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1. Introducere
1.1 Aspecte generale
Apariţia şi evoluţia roboţilor a determinat înlocuirea cu aceştia a persoanelor în cadrul
proceselor repetitive sau a celor periculoase pe care oamenii nu le pot efectua, sau pe care
preferă să nu le efectueze. Robotica a evoluat de la domeniul principal, cel al industriei de
fabricaţie, către unele în care operaţiile sunt mai puţin repetitive şi mediile de lucru nestructurate,
precum explorarea oceanelor şi a spaţiului, chirurgie medicală sau asistarea persoanelor în
vârstă. Domeniul roboticii este unul interdisciplinar, implicând cunoştinţe din fizică, informatică,
matematică, biologie şi chiar literatură. Cercetări în domeniul aplicaţiilor de asistare a
persoanelor în vârstă sau cu dizabilităţi au condus la dezvoltarea de scaune cu rotile pentru
facilitarea deplasării sau a unora având un braţ robotic ataşat utilizat pentru hrănire.
Sistemele de interacţiune bazate pe utilizarea biopotenţialelor sunt folosite cu precădere
de persoanele cu dizabilităţi severe care nu pot utiliza căile de control normale, precum mişcarea
membrelor sau vorbirea. Aceste sisteme au fost utilizate cu succes în cadrul aplicaţiilor de
scriere, control al unui cursor pe un monitor, navigare pe Internet, control al unui braţ robotic sau
a unui scaun cu rotile. De asemenea, acest domeniu este unul interdisciplinar implicând
cunosţinţe din matematică, procesare de semnale, neuroştiinţe, ştiinţa calculatoarelor şi
psihologie.
Realitatea virtuală este un alt domeniu de actualitate, care oferă o simulare cât mai
apropiată a realităţii astfel încât participantul poate căpăta impresia de prezenţă fizică în locuri şi
situaţii pe care nu le-a mai întâlnit până la momentul utilizării. Este oferită astfel posibilitatea
efectuării de teste prin intermediul unor dispozitive sau medii de lucru virtuale, modelate
conform celor reale, la costuri şi timpi de implementare reduse.
Prin asocierea celor trei domenii menţionate anterior au fost dezvoltate sisteme de
asistare a persoanelor cu dizabilităţi severe, precum scleroză laterală amiotrofică sau boala
neuronului motor, urmărindu-se facilitarea vieţii de zi cu zi a acestora şi oferirea unui grad de
independenţă sporit. În contextul roboticii putem menţiona controlul unui braţ robotic utilizat
pentru hrănire sau a unui scaun cu rotile utilizat
pentru navigare. Comenzile trimise către aceste
sisteme
sunt
interpretate
prin
analiza
biopotenţialelor utilizatorului, fiind oferită astfel o
metodă alternativă de control. Interdisciplinaritatea
celor trei domenii reprezintă punctul cheie în
concepţia, dezvoltarea şi implementarea unor
sisteme cât mai avansate care să poată oferi un grad
cât mai ridicat de independenţă acestei categorii de
persoane. Cele două domenii ale roboticii şi
sistemelor de interacţiune bazate pe utilizarea
biopotenţialelor pot fi utilizate într-o primă fază de
Fig. 1.1 Evidențierea domeniilor
testare în medii virtuale şi ulterior conform
abordate în cercetările efectuate
rezultatelor obţinute fiind posibilă portarea către
pentru
elaborarea tezei de doctorat
domeniul real. Astfel, prezenta lucrare urmărește
integrarea cunosțintelor din cele trei domenii ale
roboticii, realității virtuale și a celor bazate pe utilizarea biopotențialelor în cadrul unei serii de
interfețe care să faciliteze procesul de comunicație și control pentru persoanele cu dizabilități. În
Figura 1.1 este ilustrat în mod grafic relația dintre cele trei domenii, fiind evidențiate cele
abordate în cadrul cercetărilor efectuate pentru elaborarea prezentei teze de doctorat.
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Studiile prezentate în continure în această lucrare aduc contribuţii la implementarea unor
algoritmi de identificare şi clasificare, şi la îmbunătăţirea unor metode de prezentare a stimulilor
vizuali utilizaţi pentru aplicaţii de scriere şi nu numai, în scopul utilizării roboţilor pentru
aplicaţii de navigare şi manipulare.

1.2 Obiectivele cercetării
Obiectivul principal al tezei de doctorat este studiul, concepţia, dezvoltarea,
implementarea şi evaluarea unui set de interfeţe bazate pe utilizarea biopotenţialelor cu
aplicabilitate în domeniul realităţii virtuale şi a roboticii.
Obiective specifice:
 analiza bibliografică asupra cercetărilor teoretice şi experimentale în domeniul
sistemelor de interacţiune bazate pe utilizarea biopotenţialelor;
 concepţia, dezvoltarea, implementarea şi evaluarea unei interfeţe de navigare în
medii virtuale prin intermediul semnalelor EOG;
 concepţia, dezvoltarea, implementarea şi evaluarea unei interfeţe hibride de
scriere care să îmbunătăţească parametrul de rată de transfer a informaţiei;
 implementarea şi testarea unei interfeţe de navigare a unui robot mobil în medii
reale prin intermediul semnalelor EOG;
 evaluarea parametrilor de performanţă ai unei interfeţe bazate pe utilizarea
semnalelor EOG.

