,  2008; Bakardjian, Tanaka, Cichocki, 2010a; Shyu 
i in., 2010). Każdy bodziec wzrokowy związany jest z kolei z określoną komendą, 
którą wykonuje interfejs mózg-komputer. Poprzez przenoszenie uwagi pomiędzy 
bodźcami, osoba dokonuje wyboru interesującej ją opcji. Dzieje się tak, gdyż sy-
gnał bioelektryczny mózgu dostosowuje się do częstotliwości migającego obiektu, 
na którym jednostka skupia swój wzrok (zob. Nielsen, Cabrera, do Nascimento, 
2006; Graimann, Allison, Pfurtscheller, 2010). Powyższy mechanizm przedstawio-
ny jest na schemacie 1. W ten sposób osoba może sterować nie tylko aplikacjami 
komputerowymi, ale również innymi urządzeniami elektronicznymi (zob. Müller-
-Putz, Pfurtscheller, 2008).

Schemat 1. Przykładowy schemat funkcjonowania interfejsów mózg-komputer opartych na SSVEP.

W  interfejsach  opartych  na  SSVEP  używa  się  trzech głównych rodzajów 
bodźców: typowo świetlnych (np. diody LED, lampy ksenonowe), pojedynczych 
fi gur grafi cznych (np. kwadraty, strzałki) oraz wzorów, które ulegają zmianom (np. 
szachownica, pionowe linie) (Vialatte i in., 2010; Zhu i in., 2010). W przypadku 
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pierwszej kategorii osoba koncentruje się na jednej z migających diod czy lamp 
(zob. Müller-Putz, Pfurtscheller, 2008). W drugiej koncentracja dotyczy określo-
nego kształtu, który pojawia się i znika z ustaloną częstotliwością (zob. Nielsen, 
Cabrera, do Nascimento, 2006). Natomiast w trzeciej użytkownik koncentruje się 
na wzorze, który ulega systematycznej zmianie, np. w przypadku szachownicy na-
stępuje cykliczna zmiana koloru pól białych na czarne, a czarnych na białe (zob. 
Allison i  in., 2008). Prowadzone są także badania nad wykorzystaniem innych 
bodźców, m.in. liter, obrazów czy twarzy przedstawiających określony afekt (Ba-
kardjian, Tanaka, Cichocki, 2010b, 2011).

Należy podkreślić, iż w przypadku BCI opartych na SSVEP można również wy-
różnić cztery główne platformy prezentacji bodźców. Najczęściej wykorzystywaną 
jest monitor komputerowy, który służy zarazem do prezentacji bodźców, jak rów-
nież przekazywania informacji zwrotnej osobie obsługującej interfejs (zob. Bakar-
djian, Tanaka, Cichocki, 2010a). W takich przypadkach stosuje się najczęściej po-
jedyncze fi gury geometryczne, zmieniające się wzory lub inne obrazy pokazywane 
z określoną częstotliwością. Kolejnym sposobem jest wykorzystanie zewnętrznego 
źródła stymulacji względem ekranu komputera, gdzie na monitorze pokazywany 
jest efekt sterowania interfejsem przez daną osobę. Przykładowo źródła stymulacji, 
np. lampy ksenonowe, przyczepione są do czterech boków monitora, dzięki czemu 
osoba może m.in. sterować kursorem czy innym obiektem na ekranie w czterech 
kierunkach zgodnie z wcześniej przedstawioną zasadą działania interfejsów opar-
tych na potencjałach wywołanych stanu ustalonego (zob. Diez i in., 2011). Istnie-
ją również interfejsy o charakterystyce odwrotnej do powyższej, gdzie prezentacji 
bodźca dokonuje się na ekranie monitora komputerowego, a jednostka, wybierając 
odpowiednie komendy, steruje urządzeniem zewnętrznym, np. ramieniem robo-
ta (zob. Bakardjian, Tanaka, Cichocki, 2010b). Czwartą platformą są urządzenia 
stanowiące oddzielną całość, gdzie nie wykorzystuje się ekranów komputerowych 
(zob. Akhtar, Kasraie, Bretl, 2012).

