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ABSTRAKT 

Výzkum mozkové aktivity v oblasti evokovaných potenciálů vyžaduje přesnou 

synchronizaci jednotlivých stimulů se záznamem elektroencefalografu (EEG). 

Tato časová synchronizace může být použita pro výzkum a správnou analýzu 

evokovaných potenciálů nebo pro výzkum v oblasti psychologických paradigmat. 

Za účelem přesné časové synchronizace mezi měřícím systémem EEG a výsledným 

záznamem EEG byla vytvořen prototyp systému na základě platformy Arduino. Pro účel 

této práce byly navrženy dvě verze metodologie systému pro časovou synchronizaci 

s EEG záznamem. Realizované metody umožňují zaznamenat zvukové nebo obrazové 

stimulace a registrace stisku tlačítka. První metoda pracuje na základě uživatelského 

datového protokolu (UDP) síťové komunikace. Tato komunikace využívá jednoduchý 

síťový časový protokol (SNTP). Alternativní metoda je založena na primárním 

přenosovém protokolu/protokolu síťové vrstvy (TCP/IP) a na synchronizaci strojového 

času mikroprocesoru Arduina. V této práci je popsána realizace a rozdílnost těchto metod. 

Součástí práce je i návrh a výroba elektronických obvodů pro snímání stimulů nebo 

registraci stisku tlačítka. Vytvořený prototyp systému je kompatibilní se systémem EGI 

pro měření 256 kanálového EEG. Realizované metody byly otestovány pomocí 

referenčního systému EGI AV tester, který je součástí systému EGI pro měření EEG. 

Na základě měření s EGI AV testerem bylo vytvořeno statistické vyhodnocení 

v prostředí MATLAB realizovaných metod. Prototyp systému byl testován na reálných 

experimentech, které byly schváleny etickou komisí Národního ústavu duševního 

zdraví  NUDZ, ve kterém tyto experimenty zároveň i probíhají. Výsledky reálného 

experimentu byly vyhodnoceny pomocí výpočtu hodnoty odstupu signálu od rozptylu 

bázové hladiny (SNR) a porovnány se systémem současného řešení E-prime. Měření 

probíhalo na experimentálním 256 kanálovém EEG v elektricky izolované místnosti. 

Výsledkem práce je nezávislý prototyp systému pro časovou synchronizaci, který byl plně 

integrován do měřícího systému EEG od výrobce EGI. Prototyp systému pracuje 

nezávisle na zdroji stimulů. Na základě výsledků z měření se systémem EGI AV tester 

se jako nejpřesnější metoda osvědčila metoda využívající SNTP dotaz. Na základě 

výsledků statistického hodnocení hodnot SNR pracují metody SNTP dotazu a metody 

stávajícího řešení E-prime srovnatelně na hladině významnosti 5 %. 
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ABSTRACT 

Research of the brain activity in the field of event related potentials requires accurate 

synchronization of each stimulus with EEG record. This time synchronization could 

be used for research and accurate identification of event related potentials or to study 

psychology paradigms. Arduino platform based system prototype was created for purpose 

of precise time synchronization between EEG recording system and the EEG record. 

Two methods were designed to address this issue. Created methods are capable to register 

sound stimuli, visual stimuli, and button presses. The first approach is via user datagram 

protocol (UDP) net communication using net simple network time protocol (SNTP). 

Alternative approach is using transmission control protocol/internet protocol (TCP/IP) 

net communication to synchronize CPU time of Arduino’s microcontroller. This thesis 

describes the realization of those methods and their differences. This thesis also includes 

the design and realization of electronic circuits for registration sound, visual stimuli, 

and button presses. The created prototype is compatible with EGI system for recording 

256 channel EEG. Created methods were tested with by EGI AV tester system which was 

used as a reference. The EGI AV tester system is an original part of EEG recording system 

by EGI. Statistic testing was applied on data collected from measuring with EGI AV tester 

in MATLAB environment to compare proposed methods. System prototype was tested 

on real experiment data at National institute of mental health (NIMH), which was 

approved by NIMH ethics committee. Results of real experiment were expressed 

by signal to noise ratio (SNR) value and compared with existing solution based on E-

prime system. The measurements were recorded on experimental 256 channel EEG 

in an electrically isolated room. The main result of this thesis is an independent system 

prototype for time synchronization, which is fully integrated into the EGI measuring 

system for EEG. System prototype is operating independently of stimuli source. Final 

comparison based on EGI AV tester measuring shows that SNTP time query method 

is the most precise of tested methods. Existing solution based on E-prime system and 

SNTP time query method are producing very similar SNR values according to the statistic 

testing on 5 % significance level.  
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1 Úvod 

1.1 Signál EEG 

1.1.1 Původ a geneze EEG signálu 

Signál EEG patří k nevýznamnějším elektrickým signálům biologického původu. 

Jeho geneze vzniká součinností thalamu a kortexu, kde thalamus má úlohu generátoru 

rytmů. Primárním zdrojem signálu je pravděpodobně elektrická aktivita 

synaptodendritických membrán v povrchních vrstvách kortexu. V těchto membránách, 

které strukturou připomínají štěrbiny, dochází k přenosu vzruchu na základě 

elektrochemického děje, kde se nejprve vyloučí neurotransmiter například acetylcholin. 

Ten aktivuje příslušné receptory, které mají za následek přenos informace doprovázený 

elektrickou aktivitou. Tuto elektrickou aktivitu je možné naměřit, zobrazit a popsat 

pomocí přístroje nazývaného elektroencefalograf. Z pravidla se tento signál měří 

na skalpu na více místech hlavy podle použitého rozložení měřících elektrod. Signál 

je tedy multikanálový. Existují i metody invazivního charakteru například 

Elektrokortikografie jiným názvem intrakraniální elektroencefalografie. Tato práce 

se věnuje pouze měření elektrické aktivity mozku ze skalpu. [1; 2] 

1.1.2 Elektroencefalografie 

Elektroencefalografie je diagnostická metoda využívaná ve zdravotnictví pro měření 

a záznam elektrické aktivity mozku. Zaznamenává a hodnotí funkční aktivitu mozkových 

struktur, ale nedokáže zjistit a vykreslit anatomické struktury mozku. Přístroj 

pro zaznamenání elektrické aktivity mozku se nazývá elektroencefalograf. Ve většině 

případů se měří pomocí povrchových argentchloridových elektrod, které jsou na skalpu 

upevněny pomocí elastické čepice. Měřící elektrody se pak dále dělí na gelové 

a na elektrody založené na vodní bázi. Elektrody založené na vodní bázi zpravidla 

rychleji vysychají a neudrží stálou hodnotu elektrického odporu tak dlouho jako elektrody 

gelové. Gelové elektrody jsou zase méně komfortní pro pacienta z hlediska smytí 

samotného vodivého gelu [2]. V současné době se hojně vyvíjejí elektrody suché, 

které představují vysoký komfort pro pacienta a zároveň garanci kvality snímaného 

signálu. Této problematice se věnují v publikaci [3]. 
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Elektrody zabudované v elastické čepici jsou pak rozloženy po skalpu dle daného 

systému. Nejrozšířenější systém rozmístění elektrod je systém 10-20, který je možno 

pozorovat na obrázku 1.1. Elektrody jsou od sebe vzdáleny dle poměru obvodu hlavy. 

Tím je zajištěna objektivita měření u jednotlivých obvodů hlav. [2] 

Po úspěšném nasazení EEG čepice jsou pak jednotlivé elektrody pomocí svodů 

vedeny do zesilovače EEG signálu. Toto zařízení je velmi specifické a jeho vlastnosti 

jsou klíčové ke správné interpretaci signálu. Patří do skupiny zesilovačů biologických 

signálů, které se vyznačují vysokým zesílením a schopností potlačit souhlasnou složku 

signálu. Souhlasná složka signálu, jinými slovy soufázová složka signálu, je část signálu, 

která tvoří rušení, a tuto složku signálu chceme potlačit. To umožňuje diferenční 

zesilovač, který je zaveden na každém vstupu od elektrody a je základním prvkem 

zesilovače EEG signálu. Tuto schopnost popisuje u rozdílových zesilovačů parametr 

potlačení souhlasného rušení (Common Mode Rejection Ration, CMRR). [4] 

 

+ 

Obrázek 1.1: Rozložení elektrod v systému 10-20 (Převzato z [5]) 
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Obrázek 1.2: Zjednodušené schéma pro měření jednoho kanálu EEG 

Na obrázku 1.2 můžeme vidět demonstraci principu funkce diferenčního zesilovače, 

kde E1 je signál z jedné elektrody a E2 signál naměřený druhou elektrodou. Výsledek 

je pak zesílený rozdíl těchto dvou potenciálů a v záznamu je reprezentován jako jeden 

kanál. Tímto je mimo zesílení signálu zaručeno i potlačení soufázové složky signálu. 

Při klasickém klinické elektroencefalografii se používá 19 měřících elektrod. V současné 

době je trend navyšovat počet elektrod a zhustit měřící síť. Pro experimentální měření 

se pak používá například 128 nebo 256 měřících elektrod. Čím je větší počet elektrod, 

tím i stoupají nároky na zobrazovací a analytické vybavení z hlediska výpočetního 

výkonu. [4] 

 

Obrázek 1.3: Blokové schéma systému měřícího EEG (Převzato z [5])  
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Obrázek 1.3 znázorňuje možné blokové schéma elektroencefalografu. 

Po diferenčním zesilovači pak signál prochází přes analogový filtr typu dolní propusti. 

Tento filtr se nazývá antialiasingový filtr a slouží k úpravě signálu pro vzorkování, 

které má na starosti analogově-digitální převodník. Důležitý parametr u analogově-

digitálního převodníku je vzorkovací frekvence. Tato frekvence musí být minimálně 

dvakrát vyšší než nejvyšší frekvence harmonických složek obsažených ve vstupním 

signálu. Z toho důvodu se dává před analogově-digitální převodník antialiasingový filtr, 

který má mezní frekvenci rovnou polovině vzorkovací frekvence. Tímto je splněna 

podmínka, která vychází z Nyquistova teorému. Běžný elektroencefalograf využívá 

vzorkovací frekvenci 128 Hz. V klasickém v EEG vyšetření se pohybujeme 

ve frekvenčním rozsahu zhruba do 40 Hz, tak je tato vzorkovací frekvence teoreticky 

dostačující, ale v praxi se používá minimálně hranice jedné čtvrtiny vzorkovací frekvence 

pro přesnou analýzu. Existují i přístroje, které využívají vyšší vzorkovací frekvence 

například až 1 kHz. Obecně vyšší vzorkovací frekvence znamená více dat. Další důležitý 

parametr převodu analogového signálu na digitální signál je počet bitů. Tento počet 

znamená, kolik se použije úrovní pro zápis příslušné analogové hodnoty. Jednotlivé 

úrovně se nazývají kvantizační úrovně. Například pokud máme 8bitový převodník, 

tak se analogová hodnota napětí na vstupu zapíše digitálním číslem v rozsahu 0 až 256. 

Výsledný signál se pohybuje v amplitudovém rozsahu 2 až 100 μV. [4; 6] 

Historie této diagnostické metody sahá až do první poloviny 20. století. První 

elektroencefalograf byl sestrojen v roce 1929 v Jeně. Od této doby se tato metody 

dynamicky rozvíjí a dnes je nepostradatelným nástrojem k základním neurologickým 

vyšetřením. [4] 

1.1.3 Matematický popis signálu 

Signál EEG je z matematického hlediska signál stochastický, ale z hlediska analýzy 

signál EEG můžeme vnímat jako po částech stacionární. Signál tedy můžeme rozdělit 

na stacionární a nestacionární část, kde nestacionární část signálu reprezentuje pozadí 

samotného EEG signálu. Jednotlivé stacionární části mohou reprezentovat příznaky 

například v podobě epileptické aktivity. V záznamu lze najít více charakteristických 

aktivit. Mezi ty nejvýznamnější patří aktivity alfa, beta, delta, theta a gamma. [2; 4] 

1.1.4 Obecná charakteristika signálu 

Základní aktivitou u dospělých ležících v klidu ze zavřenými oči je rytmus alfa, 

která se projevuje ve frekvenčním rozsahu 8 až 13 Hz s amplitudou 30 až 80 μV. Alfa 

aktivita se blokuje při otevření očí. Tento jev je následkem desynchronizace 

v thalamokortikálních okruzích. U biologicky nezralého mozku je alfa aktivita 

nepravidelná. Další významná aktivita je beta rytmus, který se pohybuje ve frekvenčním 

rozmezí 13 až 40 Hz s amplitudou 10 až 30 μV. Existuje ještě rychlejší aktivita gama 

s výrazně menší amplitudou do 10 μV, která se projevuje ve frekvenčním pásmu 
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30 až 80 Hz. Aktivita gama se projevuje zejména při soustředěné pozornosti a její 

výzkum může hrát zásadní roli při výzkumu různých psychologických paradigmat, 

například výzkum stavu vědomí respektive vstupu myšlenky do vědomí. Aktivita gama 

se může vyskytovat i u spánkové deprivace. Dále rozlišujeme o něco pomalejší aktivitu 

théta, pro kterou jsou význačné pravidelné vlny o frekvenci 4 až 7 Hz s amplitudou 

do 30 μV. Tuto aktivitu můžeme registrovat například v bdělém stavu u dětí. 

