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  Az agy-számítógép illesztő (Brain-Computer Interface -BCI) tervezése és működtetése egyre 
hasznosabb és elterjedtebb kutatási téma. A nagyteljesítményű, egyre kisebb méretű jelfeldolgozó, 
jelértelmező rendszerek valamint az egyre nagyobb teljesítményű elektronikus berendezések tették 
lehetővé a fejlődést. Ebbe az áramlatba kapcsolódik bele a kutatási munkásságunk.  De nemcsak 
hardver terén tudtunk újat keresni, használni, hanem a jelfeldolgozás (mondhatjuk, hogy szoftver 
terén) is hozott egészen új megközelítéseket. 
  Tudjuk, hogy a neuro-biológiai jeleket, ha osztályokba akarjuk sorolni akkor elsősorban tudnunk 
kell, hogy ezek sztochasztikus jelek. Ezeket a sztochasztikus jeleket megközelítőleg Markov 
jelenségek általános modellje közelíti meg leginkább. Mindezek felett a neuro-biológiai jelek 
nemlineáris rendszerekre jellemző és nemstacionárius jelek. Ezeket ismerve eleve tudomásul vettük, 
hogy a Fourier transzformáció, amely lineáris, stacionárius jelek eszköze, nem jöhet számításba a 
fejlesztésnél, habár ez az eljárás a domináns a jelfeldolgozás területén.  Mindég szem előtt tartottuk, 
hogy a jelek csak információhordozók. A jeleknek információval való moduláltságáról kevés 
használható elképzelés áll a kutatók rendelkezésére ami azt eredményezi, hogy a demodulálás 
milyenkéntje is szinte ismeretlen. Szinte csak valószínűségi szinten lehet jeleket elemezni. Ezért 
láttuk szükségét egészen új mérési valamint jelfeldolgozási rendszerek fejlesztésének. Ezt az utat 
követtük végig a kutatási téma megvalósítása során. 
  Tehát a kutatásunk célja volt, a neuro-biológiai jelek nagy családjából a elektro-enke-falogramokra 
(EEG) koncentrálva, alaposan megismerjünk a kereskedelemben létező mérőrendszereket majd az 
általunk mért jelekre minél pontosabb és részletezőbb elemzési eljárásokat fejlesszünk ki. Persze, 
hogy a mérő rendszerek nagy választékából csak keveset sikerült kipróbálni (leginkább pénzügyi 
korlátok miatt), de a beszerzett rendszerek is elegendő tapasztalatot szolgáltattak, hogy ezekután 
újítási elképzeléseinket megvalósíthassuk ezen a téren. Ugyancsak célunk volt a jelelemzések terén 
lépni előre. Itt a nemlineáris, nemstacionárius, sztochasztikus idősorok (lásd EEG jel) elemzését 
tűztük ki célnak.  
  A kutatás módszertana   a gyakorlati kísérletekre épülő eljárások (úgy hardver mint szoftver alapú) 
fejlesztése. A csoport egyszerre három területen is dolgozott.  Tudni kell, hogy itt az egyetemen már 
pár éve megalapítottuk a NSRG (Neural Systems Research Group) kutató csoportot amelynek 
munkájába bevontunk 12 diákot is (4-en a marosvásárhelyi Orvosi Egyetem diákjai). Az egyik csoport 
az EEG jelek mérésében dolgozott. A második, a jelek feldolgozási módszereit tanulmányozva, 
programcsomagot dolgozott ki az EEG jelek elemzésére. Ez magába foglalja a jelbeolvasás, 
jelfeldolgozás, az kapott eredmények képi ábrázolását. A harmadik csoport feladata az algoritmusok 
minél gyorsabbá tevése volt, hogy lehetővé tegye a valós idejű feldolgozási lehetőséget. Erre a 
legalkalmasabb eljárás a feldolgozás hardver szintű párhuzamosítása. Ennek gyakorlati 
megvalósítását FPGA fejlesztőrendszerekkel oldottuk meg. Ezek lehetővé tették hardver színtű 
párhuzamos processzálást. A kutatási jelentésben mindhárom eljárás megjelenik. A mért jeleinket 
használtuk képi példának, nem használtunk mások által mért jeleket a feldolgozásokban. A 
jelfeldolgozási módszereket Matlab és C/C++ nyelven valósítottuk meg. 
Megjegyzés: Ennek a munkának nem volt a célja, hogy neurófiziológiai következtetéseket vonjunk le, 
habár a kutatás során ezeket is megbeszéltük. Ismerve a mérési protokollokat, amelyeket 



elvégeztünk, sikerült feltérképeznünk az elemzés során az ismert "események" kiváltotta 
jelkomponenseket, de ez nem képezi ennek a kutatásnak a témáját. 

A kutatómunka során az alábbi eredményeket értük el: 

Eszközt terveztünk és valósítottuk meg az EEG jelek beolvasásához 

1) Többféle EEG jel mérését végeztük el, megtanulva a technológiai nehézségek elhárítási 
módozatait. Végeztünk bipoláris és referencia méréseket. A jelek rögzítési módozatait 
hozzáadtuk a létező mérőrendszerhez, hogy a további feldolgozást elvégezhessük. A használt 
berendezések nem használhatók  klinikai diagnosztikában, ezért nem volt szükség külön 
engedélyre a használatukhoz. 

2) Kidolgoztunk két speciális biológiai jelfeldolgozó eljárást amelyek kimondottan a 
nemlineáris, nemstacionárius jelekre alkalmazhatóak. A módszerek azért alapvetően újak, 
mert az utóbbi időben kidolgozott elmélete ismert ellenben senki nem adaptálta eddig 
ezeket biológiai jelek értelmezésében. Az eddig ismert területek, ahol alkalmazzák az az 
asztronómia valamint a gazdaságtudományi kutatás volt. Ezek alapjaiba véve szochasztikus 
jelenségek. Az egyik különbség a biológiai és gazdasági szféra között az ok-okozati 
összefüggések ismerete vagy nem ismerete valamint a nagyon eltérő mintavételezési 
frekvencia. 