W przypadku SSVEP wyróżnia się także trzy typy stosowanych częstotliwości: 
niskie (1-12 Hz), średnie (12-30 Hz) i wysokie (30-60 Hz). Należy zwrócić uwa-
gę, że w przypadku dwóch pierwszych może dochodzić do szybkiego zmęczenia 
narządu wzroku, a niekiedy do napadów padaczkowych. Ponadto częstotliwości 
niskie wchodzą w zakres fal alfa, co dodatkowo może powodować błędne reakcje 
BCI (Zhu i  in., 2010). W przypadku SSVEP obiecujące wydają się badania nad 
wyższymi częstotliwościami i ich wykorzystaniem w interfejsach mózg-komputer 
(Zhu i in., 2010). Jednakże BCI oparte na wzrokowych potencjałach wywołanych 
stanu ustalonego napotykają tutaj ograniczenia związane z prezentacją bodźców. 
Ekrany monitorów mają własną częstotliwość odświeżania obrazu, która waha się 
od ok. 60 Hz do ok. 100 Hz, co powoduje, iż nie można na nich wyświetlać dużej 
ilości bodźców o różnych częstotliwościach. Dlatego ekrany ciekłokrystaliczne są 
optymalne dla BCI umożliwiających wykorzystanie do 10 komend. Monitory CRT 
i LCD najlepiej sprawdzają się w sytuacjach wymagających użycia od 10 do ok. 
20 komend. Natomiast w sytuacji gdy dana osoba będzie musiała wybrać spośród 
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więcej niż 20 komend, wtedy ich prezentacja powinna odbywać się za pomocą 
bodźców typowo świetlnych, tzn. diod LED czy lamp ksenonowych (Vialatte i in., 
2010).

Ponadto BCI oparte na wzrokowych potencjałach wywołanych stanu ustalone-
go zdecydowanie gorzej sprawdzają się w odniesieniu do osób na przykład z ze-
społem zamknięcia, u których świadome kierowanie wzroku w wybranym kierun-
ku zostało upośledzone (zob. Nijboer, Broermann, 2010).

Najczęściej wykorzystuje się interfejsy oparte na wzrokowych potencjałach wy-
wołanych stanu ustalonego, jednak w ostatnich latach coraz częściej prowadzone 
są badania nad użyciem potencjałów słuchowych (zob. Lopez i in., 2009; Kim i in., 
2011; Kim i in., 2012) oraz czuciowych (zob. Müller-Putz i in., 2006).

Interfejsy mózg-komputer oparte na ERS/ERD

Wskaźnikiem o  zupełnie innym charakterze niż wspomniane wcześniej jest 
zjawisko oscylacji fal mózgowych pochodzących z  okolic kory sensomotorycz-
nej w  wyniku wyobrażania sobie ruchu różnych części ciała. Wyobrażony ruch 
ręki powoduje zwiększenie poziomu tłumienia fal sensomotorycznych w dwóch 
zakresach częstotliwości: 8-12 Hz (są to tzw. rytmy μ) oraz 13-28 Hz (rytmy β). 
Zmiany w obu pasmach są odczytywane na elektrodach znajdujących się w pozy-
cji kontrlateralnej do ręki, której ruch został zasymulowany w wyobraźni (Pineda, 
2005). Zjawisko czasowego wzrostu mocy fali pod wpływem synchronizacji okre-
ślonych grup neuronów nosi nazwę synchronizacji skorelowanej ze  zdarzeniem 
(event-related synchronisation – ERS). Odwrotny do niego efekt spadku mocy fali 
pod wpływem zmniejszenia się synchronizacji tych samych grup neuronów to 
tzw. event-related desynchronisation – ERD (Pfurtscheller, Neuper, 1997) (ryc. 6). 
Zmiany w  obrębie fal sensomotorycznych są widoczne najlepiej na elektrodach 
umieszczonych w pozycjach centralnych na skórze głowy (np. C3, C4 i Cz – zgod-
nie z rozkładem 10-204), czyli tzw. rejonach rolandycznych – położonych ponad 
strukturą mózgu o nazwie bruzda Rolanda (łac. sulcus centralis cerebri).