Jako nejpomalejší základní aktivitu v EEG rozlišujeme aktivitu delta, 

pro kterou je charakteristická vyšší hodnota amplitudy, která se může pohybovat 

od 20 μV až do 200 μV s frekvenčním pásmem 0,5 až 4 Hz. [1; 2; 6] 

 

Obrázek 1.4: Základní mozkové aktivity (Převzato a upraveno z [7]) 

Na obrázku 1.4 můžeme vidět výše zmíněné mozkové aktivity, které lze 

z encefalogramu vyčíst. Aktivita gama je ze všech zmíněných aktivit nejslabší 

s frekvenčním pásmem překrývajícím hodnotu 50 Hz. Z těchto faktů vyplývá 

její náchylnost na rušení. Při výzkumu této aktivity je potřeba uzpůsobit měřící podmínky 

zejména proti vlivu rušení z rozvodné sítě napětí.  
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1.1.5 Elementy rušení v EEG 

Signál EEG je velmi citlivý na vnější i vnitřní rušení. Rušení se v záznamu projevuje 

viditelnými nebo automaticky detekovatelnými rušícími elementy, které se nazývají 

artefakty. Tyto artefakty můžeme rozdělit podle jejich původů na  odvětví na biologické 

artefakty a technické artefakty. Mezi nejvýznamnější biologické artefakty můžeme 

zařadit mimo jiné elektrickou svalovou aktivitu EMG, elektrickou aktivitu oka EOG 

a elektrickou aktivitu srdce EKG. Pro EMG artefakty jsou typické vyšší frekvence 

obsažené v signálu. [2; 4] 

Dále můžeme v záznamu pozorovat technické artefakty, mezi které může patřit 

typicky síťový brum. Tento artefakt má původ většinou v rozvodné síti napětí a je závislý 

na síťové frekvenci v našem případě 50 Hz (USA 60 Hz). Dále mezi technické artefakty 

mohou patřit elektromagnetické rušení, elektrostatické potenciály, amplitudový artefakt 

nebo elektrodový artefakt, který může způsobit například pocení. [2; 4] 

1.2 Přehled současného stavu 

Časová synchronizace jednotlivých událostí, například evokovaných potenciálů, 

je základem k výzkumu aktivity centrální nervové soustavy respektive její odpověď 

na daný stimul. Z této problematiky vyplývá požadavek na co možná nejvíce přesnou 

časovou registraci dané události. Další uplatnění této myšlenky může být ve výzkumu 

psychologických paradigmat nebo při vyšetření základních kognitivních funkcí člověka 

například reakční doba. V současné době se nejčastěji měří odpověď například stisknutím 

tlačítka na sluchové či zrakové podněty. Pro stisk tlačítka se využívají různé platformy 

většinou založené na rozhraní univerzální sériové sběrnice (dále jen USB). Příkladem 

mohou být nejrůznější počítačové klávesnice nebo myši připojené do sériového rozhraní 

USB. Tato možnost vnáší do měření hrubé chyby v podobě proměnlivého zpoždění 

v řádu několika desítek milisekund.  

Voss a kol. [8] uvedli, že chyba v podobě proměnlivého zpoždění může být 

až 70 ms. Tento jev je způsoben sběrnicí USB uvnitř počítače, která využívá pro zařízení 

externí periferie, jakým může být například klávesnice či virtuální porty. 

Časové zpoždění od fyzického stisknutí tlačítka po jeho registraci v EEG záznamu není 

konstantní [9; 10]. Zde se nabízí řešení v podobě jednoho reálného vyhrazeného portu, 

který může představovat například digitální vstup do platformy Arduino [11]. 

Plant a kol. [12] uvedli, že přesnost časování může mít vliv na výslednou analýzu 

EEG záznamu. V této práci se věnovali porovnání různých systémů na základě platformy 

klasického počítače z hlediska jejich latencí při stimulech. Ve srovnání autoři uvedli, 

že na základě jejich studie existuje významný rozdíl v přesnosti například v použití druhu 

USB klávesnice. Tento rozdíl dosahoval až 30 ms. Dále srovnávali využití počítače, který 

prezentuje stimuly, a možnosti využití internetového prohlížeče. Zde autoři uvedli, 
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že metody založené na internetovém prohlížeči jsou průměrně o 20 ms pomalejší než 

při využití klasických počítačů. [12] 

Problematice konstrukce systému nezávislého na zdroji jednotlivých stimulů 

pro registraci časových událostí se věnovali Xiangrui a kol [13]. V této práci navrhli 

systém pro zaznamenání časových událostí na základě senzoru světla, senzoru stisku 

tlačítka a impulsu v logické úrovni TTL. Systém je založen na mikroprocesoru 

ATmega16L a čas jednotlivých událostí je určen pomocí vnitřních hodin mikroprocesoru. 

Souhrnně popsali problematiku návrhu nového systému. Uvedli, že limitací této metody 

mohou být delší intervaly mezi jednotlivým stimuly. [13] 

Canto a spol. [10] se také věnovali konstrukci synchronizačního zařízení na základě 

mikroprocesorového zařízení. Zařízení v této práci bylo kompatibilní s programovým 

prostředím E-prime a využívalo pulsy v logické úrovni TTL k synchronizaci [10]. 

Babjack a kol. [14] využili systém Chronos společně s programovým prostředím E-

prime. V této práci zabývali zejména zvukovými stimuly a využitím systému Chronos, 

který porovnávali v zapojení s různými počítači. Autoři v této práci uvedli, že při využití 

systému Chronos kleslo časové zpoždění z hodnot 70 milisekund v extrémním případě 

až na hodnotu do jedné milisekundy. Z této publikace plyne, že systém Chronos pracuje 

přesněji než testované počítače a systémy. Dále se práce zabývala i porovnáním využitých 

operačních systémů Windows Ultimate 7 x64 a Windows 8.1 u11 2x64. Uvedli, 

že při využití systému Chronos je rozdíl v použití Windows Ultimate 7 x64 a Windows 

8.1 u11 2x64 zanedbatelný. V případě využití pouze počítače bez zapojeného systému 

Chronos zpoždění nabývalo hodnot 130 milisekund v extrémním případě. [14] 

V práci [15]  řešili problematiku přesnosti časování z hlediska analýzy například 

pomocí genetických algoritmů, které se danému záznamu EEG přizpůsobují. Jedná 

se ale o metodu, která pracuje s již naměřenými daty, a tak určení přesnosti měřícího 

systému závisí pouze na odhadu této metody. Limitací této metody může být mimo jiné 

velký objem vstupních dat, který je nutný ke správné funkčnosti této metody. [15] 

Nagel a spol. [16] se zabývali určením latence rastru při obrazových stimulech. 

V této práci potvrdili vliv časových latencí na analýzu visuálních evokovaných 

potenciálů. Tyto časové latence také mají vliv na výkon systému rozhraní mozek-počítač 

(Brain Computer Interface BCI), který tvoří rozhraní mezi elektrickou mozkovou 

aktivitou a počítačem. Dále v práci uvedli, že z důvodu časové latence pak není snímané 

EEG synchronní se systémem BCI. [16] 

Vlivu latence na systém BCI se také věnovali Souloumiac kol. [17]. V práci 

využili metodu algoritmu xDAWN společně s jednodimenzionálním prostorovým filtrem 

pro odhad latence. [17] 

Saville a kol. [18] využívá metody analýzy hlavních komponent (Principal 

Comoponent Analyzis, PCA) pro analýzu evokovaných potenciálů. Využitím metody 
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analýzy hlavních komponent docílili měření amplitudy bez vlivu náhodnosti latence. 

V práci také zohlednili variabilitu testovaných subjektů. [18] 

Thorton [19] se ve své práci věnoval závislosti hodnoty SNR na náhodnosti latence 

stimulu. Hodnota SNR znamená poměr mezi užitečným signálem a šumem pozadí. 

Z práce vyplývá, že tato hodnota se snižuje při vyšších hodnotách latence.  

Vliv náhodnosti latence na hodnotu amplitudy evokovaného potenciálu diskutovali 

ve své práci i Guang a kol. [20]. V této práci porovnávali různé metody pro řešení 

této problematiky. Uvedli například metodu reziduální iterační dekompozice (Residue 

Iteration Decomposition ,RIDE), která odděluje rozdílné shluky komponent 

evokovaného potenciálu. Na základě této metody pak redukovali amplitudové ztráty 

způsobené latencí. [20] 

 Po přesné časové registraci stisku tlačítka může nastat problém v podobě uspořádání 

zapojení v průběhu experimentu při dotazování měřícího systému na přesný čas. 

V experimentálních podmínkách se pro měření EEG nejčastěji využívá magneticky 

a elektricky izolovaná místnost neboli Faradayova klec. V současné době se velmi 

rozšířeně využívá programové prostředí E-prime. Programové prostředí E-prime 

je stimulační zařízení a paralelně ke stimulacím provádí časovou synchronizaci 

se systémem pro měření EEG. Tato časová synchronizace probíhá tak, že stimulační část 

prostředí E-prime prezentuje daný stimul a tím odešle příslušnou spouštěcí informaci 

do periferních zařízení, jakým mohou být digitální projektor nebo sluchátka. Paralelně 

s odesláním příkazu do periferních zařízení se provede časová synchronizace 

se systémem pro měření EEG. Z toho plyne, že časová synchronizace proběhne dřív, 

než fyzicky proběhne stimulace. Tato prodleva je náhodná a tím může tato metoda 

generovat náhodnou časovou latenci v měření EEG. Chyba v podobě zpoždění není 

konstantní, ale je proměnlivá, a tak se zde nabízí možnost využití jiné platformy [9; 10]. 

 Přesnější řešení se zde nabízí možnost přímého spojení synchronizačního přístroje 

například na bázi platformy Arduino s měřícím systémem nejčastěji zesilovačem, 

který se nachází uvnitř Faradayovy klece. Spojení zde nemůže být elektrické, tak se musí 

využít alternativa, například datový optický kabel napojený na vnitřní okruh sítě 

v laboratoři. [21] 

1.3 Cíle práce 

Hlavním cílem práce je vytvoření vlastního nezávislého systému, který bude provádět 

časovou synchronizaci nezávisle na stimulačním a systému. Systém bude s uvedenou 

přesností registrovat časové události jako je zvukový stimul, obrazový stimul a stisknutí 

tlačítka. Systém bude založen na platformě Arduino Due. Vlastnosti tohoto konkrétního 

modelu jsou klíčové ke splnění všech partikulárních cílů práce. Součástí práce 

bude i návrh a výroba elektronických obvodů, které na základě charakteristických 

fyzikálních principech aplikují vyvolání systému přerušení u mikroprocesoru Arduino 
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u každé časové události. Výsledkem práce by měla být nezávislá multiplatforma složena 

z Arduino desky, komerčně dostupném modulu pro síťovou komunikaci pomocí rozhraní 

ethernet a externí elektronické obvody. Takto sestavený systém bude podroben testům 

pro vyhodnocení jeho přesnosti na základě měření se systémem AV tester od výrobce 

EGI. Dále cílem práce je vyzkoušet a otestovat prototyp systému na reálných 

experimentech s EEG záznamem v oblasti evokovaných potenciálů ve spolupráci 

s Národním ústavem duševního zdraví.  
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2 Metody 

2.1 Technické vybavení a data 

2.1.1 Přístrojové vybavení 

V práci byl využit systém pro měření EEG značky EGI - Philips. Konkrétně zesilovač 

EEG NetAmp 400. Tento systém využívá 256 měřících elektrod a je kompatibilní 

s magnetickou rezonancí. Data z elektrod se získávají vzorkovací frekvencí 1 kHz. 

Zesilovač společně s elektrodami je umístěn ve Faradoyově kleci. Místnost je tedy 

elektricky izolovaná od okolí. Datová komunikace mezi zesilovačem a akvizičním 

počítačem je realizována přes datový modem pomocí optického kabelu. [22] 

Jádro synchronizačního přístroje bylo postaveno na platformě Arduino. Jednotlivé 

modely této platformy mají klíčové vlastnosti nezbytné pro splnění cílů této práce. Jedním 

z nich je například taktovací frekvence použitého mikroprocesoru, která vyjadřuje 

frekvenci respektive rychlost, kterou se bude hlavní smyčka nahraného programu 

vykonávat. Se stoupající frekvencí stoupá i výkon samotného mikroprocesoru. Dalším 

důležitým parametrem je napěťová logická úroveň, která vyjadřuje přesné hodnoty napětí 

logické nuly, logické jedničky a zakázaného pásma. Zakázané pásmo leží mezi 

napěťovou hodnotou logické nuly a jedničky, kde je logický stav nedefinovaný. Počet 

digitálních vstupů, které mají možnost vnějšího přerušení, je dalším kritickým 

parametrem. Protože potřebujeme přesnou časovou odezvu, je tedy nutné mít každý 

externí obvod připojen pomocí externího přerušení. Princip a problematika přerušení 

je řešena v podkapitole 2.3 Návrh a realizace programu pro Arduino. Jako jedna s dalších 

vlastností Arduina je typ paměti, který Arduino využívá. Konkrétně se jedná o paměti 

typu Flash, SRAM a EEPROM. Flash paměť slouží pro uložení programu, který Arduino 

ovládá a který autor naprogramuje. SRAM (Static Random Access Memory) 

je dynamická krátkodobá paměť, kde se vytvářejí a zpracovávají proměnné a EEPROM 

(Electrically Erasable Programmable Read-Only) slouží jako pevné úložiště informací. 

Informace ve Flash paměti a EEPROM paměti po vypnutí zařízení zůstávají oproti paměti 

SRAM, která informace ztratí po ztrátě napájení. [23]    

V práci byl konkrétně využit nejprve model Arduino UNO a posléze model Arduino 

DUE, na kterém je tato práce realizována. Tyto dva zmiňované modely se liší 

z technického hlediska použitým mikroprocesorem. Arduino DUE ovládá mikroprocesor 

AT91SAM3X8E operující ve 3,3 V napěťové logice s taktovací frekvenci 84 MHz. 

Arduino DUE oproti modelu UNO nabízí 54 digitálních vstupů, kde u každého 

digitálního vstupu je možnost nastavení přerušení. Tato konkrétní vlastnost je klíčová 

v požadavku nejrychlejší časové odezvy. Jádrem modelu UNO je mikroprocesor 

ATmega338, který pracuje v úrovni napěťové logice 5 V s taktovací frekvencí 16 MHz. 

Arduino UNO nabízí 14 digitálních vstupů, ze kterých mají možnost pouze dva nastavení 
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přerušení. Model DUE je tedy nevýkonnějším produktem z celé rodiny desek Arduino. 

[23] 

Tabulka 2.1: Tabulka srovnání základních technických specifikací modelů Arduino. 