1.3 Structura şi conţinutul tezei de doctorat
În Capitolul 1, Introducere, sunt prezentate aspecte generale privind domeniul de studiu
abordat în această teză de doctorat. Este prezentată şi justificată tematica abordată, pornindu-se
de la ideea îmbunătăţirii ratelor de transfer de bit pentru interfeţele BCI şi a parametrilor de
performanţă privind interfeţele om-maşină bazate pe utilizarea semnalelor EOG. Abordarea
interfeţelor om-maşină bazate pe biopotenţiale este prezentată în contextul aplicaţiilor de
realitate virtuală cu aplicabilitate în domeniul roboticii. Este definit, în continuare, obiectivul
principal al tezei: studiul, concepţia, dezvoltarea, implementarea şi evaluarea unui set de
interfeţe bazate pe utilizarea biopotenţialelor cu aplicabilitate în domeniul realităţii virtuale şi a
roboticii, precum şi obiectivele specifice: analiză critică a stadiului actual al cercetărilor în
domeniul ales; concepţia, dezvoltarea, implementarea şi testarea unei interfeţe de navigare în
medii virtuale prin intermediul semnalelor EOG; concepţia, dezvoltarea, implementarea şi
testarea unei interfeţe hibride de scriere care să îmbunătăţească parametrul de rată de transfer a
informaţiei; implementarea şi testarea unei interfeţe de navigare în medii reale prin intermediul
semnalelor EOG; evaluarea parametrilor de performanţă ai unei interfeţe bazate pe utilizarea
semnalelor EOG.
În Capitolul 2, Stadiul actual al sistemelor de interacţiune om-maşină bazate pe
utilizarea biopotenţialelor EEG şi EOG, sunt prezentate sintetic aspecte privind structura unui
sistem BCI şi a celor care utilizează semnalele EOG ca semnale de control. Interfeţele de
comunicaţie om-maşină bazate pe biopotenţiale implică utilizarea cunoştinţelor dintr-o gamă
largă de domenii precum ştiinţa calculatoarelor, procesare de semnal, neuroştiinţe, statistică şi
psihologie. Multidisciplinaritatea acestor interfeţe determină şi complexitatea ridicată de
concepţie, modelare şi implementare a unui astfel de sistem. În cadrul capitolului sunt prezentate
pe larg etapele de funcţionare a acestor sisteme, fiind efectuată şi analiza critică a rezultatelor
obţinute în diversele activităţi de cercetare întreprinse.
Analiza este efectuată separat pentru semnalele EEG şi EOG, cele EEG fiind încadrate
conform literaturii de specialitate în interfeţele BCI. Conform analizei critice a interfeţelor BCI
şi a celor care utilizează semnalele EOG vor fi delimitate problematicile actuale care sunt
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propuse spre rezolvare de prezenta cercetare. Astfel, este evidenţiată lipsa unui studiu care să
prezinte parametrii de performanţă ai unei interfeţe om-maşină/om-computer EOG prin
comparaţie cu interfeţele tipice de control precum tastatură, mouse sau joystick. De asemenea, în
cadrul interfeţelor BCI sunt identificate probleme privind ratele de transfer a informaţiei,
acurateţea de clasificare şi metoda de prezentare a stimulilor pentru aplicaţiile de scriere prin
intermediul potenţialelor EEG-P300. În consecinţă, se impune concepţia şi implementarea unui
sistem de interacţiune om-maşină care să permită evaluarea parametrilor de performanţă ai
interfeţelor EOG. Considerând interfeţele BCI, se va urmări modelarea unei metode de
prezentare a stimulilor prin intermediul căreia parametrii de rată de transfer a informaţiei şi
acurateţe de clasificare să fie îmbunătăţiţi.
În Capitolul 3, Planul cercetării privind dezvoltarea unui set de interfețe destinate
aplicațiilor de robotică, sunt prezentate etapele cercetării care vor conduce la elaborarea tezei de
doctorat. De asemenea, sunt prezetate pe scurt mediile de dezvoltare și proiectare care au facilitat
implementarea programelor de control și modelarea obiectelor grafice utilizate în cadrul
cercetărilor efectuate. Astfel, sunt prezentate mediile de dezvoltare Matlab/Simulink și Microsoft
Visual C++, programul de animație 3dsMax, suita software CATIA și platforma de realitate
virtuală XVR.
În Capitolul 4, Interfaţă EOG pentru aplicaţii de navigare, este prezentat un studiu
pentru determinarea parametrilor de performanţă ai unei interfeţe bazate pe semnale EOG, fiind
descrise pe larg metodologia de cercetare şi soluţia propusă pentru implementare şi evaluare.
Pentru identificarea şi clasificarea mişcărilor ochilor este modelat şi implementat un algoritm
bazat pe un set de reguli fuzzy şi un automat finit determinist. Mişcările sacadate sunt
considerate ca fiind relevante, în timp ce blink-urile şi wink-urile sunt clasificate ca şi artefacte
fiind implicit rejectate în procesul de clasificare. Parametrii de performanţă ai interfeţei EOG
sunt evaluaţi prin compararea rezultatelor obţinute pentru un task de navigare folosind metodele
de intrare (input) tastatură, mouse şi joystick.
În Capitolul 5, Interfaţă hibridă creier-computer pentru aplicaţii de scriere, este
modelată o interfaţă în care sunt utilizate semnalele EOG şi EEG pentru facilitarea procesului de
scriere prin intermediul biopotenţialelor. Aplicaţiile de scriere prin intermediul potenţialelor
P300 utilizează o matrice în care sunt incluse caractere alfanumerice şi comenzi, elementele
componente fiind aprinse la momente bine definite de timp conform unei paradigme de
prezentare. Pornind de la aceste considerente este propusă şi modelată o paradigmă modificată,
urmărindu-se îmbunătăţirea parametrilor de performanţă ai interfeţei de scriere. Elementele
matricei sunt împărţite în două zone virtuale, ‚stânga’ şi ‚dreapta’, care vor fi identificate prin
intermediul semnalelor EOG, procesul final de selecţie al unui caracter sau a unei comenzi fiind
efectuat prin intermediul potenţialelor P300. Clasificarea semnalelor este efectuată prin
intermediul unei analize discriminatorii liniare. Performanţele paradigmei propuse de prezentare
a stimulilor sunt evaluate prin comparaţie cu rezultatele obţinute pentru paradigma
„checkerboard”, ambele fiind evaluate pentru scrierea unui text cu lungimea de 16 caractere.
În Capitolul 6, Aplicaţii în robotică, sunt concepute şi realizate 4 aplicaţii de robotică
prin intermediul cărora sunt controlate un braţ robotic abstract, un braţ robotic virtual modelat
conform parametrilor fizici reali ai manipulatorului PowerCube, un robot mobil sau o casă
inteligentă virtuală. Realitatea virtuală prezintă avantaje din punct de vedere al modelării,
implementării şi testării unor scenarii din mediul real, prezentând un cost scăzut de implementare
şi implicit evitarea posibilelor stricăciuni care pot fi aduse dispozitivelor reale. Este facilitată
astfel evaluarea cât mai bună a interacţiunii, în urma rezultatelor obţinute fiind luată o decizie
asupra unei implementări într-un mediu real. În primul subcapitol sunt evaluate două paradigme
de control a unui braţ robotic abstract pentru selecţia unor obiecte plasate în 4 locaţii fixe dintrun mediu virtual. Studiul efectuat reprezintă activitatea de cercetare preliminară a tezei de faţă
privind utilizarea semnalelor EOG în interfeţele om-maşină. Ulterior prin îmbinarea rezultatelor
obținute pentru cercetările aferente capitolelor anterioare sunt modelate, implementate și
11