Znając schematy aktywności mózgu podczas symulowania w  umyśle ruchu 
w różnych kierunkach, system zawiadujący BCI dopasowuje działanie obsługiwa-
nej aplikacji lub urządzenia do reakcji kory motorycznej. Badania nad ERD/ERS 
umożliwiły zlokalizowanie cech zapisu reprezentujących wyobrażony ruch nie tyl-
ko prawej i lewej dłoni, ale również stóp oraz języka. Pozwoli to prawdopodobnie 
na większe zróżnicowanie zadań, które mogą być wykonywane za pomocą BCI 
korzystających z tej technologii (Schlögl i in., 2005).

4 Układ 10-20 to międzynarodowy system normalizujący rozkład i odległość elektrod na skórze 
głowy podczas badań z wykorzystaniem EEG.



209Interfejsy mózg-komputer oparte o techniki elektroencefalografi czne

Obecnie istnieją zasadniczo trzy sposoby na identyfi kowanie efektu oscylacji 
fal sensomotorycznych na potrzeby sterowania interfejsami mózg-komputer (Vi-
daurre i in., 2012):

Odniesienie do warunku kontrolnego (baseline). Przykład takiej procedury znaj-
dujemy w pracach zespołu Pfurtschellera i Neupera (2001). Polega ona na tym, że 
w celu estymacji efektu ERD/ERS osoba badana otrzymuje wskazówki wizualne 
(np. w formie strzałek zwróconych w prawą lub lewą stronę), które stanowią sygnał 
do wykonania zadania wyobrażeniowego w postaci symulacji w wyobraźni ruchu 
jednej lub drugiej dłoni. Dodatkowo pomiędzy poszczególnymi próbami pojawia-
ją się przerwy o różnej długości, które stanowią warunek odniesienia (baseline). 
Następnie zapis EEG jest poddawany fi ltracji w  zakresie interesującego zakresu 
częstotliwości, reprezentującego pasmo rytmów sensomotorycznych, i zamienio-
ny na moc uśrednioną ze  wszystkich prób dla jednego i  drugiego warunku (tj. 
prawa vs. lewa ręka). Odnosząc uzyskane wyniki do warunku kontrolnego (baseli-
ne), w którym osoba badana nie wykonywała zadania wyobrażeniowego, możemy 
odczytać, z jaką siłą efekt ERD/ERS występował na przeciwstronnych elektrodach.

Zastosowanie fi ltrów przestrzennych. Jedną z tego typu technik jest np. metoda 
CSP (Common Spatial Patterns – wspólnych wzorców przestrzennych). Polega ona 
na przyporządkowaniu wag konkretnym elektrodom za pomocą algorytmu, który 
odnajduje te miejsca, gdzie np. wspomniany wcześniej ruch prawej lub lewej ręki 
jest najlepiej odwzorowany w zapisie (Rak, Kołodziej, Majkowski, 2012). W tech-
nice tej niepotrzebny jest warunek odniesienia (baseline), a  efekt ERD/ERS jest 
wyliczany na  bieżąco. Jednakże przed przystąpieniem do fazy sterowania inter-
fejsem konieczna jest ok. 30-minutowa kalibracja, która pozwoli na wyznaczenie 
indywidualnego wzorca aktywności oraz właściwego przyporządkowania wag do 
poszczególnych elektrod (Blankertz i in., 2008).

Rejestracja zmian w ciągłym zapisie pasma μ i β. Metoda ta również nie wyma-
ga, jak w przypadku fi ltrów przestrzennych, odnoszenia zapisu do warunku baseli-
ne. Kontrola odbywa się na zasadzie biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeed-
back). Osoba widzi na ekranie kursor i ma za zadanie nauczyć się nim sterować, 
przy czym zadanie umysłowe nie jest dokładnie zdefi niowane. W wyniku długo-
trwałego treningu obejmującego próby poruszania kursorem w kierunku wska-
zywanym na ekranie oraz krótkich przerw pomiędzy próbami, dana osoba uczy 
się modulować moc swoich fal sensomotorycznych, których zmiany wartości są 
następnie zamieniane na reakcje urządzenia (Wolpaw i in., 2000).