Parametr Arduino DUE Arduino UNO 

Mikroprocesor AT91SAM3X8E ATmega338 

Napěťová logika 3,3 V 5 V 

Počet digitálních 

vstupů/výstupů 

54 14 

Počet vstupů s možností 

přerušení 

54 2 

Frekvence mikroprocesoru 84 MHz 16 MHz 

Flash paměť 512 KB 32 KB 

EEPROM 16 KB 1 KB 

SRAM 96 KB 2 KB 

 

Na základě srovnání technických parametrů a perspektiv jednotlivých modelů 

z tabulky 2.1 jsem se rozhodl sestrojit systém pomocí modelu DUE. Konkrétně počet 

digitálních vstupů, které umožňují aktivaci vnějšího přerušení, byl rozhodujícím 

parametrem. Vzhledem k počtu externích obvodů připojených do systému Arduino 

je počet vstupů umožňující přerušení u modelu UNO nedostačující z hlediska splnění cílů 

této práce. S přihlédnutím na možný budoucí rozvoj systému lze očekávat nárůst dalších 

externích obvodů nebo modulů využívající možnost externího přerušení. [23] 

Poslední komerční součástkou v sytému je modul pro komunikaci prostřednictvím 

ethernetu. Jádro modulu tvoří čip W5100, který je propojen pomocí SPI sběrnice do 

Arduino DUE. Znázornění celé sestavy platformy Arduino DUE a ethernet modulu 

je na obrázku 2.1. [23] 
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Obrázek 2.1: Sestava Arduino DUE a ethernet modulu 

2.1.2 Programové vybavení 

Hlavní programový nástroj v práci tvořil program Arduino IDE verze 1.8.3., který slouží 

pro tvorbu programu, který ovládá Arduino. Využívá svůj vlastní upravený 

jazyk, který je založen na jazyku C. Napsaný kód v tomto vývojovém prostředí 

se nahraje pomocí USB sběrnice do mikroprocesoru. [23] 

K ověření funkčnosti ethernet modulu zapojeného do Arduina byl v práci využit 

program Wireshark verze 2.4.5. [24], který podrobně analyzuje síť. Tento program nabízí 

zobrazení průběhu veškeré komunikace na zvolené bezdrátové či pevné síti v našem 

případě síť ethernet v počítači. Program dokáže najít na dané síti jednotlivé zprávy 

zejména pomocí UDP nebo TCP/IP komunikace a následně zprávy dekóduje 

a tím zobrazí jednotlivé bity v zprávě. Tímto nástrojem lze ověřit, jestli dané pakety buď 

UDP nebo TCP/IP posílané z Arduina odpovídají nahranému kódu, který ovládá Arduino. 

Tímto programem lze ověřit správnost řídícího programu Arduina z hlediska síťové 

komunikace. 

Pro ověření, zpracování a statistické vyhodnocení výsledků práce byl využit 

MATLAB akademická verze 2015b [25] a nástroj vytvořený pro programové prostředí 

MATLAB FieldTrip toolbox verze 20190207 [26]. 

Pro návrh a realizaci elektronických obvodů senzorů byl využit program KiCad verze 

4.0.7 pro 64. bitový operační systém [27]. 

Pro podpůrnou analýzu a testování časové synchronizace se záznamem EEG 

byl v práci využit program NetStation verze 4.2.5 [22]. Tento program je součástí 

systému pro měření EEG od značky EGI – Phillips. 
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2.2 Data 

Data z měření se systémem EGI AV tester pro ověření přesnosti a funkčnosti systému 

byla získána ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví v laboratoři 

experimentálního EEG. Popisu přístroje AV tester od výrobce EGI – Phillips se věnuje 

samostatná podkapitola 2.5.2 EGI AV tester. 

Data z měření experimentu s pacientem byla rovněž získána ve spolupráci 

s Národním ústavem duševního zdraví v laboratoři experimentálního EEG. Data pochází 

z probíhajících studií v Národním ústavu duševního zdraví ESO a CHEMOBRAIN, 

které byly schváleny etickou komisí Národního ústavu duševního zdraví. Dobrovolníci 

ve studiích jsou ze skupiny zdravých i psychiatricky nemocných subjektů. Studie ESO 

byla schválena etickou komisí v roce 2011 a studie CHEMOBRAIN byla schválena 

etickou komisí v roce 2014. 

2.3 Návrh a realizace programu pro Arduino 

Návrh řídícího programu pro Arduino je postaven na síťové komunikaci v interní síti 

laboratoře, na kterou je připojen samotný zesilovač EEG, ale také akviziční systém 

pro sběr naměřených dat. V praxi obecně rozeznáváme dvě nepoužívanější metody 

pro síťovou komunikaci a to pomocí uživatelského datové protokolu (User Datagram 

Protocol, UDP) nebo primární přenosový protokol síťové vrstvy (Transmission Control 

Protocol / Interet Protocol TCP/IP). Pro splnění cílů této práce byla realizována dvě 

možná řešení využívající již zmíněné způsoby síťové komunikace. Metody se zásadně 

liší v základním principu své funkce a jsou na sobě nezávislé. První metoda je založena 

na jednoduchém síťovém časovém protokolu (Single Network Time Protocol, SNTP). 

Tento síťový protokol využívá síťovou UDP komunikaci, která se cílové destinace 

dotazuje na strojový čas přístroje, kterým může být kterákoliv platforma podporující tento 

protokol. Druhé možné řešení představuje možnost využití vnitřních hodin samotného 

mikrokontroléru Arduina. Každá časová značka dané události je pak počítána na základě 

časové diference mezi jednotlivými stimuly. Toto řešení využívá oproti první metodě 

komunikaci pomocí protokolu TCP/IP. 

2.3.1 Řešení pomocí SNTP dotazu 

Dotaz SNTP se v oblasti informačních technologií využívá zejména pro přesnou časovou 

synchronizaci. Nutnost této časové synchronizace má základ v odlišnosti technických 

komponent jednotlivých platforem. Například platforma PC. Počítač řídí procesor, 

který má své vnitřní hodiny. Hodnoty těchto vnitřních hodin se u každého procesoru liší 

v daný moment. Z tohoto důvodu vyplývá požadavek na časovou synchronizaci 

jednotlivých přístrojů. Jedním z možných řešení je využití síťového časového protokolu 

NTP, který využívá komunikaci UDP. Tato komunikace se vyznačuje jednocestným 
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kanálem pro přenos informace. V této práci byla využita jednoduší forma síťového 

protokolu konkrétně SNTP. [28] 

 

Obrázek 2.2: Zjednodušené schéma UDP komunikace 

Na obrázku 2.2 můžeme vidět velmi zjednodušené schéma UDP komunikace. 

Datový tok je jednosměrný a orientovaný ve směru od vysílače do přijímače. 

Role vysílače a přijímače není pevně daná a závisí na tom, které zařízení zrovna vysílá. 

To v praxi znamená, že vysílač stále posílá informace nezávisle na tom, jestli přijímač 

obdrží všechny informace. Je tedy možnost, že se nějaká informace při přenosu 

ztratí.  Tato komunikace má výhodu v rychlosti a jednoduchosti. Na druhou stranu 

se může stát, že při přenosu dat nenávratně ztratíme pakety, které pro nás představují 

informaci. 

 

Obrázek 2.3: Struktura SNTP zprávy 

Na obrázku 2.3 můžeme vidět strukturu SNTP zprávy respektive její jednotlivé 

segmenty podle velikosti v jednotce B (bajt). Celková velikost zprávy je zhruba 90 bajtů. 

Nás bude zajímat pouze její část o velikosti 48 bajtů, kde je obsažena časová informace. 

Zbytek prostoru tvoří nastavení síťové komunikace UDP. Existují i jiné delší formáty 

této zprávy, ale v této práci byl využit formát o velikosti 48 bajtů. 

První blok zprávy „Setup“ tvoří nastavení a má velikost 4 bajty. Nastavení tvoří 

následující části: 

- LI (2 bity): Tato část obsahuje první 2 bity a popisuje, jestli poslední minuta dne 

má 59 nebo 61 sekund pokud jsou hodiny synchronizované. V našem případě 

je tato část nastavená na dekadickou hodnotu 3. To znamená, že hodiny 

jsou nesynchronizované 

- VN (3 bity): Následující 3 bity nastavují číslo verze NTP. Tyto 3 bity 

jsou nastavené na dekadickou hodnotu 4. To znamená, že se jedná o verzi 4, 

která je v této době aktuální 
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- Mode (3 bity): Další 3 bity nastavují režim odesílaného paketu. Tato hodnota 

je nastavená na dekadickou hodnotu 4. To znamená, že režim je nastaven 

na režim klient. 

- Stratum (8 bitů): Tato část nastavuje časovou přesnost zdroje časové informace. 

Jedná se o osmibitové celé číslo bez znaménka. Tato hodnota je nastavena 

na dekadickou hodnotu 0, což znamená nespecifikováno. 

- Poll (8 bitů): Další bajt představuje maximální interval mezi po sobě jdoucími 

zprávami v sekundách. Jedná se o osmibitové celé číslo se znaménkem 

a je nastaveno na hodnotu 6. 

- Precision (8 bitů): Následující bajt představuje přesnost lokálních hodin 

v sekundách. Hodnota je počítána jako 𝑙𝑜𝑔2𝑥 k nejbližší mocnině dvou. Jedná 

se o osmibitové celé číslo se znaménkem a je nastaveno na výslednou hodnotu 8. 

Další části zprávy tvoří buď 4B nebo 8B čísla různého formátu. Jejich význam 

a hodnoty jsou následující: 

- Root delay (32 bitů): Tato hodnota znamená časové zpoždění na síti vzhledem 

k primárnímu zdroji časové informace. Jedná se o 32 bitové číslo se znaménkem 

a s fixní desetinou čárkou. Protože já náš cílový systém zapojen v interní síti 

bez přístupu k internetu skrze pevné kabely, můžeme tuto hodnotu zanedbat. 

Hodnota tohoto pole je tedy nastavena na 0. 

- Root dispersion (32 bitů): Tato hodnota představuje maximální chybu vzhledem 

hodinové frekvenci. Jedná se o 32 bitové číslo se znaménkem a s fixní desetinou 

čárkou a hodnota tohoto pole je taktéž nastavena na 0. 

- Reference identifier (32 bitů): Tato hodnota nastavuje časovou referenci. Jedná 

se o 32 bitové číslo. Pro nastavení pole „Stratum“ na 0 – nespecifikováno 

a 1 - primární reference tato hodnota znamená pole čtyř znaků ASCII tabulky. 

V našem případě toto pole slouží pouze pro naši informaci a jeho hodnota nemá 

vliv na výslednou časovou informaci. 

- Reference timestamp (64 bitů): Tato hodnota vyjadřuje čas, kdy byl čas 

naposledy nastaven nebo upraven ve tvaru 64 bitového časového formátu.  

- Originate timestamp (64 bitů): Tato hodnota vyjadřuje čas, kdy byla odeslána 

zpráva SNTP od klienta do serveru ve tvaru 64 bitového časového formátu. 

- Receive timestamp (64 bitů): Tato hodnota vyjadřuje čas, kdy byla zpráva 

SNTP zaznamenána serverem ve tvaru 64 bitového časového formátu. 

- Transmit timestamp (64 bitů): Tato hodnota vyjadřuje čas, kdy byla zpráva 

SNTP odeslána zpět od serveru ke klientovi ve tvaru 64 bitového časového 

formátu. 

Po úspěšném nastavení a poskládání SNTP zprávy můžeme náš požadavek odeslat 

na časový server, který v našem případě představuje zesilovač EEG NetAmp N400. 

Hodnoty pole Reference timestamp, Originate timestam, Receive timestamp a Transmit 

timestamp budou při odesílání požadavku nastaveny na hodnotu 0, protože žádáme server 
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o časovou informaci. Obratem by nám měla přijít odpověď serveru, ze které pak můžeme 

použít užitečné informace o čase. Tuto informaci konkrétně čteme z pole „Transmit 

timestamp“, protože nás zajímá čas, který je nejblíž dané časové události. [28] 

 

Obrázek 2.4: Globální schéma řídícího programu pro Arduino 

Obrázek 2.4 popisuje zjednodušeně hlavní bloky řídícího programu pro Arduino. 

Nejprve po nahrání kódu do Arduina dojde k nastavení globálních proměnných 

a přidaných knihoven, což v obrázku 2.4 popisuje první blok „Deklarace globálních 

proměnných“. Tyto proměnné pak operují ve všech blocích programu a mají své 

specifické místo v paměti Arduina. Dále se zde nahrají proměnné a funkce z přidaných 

knihoven. V tomto řešení pomocí SNTP se využily knihovny pro UDP a SPI komunikaci. 

Následně po vykonání tohoto bloku přejde program do smyčky nastavení. Tu popisuje 

blok „Nastavení“ v obrázku 2.4. Tato smyčka proběhne pouze jednou a slouží k nastavení 

a zahájení UPD a SPI komunikace. Dále v této smyčce dojde k nastavení externího 

přerušení a to, na kterém vstupu Arduina bude přerušení očekáváno a jaká funkce bude 

toto přerušení obsluhovat. Po proběhnutí nastavovací smyčky přejde program 

do své hlavní smyčky. Tato smyčka je z technického hlediska smyčka nekonečná 

a vykonává hlavní část programu stále až do vypnutí, restartu nebo přehrání řídícího kódu 

Arduina. Následující obrázek popisuje hlavní smyčku řídícího programu.  
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Obrázek 2.5: Blokové schéma kódu pro řešení pomocí SNTP zprávy 

Na obrázku 2.5 můžeme vidět blokové schéma kódu, který ovládá Arduino. Blok 

„Senzory“ představují jednotlivé externí elektronické obvody, které na základě 

fyzikálních principů zaznamenávají dané časové události. V našem případě sluchovou 

stimulaci, zrakovou stimulaci a stisknutí tlačítka. Tyto jednotlivé senzory jsou poté 

připojeny k Arduinu, kde mají schopnost vyvolat systém externího přerušení. Systém 

přerušení se obecně využívá k přednostnímu vyřízení série daných instrukcí nebo funkcí. 

Pokud přijde impuls ze senzorů, program se zastaví a ihned začne vykonávat instrukce 

a funkce, které jsou přiřazeny k vyřízení tohoto přerušení. Funkce, která se začne 

vykonávat bezprostředně po přerušení, se nazývá obsluha přerušení. Této funkci obsluhy 

přerušení odpovídá v obrázku 2.5 blok „Odeslání SNTP požadavku“. Tato funkce tedy 

odešle již připravenou SNTP zprávu. Po vykonání funkce obsluhy přerušení se pak 

Arduino vrátí k předešlému vykonávání kódu do místa, kde nastalo přerušení. Vykonání 

funkce obsluhy přerušení trvá přibližně v řádu jednotek mikrosekund, tak má 

zanedbatelný vliv na časové zpoždění při výkonu hlavní programové smyčky Arduina. 

Využitím systému přerušení docílíme získání času, který je nejblíž časové události. 