Utilizarea biopotențialelor în interfețele om-mașină pentru aplicații de robotică
evaluate o aplicație de navigare în medii reale prin intermediul semnalelor EOG, una de control a
unui braț robotic virtual sau o casă inteligentă virtuală.
În Capitolul 7, Concluzii finale, contribuţii proprii, valorificarea rezultatelor şi noi
direcţii de cercetare, sunt prezentate concluziile finale, contribuţiile personale, diseminarea
rezultatelor ştiinţifice obţinute în urma studiului, precum şi direcţiile viitoare de cercetare în
domeniul tezei de doctorat abordat. Dintre contribuţiile proprii pot fi enumerate:
 conceperea, dezvoltarea şi implementarea unui algoritm de identificare a mişcărilor
sacadate, a blink-urilor şi a wink-urilor;
 conceperea, dezvoltarea şi implementarea unei interfeţe de navigare într-un mediu
virtual prin intermediul semnalelor EOG;
 modelarea unui mediu virtual pentru evaluarea comparativă a numărului de comenzi
şi timp de completare pentru interfeţele de intrare tastatură, mouse, joystick şi EOG;
 conceperea, dezvoltarea şi implementarea unei paradigme hibride de prezentare a
stimulilor P300;
 conceperea, dezvoltarea şi implementarea unei aplicaţii de scriere prin intermediul
paradigmei hibride de prezentare a stimulilor P300;
 îmbunătăţirea ratelor de transfer a informaţiei și a ratei de bit practică pentru o
aplicaţie de scriere prin intermediul biopotenţialelor utilizatorului;
 dezvoltarea şi testarea unei interfeţe de control a unui braţ robotic serial pentru taskuri de manipulare asistată;
 dezvoltarea şi implementarea unei interfeţe de control a unei case inteligente pentru
persoanele cu dizabilităţi severe;
 implementarea unui sistem de navigare a unui robot mobil prin intermediul
semnalelor EOG.
Prin atingerea obiectivelor propuse, acestă teză aduce contribuții originale în direcția
dezvoltării interfețelor de comunicație și control om-mașină. Cercetările prezentate în lucrarea de
față contribuie la diversificarea modalităților în care un utilizator uman poate interacționa cu un
robot sau cu un calculator prin intermediul biopotențialelor, accentul fiind pus pe îmbunătățirea
parametrilor de performanță, reprezentați de acuratețea de clasificare a biopotențialelor și de rata
de transfer a informației.
Conform „Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, 2007-2013, PNII”
tematica cercetărilor abordate de această teză de doctorat se încadrează în axa prioritară
„Tehnologia Informației și Comunicați - Inteligență artificială, robotică și sisteme autonome
avansate” și subdomeniul „Dezvoltarea de sisteme de interacțiune naturală om-calculator
minimal dependente de universul discursului”.
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2. Sisteme de interacţiune om-maşină bazate pe utilizarea
semnalelor EEG şi EOG. Stadiul actual
2.1 Introducere
Sistemele de interacţiune om-maşină bazate pe utilizarea biopotenţialelor au ca scop final
oferirea unor canale alternative de comunicaţie şi control persoanelor cu dizabilităţi severe sau
unele suplimentare pentru cele clinic sănătoase. În anul 1929 Hans Berger a efectuat primele
experimente de electroencefalografie (EEG) pe oameni conducând la ideea de utilizare a
activităţii creierului ca un canal de comunicaţie suplimentar [Berger, 1929]. Cu toate acestea
primul sistem de interacţiune creier-computer (Brain-Computer Interface - BCI) a apărut abia în
anul 1973 [Vidal, 1973].