Okazuje się również, że nie tylko za pomocą wyobrażonego ruchu kończyn 
możliwe jest modulowanie rytmów EEG w celu sterowania BCI. Zidentyfi kowa-
no już wiele zadań poznawczych, takich jak: rotacje wyobrażeniowe fi gur geome-
trycznych, operacje arytmetyczne czy procesy językowe, które znajdują odzwier-
ciedlenie w oscylacji rytmów EEG w sposób analogiczny jak w przypadku efektu 
ERD/ERS (Vidaurre i in., 2012).



Andrzej Cudo, Emilia Zabielska, Dariusz Zapała210

Rycina 6. Wykres prezentuje mapy spektrum fal dla elektrod C3 i C4. Odpowiednio dla lewej (u góry) i prawej 
dłoni (na dole). Strzałki wskazują na miejsca wystąpienia efektu ERD/ERS (na podstawie: Allison, Neuper., 

2010).

Obecnie wiele systemów BCI bazuje na technice oscylacji fal sensomotorycz-
nych ze względu na naturalność i intuicyjność tej metody (Pfurtscheller, Neuper, 
2001; Babiloni i in., 2000; Blankertz i in., 2007). Niestety technika ta nie jest pozba-
wiona wad. Okazuje się bowiem, że czas nauki symulowania ruchu w wyobraźni 
w celu sterowania interfejsem jest znacznie dłuższy niż w przypadku pozostałych 
metod. O ile inne interfejsy mózg-komputer bazują na zjawiskach w dużym stop-
niu zautomatyzowanych (potencjały wywołane związane z uwagą), o tyle urządze-
nia bazujące na kontroli fal sensomotorycznych opierają się na znacznie bardziej 
złożonych procesach poznawczych (Fabiani i  in., 2004). Z tego właśnie powodu 
podlegają one również interferencji ze strony różnych stanów umysłowych mają-
cych odzwierciedlenie w zapisie EEG (tj. rozproszenie uwagi, spadek motywacji 
czy niedokładne wykonywanie poleceń). Co więcej, poszczególne osoby różnią się 
między sobą szybkością opanowywania tej umiejętności i „wyrazistością” swoich 
wyobrażeń (Graimann, 2010). Niemniej jednak wciąż trwają prace nad treningami 
mającymi na celu poprawę efektywności kontroli zjawiska (Blankertz i in., 2007; 
Leeb i in., 2006; Pineda i in., 2003), jak również skuteczniejszymi algorytmami do 
przetwarzania sygnału (Rak, Kołodziej, Majkowski, 2011, 2012).

Ze względu na praktyczne zastosowanie badań nad BCI, duże znaczenie ma 
ich wydajność, czyli łatwość obsługi w codziennym użytku, oraz szybkość trans-
feru informacji. Istnieje wiele sposobów jej określania, a jednym z najprostszych 
jest pomiar trafności klasyfi kacji sygnału (Rak, Kołodziej, Majkowski, 2011, 
2012). Trafność klasyfi kacji można zdefi niować jako liczbę zdarzeń w  sygnale 
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EEG poprawnie zaklasyfi kowanych w odniesieniu do liczby wszystkich możliwych 
prób. Innym, często stosowanym, sposobem pomiaru jakości pracy BCI jest wy-
znaczenie współczynnika ITR (Information Transfer Rate), określającego szybkość 
transferu podstawowej informacji w systemie (Rak, Kołodziej, Majkowski, 2011, 
2012). Opiera się on na liczbie możliwych wyborów, czasie potrzebnym na klasy-
fi kację sygnału oraz średniej wartości błędu podczas działania interfejsu. Zwykle 
wyższą wartość ITR uzyskują interfejsy opierające się na komponencie P300 lub 
SSVEP niż te wykorzystujące wyobrażenia motoryczne. Obecnie znane są inter-
fejsy umożliwiające przesyłanie informacji z  prędkością od 30 bitów na minutę 
(Polich, Criado, 2006) do nawet 90 bitów na minutę (Sellers i in., 2006). Jednak-
że efektywność ta jest w  znaczącym stopniu zależna od różnic indywidualnych 
między osobami korzystającymi z interfejsów. Badacze zajmujący się tą tematyką 
posługują się wręcz terminem analfabetyzmu BCI (illiteracy) na określenie osób, 
które nie potrafi ą sterować interfejsem danego typu (Allison, Neuper, 2010).

