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Féléves kutatási beszámoló 

“Eljárások és eszközök kutatása, fejlesztése és gyakorlati alkalmazása neuro-biológiai 

jelekre épülı rendszerek valós idejő szabályozásában” 

Kutatásvezetı: Dr. Márton László Ferenc, egyetemi docens 

A szerzıdés aláírásától számított kevesebb, mint 6 hónap alatt a következıket valósítottuk meg az 
“Eljárások és eszközök kutatása, fejlesztése és gyakorlati alkalmazása neuro-biológiai jelekre épülı 
rendszerek valós idejő szabályozásában” címő kutatási témából. 

Az elsı, megoldandó fejezet, a jelfeldolgozási eljárások minıségi javítása. Egy, általunk a 
fejtetın mért EEG jel az alapanyag.  Ezek a jelek valószínőségi idısorok, ezek a jelek mintavételezett 
jelek, a mintavételezési frekvencia a mérı berendezés függvénye. A mi méréseinknél 256 Hz-es 
mintavételezési frekvenciát használunk. Ahhoz, hogy a mért jel könnyen értelmezhetı legyen mint 
információtartalom, a mérések az úgynevezett Electrooculogram (EOG) komponenseket tartalmazzák, 
amelyek a szemmozgáshoz kötött jelek. Mindezek nem lineáris és nem stacionárius jelek s ezért nagyon 
speciális feldolgozási eljárásokat kell alkalmazzunk, hogy pontos információt értelmezhessünk. A 
közismert Fourier módszer érdemlegesen csak a lineáris és stacionárius osztályba sorolt jelekre 
alkalmazható. Két eljárást vettünk figyelembe. A folytonos Morlet függvényekre épülı Wavelet eljárást, 
valamint a Hilbert-Huang transzformációt. A kidolgozott eljárásokat, eredményeket a kutatásvezetı 
bemutatta az oxfordi egyetemen valamint a bécsi Orvosi Egyetemen. Ott is már alkalmazzák, mint olyan 
módszerek, amelyek hatékonyabbak a jelelemzésben.  

 
Ábra 1 – Egy fejtetın mért 58 másodperces EEG (EOG szemmozgás) jel, 

 a szem mozgása 10s-os ritmusban 
 

Az elsı ábra egy általunk mért EOG jelet tartalmaz. A mérés egy elıre meghatározott protokol 
szerint történt. A Wavelet transzformáció egy konvoluciós szorzat a jel és a folytonos Morlet komplex 
függvény között. A transzformáció eredménye a következı ábrán látható (Ábra 2). A függıleges tengely a 
frekvenciasávok, míg a vízszintes az idıtengely. Ebbıl helyesen értelmezhetı a frekvenciamoduláció 
idıben.  
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Ábra 2 - A jel Wavelet transzformációja. 
A Hilbert-Huang (HHT) módszert biológiai jelekre mi alkalmaztuk elıször a világon.  Ennek az 

eljárásnak az alapja a Hilbert transzformáció. A Huang módszer biztosítja a jel mono-komponesekre 
(analitikus) való bontását a jel természetéhez illeszthetı eljárással. A következı ábra ( 

Ábra 3) egy példa a jel egyes mono-komponenseire.  

 

Ábra 3 - Négy alap mono-komponens 

A EEG jeleket valós idıben kell feldolgozzuk, hogy használhassuk a kitőzött célnak megfelelıen, 
dinamikus rendszerek vezérlésében.  A HHT eljárás alapmőveleteit is gyorsítani kell, ezért a második 
lépés ezeknek hardver eszközökre való átültetése volt. A programszinten megvalósított wavelet eljárást 
átültettük hardver eszközre. Ezzel valósidejővé tudtuk tenni a jelfeldolgozásunkat. Ez egy döntı lépés az 
egész kutatás eredményességét illetıen. 

A jel (idısor) wavelet teljesítmény spektrumának valósidejő kiszámítását/processzálását FPGA 
hardver eszközre építve valósítottuk meg. Ez a megoldás sokszorosára gyorsította a feldolgozást. Az 
újrakonfigurálható digitális áramkörök, úgynevezett FPGA áramkörök, kimondottan alkalmasak a 
valósidejő rendszerek számítási problémáinak a megoldására.  
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Eredményként láthatjuk a következı ábrákon (Ábra 4., Ábra5.) a hardver eszközzel elért 
eredményünket, amikor is a feldolgozási idı (számolási idı) nagyságrendekkel kisebb. Valós, 
BrainMaster EEG jelbegyőjtı rendszerrel mért jelekre (EEG-EOG jelek), 0.25-8.25 Hz sávszelességben 
az eredmények a következı ábrákon vannak szemléltetve (256Hz-es mintavételezés). 

 

 

Ábra 4 - EEG jel  
 

 

Ábra 5 - EEG jel Wavelet transzformációja (2D) 

Következtetésképpen elmondható, hogy az elvárásoknak megfelelıen sikerült FPGA áramkörön 
egy valós idıben mőködı wavelet teljesítmény spektrumot kiszámoló áramkört is elkészíteni. A 
processzálási idı csökkenthetı egy nagyobb kapacitású FPGA áramkör alkalmazásával. Két vagy több 
FPGA áramkör párhuzamos alkalmazása tökéletesen megfelel a kutatásban kitőzött célok 
megvalósítására. Ennek a tervnek a megvalósítása érdekében vásároltunk megfelelı teljesítményő FPGA 
hardver eszközt, amelyet részletesen leírtunk a kutatási jelentésben. Ugyanakkor olyan jelelemzı 
eljárások egy osztályát is sikerült kifejleszteni, amelyek biztosítani fogják az elvárt vezérlési pontosságot. 
További kutatások szükségesek a hardver és szoftver eszközök fejlesztésében, újabb, lehet hatékonyabb 
eljárások kikísérletezésében. 

A kutatásban résztvevık elvégzett munkája: 

Brassai Sándor Tihamér, Bakó László, Szabó László Zsolt  - FPGA eljárás fejlesztés, 
programozás 

Márton F. László, György Katalin, Antal Margit, - Új jelfeldolgozó eljárások kidolgozása 
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A kutatás menetének megfelelıen, a felmerülı problémák értelmezésében és megoldásában mindenki 
megfelelı, értékelhetı módon kivette a munka ráháruló részét. Ez egy csapatmunka. 