Fig. 2.1 Arhitectura tipică a unui sistem de interacţiune om-maşină bazat pe utilizarea
biopotenţialelor
Prin generalizare, structura unui sistem de interacţiune om-maşină bazat pe utilizarea
biopotenţialelor este prezentată în Figura 2.1. O astfel de interfaţă presupune înregistrarea
biopotenţialelor prin intermediul unui dispozitiv de achiziţie, procesarea acestora prin metode
specifice, şi în final asocierea lor cu un set de comenzi în cadrul aplicaţiei implementate.
Particularităţile fiecărui bloc component sunt prezentate în cadrul subcapitolelor.
Prezentul capitol oferă detalii asupra sistemelor de interacţiune bazate pe utilizarea semnalelor
electrofiziologice EEG şi EOG (electrooculografie), acestea constituind şi domeniul de cercetare
al tezei de doctorat.
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2.2 Sisteme BCI
Un sistem BCI este definit ca fiind “un canal de comunicaţie şi control care nu depinde
de canalele de ieşire normale ale creierului reprezentate de nervii şi muşchii periferici”
[Wolpaw, 2002]. Mesajele şi comenzile
transmise către sistemul BCI sunt codate
În cazul persoanelor
în
creierul
utilizatorului,
acesta
sănătoase zona
“producând” diverse stări mentale, în timp
cortexului motor a
ce activitatea creierului este măsurată şi
creierul trimite comenzi
interpretată de către sistem. Un sistem
de control mușchilor
BCI este un canal de comunicaţie între
prin intermediul
creier şi lumea exterioară, acesta oferind
măduvei spinării
un canal special de comunicaţie şi control
persoanelor cu dizabilităţi, dar şi unul
suplimentar celor clinic sănătoase. Astfel,
În cazul unor persoane
doar prin modificarea voluntară a
cu dizabilități calea este
activităţii propriului său creier utilizatorul
întreruptă. aceste
sistemului poate să trimită comenzi unui
persoane neavând
dispozitiv electronic. O dată cu apariţia
posibilitatea de a mai
controla mușchii (ex.
primei interfeţe BCI numeroase sisteme
secționare a măduvei
prototip au fost propuse şi testate. Astfel,
spinării)
principala direcţie de cercetare a fost
asupra domeniului medical şi a reabilitării,
dar au fost efectuate studii şi în domeniile
realităţii virtuale şi a aplicaţiilor
O soluție cercetată
multimedia.
urmărește măsurarea
Prototiparea unui sistem BCI este
activității creierului prin
multidisciplinară implicând utilizarea
intermediul unui set de
electrozi. Semnalele
cunoştinţelor din domenii precum
înregistrate sunt
neuroştiinţe, procesare de semnal,
decodificate și
informatică, ştiinţa calculatoarelor şi
transformate
în comenzi
psihologie. Principiul de funcţionare al
de control a mușchilor,
unui sistem BCI este prezentat în Figura
neuroprotezelor sau a
2.2 unde se poate observa faptul că o
unui computer
persoană care a suferit o leziune a
Fig. 2.2 Principiul general de funcționare a
măduvei
spinării
poate
continua
sistemelor BCI [www-BMI]
activităţile sale obişnuite prin intermediul
unei interfeţe BCI. Astfel, persoane afectate de scleroză amiotrofică laterală (ALS), secţionare a
măduvei spinării sau accident vascular cerebral pot să comunice cu celelalte persoane prin
intermediul acestor sisteme.