3) Nagyon jól használható programcsomagot dolgoztunk ki a folytonos, Morlet(6) függvényre 
épülő, normalizált Wavelet eljárásra, amely egy idő-frekvencia típusú eljárás 
nemstacionárius jelekre. Kidolgoztuk a biológiailag szignifikáns információ kinyerési eljárást 
(megkülönböztetve a kimondottan valószínűségi alapon, a vörös zajból is származtatható 
információtól), valamit bele van építve az eddig nem használt COI (Cone Of Influence) elv, 
ami a jelek véges voltából adódó pontatlanságokat mutatja ki. Szűrés nélküli, adott 
frekvenciával rendelkező jelkomponens identifikálást is lehetővé teszi. Ugyanakkor ez 
lehetővé teszi az egy adott időpillanatra vonatkozó Wavelet teljesítmény spektrum 
leolvasását (ezeknek, minden időpillanatra való összegezése a Fourier spektrum lenne) 

4) A legújabb jelelemzési eljárás az az úgynevezett Hilbert-Huang transzformáció. Ezt először a 
világon mi alkalmaztuk neuro-biológiai jelek elemzésére. Bemutatásra került a bécsi Orvosi 
Egyetem Neuro-biológiai kutató intézetében valamint a Würtzburgi Konferencián valamint a 
Barcelónai FENS konferencián (mindkettő 2012-ben). Ennek az eljárásnak a lényege, hogy 
természetes úton úgynevezett mono-komponensekre bontjuk a jelet (Huang eljárás), majd 
egy Hilbert transzformációt alkalmazva eljutunk a jelnek megfelelő pillanatnyi frekvencia és 
pillanatnyi fázis fogalmához. Mindezek sokkal pontosabb értelmezhetőséget eredményeznek 
a jelek elemzése során. Így már nem értelmezhető a lineáris, stacionárius jelekre alkalmazott 
periódus és frekvencia valamint a fázis fogalma. 

5) Kidolgozásra kerültek az előbb említett módszerek hardver szintjén történő megvalósítása. 
Ez a valós idejű használatukat teszi lehetővé, ami nagyon fontos fejlesztés minden 
szempontból. Az egyik fejlesztés alapja a CUDA-kompatibilis GPU alapú hardver 
platformokon párhuzamosított neurális hálók segítségével történt, míg egy másik fejlesztés 
alapja az FPGA hardver eszközre épített konvoluciós szorzattal eljáró transzformációk, 
párhuzamosított eljárásokkal. Mindkét fejlesztés a tudomány ezen  szakterületén 
használatos fejlesztések élvonalában van. 

6) A mért, feldolgozott és értelmezett jelek használata a fogyatékossággal élő emberek 
életminőségének javítását szolgálhatja. A rendszer használata, a legtöbb ember számára, egy 
tanulási folyamatot igényel. Ezeknek a lényege az elméletileg modellezett ERP (Event 
Related Potential) elvre épül. Mi kidolgoztunk egy VRP (Visual Related Potential) elvet 
használó és mozgató-kéreg területén mért információ tanulásra való alkalmazási eljárást 
számítógépes vezérlését. Ez még további fejlesztést igényel. 



Az elvégzett munka kutató csoport tagjaira lebontva: 

Az 1) pont megvalósításaiban részt vett a kutatócsoport minden tagja (Márton L. F, Bakó L., Brassai S. 
T., Szabó L. Zs., György K.). Ez egy folyamatos munka volt. A jelentésben a feldolgozásoknak csak egy 
töredékét mutattuk be. Bemutatunk két hibás mérést is, hogy láttassuk a nehézségeket is. 

A 2) 3) 4) felsorolt eredmények megvalósításában részt vett Márton L.F., Szabó L. Zs., György K. Ez 
programozási munkát és nagyon sok tesztelési fázist igényeltek. Nagy hangsúlyt fektettünk az 
eredmények képi megjelenítésére. Az eredmények értelmezése még "szokatlan" a klasszikus 
módszerekhez szokott emberek számára. Képeket használunk a bemutatásra, mert mindenkit 
képessé akarunk tenni a használatukra. 

Az 5). pontban jelzett fejlesztések kizárólag Bakó L., és Brassai S.T. megvalósításai. Értékes 
hozzájárulások a kutatáshoz. Mindezekhez szükségük volt az előző pontokban leírt eredmények 
pontos ismeretére. Részt vettek mindketten az összes értékelő, értelmező együttműködésben. 

A 6) fejlesztései György K., munkája.  

Az NSRG kutatócsoportban résztvevő diákok lelkesen segítettek rutinszerű munkákban, ugyanakkor 
minden meggyőző esetben figyelembe vettük megjegyzéseiket, ötleteiket. 

Megállapításaink: 

A három évre méretezett kutatás végül is kevéssel több mint másfél év alatt jutott (objektív okok 
miatt) erre szintre, amit itt bemutattunk.  

Mindenképpen folytatni fogjuk a kutatást ezen a téren. A kiforrott eredményeket közölni fogjuk és 
minél több alkalmazható eljárás véglegesítését is meg fogjuk valósítani főleg mozgássérült emberek 
segítésére, de a robotikai, vezérléstani és szabályozástechnikai megvalósításokat is figyelembe 
vesszük. 

 

Marosvásárhely, 2012. Július 25.  

         Dr. Márton László Ferenc  
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