Po vykonání funkce pro obsluhu přerušení tedy odeslání SNTP dotazu programu 

očekává odpověď serveru. Tato část je v programu vyřešena podmínkou, která se splní 

pouze po vykonání funkce pro obsluhu přerušení a následnou podmínkou. Tato podmínka 

testuje specifickou proměnnou pro příjem UDP paketů z hlediska jejího naplnění 

informací. Tento mechanismus tak optimalizuje kód z hlediska jeho stability 
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a efektivnosti. Tento systém podmínek odpovídá bloku „Přijmutí odpovědi serveru“ 

v obrázku 2.5. Po získání odpovědi, tedy splnění předešlých podmínek, program přijatou 

odpověď od serveru dekóduje. 

Dekódováním přijaté SNTP zprávy pak rozumíme její rozdělení na jednotlivé části 

po bajtech. Odpověď má stejný formát jako naše odeslaná zpráva. 

Z toho vyplývá, že časová informace začíná na 40. bajtu a končí na 47. bajtu. Toto číslo 

je tedy 8 bajtové a skládá se ze dvou 32 bitových celých čísel bez znaménka. Prvních 

32 bitů tvoří hodnota času v sekundách od 1. ledna 1900. Zbylých 32 bitů vyjadřuje frakci 

jedné sekundy. Z předešlého popisu SNTP zprávy vyplývá, že časová informace 

„Transmit timestamp“ začíná na 40. bajtu přijaté zprávy. Výsledný čas tak vypočítáme 

v následujících krocích: 

1) Vyjmeme z přijaté SNTP zprávy posledních 8. bajtů (40. až 47. bajt). 

2) Těchto 8 bajtů rozdělíme na dvě 4 bajtová respektive 32 bitová čísla. 

3) Prvních 32 bitů dekódujeme jako čas v sekundách od 1 ledna 1900 ve formátu 

celého čísla bez znaménka. 

4) Zbylých 32 bytů dekódujeme jako frakci jedné sekundy v milisekundách 

ve formátu celého čísla bez znaménka. 

Část, která obsahuje hodnotu sekund, je ve formátu tzv. „UNIX time“. Tento formát 

měl svojí první epochu 1. ledna 1970, takže je nutné ještě odečíst od hodnoty sekund 

70 let, které jsou přepočítané na sekundy. Tento systém epoch je založen na tom, že každý 

den má 86 400 sekund. Systém epoch byl zaveden z kapacitních důvodů 32 bitového čísla 

a další epocha tohoto formátu času nastane v roce 2036, protože 232 se v sekundách rovná 

136 rokům. Tím přejde formát do své druhé epochy. Tato hodnota lze vyjádřit jako 

hodnota času v sekundách s desetinou čárkou. Za desetinou čárkou se pak nalézá hodnota 

milisekund dané sekundy. [28] 
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Obrázek 2.6: Blokové schéma části kódu, která extrahuje hodnotu sekund 

Na obrázku 2.6 lze vidět názornou demonstraci extrakce hodnoty sekund ze zprávy 

SNTP. Protože výslednou SNTP zprávu dekódujeme po jednotlivých bajtech, je třeba 

s číslem udělat několik bitových operací, abychom složili výsledné 32 bitové číslo. Nyní 

již máme první část hodnoty času sekund před desetinou čárkou a teď už zbývá vypočítat 

hodnotu za desetinou čárkou v milisekundách. Nejprve se obdobným způsobem 

jako na obrázku 10 získá 32 bitové číslo. Toto číslo představuje frakci sekundy, 

takže jeho nejvyšší možná hodnota představuje 1 sekundu a jeho nejmenší hodnota 2−32 

sekund což představuje 232,83 pikosekund. Toto číslo určuje přesnost frakce sekundy. 

Následný přepočet 32 bitového čísla, který nazveme hodnota frakce, pak vypadá 

následovně: 

 
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑚𝑠 = ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑘𝑐𝑒 ∙

1

232
 . 

(2.1) 

Výpočtem na základě rovnice 2.1 získáme výslednou hodnotu v milisekundách. 

Protože násobíme celé číslo (hodnota frakce) neceločíselným číslem, je pak výsledná 

hodnota (hodnota v milisekundách) ve formátu čísla s pohyblivou desetinou čárkou. 

Z hodnoty sekund (první 32 bitové číslo) můžeme pak následně vypočítat rok, den, 

hodinu, minutu a počet sekundy. Připojením hodnoty frakce sekundy (druhé 32 bitové 

číslo) pak dostaneme čas s přesností 232,83 pikosekund. Výsledné hodnoty se na závěr 

pošlou na sériový port Arduino, ke kterému je připojen počítač, které tyto hodnoty ukládá. 
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Obrázek 2.7: Blokové schéma komunikace systému s přístroji v laboratoři 

Na obrázku 2.7 můžeme vidět blokové schéma systému, zapojeného do interní sítě 

laboratoře. Průvodní impuls pro časovou synchronizaci přichází ze senzorů, které tvoří 

jednotlivé elektronické obvody. Na základě těchto impulsů pak Arduino skrze síťový 

modem komunikuje s měřícím systémem EEG. Pomocí systému IP adres jsme pak 

schopni komunikovat s kterýmkoliv systémem, který je zapojen do sítě. Výsledný čas 

události pak zaznamená PC, které je připojeno k Arduinu pomocí rozhraní USB. 

Výsledné časy událostí a jejich značky pro odlišení je pak nutné do záznamu EEG přidat 

po ukončení měření záznamu při procesování a vyhodnocování dat. 

Blok „PC pro režii experimentu“ pak představuje počítač, který prostřednictvím 

programu E-prime ovládá samotný experiment. Tím rozumíme skladbu a systém 

jednotlivých stimulů v našem případě zvukových a obrazových stimulů.  

2.3.2 Řešení pomocí TCP/IP komunikace 

TCP/IP síťový protokol komunikace se od předešlé metody liší v principu komunikace, 

která není pouze jednosměrná, ale počítá i s odpovědí přijímače. Tato odpověď přijímače 

je potvrzením pro vysílač, že všechny informace, které byly odeslány, přijímač bez potíží 

obdržel.  
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Obrázek 2.8: Princip komunikace TCP/IP 

Obrázek 2.8 znázorňuje princip komunikace TCP/IP. Vysílač po každé poslané sérii 

dat očekává od přijímače potvrzení, že všechny informace úspěšně přijal. Tento systém 

tak slouží jako pojistka proti ztrátě informací při přenosu. Tento systém se může využít 

v situaci, kdy má vysílač odeslat další data nebo znovu odeslat již poslaná data, 

při negativní zpětné odezvě od přijímače. Tento systém síťové komunikace je o něco 

pomalejší než předešlá metoda UDP komunikace, ale na druhou stranu se jedná 

o spolehlivou a robustní výměnu dat. Přijímač bude v našem případě představovat systém 

pro nahrávání EEG NetStation.  

Tato metoda se oproti předešlé metodě využívající jednoduchý síťový časový 

protokol liší zejména v principu získávání časové informace. Arduino přímo komunikuje 

skrze zmiňovaný TCP/IP protokol s počítačem pro záznam EEG a při každé časové 

události (impuls ze senzorů) se vnitřní hodiny mikroprocesoru Arduina synchronizují 

se záznamem EEG. Výsledný čas dané časové události je počítán jako změna časů mezi 

jednotlivými synchronizacemi. 

 

Obrázek 2.9: Princip metody pomocí TCP/IP komunikace 

Obrázek 2.9 popisuje základní princip kódu alternativní metody. Nejprve je nutné 

provést časovou synchronizaci Arduina s záznamem EEG. Teprve po této synchronizaci 

může přijít časová událost ve formě impulsu ze senzorů. Výsledný čas při první události 

se poté vypočítá následovně: 

 ∆𝑇 = 𝑇2 − 𝑇1. (2.2) 
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Při následující událostech se čas počítá obdobně: 

 ∆𝑇 = 𝑇3 − 𝑇2. (2.3) 

Čas T1, T2, T3 se získává pomocí časové knihovny Arduina. Použitím dané instrukce 

pak získáme hodnotu času v milisekundách. Tato hodnota reprezentuje dobu, 

od kdy Arduino začalo vykonávat svůj řídící program. Tato hodnota se může resetovat 

vypnutím, restartem nebo opětovným nahráním programu do mikroprocesoru. 

V extrémním případě se může tato hodnota resetovat sama, ale to nastává pouze 

v případě, že Arduino bude zapnuté a bude vykonávat svůj program po dobu zhruba 

50 dní [13]. Tento fakt vychází z kapacitních možností použitého datového typu 

u této hodnoty, který je typu „long“ tedy 32 bitové číslo se znaménkem. Tento stav, 

že bychom překročili dobu 50 dní, v našem případě nastat nemůže. 

Tyto početní operace z rovnic (2.2) a (2.3) vykonává systém pro nahrávání EEG 

samostatně. Arduino dodává časy jednotlivých synchronizací, respektive událostí. 

Před samotným odesláním času do programu NetStation, je nutné získanou číselnou 

hodnotu času převést do formátu, který systém NetStation podporuje. Tento číselný 

systém se nazývá Endianita a z technického hlediska se jedná o to, jakým způsobem bude 

číslo čteno na přijímači. Program NetStation podporuje formát malý endian. Číslo je tedy 

nutné pomocí bitových posunů obrátit.  

 

Obrázek 2.10: Příklad ukázky konverze 32 bitového čísla do malé endianity 

Podle obrázku 2.10 pak číslo, které obsahuje hodnotu času v milisekundách, 

konvertujeme do formátu malé endianity. Číslo je nyní připravené pro odeslání 

do systému pro záznam EEG NetStation. 
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Obrázek 2.11: Struktura odesílané synchronizační zprávy  

Před každým odesláním časové informace je potřeba program NetStation 

upozornit, že má očekávat časovou informaci. Je tedy nutné ještě jako první odeslat 

specifický znak ve formátu 8 bitového čísla podle ASCII tabulky. Konkrétně u této zprávy 

je použit znak T, podle kterého program NetStation rozpozná, že jde o synchronizační 

zprávu. Výsledný tvar zprávy pro časovou synchronizaci popisuje obrázek 2.11. Je nutné, 

aby tato synchronizační zpráva přišla vždy před časovou událostí, tedy času daného 

stimulu.  

Po úspěšném odeslání synchronizační zprávy nám přijde od nahrávacího systému 

NetStation odpověď ve tvaru znaku Z dle ASCII tabulky. To znamená, že přijímač 

úspěšně obdržel námi poslanou informaci. Teprve po této kladné zpětné vazbě můžeme 

do programu odeslat časovou informaci o daném stimulu.  

 

Obrázek 2.12: Struktura odesílané zprávy obsahující časovou informaci 

Zpráva, která nese časovou informaci, se skládá z několika částí o celkové délce 15 

bajtů. Na obrázku 2.12 můžeme vidět strukturu této zprávy. Tato zpráva se skládá 

z následujících částí: 

- ASCII znak (8 bitů): První bajt zprávy obsahuje stejnou informaci jako předešlá 

synchronizační zpráva tedy znak, který informuje přijímač, o jakou zprávu 

se jedná. Tato hodnota je nastavena na ASCII znak D. 

- Délka dat (16 bitů): Následující dva bajty obsahují informaci o délce 

následujících dat v jednotce bajt. Tato hodnota je nastavena na dekadickou 

hodnotu 12, což tvoří součet následujících bajtů. 

- Časová informace (32 bitů): Tento blok nese časovou informaci, 

ze které program NetStation pak počítá časovou diferenci. Tato časová informace 

představuje čas v milisekundách dané události a odpovídá hodnotě T2 

v obrázku 2.12. Datový typ čísla tvoří 32 bitové celé číslo se znaménkem. 
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- Délka dané časové události (32 bitů): V této části se nastavuje délka dané 

události v milisekundách. Hodnota tohoto pole je nastavena na dekadickou 

hodnotu 1, protože události respektive stimuly, které registrujeme, netrvají déle 

než 1 milisekundu. Jedná se o 32 bitové celé číslo se znaménkem. 

- Značka (32 bitů): Závěr zprávy pak tvoří čtyři znaky dle ASCII tabulky. 

Zde je prostor pro odlišení různých událostí, které se zde dají rozlišit pomocí 

značky, jež obsahuje 4 znaky. Každý znak tvoří jeden bajt. 

Každé číselné vyjádření informace v této zprávě je nutné ještě převést do malé 

endianity. To je provedeno totožně jako v předešlém případě, tedy podle principu, 

který znázorněn na obrázku 2.10. Pro funkčnost této metody je potřeba zajistit přesně 

danou posloupnost posílaných zpráv. Následující obrázek 2.13 popisuje nutnou 

posloupnost zpráv. 

 

Obrázek 2.13: Posloupnost posílaných zpráv do programu NetStation 

Blok „Upozornění“ v obrázku 2.13 znamená pouhé odeslání jednoho znaku o délce 

jeden bajt dle ASCI tabulky. Konkrétně se jedná o znak „A“ a jeho funkce je nahrávací 

systém EEG upozornit, že má očekávat zprávu o časové události. Pokud je dodržena 

posloupnost zpráv z obrázku 2.13, tak je systém NetStation schopný registrovat časové 

události odeslané pomocí TCP/IP protokolu z Arduina. 
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Obrázek 2.14: Schéma kódu metody řešení pomocí TCP/IP protokolu 

Řídící kód Arduino, viz obrázek 2.14, funguje na podobném principu, jako kód 

z předešlé metody, viz obrázek 2.5. Systém je také založen na principu mechanismu 

přerušení, které nastává po přijetí impulsu ze senzorů. Časová informace se vždy získává 

uvnitř funkce pro obsluhu přerušení. Časová informace dané události se získá 

v okamžiku, kdy program na základě přerušení začne vykonávat funkci pro obsluhu 

přerušení. Časová synchronizace proběhne vždy na konci funkce pro obsluhu přerušení 

s výjimkou počáteční synchronizace před samotnými stimuly. Tímto je ošetřena 

podmínka posloupnosti posílaných zpráv z obrázku 2.13. Do kódu byly přidány instrukce, 

které mohou ovládat systém pro nahrávání EEG NetStation. Tato možnost je realizována 

jako ovládání pomocí konzole, kterou ovládáme skrze připojení počítače přes rozhraní 

USB. 