2.2.1 Arhitectura unui sistem BCI
Sistemele BCI sunt bazate pe înregistrarea activităţii electrice a creierului utilizatorului
(Secţiunea 2.2.2) și interpretarea acesteia pentru generarea de comenzi de comunicație și control.
Astfel, semnalele înregistrate vor fi preprocesate (Secţiunea 2.2.3) şi vor fi extrase caracteristici
ale acestora (Secţiunea 2.2.4), ulterior fiind clasificate (Secţiunea 2.2.5) și translatarea în
comenzi utilizate pentru controlul unui braţ robotic, a unui computer, etc. (Secţiunea 2.2.6).
Fluxul datelor în sistem este evidențiat în Figura 2.3 care prezintă arhitectura generală a unui
sistem BCI. Pot fi diferenţiate un număr de 5 faze importante în proiectarea unui astfel de sistem
dar, blocurile „preprocesare”, „extragerea caracteristicilor” şi „clasificarea” pot fi grupate într-o
singură componentă majoră a sistemului „Procesarea semnalelor” care are rolul de a converti
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semnalele neurofiziologice în semnale de control utilizate în cadrul aplicaţiilor implementate. De
asemenea, în unele sisteme unele dintre blocuri pot fi concatenate într-un singur bloc care va
prelua funcționalitățile acestora.

Fig. 2.3 Arhitectura tipică a unui sistem BCI

2.2.2 Măsurarea activităţii creierului
În cadrul aplicaţiilor sistemelor BCI au fost propuse şi utilizate mai multe metode de
măsurare a activităţii creierului. Printre acestea putem enumera: imagistica prin rezonanţă
magnetică (fMRI - functional magnetic resonance imaging), magnetoencefalografia (MEG),
spectroscopie funcțională aproape de infra-roșu (fNIRS - functional near-infrared spectroscopy),
electrocorticografia (ECoG), EEG şi înregistrarea prin intermediul electrozilor implantaţi în
materia cenuşie a creierului. Înregistrarea directă a activității neuronilor poate fi împărțită în mai
Tabel 2.1 Proprietățile metodelor de neuroimagistică
Metoda

Activitatea
măsurată

Rezoluție
Rezoluție spațială
temporală

EEG

Electrică

~1 ms

~1 cm

Directă

MEG

Magnetică

~1 ms

~1 cm

Directă

fMRI

Metabolică

~1 s

~1 mm

Indirectă

fNIRS

Metabolică

~100 ms

~1 mm

Indirectă

ECoG
Înregistrarea
activității
neuronilor

Electrică

~5 ms

Directă

Electrică

~1 ms

~1 cm
~600 µm (LFP)
~10 µm (SUR)
~10 µm (MUR)
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Tipul de
măsurare

Directă

Locația de
Portabilitate
măsurare
NonPortabil
invazivă
NonNon-portabil
invazivă
NonNon-portabil
invazivă
NonPortabil
invazivă
Invazivă
Portabil
Invazivă

Portabil
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multe metode: potențiale local (local field potential - LFP), înregistrarea unei singure unități
(single-unit recording - SUR) sau înregistrarea mai multor unități (multi-unit recording - MUR).
Metodele menţionate prezintă diferenţe din punct de vedere al calităţii semnalelor achiziţionate,
cost şi dimensiune. Câteva detalii asupra particularităților fiecărei metodă sunt prezentate în
Tabelul 2.1. Astfel, metoda EEG este una dintre cele mai accesibile din punct de vedere al
costurilor şi al dimensiunilor, fiind una dintre cele mai utilizate metode pentru înregistrarea
activităţii electrice a creierului.

2.2.2.1 Electroencefalografie
Primele înregistrări EEG pe subiecţi umani au fost efectuate în anul 1924 de către Hans
Berger, descoperirea lui fiind publicată în anul 1929 [Berger, 1929]. În Figura 2.4 pot fi
observate semnalele obţinute pentru o înregistrare EEG pentru un pacient clinic sănătos.
Electroencefalografia măsoară activitatea electrică generată de creier prin intermediul
electrozilor plasaţi pe scalpul utilizatorului [Wolpaw, 2002].
Semnalele
înregistrate
prin
intermediul acestei metode sunt de
ordinul
microvolţilor
fiind
necesară o pre-amplificare a
acestora. Înregistrarea semnalelor
se face în mod tipic utilizând un
număr între 1 şi 256 de electrozi
poziţionaţi pe scalpul utilizatorului
folosind un gel conductor şi o
cască specială care să îi menţină
fixaţi pe toată durata înregistrării.
Gelul
conductor
facilitează Fig. 2.4 Exemplu de semnale obţinute pentru o înregistrare
EEG
achiziția semnalelor și face
conexiunea dintre electrod şi
scalpul utilizatorului. Electrozii sunt plasaţi şi denumiţi în concordanţă cu un model standard,
denumit sistemul 10/20 (vezi Figura 2.5). Sistemul conţinea iniţial doar 19 electrozi, dar a fost
ulterior modificat astfel încât mai mulţi electrozi să poată fi utilizaţi [AES, 1991]. Astfel, între
fiecare interval dintre distanțele de 10% și 20% au fost introduși electrozi, având astfel o
rezoluție spațială mai bună pentru semnalele înregistrate. Vor fi identificate cu o acuratețe mai
mare zonele creierului care prezintă modificări în cadrul semnalelor EEG pentru task-ul mental
efectuat de către utilizator.

