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Abstract: One of the critical steps in the design of Brain-Computer Interface applications based on 

electroencephalography is to process and analyze signals in real-time, in order to identify the men-

tal state of the user. Understanding of signal processing is vital for those who deal with these sig-

nals for detection, diagnosis, and treatment of brain disorders and the related diseases. The main as-

set of this project is to create small, reliable and inexpensive system for analysis of brain activity. 

This paper describes use of microcontrollers for brain waves readings. Electrodes used for this pur-

pose have sensitive and low noise readings.  
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1. ÚVOD 

Analýza mozgovej aktivity je dôležité odvetvie pri diagnóze chorôb, určeniu hladiny stresu, kon-

centrácie apod. Momentálne dostupné zariadenia na voľnom trhu sú pomerne drahé prípadne s ma-

lým množstvom vstupných elektród [1]. Systém zahrnutý v tomto príspevku zahrňuje jednak har-

dware určený pre záznam a filtráciu mozgovej aktivity spolu s programom ktorý dáta analyzuje a 

zobrazuje. Celá hardwarová časť je navrhnutá ako doplnok k dostupným mikrokontrolérom Ardui-

no prípadne Raspberry Pi, čo rapídne rozširuje možnosť použitia a dostupnosť zariadenia [2].  

2. POPIS ZARIADENIA 

Funkciou navrhnutého zariadenia je zosilnenie signálu, jeho filtrácia, nastavenie nulovej hodnoty 

na strednú hodnotu rozsahu meracieho zariadenia, analýza, distribúcia dát do počítača a ich násled-

né vyhodnotenie. Kalibrácia nuly umožňuje meranie záporných rozdielových hodnôt medzi párom 

elektród. Zariadenie umožňuje záznam a analýzu EEG (Electroencephalography) signálu až z 6 pá-

rov elektród.  

2.1. HARDWARE 

Základné schéma navrhnutého zariadenia je zobrazená na obr. 1. Schéma obsahuje spoločný návrh 

referenčnej elektródy a napájania, pre všetky kanály elektród, a príklad jedného kanálu zobrazené-

ho v hornej časti. Vstup sa skladá z dvoch hlavových elektród HD1A, HD1B a referenčnej elektró-

dy DRL. Vstup z hlavových elektród je, pred vstupom do diferenčného zosilňovača, chránený proti 

prepätiu obvodom tranzistorov.  

Referenčná, elektróda sa primárne umiestňuje za ucho meraného objektu. Slúži na udržiavanie 

priemerného napätia z elektród pomocou sumačného integračného zosilňovača  Odstraňuje elek-

trické výkyvy spôsobené reakciami medzi elektródou a pokožkou. Jednosmerná zložka rozdielové-

ho signálu, spôsobená elektrochemickými procesmi medzi prostredím na rozmedzí elektróda a po-

kožka, je odstránená hornou priepusťou s medznou frekvenciou 0,16 Hz [3].  
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Celkové zosilnenie obvodu pred samotnou filtráciou je nastavované neinvertujúcim zosilňovačom 

ktorého zosilnenie sa pohybuje v rozmedzí v rozmedzí 6-1000. 

Po zosilnení prechádza signál cez eliptický filter ôsmeho rádu, ktorý je dolnou priepusťou s medz-

nou frekvenciou 32 Hz, ktorá odpovedá rozsahu frekvencií meraného signálu. Útlm na 50 Hz je 

rovný 60 dB. Na výstupe filtru sa nachádza dolná priepusť s medznou frekvenciou 160 Hz, ktorá 

filtruje šum spôsobený spínacím kmitočtom kondenzátorov v eliptickom filtri [4]. 

Výstup zosilňovača sa vstupuje do 12-bitového AD prevodníku, ktorého výstup je snímaný mikro-

počítačom, ktorý už zanalyzovaný signál posiela po sériovej linke do počítača, kde sa následne 

zobrazí. 

 

Obrázok 1: Blokové schéma navrhnutého systému pre meranie a analýzu EEG signálu.  

 

2.2. POUŽITÉ ELEKTRÓDY 

Na snímanie mozgovej aktivity signálu boli použité špeciálne elektródy pochádzajúce od značky 

Cognionics [5], sú dostatočne citlivé na malé zmeny napätia a zároveň sú dostatočne pohodlné pre 

opakované použitie. Ich veľkou výhodou je ich tvar, zobrazený na obr. 2, vďaka nemu je ich apli-

kácia možná i na snímanie cez hrubú vrstvu vlasov no zároveň sú pružné a teda počas merania 

skúmanému subjektu nijak neprekážajú a zároveň zaručujú stály kontakt s pokožkou hlavy. Tieto 

elektródy sú určené i na každodenný záznam. 

 

 

Obrázok 2: Použité elektródy [5]. 

2.3. OBSLUŽNÝ PROGRAM 

Obslužný program bol vytvorený v jazyku C#. Program je určený na real-time a off-line zobrazenie 

meraných dát. Program umožňuje dáta nahrávať do textového formátu a následne i opakovane pre-

hrať.  

Dáta sú distribuované do počítača pomocou sériovej komunikácie. Maximálna rýchlosť posielania 

dát snímaných zo všetkých elektród je jeden reťazec hodnôt, reprezentujúci šesticu veľkostí napätí 

z každého páru elektród, za 1 ms, ktorá je okamžite vykreslené do grafu s automatickým nastave-

ním rozlíšenia na základe vstupných hodnôt.  

Používateľ si môže nastaviť rýchlosť zobrazovania, časový interval medzi jednotlivým vykresle-

ním. Ďalšou možnosťou je dĺžka záznamu zobrazenom na grafe, ktorého obsah sa neustále posúva 

v čase. Posledným parametrom je voľba jednotlivých kanálov, ktoré sa práve vykresľujú. 
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Program pracuje vo viacerých vláknach procesoru práve pre potrebu rýchleho vykresľovania po-

merne veľkého objemu dát za krátky časový interval. Grafické rozhranie je znázornené na obr. 3. 

 

 

Obrázok 3: Obslužný program pre záznam  a vykreslenie EEG signálu.  

 

3. ZÁVER 

V článku je opísaný návrh a realizácia systému pre meranie a analýzu EEG signálov. Hlavnú časť 

hardwarové časti tvorí MCU Raspberry PI, ku ktorému je privádzaný upravený signál z EEG elek-

tród. Jednotlivé kroky úpravy signálu vyplývajú z obrázku 1. Pre vlastnú vizualizáciu a záznam 

meraných hodnôt bol vytvorený obslužný program pomocou jazyka C#. Zariadenie opísané 

v tomto príspevku sa vyznačuje finančnou nenáročnosťou na zostavenie, jednoduchou manipulá-

ciou a pomerne malou veľkosťou s vysokou presnosťou záznamu mozgovej aktivity. Toto zariade-

nie je vhodné na dennodenné meranie a analýzu dát  s obrovskými možnosťami aplikácie. 
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