 

 



 

26 

 

 

Obrázek 2.15: Blokové schéma komunikace alternativní metody s přístroji 

Na obrázku 2.15 je znázorněn systém komunikace metody, která je založena TCP/IP 

protokolu a časové synchronizace se záznamem EEG. Zapojení jednotlivých přístrojů 

do interní sítě laboratoře je obdobné jako v předešlé metodě založené na UDP 

komunikaci. Rozdíl tvoří využití jednotlivých přístrojů. Z hlediska funkčnosti 

této metody by měl být blok „PC pro režii experimentu“ odpojen od interní sítě. 

Respektive by měla být zamezena síťová komunikace s bloky „EGI – měřící systém 

EEG“ a hlavně „PC pro záznam EEG“. Tato opatření vychází z funkce mechanismu bloku 

„PC pro režii experimentu“, který komunikuje s blokem „PC pro záznam EEG“ také 

pomocí TCP/IP protokolu na stejném principu časové synchronizace, jako je tomu 

v této alternativní metodě realizované v této práci. To znamená, že program NetStation, 

který obsluhuje blok „PC pro záznam EEG“, přijímá více zdrojů pro časovou 

synchronizaci. Tato interference vede k nesprávnému záznamu jednotlivých značek 

časových událostí a měření je zatíženo hrubou chybou měření. Při realizaci této metody 

tak musí být z hlediska časové synchronizace s EEG záznamem aktivní pouze síťová 

komunikace Arduina se systémem pro nahrávání EEG záznamu. 
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2.4 Návrh a realizace externích elektronických obvodů 

Pro registraci dané časové události je třeba mít senzory, které budou rychle reagovat 

na stimul a zároveň přivedou na vstup Arduina digitální signál, na který bude moci 

mikroprocesor bez problému reagovat. Jak již bylo naznačeno v minulé kapitole, systém 

snímání impulsů ze senzorů je založen na systému přerušení. Je tedy nutné zajistit, 

aby na digitálním vstupu Arduina byly pouze hodnoty logické nuly nebo jedničky. 

V případě senzoru zvuku a obrazu se jedná o převod analogové hodnoty na hodnotu 

digitální.  

2.4.1 Senzor audio stimulů 

Při stimulaci testovaného subjektu se jako zdroj zvuku používají sluchátka. Předpoklad 

této metody snímání zvuku je, že přehrávání zvuku není typu stereo. Jinými slovy 

je nutné, aby byl přehrávaný zvuk v každém kanále stejný. Můžeme tedy využít kabel 

pro přenos zvuku s konektorem typu CINCH, a tím si ze sluchátek vytáhnout jeden kanál. 

Tento kanál je pak vstup do senzoru audio stimulů. 

 

Obrázek 2.16: Elektrické schéma obvodu pro senzor zvukových stimulů 

Na obrázku 2.16 můžeme vidět návrh elektrického schématu senzoru zvuků. Vstup 

označený pinem J1 je vyvedený zvukový kanál, který je výstupem zvukové karty 

počítače, který pouští dané stimuly do sluchátek. Tento vstup je zaveden do operačního 

zesilovače, který je zapojen jako komparátor. Pokud hodnota napětí přesáhne hodnotu 

napětí na záporném vstupu operačního zesilovače, tak se na výstupu objeví saturační 

napětí, které je zde 5V. Hodnota napětí na záporném vstupu lze nastavit pomocí 
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proměnného odporu. Toto nastavení je aplikováno z důvodu různorodosti zvukových 

karet nebo obecně zdrojů zvuku. Senzor tak není závislý jen na určitém druhu zvukového 

stimulu. Napětí na záporném vstupu operačního zesilovače spočítáme jako dělič napětí 

následovně: 

 
𝑈− = 𝑈𝑐 ∙

𝑅1

𝑅1 + 𝑅2
 , 

(2.4) 

kde 𝑈− je napětí na záporném vstupu operačního zesilovače, 𝑈𝑐 je napájecí napětí, 

R1 je pevná hodnota elektrického odporu a R2 je hodnota proměnného elektrického 

odporu. 

Z rovnice (2.4) je patrné, že čím se bude hodnota R2 blížit hodnotě R1 tím se napětí 

𝑈− bude blížit své maximální hodnotě 2,5 V. Tato hodnota je odlišná pro různé zdroje 

zvukových stimulů. V případě zapojení s přístroji v laboratoři EEG dle obrázku 2.7 

respektive obrázku 2.16 je tato hodnota nastavena na 0,5 V. Pokud hodnota ve zvukovém 

kanálu přesáhne hodnotu 0,5 V, tak se na výstupu operačního zesilovače objeví 

necelých 5 V. Tato hodnota je následně převedena na hodnotu 3,3 V pomocí děliče napětí 

(R3 a R4), protože Arduino Due operuje v 3,3 V logice. Paralelně k této větvi děliče 

napětí je kontrolní led dioda, která signalizuje stav překročení úrovně na komparátoru 

tedy 𝑈+ >  𝑈−. Pomocí této diody jsme tak schopni rychle nastavit úroveň napětí 𝑈−. 

Kdyby bylo napájecí napětí operačního zesilovače 3,3 V, tak bychom ho nemuseli 

převádět na jeho výstupu. Na druhou stranu bychom ale přišli o rozsah a pohodlnost 

nastavení napětí na záporném vstupu zesilovače.  

Protože tvar zvukového signálu má většinou tvar funkce sinus, tak se může stát, 

že podmínka 𝑈+ >  𝑈− proběhne hned několikrát v jeden zvukový stimul. Kdyby 

byl rovnou výstup operačního zesilovače přiveden do Arduina, tak by se mohlo stát, 

že se systém přerušení u Arduina vyvolá více než jednou v jeden zvukový stimul, 

a tím bychom měli více hodnot času než je počet stimulů. Pro ošetření tohoto možného 

problému je výstup operačního zesilovače zaveden do obvodu NE555. Tento obvod 

je zde zapojen jako klopný RS obvod, kde vstup S představuje pin číslo 2 a vstup R 

představuje pin číslo 6. Vstup S je řízen pomocí digitálního výstupu z Arduina a vstup R 

je propojen s výstupním děličem napětí operačního zesilovače. Při použití obvodu NE555 

je vstup S negovaný, tak je třeba se podle toho přizpůsobit. 
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Obrázek 2.17: Princip funkce klopného obvodu RS 

Na obrázku 2.17 je vyjádřen princip funkce klopného obvodu, kde S je digitální 

výstup z Arduina, R je výstup z operačního zesilovače a Q je výstupní signál, 

který je zaveden do digitálního vstupu Arduina. Výstup Q má tedy přímý vliv na systém 

přerušení Arduina. Protože systém přerušení je nastaven tak, aby reagoval na sestupnou 

hranu, tak je potřeba nejprve nastavit vstup S. Ten nastavíme tak, že na tento vstup 

vyšleme pomocí Arduina impuls o hodnotě napětí 3,3 V a šířky pulsu 10 milisekund. 

Tím jsme obvod nastavili výstup Q na logickou jedničku tedy na 3,3 V. Obvod je nyní 

připraven přijmout impuls na vstupu R z operačního zesilovače. Pokud přijde impuls 

na vstup R, výstup Q se ihned nastaví do logické nuly a tím se resetuje. Tím se na výstupu 

Q objeví sestupná hrana, který spustí systém přerušení u Arduina a tím i proces získání 

přesného času nebo časové synchronizace. Zásadní je zde, že na vstupu R po impulsu 

z operačního zesilovače mohou přicházet další impulsy, ale dokud se vstup S znovu 

nenastaví na logickou jedničku, tak tyto impulsy nemají vliv na výstupní signál Q. Řídící 

program Arduina je naprogramován tak, že po posledním přerušení počká 300 milisekund 

a po uplynutí této doby znovu nastaví vstup S do logické jedničky. Tímto je obvod 

připraven přijmout další impuls z operačního zesilovače. Doba 300 milisekund je zvolena 

na základě znalosti jednotlivých zvukových stimulů, které by neměly být delší 

než 300 milisekund. 

2.4.2 Senzor video stimulů 

Senzor obrazových stimulů je navržen jako převod neelektrické veličiny na elektrickou 

veličinu. Výstup ze senzoru může nabývat dva stavy v závislosti na fotodiodě z hlediska 

její saturace. Pokud dojde k detekci světla, tak se na výstupu obvodu objeví logická 

jednička tedy 3,3 V a tím se spustí systém přerušení u mikroprocesoru Arduina. 
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Obrázek 2.18: Elektrické schéma obvodu pro senzor obrazových stimulů 

Na obrázku 2.18 můžeme vidět elektrické schéma zapojení senzoru obrazových 

stimulů. Pro zjednodušení můžeme obvod rozdělit na dvě části. V první části dochází 

k převodu světla na elektrickou veličinu (U1 dle obrázku 2.18) a ve druhé části dochází 

k převodu elektrické veličiny na binární číslo (U2 dle obrázku 2.8). Základní prvek 

toho zapojení tvoří fotodioda, která je připojena k operačnímu zesilovači. Tento zesilovač 

zesiluje světelný signál tím, že zkratuje záporný i kladný vstup operačního zesilovače.  

Zesílení výstupního napětí operačního zesilovače potom probíhá na základě 

fotoelektrického jevu podle následující rovnice: 

 𝑈1𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝 = 𝐼𝐷 ∙ 𝑅2, (2.5) 

kde 𝐼𝐷 je proud procházející fotodiodu a R2 je hodnota odporu ve zpětné vazbě 

operačního zesilovače. 

Z rovnice (2.5) můžeme vyčíst, že odpor R2 má vliv na citlivost detekce světla. 

Čím tato hodnota bude větší, tím bude obvod více citlivý vzhledem k dopadajícímu 

světlu. Výstup operačního zesilovače je zaveden na vstup následujícího operačního 

zesilovače, který je zapojen jako komparátor. Toto výstupní napětí je následně porovnáno 

s polovinou napájecího napětí. Tato hranice byla určena experimentálně. 

Tímto zapojením docílíme výsledku stavu logické jedničky nebo nuly na výstupu celého 

obvodu. Tento výstup je zaveden do digitálního vstupu Arduina. Při změně ze stavu 

logické nuly do logické jedničky na výstupním signálu senzoru dojde k aktivaci 

mechanismu přerušení u Arduina a tím k získání času události. [29] 

Toto zapojení předpokládá, že zdrojem světla je projektor, a tak je potřeba diodu 

umístit do místa před projektor. Z hlediska umístění samotné fotodiody je nutné ošetřit 
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minimální vzdálenost třiceti centimetrů mezi snímačem světla (fotodioda) a zdroje 

světla, který je v našem případě projektor. 

2.4.3 Senzor stisku tlačítka 

Senzor stisku tlačítka je navržen na základě spínače, který obsahuje čtyři tlačítka. Spínač 

obsahuje pět vývodů, kde čtyři vývody reprezentují jednotlivá tlačítka a pátý vývod 

je společná svorka, se kterou se zbylé vývody spínají.  

 

Obrázek 2.19: Schéma zapojení jednotlivých tlačítek 

 

Samotný senzor stisku, který má testovaný subjekt k dispozici, se skládá ze čtyř 

tlačítek, které jsou zapojeny podle obrázku 2.19. Tento spínací prvek má digitální výstup 

v podobě devíti pinového konektoru D-sub. Tento konektor je pak vstupem 

do elektronického obvodu, který snímá jednotlivé stisky tlačítek. 

 

Obrázek 2.20: Elektrické schéma obvodu pro senzor stisku tlačítka 
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Na obrázku 2.20 můžeme vidět elektrické zapojení obvodu pro snímání stisku 

tlačítka. Vstup do elektronického obvodu tvoří spínací prvek z obrázku 2.19, 

kde společná svorka je připojena na nulový potenciál. Zbylá tlačítka jsou připojena 

na napětí 3,3 V. V poloze tlačítka vypnuto neprochází jednotlivými větvemi tlačítek 

žádný proud, protože se jedná o rozpojený obvod. Zároveň při tomto vypnutém stavu 

dochází k nabíjení kondenzátorů C1, C2, C3 a C4. Při sepnutí tlačítka pak dochází 

ke spojení tlačítka s nulovým potenciálem. To má za následek, že proud již nebude nabíjet 

kondenzátor, ale bude přes spínač odveden do nulového potenciálu. Tím se kondenzátor 

vybije a na výstupu senzoru, který je přiveden do Arduina, se objeví sestupná hrana, 

která aktivuje systém přerušení u mikroprocesoru. Aktivací sytému přerušení dojde 

posléze k získání času stisku tlačítka. 

2.5 Metodika testování a vyhodnocení přesnosti systému 

Metodika testu funkčnosti a přesnosti synchronizačního systému se skládá ze dvou částí. 

V první části je systém zapojen v simulovaném prostředí prostřednictvím PC. V tomto 

prostředí jsme schopni za pomocí systémových nástrojů ověřit funkčnost síťového 

komunikace. Tedy jestli je Arduino schopno odesílat správné informace. 

Ve druhé části je pak systém podroben měření se systémem AV tester, který je v této 

práci využit jako reference. Jedná se komerční systém, který výrobce měřícího systému 

EEG dodává společně s měřícím systémem. Tento systém slouží pro kalibraci časové 

synchronizace a určení přesnosti měření. Pro měření se systémem AV-tester byl zvolen 

experiment, který využívá zvukové stimulace k vyvolání evokovaného potenciálu. 

V této měřící části se měřilo bez testovaného subjektu. V testovacím měřením bylo tisíc 

zvukových stimulací. Tento test na základě zvukových stimulací byl zvolen, 

protože se jedná o test, který je již zaběhnutý v laboratoři Národního ústavu duševního 

zdraví a probíhají na něm měření se systémem EGI AV-tester.  

2.5.1 Ověření funkčnosti síťové komunikace 

V této části validace systému bylo jako první nutné simulovat prostředí laboratoře 

z hlediska síťové komunikace. To bylo docíleno využitím programového nástroje 

WireShark, který je schopný detekovat a analyzovat veškerou síťovou komunikaci. 

Synchronizační systém založený na platformě Arduino tak byl připojen pomocí rozhraní 

Ethernet k počítači, na kterém byl zapnutý programový nástroj WireShark. 

Tímto bylo možné analyzovat veškeré příchozí zprávy ze synchronizačního systému 

Arduino a tím i ověřit funkčnost systému. 

Dále bylo vytvořeno simulované prostředí z hlediska časového serveru. Operační 

systém Microsoft Windows 8.1 umožňuje vytvořit časový server (NTP server). 