Fig.2.5 Sistemul internațional 10-20 văzut din partea stângă (A) și de sus (B); locațiile și
nomenclatura electrozilor intermediari (C) [Malmivuo, 1995]
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Semnalele EEG sunt compuse din diferite oscilaţii denumite „ritmuri”, acestea având proprietăţi
diferite din punct de vedere al localizării
spaţiale şi spectrale. Au fost definite 6
clase de bază după cum urmează:
Ritmul delta (δ): este un ritm lent (1-4
Hz), cu o amplitudine relativ mare şi
regăsit cu precădere la adulţi în timpul
somnului adânc. A fost observat şi la copii
mici (vezi Figura 2.6).
Ritmul theta (θ): este un ritm încadrat în
banda de frecvenţe 4-7 Hz, observat în
principal în cazul somnolenţei la adulţi şi
copii tineri. În cazul apariţiei la persoanele
înaintate în vârstă poate reprezenta
disfuncţionalităţi.
Ritmul alpha (α): este un ritm cu banda
de frecvenţe între 8-12 Hz, localizat în
zona lobului occipital de ambele părţi.
Poate fi observată o creştere de Fig. 2.6 Ritmurile EEG; adaptare din [Malmivuo,
1995]
amplitudine atunci când utilizatorul are
ochii închişi sau în momentele de relaxare.
Ritmul mu (μ): se încadrează în banda de frecvenţe 8-13 Hz, fiind localizat în zona cortexului
motor şi a celui senzorimotor. Pot fi observate modificări ale amplitudinii semnalului atunci când
utilizatorul efectuează mişcări ale membrelor sau când acesta îşi imaginează mişcarea acestora
(după antrenamentul acestuia în acest scop).
Ritmul beta (β): are banda de frecvenţe între 12-30 Hz, observat în zonele frontale şi de ambele
părţi ale creierului, cu o distribuţie simetrică şi cu amplitudini mici ale semnalelor.
Ritmul gamma (γ): se încadrează în banda de frecvenţe 30-100 Hz fiind localizat în zona
cortexului somatosenzorial. A fost asociat cu diferite funcţii cognitive şi motrice.

2.2.2.2 Semnale utilizate
Sistemele BCI bazate pe
EEG urmăresc identificarea şi
clasificarea anumitor modele de
semnal regăsite în cadrul celor
înregistrate. Din acest punct de
vedere au fost identificate şi
utilizate mai multe modele de
semnale, fiind împărţite în două
categorii principale, după cum
urmează:
- semnale spontane, sunt
generate în mod conştient de către
utilizator printr-un proces cognitiv
intern, fără a fi influenţat de o Fig. 2.7 Variații voluntare ale SCP în cazul a două opțiuni
stimulare externă.
(ținta sus și ținta jos) [Wolpaw, 2002]
semnale
evocate,
cunoscute şi sub denumirea de potenţiale evocate (EP), sunt generate în mod inconştient de către
utilizator atunci când percepe un stimul extern.
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2.2.2.2.1 Semnale spontane
În această categorie de semnale putem încadra potenţialele corticale lente, ritmurile
motorii şi senzorimotorii sau semnalele cognitive non-motorii.
Astfel, potenţialele corticale lente (slow cortical potentials - SCP) reprezintă variaţii lente ale
activităţii corticale cu o durată de la câteva sute de milisecunde până la câteva secunde. Prin
utilizarea acestor semnale pot fi generate comenzi binare în funcţie de pozitivitatea sau
negativitatea potenţialului. Pozitivitatea sau negativitatea semnalelor este condiţionată de
operant, astfel utilizatorul va putea învăţa realizarea acestor variaţii (vezi Figura 2.7).
Antrenamentul necesar pentru utilizarea acestor variaţii este raportat ca fiind unul de durată, dar
semnalele par a fi în acelaşi timp unele mai stabile [Birbaumer, 2006].
Ritmurile motorii şi senzorimotorii sunt ritmuri ale creierului care sunt asociate
mişcărilor mâinilor sau picioarelor. Acestea pot fi controlate în mod voluntar de către utilizator,
modificări în cadrul semnalelor EEG fiind observate în benzile de frecvenţe μ şi β. Au fost
identificate două metode prin intermediul cărora acestea pot fi controlate:
- mişcări imaginate (motor imagery - MI). Efectuarea MI de către un utilizator presupune
imaginarea unei mişcări a membrelor sale fără a le mişca şi fizic [Pfurtscheller, 2001]. Spre
exemplu, în urma unei mişcări închipuite sau fizice a mâinii stângi va fi declanşată o scădere a
puterii semnalelor EEG la nivelul cortexului motor (vezi Figura 2.8). Această variaţie a
semnalelor EEG prezintă particularităţi de natură spectrală şi spaţială care vor facilita
identificarea şi clasificarea acestora.