Podsumowanie

Badania prowadzone w nurcie interfejsów mózg-komputer opartych na techni-
kach EEG mają głównie znaczenie aplikacyjne. Alternatywny kanał komunikacji 
i możliwość obsługi urządzeń elektronicznych bez użycia mięśni mają duże zna-
czenie dla osób niepełnosprawnych, przykutych do łóżek na przykład z powodu 
paraliżu czy chorób neurodegeneracyjnych.

W  niniejszym artykule omówione zostały trzy najpopularniejsze typy inter-
fejsów mózg-komputer konstruowanych w  oparciu o  rejestrację fal mózgowych 
za pomocą EEG. Różnorodność rozwijanych w  badaniach podejść wskazuje na 
złożoność zagadnienia. Konkludując, BCI oparte na komponencie P300, SSVEP 
i  ERD/ERS posiadają ograniczenia zarówno natury technicznej, związanej np. 
z  zagadnieniami analizy sygnału, jak również związane z  działaniem ludzkiego 
umysłu – uwagi, wyobraźni (podsumowanie w  tab. 1). Mimo to urządzenia te 
mogą w  dużej mierze przyczynić się z  jednej strony do  poprawy funkcjonowa-
nia osób chorych, z drugiej zaś do ułatwienia przeciętnym ludziom wykonywania 
ich codziennych obowiązków. Dalsze prace dotyczące zastosowania metod EEG 
w interfejsach mogą przynieść nie tylko wymierne rezultaty związane z projekto-
waniem coraz lepszych urządzeń, ale również mogą przyczynić się do głębszego 
poznania funkcjonowania ludzkiego mózgu.
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Tabela 1. Podsumowanie zalet i wad poszczególnych rodzajów interfejsów mózg-komputer, omawianych 
w tekście

Rodzaj BCI Zalety Wady

P300 Możliwość rejestracji komponentu P300 
u większości dorosłych ludzi
Nie wymaga specjalnego treningu przed 
użyciem
Stosunkowo szybka komunikacja
Stabilność wyników uzyskiwanych przez 
osoby używające w różnych sesjach

Potrzeba kilku powtórzeń właściwego 
bodźca, aby interfejs poprawnie go rozpoznał 
– wada metody ERP
Możliwość wchodzenia w interakcję 
z innymi komponentami ERP – wada metody 
analizy sygnału
Efektywnie można korzystać z niego przez 
około 10 min

SSVEP Możliwość rejestracji SSVEP u większości 
ludzi
Nie wymaga specjalnego treningu przed 
użyciem
Wysoki wskaźnik szybkości transferu pod-
stawowej informacji w systemie (ITR)
Stabilność wyników uzyskiwanych przez 
osoby używające w różnych sesjach

Stosunkowo szybka męczliwość u osób 
korzystających z takiego typu BCI
Możliwość wywołania napadów padaczko-
wych
Ograniczona liczba jednocześnie możliwych 
do wyboru komend

ERD/ERS Podobieństwo do realnie wykonywanych 
czynności ruchowych
Nie wymaga dużych modyfikacji w obsługi-
wanych aplikacjach
Niska męczliwość w czasie sterowania
Możliwość wykorzystania kilku wzorców 
sygnału (dla rąk, stopy, języka) dla zwiększe-
nia liczby obsługiwanych komend

Niski wskaźnik szybkości i szybkości trans-
feru podstawowej informacji w systemie 
(ITR)
Duże różnice indywidualne w tempie nauki
Konieczność stosowania treningów
Podatność na interferencje ze strony innych 
czynności mentalnych i fizycznych (np. 
obserwacji ruchu kursora na ekranie)
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