Tento server je pak schopný reakce na dotazy pro časovou synchronizaci skrze UDP 

komunikaci (SNTP dotaz). Výsledkem by měly být odpovědi časového serveru v podobě 
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času, který odpovídá systémovému času počítače. Tímto byla ověřena funkčnost systému 

ve smyslu schopnosti získání časové informace. 

Pro alternativní metodu bylo pomocí programového nástroje MegunoLink vytvořeno 

simulované prostředí TCP/IP serveru, který je schopen registrovat odesílané zprávy. 

2.5.2 EGI AV tester 

Pro statistické vyhodnocení přesnosti sestrojeného systému byl využit systém EGI AV 

tester, který výrobce EGI měřící soustavy pro měření EEG dodává k měřící sestavě. 

Systém AV tester se využívá pro měření latence jednotlivých stimulů. Jeho využití 

je tedy pouze kalibrační a nelze tento systém aplikovat při reálných experimentech 

se subjekty. Systém umožňuje měření latence obrazových a zvukových stimulů. Systém 

je schopný zaznamenat danou časovou událost a vyznačit ji příslušnou značkou 

v záznamu EEG. Systém tvoří v této práci referenční měřidlo. 

2.5.3  Metodika vyhodnocení realizovaných metod 

Z principu metody využívající UDP komunikaci a síťový časový protokol (NTP) vychází, 

že zaznamenané časy jednotlivých událostí se musí nejprve integrovat do záznamu EEG. 

Po této integraci máme už k dispozici data, která jsou možné analyzovat. U metody, která 

využívá TCP/IP komunikaci a časovou synchronizaci, není nutné po konci měření 

EEG integrovat časové události, protože tyto časové události jsou již v záznamu EEG 

zaznamenány. Pro obě realizované metody se vypočítaly jednotlivé časové diference 

každé události podle následující rovnice:  

 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 =  |𝑇𝐴𝐺1 − 𝐷𝐼𝑁1|, (2.6) 

kde DIN1 je časová značka příslušné události zaznamenána pomocí systému AV- tester 

a TAG1 je časová značka zaznamenána systémem časové synchronizace Arduino. Tyto 

časové diference popisují latenci systému a schopnost udržení konzistence časové 

latence. Následně získáme vektor časových diferencí, které tvoří rozložení dat. Toto 

rozložení podlehne testu dat z hlediska normality. Následně se data vyhodnotí podle 

příslušné statistické metody. 

Implementace časových značek a analýza záznamu EEG z hlediska časových 

událostí byly provedeny pomocí programového prostředí MATLAB a jeho komponenty 

FieldTrip. V tomto vývojovém prostředí byly prováděny statistické výpočty. 
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2.6 Experimentální část se subjektem 

Vyšetření evokovaných potenciálů je elektrofyziologická metoda pro analýzu odpovědi 

nervového systému. Měří se pomocí registrační elektrody v místě očekávané odezvy 

a další elektrody umístěné na indiferentním vzdáleném místě. Rozložení elektrod 

je závislé na charakteru evokovaného potenciálu, v našem případě se budeme zabývat 

zejména evokovanými potenciály měřitelnými na povrchu hlavy pomocí EEG. V klinické 

praxi se nejčastěji analyzují zrakové evokované potenciály (visual evoked potencial, 

VEP) na základě světelného stimulu, sluchové kmenové evokované potenciály (brainstem 

auditory evoked potencial, BAEP) na základě akustického podnětu a na základě 

elektrické stimulace senzitivního nebo smíšeného nervu somatosenzorické 

potenciály (sensory evoked potential, SEP). [2; 4; 6] 

2.6.1 Experiment p300 

Experiment „p300“, který v současné době spadá pod studie ESO a CHEMOBRAIN 

v NUDZ, je založen na auditivním vjemu testovaného subjektu. Tento experiment 

předpokládá vyvolání evokovaného potenciálu p300, který se u většiny zdravých lidí 

projevuje nárůstem amplitudy napětí v EEG zhruba 250 až 500 ms po stimulu. 

Tento evokovaný potenciál je spojován s procesem uložení myšlenky do paměti. Dále 

je pravděpodobné, že v záznamu EEG bude přítomný i jiný evokovaný potenciál n100. 

Tento evokovaný potenciál je zaznamenatelný téměř po každé zvukové stimulaci 

a projevuje se poklesem amplitudy napětí až do záporných hodnot v EEG záznamu. 

Testovanému subjektu jsou přehrávány dva druhy tónů tzv. standardní tóny 

a deviantní tóny. Standardní tóny tvoří zvuk o frekvenci 1 kHz o délce trvání 

100 milisekund. Deviantní tóny tvoří zvuk o dvojnásobné frekvenci než je u standardního 

tónu a o stejné délce trvání. Subjektu jsou přehrávány standardní tóny s náhodným 

výskytem deviantních tónů. Úlohou testovaného subjektu je počítat deviantní tóny a jejich 

množství si pamatovat. Evokovaný potenciál p300 by se měl objevit zpravidla po přehrání 

deviantního tónu. 

Pro experimentální část se subjektem byla zvolena pouze metoda, která využívá UDP 

komunikaci a síťový časový protokol (NTP). Důvodem této volby bylo nenarušit 

probíhající experiment, protože alternativní metoda, která využívá TCP/IP komunikaci 

a časovou synchronizaci, silně interferuje se stávajícím systémem založeném 

na programovém prostředí E-prime. Stávající řešení a metoda založená na síťovém 

časovém protokolu (NTP) fungují nezávisle na sobě, a tak může experiment probíhat 

zcela bez vnějších vlivů. Protože metoda stávajícího řešení a metoda navrhnutá 

v této práci fungují nezávisle na sobě při zachování stejných podmínek, můžeme 

výsledky obou metod objektivně porovnat.  
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2.6.2 Vyhodnocení experimentální části 

Získaná data z reálného experimentu bylo nejprve potřeba připravit k analýze. V první 

řadě byly jednotlivé záznamy EEG segmentovány. EEG data byla segmentována dvakrát. 

V prvním případě na základě časů stimulů, které dodal systém na základě platformy 

Arduino. V druhém případě proběhla segmentace na základě časů stimulů, které 

pocházejí ze stávajícího řešení, které je založeno na systému E-prime. Segmenty tedy 

představují EEG data z okolí jednotlivých stimulů, a to pět set milisekund před stimulem 

a tisíci milisekund po stimulu. Protože data mohla být zatížena rušením vlivem měřících 

elektrod nebo artefaktů biologického původu, tak byla data na základě jejich rozptylu 

redukována. Následně pomocí metody nezávislé analýzy komponent (ICA) byly vyjmuty 

komponenty obsahující mrknutí oka. Poté byl vypočten průměrný signál v každé měřící 

elektrodě ze všech segmentů. Poté byla ještě změněna referenční elektroda na elektrody 

E94 a E190, které se nalézají v oblasti mastoidů na lebce. Tato změna referenční 

elektrody byla provedena s přihlédnutím na oblasti, kde vliv evokovaného potenciálu 

očekáváme nejvyšší. Na závěr byla data ještě filtrována pomocí filtru typu pásmová 

propust s konečnou impulzní odezvou s mezními frekvencemi 1 Hz a 35 Hz. Tím na závěr 

ještě odfiltrujeme nežádoucí složky signálu, které mohly po předešlé redukci dat zůstat. 

Metodiku zpracování dat znázorňuje následující obrázek 2.21. 

 

Obrázek 2.21: Metodika zpracování dat z reálného experimentu 
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Metodou analýzy nezávislých komponent (ICA) byly ze záznamu odstraněny 

artefakty v podobě mrknutí oka. Pro tuto metodu bylo zvoleno 35 komponent. Vývojový 

diagram z obrázku 2.21 byl realizován v programovém prostředí MATLAB za pomoci 

nástroje FieldTrip [26]. 

Dále byla vypočítána hodnota SNR, která vyjadřuje poměr signálu a šumu v pozadí. 

Poměr SNR vyjadřuje složku signálu, kterou tvoří užitečný signál z celkového objemu 

dat. Tato hodnota je vyjádřena jako poměr výkonů složek signálu dle následující rovnice: 

 𝑆𝑁𝑅 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔10

𝑈𝑃
2

𝜎2
, (2.7) 

kde 𝑈𝑃
2 je ekvivalentní výkon hodnoty amplitudy v jednotce 𝜇𝑉2 a 𝜎2 je rozptyl signálu 

těsně před stimulem také v jednotce 𝜇𝑉2. Výsledná hodnota SNR je vyjádřena 

v decibelech. 

Pro výpočet rozptylu bázové hladiny byla zvolena oblast pět set milisekund před 

zaznamenaným stimulem. Hodnota amplitudy je pak volena na základě volby daného 

evokovaného potenciálu tedy buď evokovaný potenciál N100 nebo evokovaný potenciál 

P300. Následující obrázek 2.22 znázorňuje výpočet hodnoty SNR. 

 

Obrázek 2.22: Ukázka výpočtu hodnoty SNR 
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Obrázek 2.22 znázorňuje princip výpočtu hodnoty SNR. Oblast v červeném rámečku 

je oblast signálu těsně před zaznamenaným stimulem a oblast v červeném kolečku 

vyjadřuje amplitudu evokovaného signálu v tomto případě evokovaného signálu N100.  

Z rovnice (2.7) vyplývá, že hodnoty SNR vyšší než nula znamenají, že hodnota 

amplitudy vystupuje ze šumového pozadí. V opačném případě pokud by hodnota SNR 

byla menší než nula, hodnota amplitudy by spadla pod citlivost metody a nebylo by 

možné rozlišit evokovaný potenciál. 
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3 Výsledky 

3.1 Síťová komunikace 

Ukázky síťové komunikace a zprávy SNTP jsou zobrazeny pomocí programového 

prostředí WireShark. Tato komunikace proběhla v simulovaném prostředí, kde časový 

server tvořil počítač, ke kterému byl připojen systém Arduino pomoci rozhraní ethernet. 

Na tomto počítači byl nastaven časový server a zároveň byl v tomto počítači spuštěn 

program WireShark. Ukázky z výstupů mapování síťové komunikace UDP a SNTP 

dotazu graficky znázorňují následující obrázky 3.1 a 3.2. 

 
Obrázek 3.1: Ukázka formátu SNTP zprávy 

Na obrázku 3.1 můžeme vidět ukázku SNTP zprávy, která byla odeslána ze systému 

založeném na platformě Arduino. Struktura zprávy obsahuje prázdná pole, 

protože se jedná v tomto případě o dotaz, a tak jsou vyplněna jen pole s nastavením.  
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Obrázek 3.2: Ukázka odpovědi časového serveru 

Na obrázku 3.2 je zobrazena odpověď časového serveru. Z obrázku můžeme vyčíst, 

že pole, která obsahují časové informace, jsou již naplněny informací. Formát času 

obsahuje všechny potřebné informace pro přesnou registraci časové události.  

3.2 Externí elektronické obvody 

Pro splnění dílčích cílů práce byly navrženy elektronické obvody, které v této práci 

vykonávají funkci senzorů. Senzory jsou připojeny k samotnému Arduinu. Následující 

obrázky ukazují schémata, podle kterých byly jednotlivé tištené obvody vyrobeny. 

 

Obrázek 3.3: Schéma elektronického obvodu pro snímání obrazového stimulů 
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Senzor obrazových stimulů na obrázku 3.3 má pouze jeden vstupní konektor, 

který slouží k napájení obvodu. Výstupní konektor senzoru je připojen do digitálního 

vstupu Arduina. 

 

Obrázek 3.4: Schéma elektronického obvodu pro snímání zvukových stimulu 

Na obrázku 3.4 lze vidět schéma tištěného obvodu pro snímání zvukových stimulů. 

Tento obvod má oproti předešlému obvodu čtyři vstupní konektory. Dva konektory slouží 

k napájení o hodnotách 5 V a 3,3 V. Třetí vstupní konektor slouží k připojení jednoho 

z kanálů, který přenáší zvuk ze zdroje zvuku do reproduktoru respektive sluchátek. Čtvrtý 

konektor slouží k ovládání klopného obvodu RS, který je spojen s digitálním výstupem 

Arduina. Výstupní konektor je spojen s digitálním vstupem u Arduina. 
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Obrázek 3.5: Schéma elektronického obvodu pro snímání stisku tlačítka 

Na obrázku 3.5 je zobrazen tištěný elektronický obvod pro senzor stisku tlačítek. 

Obvod má dva vstupní konektory, z toho jeden konektor je určen pro napájení a druhý 

konektor je spojen s tlačítky. Výstupní konektor senzoru stisku tlačítka je zaveden 

do digitálních vstupů Arduina. Každý digitální vstup v Arduinu znamená jedno tlačítko. 

3.3 Prototyp systému časové synchronizace 

Jednotlivé navržené a vyrobené senzory byly pomocí propojovacích kabelů zapojeny 

do platformy Arduino. Senzory a samotné Arduino bylo uloženo a pevně umístěno 

do speciální plastové krabice. Výsledkem tohoto spojení a uložení je kompaktní systém. 

 

Obrázek 3.6: Fotografie prototypu systému 
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Na obrázku 3.6 lze vidět fotografii prototypu systému pro časovou synchronizaci 

s EEG záznamem a jeho jednotlivé součásti. Celý systém se skládá ze tří externích 

elektronických obvodů a z platformy Arduino Due společně s modulem pro komunikaci 

pomocí rozhraní ethernet. Systém má vstupní konektory pro tlačítka (levý dolní roh), 

vstupní konektor pro fotodiodu (horní část fotografie) a vstupní konektor pro zvukový 

kanál (horní část fotografie). 

Celý systém je kompaktní a funkce zcela automatické s výjimkou prvotního 

nastavení. Celý systém je napájen stejnosměrným napětím o hodnotě 12 V.  

3.4 Měření s EGI AV testerem 

Obě dvě realizované metody byly podrobeny měření se systémem EGI AV tester. 

Testováno bylo i stávající řešení, které je založeno na programovém prostředí E-prime. 

Pro každé měření bylo zvoleno tisíc zvukových stimulů. Pro zachování stejných 

podmínek pro všechny systémy bylo každé měření prováděno zvlášť. Jinými slovy 

byl do vnitřní sítě laboratoře vždy zapojen pouze systém, který byl testován. 

3.4.1 Metoda SNTP zprávy a UDP komunikace 

 

Obrázek 3.7: Rozložení časových diferencí pro metodu SNTP dotazu, medián je označen 

červenou svislou čarou 
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Obrázek 3.7 popisuje rozložení jednotlivých časových diferencí a jejich celkové 

zastoupení. Červená linie v obrázku 3.7 značí medián zobrazených časových diferencí. 