Fig. 2.8 Semnalele și localizarea pe scalp a acestora obținute în urma mișcărilor imaginate a
mâinilor; adaptare din [Pfurtscheller, 2000]
- condiţionat de operator (operant
conditioning).
Această
metodă
presupune modificarea voluntară a
amplitudinii semnalelor corespunzătoare
ritmurilor
senzorimotorii.
Metoda
necesită un antrenament îndelungat şi
este direct dependent de înţelegerea
utilizatorului de modalitatea prin
intermediul căreia acesta îşi poate
controla în mod voluntar activitatea
creierului (vezi Figura 2.9). Metoda
necesită un antrenament de durată şi
poate dura săptămâni sau chiar luni de
zile.
Fig. 2.9 Variaţii voluntare ale ritmurilor
Semnalele cognitive non-motorii pot fi
senzorimotorii efectuate de către utilizator pentru
generate în urma unei game variate de condițiile: „ținta sus” și „ținta jos” [Wolpaw, 2002]
task-uri precum: calcule matematice,
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generarea mentală de cuvinte şi expresii, rotaţii mentale ale figurilor geometrice, numărare
vizuală, etc. [Millan, 2004]. Acestea pot fi identificate relativ uşor deoarece task-urile mentale
vor genera modificări ale semnalelor EEG în zone corticale şi benzi de frecvenţă specifice
[Lotte, 2008].

2.2.2.2.2 Semnale evocate
Această categorie de semnale nu necesită un antrenament de durată pentru utilizator, fiind
generate în mod automat la nivelul creierului în momentul percepţiei unui stimul extern
reprezentativ. Din această categorie fac parte potenţialele P300 şi Steady State Evoked Potentials
(SSEP – potenţiale de stări de echilibru evocate). Spre deosebire de semnalele spontane cele
evocate necesită o serie de stimuli externi în urma cărora vor fi generate potenţialele evocate.
Potenţialul P300 este o formă de undă regăsită
în semnalele înregistrate la aproximativ 300 ms
după percepţia unui stimul ţintă (vezi Figura
2.10). Potenţialul va fi generat în momentul
percepţiei stimulului ţintă în raport cu ceilalţi
stimuli non-ţintă, întreg grupul de stimuli fiind
generaţi în mod aleator sau pseudo-aleator.
Acest potenţial este identificat cu uşurinţă, de
unde şi rezultă varietatea de aplicaţii în care a
fost utilizat cu succes [Farwell, 1988;
Townsend, 2010]. Cea mai populară categorie
de aplicaţii în care a fost utilizat este
reprezentată de cea de scriere [Guger, 2009;
Townsend, 2010]. Popularitatea utilizării acestui Fig. 2.10 Potențialul P300 [Wolpaw, 2002]
potenţial evocat este dată de timpul scăzut de
antrenare pentru utilizatorii, acesta fiind de
ordinul minutelor [Guger, 2009].
Potenţialele SSEP sunt generate în urma percepţiei de către utilizator a unui stimul
periodic, precum o imagine care pâlpâie cu o anumită frecvenţă. SSEP vor determina o creştere a
puterii de bandă a semnalelor EEG
înregistrate pentru frecvenţa de prezentare
a stimulilor. Potenţialele SSEP evocate în
urma unui stimul vizual sunt denumite
SSVEP (Steady State Visual Evoked
Potential) (vezi Figura 2.11) [Lalor, 2005],
dar au fost evaluate şi variante precum
SSEP somatosenzorial sau SSEP auditiv.
Similar cu potenţialele P300 şi pentru
SSEP timpul de antrenare pentru utilizator
este unul mic. Avantajul major a acestei
metode de prezentare a stimulilor este
Fig. 2.11 Spectrul asociat SSVEP pentru două
constituit de numărul sporit de stimuli
frecvențe de stimulare 17 Hz și 20 Hz; pot fi
pentru care pot fi identificate comenzi.
Comparativ cu celelalte potenţiale şi observate și subarmonicele asociate frecvențelor
stimulilor [Lalor, 2005]
semnale spontane pentru care pot fi
identificate între 2-4 stări, pentru SSVEP
pot fi identificate chiar şi 48 de stări.
Dezavantajul major prezentat de potenţialele evocate este reprezentat de disconfortul
vizual al stimulilor, utilizatorul fiind constrâns să îşi menţină atenţia asupra acestora în mod
constant. Stimulii sunt repetaţi într-un mod rapid şi repetitiv, de unde rezultă oboseala resimţită
de utilizator.
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2.2.3 Clasificarea sistemelor BCI
Aceste sisteme pot fi clasificate în funcție de mai mulți parametri de funcționare ai
aceastora după cum urmează:
- exogene și endogene;
- sincrone și asincrone.
Prima clasificare este efectuată în funcție de natura semnalelor utilizate, sistemele fiind
exogene sau endogene. Sistemele exogene vor identifica comenzi prin intermediul analizei
activității creierului ca și răspuns la un set de stimuli vizuali, auditori sau somatosenzoriali
externi. Sistemele endogene nu necesită utilizarea stimulilor externi, activitatea creierului fiind
modificată în mod voluntar de către utilizat. În Tabelul 2.2 sunt prezentate avantajele și
dezavantajelor fiecărei categorii.
Tabel 2.2 Caracteristici ale sistemelor BCI exogene și endogene
Categorie Semnale utilizate
BCI
- SSVEP
exogene - P300