Tyto časové diference tvoří soubor dat, které dle testu Lilliforse neodpovídají normálnímu 

rozdělení dat na hladině významnosti 0,01. 

3.4.2 Metoda časové synchronizace pomocí TCP/IP komunikací 

 

Obrázek 3.8: Rozložení časových diferencí pro metodu TCP/IP, medián je označen červenou 

svislou čarou 

Obrázek 3.8 zobrazuje rozložení časových diferencí pro alternativní metodu, 

která je založena na časové synchronizaci s EEG záznamem a TCP/IP komunikaci. 

Červená linie v obrázku 3.8 značí medián zobrazených časových diferencí. Tyto časové 

diference tvoří soubor dat, které dle testu Lilliforse neodpovídají normálnímu rozdělení 

dat na hladině významnosti 0,01. 
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3.4.3 Stávající systém E-prime 

 

Obrázek 3.9: Rozložení časových diferencí metody E-prime, medián je označen červenou 

svislou čarou 

Obrázek 3.9 zobrazuje rozložení časových diferencí metody stávajícího řešení, 

které je založeno na systému E-prime. Červená linie v obrázku 3.9 značí medián 

zobrazených časových diferencí. Tyto časové diference tvoří soubor dat, které dle testu 

Lilliforse neodpovídají normálnímu rozdělení dat na hladině významnosti 0,01. 
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3.4.4 Srovnání metod 

Protože všechny naměřené soubory dat neodpovídají normálnímu rozdělení, byla zvolena 

neparametrická metoda analýzy rozptylu Kruskalův-Wallisův test. 

 

Obrázek 3.10: Grafický výsledek testu Kruskal-Wallis 

Obrázek 3.10 zobrazuje výsledné porovnání metod na základě neparametrického 

testu Kruskal-Wallis. Výsledek testu Kruskal-Wallis je, že data se od sebe liší na hladině 

významnosti 0,01. Následující tabulka 3.1 srovnává hodnoty extrémů, mediánu a odlehlé 

hodnoty pro testované metody. 

Tabulka 3.1: Tabulka vypočítaných hodnot ze souboru dat časových diferencí. 

 Metoda SNTP dotazu E-prime Metoda UDP a časové 

synchronizace 

Maximální hodnota 

(ms) 
7,801 8,369 7,081 

Minimální hodnota 

(ms) 
1,921 5,361 0,040 

Medián (ms) 2,671 5,371 3,301 

Množství odlehlých 

hodnot (%) 
0,1 20,0 11,3 



 

46 

 

3.5 Experimentální část 

3.5.1 Ukázka výsledků subjektu A 

V experimentální části byly zobrazeny výsledné křivky signálu, které byly získány jako 

průměr hodnot napětí v čase všech segmentů. Segmenty představují okolí jednotlivých 

stimulů. Stimuly byly prezentovány jako standardní tón a deviantní tón. Výsledné křivky 

zobrazují signál z referenční elektrody. 

 

Obrázek 3.11: Evokovaný potenciál v okolí standardních tónů 

Obrázek 3.11 znázorňuje srovnání metody stávajícího řešení E-prime, 

které je v obrázku 3.11 reprezentováno červenou barvou, a řešení pomocí platformy 

Arduino metody SNTP dotazu, které je v obrázku 3.11 reprezentováno modrou barvou. 

Zobrazené křivky jsou vypočítány na základě časů zaznamenaných stimulů. Jedná 

se o segmenty, které jsou v blízkém okolí standardních tónů experimentu „p300“. Čas 

stimulu je na horizontální časové ose reprezentován hodnotou nula. Obrázek 3.11 

reprezentuje výsledek analýzy evokovaných potenciálů na jednom subjektu. 
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Obrázek 3.12: Evokovaný potenciál v okolí deviantních tónů 

Obrázek 3.12 stejným způsobem jako u obrázku 3.11 znázorňuje výsledek analýzy 

evokovaných potenciálů v blízkém okolí deviantních tónů experimentu „p300“. 

Obrázek 3.12 reprezentuje výsledek analýzy evokovaných potenciálů na stejném 

subjektu jako na obrázku 3.11. Kvantitativní porovnání obou metod popisuje 

podkapitola 3.5.2. 
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Obrázek 3.13: Topografické zobrazení EEG evokovaného potenciálu n100 

 

Obrázek 3.14: Topografické zobrazení EEG evokovaného potenciálu p300 
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Na obrázku 3.13 a 3.14 jsou topograficky zobrazeny hodnoty napětí v místě 

amplitudy evokovaného potenciálu n100 a p300. Obrázek 3.13 a 3.14 zobrazují data 

pro subjekt A z obrázku 3.11 a 3.12. Pro obrázek 3.13 evokovaného potenciálu p300 

je vybraný časový interval 282 až 313 milisekund po zaznamenaném stimulu, 

kde tento obrázek vyjadřuje průměr hodnot potenciálů ve vybraném časovém intervalu. 

Pro obrázek 3.14 evokovaného potenciálu n100 je vybraný časový interval 

68 až 100 milisekund po zaznamenaném stimulu, kde tento obrázek obdobně vyjadřuje 

průměr hodnot potenciálů ve vybraném časovém intervalu. 

3.5.2 Hodnoty SNR pro všechny měřené subjekty 

Pro experimentální část byly pro použité metody vypočítány hodnoty výkon poměru 

amplitudy evokovaného potenciálu a rozptylu bázové hladiny (SNR). Následující tabulka 

3.2 hodnoty SNR srovnává u metody využívající SNTP dotaz a metody stávajícího řešení 

E-prime. Tabulka 3.2 obsahuje hodnoty SNR pro evokovaný potenciál n100.  

Tabulka 3.2: Tabulka hodnot SNR pro analýzu evokovaného potenciálu n100. 

 Metoda dotazu SNTP - Arduino Stávající řešení – E-prime 

Subjekt SNR standardní 

tóny (dB) 

SNR deviantní 

tóny (dB) 

SNR standardní 

tóny (dB) 

SNR deviantní 

tóny (dB) 

A 22,16 19,11 22,75 19,18 

B 19,15 16,33 18,58 16,85 

C 19,52 13,65 20,76 12,33 

D 23,20 19,73 21,35 20,16 

E 21,44 16,69 21,63 16,84 

F 17,03 18,00 16,49 17,75 

G 19,75 17,80 20,03 17,49 
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Obrázek 3.15: Hodnoty SNR pro evokovaný potenciál n100 v okolí standardních tónů 

 

Obrázek 3.16: Hodnoty SNR pro evokovaný potenciál n100 v okolí deviantních tónů 
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Obrázek 3.15 a 3.16 graficky znázorňují výsledky z tabulky 3.2. Jedná se o analýzu 

evokovaného potenciálu n100, který by měl být přítomný po každé zvukové stimulaci. 

Tento evokovaný potenciál je tedy zkoumán v okolí standardních tónů a také v okolí 

deviantních tónů. Tabulka 3.2 shrnuje hodnoty SNR pro metodu SNTP dotazu 

realizovanou na platformě Arduino a pro metodu stávajícího řešení. 

Obdobný způsobem jako v tabulce 3.2 obsahuje tabulka 3.3 vypočítané hodnoty SNR 

pro metodu využívající SNTP dotaz a metodu stávajícího řešení. Tabulka 3.3 obsahuje 

hodnoty SNR pro evokovaný potenciál p300. 

Tabulka 3.3: Tabulka hodnot SNR pro analýzu evokovaného potenciálu p300. 

Subjekt Metoda dotazu SNTP – Arduino (dB) Stávající řešení – E-prime (dB) 

A 17,29 17,90 

B 14,46 14,98 

C 18,70 18,16 

D 12,67 12,00 

E 14,11 14,44 

F 14,28 14,31 

G 14,47 14,81 

 

Obrázek 3.17: Hodnoty SNR pro evokovaný potenciál p300 
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Obrázek 3.17 graficky znázorňuje výsledky z tabulky 3.3. Jedná se o analýzu 

evokovaného potenciálu p300, který by měl být přítomný po přehrání deviantního tónu. 

Z tohoto důvodu byla data pro evokovaný potenciál p300 analyzována pouze v okolí 

deviantních tónů.  

Pro statistické srovnání metody stávajícího řešení E-prime a metody využívající 

SNTP dotaz z hlediska hodnot SNR z tabulek 3.3 a 3.2. byla stanovena nulová hypotéza, 

že hodnoty mediánů se neliší na hladině významnosti 0,05. Pro test nulové hypotézy 

byl využit neparametrický Wilcoxonův dvouvýběrový test (Wilcoxon rank sum test). 

Výsledné p hodnoty párového testu popisuje následující tabulka 3.4: 

Tabulka 3.4: Tabulka p hodnot z výsledků Wilcoxonova párového testu. 

Evokovaný 

potenciál 

n100 (okolí 

standardních tónů) 

n100 (okolí 

standardních tónů) 

p300 (okolí 

deviantních tónů) 

Hodnota p (-) 1,0 1,0 0,62 
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4 Diskuze 

Hlavním výstupem této práce je prototyp automatického systému pro časovou 

synchronizaci s EEG záznamem na základě zvukové nebo obrazové stimulace a stisknutí 

tlačítka. Prototyp systému funguje nezávisle na stimulačním zdroji a reaguje až na daný 

fyzikální stimul. Prototyp systému nabízí dvě metody časové synchronizace jednotlivých 

stimulů se záznamem EEG. Navrhnuté a realizované metody byly validovány pomocí 

měření se systémem AV tester od výrobce EGI a na základě validace porovnána 

s metodou stávajícího řešení E-prime v prostorech laboratoří Národního ústavu 

duševního zdraví. Vyrobený prototyp systému je plně kompatibilním se systémem měření 

experimentálního EEG od výrobce EGI. Univerzalita systému nabízí kompatibilitu 

se systémy, které podporují standardní protokoly síťové vrstvy. Prototyp systému 

byl testován při reálných experimentech probíhajících v prostorách Národního ústavu 

duševního zdraví. Při testech u reálných experimentů se vyrobený prototyp systému 

osvědčil jako srovnatelná metoda k metodě stávajícího řešení založeného na systému E-

prime.  

4.1 Návrh, realizace a vývoj prototypu systému 

V úvodu práce bylo potřeba zprovoznit síťovou komunikaci mezi sestavou Arduino Due 

společně s modulem pro síťovou komunikaci a síťovým prostředním, 

které v simulovaném případě tvořil počítač se síťovou kartu podporující rozhraní 

ethernet. Oficiálních knihoven pro programové prostředí Arduino pro tuto síťovou 

komunikaci existuje hned několik, a tak pro námi zvolený síťový modul bylo potřeba 

najít správnou knihovnu. Tento síťový modul je také pro Arduino energeticky náročný, 

a tak pouhé napájení Arduino desky z počítače (USB + 5 V) pro jeho stabilní funkčnost 

nestačí. Pokud je tedy k Arduino desce připojen síťový modul pro rozhraní ethernet, 

tak je nutné zajistit externí napájení Arduino desky přes konektor stejnosměrného 

napájení + 12 V. 

Použitá deska Arduino Due je velmi citlivá z hlediska vstupního digitálního signálu, 

obzvlášť pokud je na digitálním vstupu nastaven systém přerušení. To znamená, že pokud 

chceme využít tento systém přerušení, tak je nutné dodat na digitální vstup Arduino 

kvalitní digitální signál. Důvodem tohoto opatření je aby nedošlo k vícenásobnému 

spuštění funkce pro obsluhu přerušení v jedné časové události. V opačném případě 

reaguje mikroprocesor Arduina zaseknutím ve smyčce funkce pro obsluhu přerušení 

a celý systém časové synchronizace je do restartu mikroprocesoru nefunkční. U metody 

pomocí SNTP dotazu a UDP komunikace je tento problém pravděpodobně způsoben 

využitím knihoven pro UDP komunikaci uvnitř funkce pro obsluhu přerušení, 

které obsahují speciální proměnné pro dočasné uložení jednotlivých paketů. Pro zajištění 

nejvyšší možné přesnosti zaznamenání časové události jsou tyto knihovny pro UDP 
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komunikaci implementovány do funkce pro obsluhu přerušení. Tímto je docíleno efektu, 

že při spuštění systému přerušení se systém téměř okamžitě dotazuje cílové destinace 

neboli časového serveru na aktuální čas. U metody, která využívá časové synchronizace 

na základě TCP/IP komunikace, by tento problém znamenal nedodržení posloupnosti 

při odesílání jednotlivých zpráv viz obrázek 2.13 a tím i nefunkčnost této metody. 

Problém vícenásobného spuštění funkce pro obsluhu přerušení v jedné časové události 

je v této práci ošetřen pojistným mechanismem podmínek, které po aktivaci systému 

přerušení na daném vstupu na následujících 300 milisekund zablokují systém přerušení 

na vstupu, u kterého byl aktivován systém přerušení. Konkrétně u senzoru zvukových 

stimulů je tento problém vyřešen klopným obvodem RS, který je sestaven na základě 

obvodu NE555 viz obrázek 2.16.  

U senzoru stisku tlačítka tento problém v podobě falešného vícenásobného stisku 

nastal také, pokud byla tlačítka přímo zavedena na digitální vstupy Arduina, u kterých 

byl také nastaven systém přerušení. Zde se tento problém vyřešil aplikací elektronického 

obvodu, což lze vidět na obrázku 2.20, kde bylo pomocí kondenzátorů docíleno přesného 

logického stavu na výstupu obvodu. U senzoru obrazových stimulů se tento problém 

neobjevil. 

Na základě dílčích výsledků v podobě výroby a sestrojení prototypu systému 

je vyrobený systém srovnatelný se zařízením v článku [13]. Metoda realizovaná v práci 

[13] se liší ve využití platformy, která nenabízí tak perspektivní možnosti jako platforma 

Arduino. Tím, že je využita platforma Arduino, tak se systém může dál jednoduše rozvíjet 

přidáváním dalších senzorů nebo zlepšení řídícího programu. Z hlediska principu funkce 

je vyrobený prototyp systému také srovnatelný se systémem realizovaným v práci [10]. 

Systém vyrobený v práci [10] nabízí metody, která využívá přímé spojení se systémem 

E-prime. Z toho plyne, že systém realizovaný v práci [10] pracuje v závislosti 

na stimulačním systému oproti metodám navrhnutých v této práci. Vyrobený systém 

je také srovnatelný s prací [11]. Zde autoři využili stejnou platformu Arduino konkrétně 

model Uno, který je méně výkonný a nabízí méně možností pro vstupy v podobě 

jednotlivých senzorů než u modelu Arduino Due využitého v této práci. Dále realizované 

metody v této práci využívají oproti systému [11] standardní protokoly síťové vrstvy. 

Limitací realizovaného prototypu systému může být napěťová úroveň použité logiky 

u mikrokontroléru Arduino Due, která je 3,3 V. Některé komerčně dostupné součástky 

pro výrobu senzorů pracují s napěťovou úrovní 5 V, a tak je třeba senzor přizpůsobit 

požadavkům Arduino z hlediska jeho vstupů. Další limitací vyrobeného systému, 

je vstupní konektor pro senzor stisku tlačítka, který nabízí pouze čtyři tlačítka. Vstupní 

konektor nemusí být kompatibilní s různými tlačítky.  
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4.2 Měření se systémem EGI AV testerem 

Problémy zmiňované v předešlé podkapitole v podobě komplikované registrace 

zvukového stimulu se objevily i u samotného měřícího systému EGI AV tester. Systém 

EGI AV tester byl citlivý na amplitudu zvukového signálu zejména, když se hlasitost 

na zařízení produkující zvukové stimuly nastavila na nejvyšší možnou hodnotu.  

Z tohoto důvodu musela být hlasitost přizpůsobena systému EGI AV tester. Systém 

realizovaný v této práci na základě platformy Arduino naopak díky svým pojistným 

mechanismům tyto problémy neměl. Z výsledků měření se systémem EGI AV tester 

vychází, že z realizovaných metod v této práci se lépe osvědčila metoda, která využívá 

SNTP zprávu a UDP komunikaci. Tento závěr vychází z obrázku 3.7 a 3.8, kde můžeme 

pozorovat u metody SNTP zprávy kompaktnější rozložení časových diferencí s menším 

rozptylem než u alternativní metody, která využívá TCP/IP komunikaci. Na druhou stranu 

podle minimálních hodnot časové diference v tabulce 2 můžeme tvrdit, že metoda TCP/IP 

komunikace dokáže být velmi rychlá, ale také dle výsledku testu Kruskall-Wallis 

na obrázku 3.10 má tato metoda větší mezikvartilové rozpětí hodnot časové diference 

než tomu je u metody SNTP dotazu. Také počet odlehlých hodnot je větší u metody 

TCP/IP komunikace než u metody SNTP dotazu. Tyto odlehlé hodnoty mají největší 

podíl na nepřesnosti systému, protože se objevují náhodně a nedají se odhadnout 

například pomoci směrodatné odchylky nebo na základě mezikvartilového rozpětí. 

Srovnáním realizovaných metod se stávajícím systémem, který pracuje na základě 

programového prostředí E-prime, můžeme tvrdit, že dle Kruskall-Wallis testu se časové 

diference systému E-prime liší od hodnot časových diferencí na hladině 

významnosti 0,01. Ačkoliv je pro metodu E-prime mezikvartilové rozpětí nejmenší 

(obrázek 3.10), tak má tato metoda významné množství odlehlých hodnot. Toto množství 

odlehlých hodnot tvoří 20 % z celkového objemu časových diferencí viz tabulka 3.1. 

Nejmenší množství odlehlých hodnot nabízí metoda využívající SNTP dotaz. Množství 

odlehlých hodnot tvoří 0,1 % z celkového množství časových diferencí. Na základě těchto 

zjištění můžeme tvrdit, že u metody, která využívá SNTP dotaz, lze časové latence 

odhadnout nejpřesněji. Také alternativní metoda využívající UDP komunikaci s časovou 

synchronizací se systémem EGI má menší podíl odlehlých hodnot časových diferencí 

než je tomu u metody stávajícího řešení E-prime viz tabulka 3.1. 

Z důvodů využití systému EGI AV tester jako reference při měření časové latence, 

tak nebyla nalezena metoda, která by byla relevantně srovnatelnou s realizovanými 

metodami v této práci. Pro relevantní srovnání by museli být zaručeny stejné podmínky 

při měření. Měření se systémem EGI AV tester plní v této práci především roli validace 

sestrojeného systému. To může být limitací využití systému EGI AV tester jako reference. 

Systém EGI AV tester je kompatibilní pouze se systémy od výrobce EGI a to může 

být další nevýhodou této validace.  
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4.3 Experimentální část 

V experimentální části byl systém časové synchronizace testován při běžném provozu 

EEG laboratoře na probíhajícím experimentu „p300“, který je součástí studií ESO 

a CHEMOBRAIN při Národním ústavu duševního zdraví. Při tomto experimentu 

byl zapojený stávající systém, který silně interferoval s alternativní metodou, která 

využívá časovou synchronizaci a TCP/IP komunikaci. Z tohoto důvodu byla zvolena 

metoda časové synchronizace pomocí řešení dotazu SNTP a UDP komunikace, 

aby nedošlo k narušení průběhu experimentu a byly zachovány stejné podmínky pro 

stávající řešení E-prime a metodu realizovanou v této práci. Experiment „p300“ je 

v prostředí laboratoří NUDZ z hlediska časové synchronizace nejlépe zavedený. Z tohoto 

důvodu jsme se rozhodli využít tento experiment jako referenci pro validaci nově 

vzniklého univerzálního řešení. Alternativní řešení využívající TCP/IP komunikaci 

fakticky realizuje experimentální protokol ECI, který byl vyvinut výrobcem EGI. Tato 

metoda je tedy na rozdíl od metody využívající SNTP dotaz plně integrována do 

experimentálního měřícího systému EEG od výrobce EGI. 

Na obrázku 3.11 a 3.12 lze vidět výsledky analýzy reálného experimentu z hlediska 

stávajícího řešení (červená křivka) a metody realizované v této práci (modrá křivka). 

Obě křivky jsou od sebe posunuty z hlediska horizontální časové osy. Příčina 

tohoto posunu vychází z rozdílnosti obou metod, protože EEG data jsou segmentována 

na základě časů, které obě metody zaznamenaly v daných událostech. Z toho vychází, 

že se tyto časy liší, a tak jsou křivky od sebe posunuty o tento rozdíl. Z výsledků reálného 

experimentu vyplývá, že obě metody pracují velmi podobně a jsou schopny poskytnout 

relevantní data v podobě časů jednotlivých událostí. Na obrázku 3.11 lze vidět výsledek 

analýzy experimentu „p300“ v okolí standardních tónů na elektrodě Cz (referenční 

elektroda) pro testovaný subjekt A. Zde lze pozorovat evokovaný potenciál n100. 

To odpovídá předpokladu, že evokovaný potenciál n100 se objevuje po každé zvukové 

stimulaci. Na obrázku 3.12 lze vidět výsledek analýzy experimentu „p300“ v okolí 

deviantních tónů na elektrodě Cz pro testovaný subjekt A. Zde můžeme pozorovat mimo 

evokovaného potenciálu n100 také evokovaný potenciál p300, který v okolí deviantních 

tónů očekáváme. Výskyt těchto evokovaných potenciálu odpovídá původním teoretickým 

předpokladům. 

Obrázek 3.13 popisuje topografické rozložení hodnot amplitudy napětí v místě 

amplitudy evokovaného potenciálu n100. Topografické rozložení hodnot odpovídá 

anatomickému místu zdroje evokovaného potenciálu n100. Obrázek 3.14 popisuje 

topografické rozložení hodnot amplitudy napětí v místě amplitudy evokovaného 

potenciálu p300. V tomto obrázku je možné vidět, že zdroj evokovaného potenciálu 

je v anatomických místech, kde ho očekáváme. Ve frontální oblasti se zdroje potenciálů 

nenalézají. To znamená, že zdroj potenciálů náleží evokovanému potenciálu p300. 

V opačném případě kdyby se zdroje potenciálů nalézaly ve frontální oblasti, 

tak by se jednalo spíše o artefakty způsobené mrknutím oka. Pro účely vytvoření 
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topografických map byly použité hodnoty napětí z elektrod, které nebyly zatížené vlivem 

externího rušení. Elektrody s vysokým zatížením externího rušení byly odstraněny 

na základě zvýšené hodnoty odporu daných elektrod. Informace o odporech jednotlivých 

elektrod byla součástí nahrávaných EEG záznamů 

Pro vyhodnocení kvality zaznamenání jednotlivých evokovaných potenciálů 

se použil výpočet SNR pro všechny testované subjekty, kterých bylo dohromady sedm. 

Z výsledků z tabulky 3.2 a obrázků 3.15 a 3.16 vyplývá, že hodnoty SNR evokovaného 

potenciálu n100 se pro metodu realizovanou v této práci a metodu stávajícího řešení 

výrazně neliší. Podobné výsledky metody realizované v této práci a metody stávajícího 

řešení z hlediska hodnot SNR můžeme pozorovat i u evokovaného potenciálu p300 

na základě tabulky 3.3 a obrázku 3.17. Hodnoty SNR pro evokované potenciály n100 

a p300 dosahují hodnot jedné až dvou desítek decibelů. Tyto hodnoty vypovídají o kvalitě 

užitečné složky signálu. Kdyby se tyto hodnoty limitně blížily k nule, znamenalo by to, 

že zobrazené evokované potenciály by odpovídaly šumu v pozadí signálu. 

Z hlediska statistického porovnání hodnot SNR vypočítaných na základě metody 

stávajícího řešení E-prime a na základě metody využívající SNTP dotaz byl využit 

neparametrický dvouvýběrový Wilcoxonův test. Výsledkem testu je, že na hladině 

významnosti 0,05 nelze zamítnout nulová hypotéza, že hodnoty SNR obou metod mají 

stejný medián. V tabulce 3.4 lze vyčíst p hodnoty u jednotlivých srovnání podle 

evokovaného potenciálu. Vysoké p hodnoty u evokovaného potenciálu n100 značí, 

že data jsou si z hlediska mediánů velmi podobné. 

Slabou stránkou této analýzy pomoci Wilcoxonova testu je nízký počet testovaných 

subjektů. Na výsledné hodnoty SNR a jejich rozdílnost má vliv mimo jiné i variabilita 

testovaných subjektů. Protože se jedná o pilotní měření systému, tak není k dispozici 

zatím dostatečné množství naměřených subjektů. Z tohoto důvodu nelze dostatečně 

důvěrně ověřit, která metoda nabízí z hlediska vypočtených hodnot SNR lepší výsledek. 

Na druhou stranu, na základě výsledků z experimentální části je možné tvrdit, 

že systém realizovaný v této práci je schopný své funkce v běžném provozu laboratoře 

a z hlediska výsledků je srovnatelný se systémem stávajícího řešení E-prime. Výhodou 

tohoto realizovaného systému, který využívá platformu Arduino, oproti stávajícímu 

řešení je nezávislost a automatická funkce, která nevyžaduje kalibraci a složité nastavení 

z hlediska uživatele.  

4.4 Možný vývoj a rozvoj systému 

Výhoda navržených metod a systému může být mimo jiné možnost využití s jakýmkoliv 

systémem, který podporuje síťový časový protokol při použití metody řešení pomocí 

SNTP dotazu a UDP komunikace. Další výhodou navrhnutého prototypu systému může 

být jeho univerzalita a možnost snadné replikace. Prototyp systému je založen 

na standardních protokolech síťové vrstvy a pracuje nezávisle na systému, 
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který prezentuje jednotlivé stimuly. Tímto je dosaženo univerzality a možnosti využití 

prototypu systému nejen na měřících systémem EEG od výrobce EGI, ale na kterémkoliv 

měřícím systému EEG, který podporuje standardní protokoly síťové vrstvy. 

Z hlediska experimentálního využití by bylo vhodné naměřit více testovaných 

subjektů do výsledné analýzy hodnot SNR pro tvorbu rozsáhlejší statistické analýzy. 

Protože se jedná o prototyp systému, je v plánu do budoucna jeho možný vývoj 

a rozvoj, který by znamenal například zdokonalení elektronických obvodů jednotlivých 

senzorů nebo zdokonalení řídícího programu Arduina. Vyrobený systém by se mohl 

zdokonalit přidáním dalších senzorů a tím by se zvýšila i jeho perspektiva a možnost 

velkoplošného využití. Systém je navrhnut tak, aby se mohl jednoduše rozvíjet a vyvíjet, 

čehož bylo docíleno využitím platformy Arduino.  
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5 Závěr 

Na základě platformy Arduino byl navrhnut a realizován prototyp systému pro časovou 

synchronizaci událostí pro analýzu evokovaných potenciálů EEG. Prototyp systému 

provádí časovou synchronizaci na základě obrazového nebo zvukového stimulu. Prototyp 

systému dále provádí časovou synchronizaci na základě stisknutí tlačítka. Vyvinutý 

prototyp nabízí dvě metody časové synchronizace s EEG záznamem. Prototyp systému 

byl validován na zařízení EGI AV tester a výsledky měření byly statisticky vyhodnoceny 

a porovnány se systémem stávajícího řešení, kde se ukázala metoda využívající SNTP 

dotaz jako nejpřesnější řešení z hlediska časové synchronizace. Vytvořený prototyp 

systému byl testován při měření reálných experimentů v NUDZ na sedmi dobrovolnících. 

Výsledek měření byl porovnán s výsledkem metody stávajícího řešení E-prime. Metoda 

stávajícího řešení E-prime a metoda využívající SNTP dotaz z hlediska kvantitativního 

srovnání dodávají srovnatelné výsledky hodnot SNR.  

Výsledkem práce je nezávislý systém pro časovou synchronizaci, který je 

kompatibilním se systémem EGI pro měření EEG. Součástí práce byl návrh a posléze 

výroba jednotlivých elektronických obvodů pro snímání obrazového stimulu, zvukového 

stimulu a stisku tlačítka. Vyrobený systém je již funkční součástí laboratoře EEG 

a je nedílnou součástí při měření jednotlivých experimentů.  
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Příloha A: Obsah přiloženého CD 

- Abstrakt česky 

- Abstrakt anglicky 

- Klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

- Zadání diplomové práce 

- Elektronické verze diplomové práce 

- Adresář zdrojové kódy 

Adresář zdrojové kódy obsahuje zdrojové kódy k řídícím programům Arduino Due 

vytvořených v rámci této práce. 