- SCP
- ritmuri
BCI
senzorimotorii
endogene
- mișcări
imaginate

Avantaje

Dezavantaje
- atenție permanentă asupra stimulilor
externi
- timp de antrenare minimal
- pot cauza oboseală utilizatorilor
- ITR mari
- număr redus de electrozi utilizați - stimulii vizuali pot cauza disconfort
utilizatorilor
- antrenament de durată pentru
- control asupra sistemului în mod atingerea unui control cu acuratețe
ridicată
liber
- independență față de stimuli
- rate de transfer de informație de
externi
valori mici
- utile persoanelor care nu își pot
- număr ridicat de electrozi necesari
controla direcția privirii pentru
pentru înregistrarea semnalelor
- un număr mai mare de utilizatori nu
focalizarea asupra unui anumit
stimul
pot controla aceste sisteme cu rate de
acuratețe satisfăcătoare

A doua metodă de clasificare este efectuată în funcție de modul de funcționare al sistemelor BCI,
sincron sau asincron. Sistemele sincrone presupun interacțiunea utilizatorului cu aplicația doar în
momente de timp bine definite [Lotte, 2008]. Astfel, utilizatorul va putea furniza comenzi
sistemului doar în intervale de timp fixate. Funcționalitatea acestor sisteme este simplificată,
modificarea activității creierului fiind așteptață și clasificată doar în momentele predefinite. Spre
deosebire de cele sincrone, sistemele asincrone vor evalua în mod continuu activitatea creierului.
Interacțiunea om-aplicație este una mai naturală decât în primul caz, dar aceste sisteme vor
necesita o putere mai mare și mai complexă de calcul. În plus, acestea sunt mai predispuse
erorilor generate de artefacte și de clasificarea în mod eronat a activității mentale efectuate de
către utilizatori. Un sumar al particularităților acestor sisteme este prezentat în Tabelul 2.3.
Tabel 2.3 Diferențe între sistemele BCI sincrone și asincrone
Categorie

Avantaje

BCI
- nu necesită utilizarea stimulilor externi
asincron - metodă de interacțiune mai naturală
BCI
sincron

- modelare simplă a paradigmei de interacțiune
- erorile pot fi generate mai ușor prin analiza pe
ferestre de timp a semnalelor
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Dezavantaje
- putere de calcul
- analiză continuă a semnalelor creierului
- modelare a sistemului mai complicată
- necesită utilizarea unor stimuli externi
- interacțiunea om-mașină nu este una
naturală
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2.2.7 Aplicaţii ale sistemelor BCI
În urma achiziţiei, procesării şi clasificării semnalelor electrofiziologice va fi identificată o clasă
de comenzi definită în cadrul sistemului implementat. Cu alte cuvinte o stare mentală a
utilizatorului va fi asociată cu o comandă. Aplicaţiile sistemelor BCI pot fi împărţite în trei
categorii: comunicare, asistare şi reabilitare, şi multimedia [Lotte, 2008; Moore Jackson, 2010].
Scopul principal al sistemelor BCI este oferirea unui canal de comunicaţie şi control persoanelor
cu dizabilităţi severe care nu pot utiliza căile canalelor de control tradiţionale (vorbit, mişcări ale
membrelor sau mişcări ale ochilor) [Wolpaw, 2002] de unde rezultă şi categoria aplicaţiilor
medicale. Dintr-un alt punct de vedere sistemele BCI sunt create ca şi canal de comunicaţie şi
control suplimentar, prin referire la persoanele clinic sănătoase. În categoria multimedia vom
include aplicaţii de navigare în jocuri video, realitate virtuală, control al unor sisteme inteligente,
desenare, etc.

2.2.7.1 Aplicaţii pentru comunicare
Această categorie include o gamă largă de aplicaţii care au scopul final de a oferi sau îmbunătăţi
comunicaţia persoanelor cu dizabilităţi severe. De asemenea, sunt incluse şi aplicaţii pentru
navigare pe Internet sau aplicaţii prin intermediul cărora utilizatorii pot realiza prin intermediul
lor creaţii în domeniul artistic, precum muzică sau desen.

2.2.7.1.1 Aplicaţii de scriere prin intermediul potenţialelor P300
Una dintre cele mai importante aplicaţii BCI bazate pe utilizarea potenţialelor P300 este cea de
scriere. Prima aplicaţie de scriere prin intermediul acestor potenţiale a fost introdusă în anul 1988
în [Farwell, 1988]. Utilizatorul este aşezat în faţa unui monitor pe care este afişată o matrice de 6
x 6 elemente (litere, cifrele de la 1 la 9 şi caracterul spaţiu). Utilizatorul trebuie să îşi menţină
menţină atenţia asupra elementului dorit şi să numere de câte ori este aprins acel element.
Aplicaţia presupune aprinderea într-un mod aleator a liniilor şi coloanelor matricei. La
aproximativ 300 ms după percepţia simbolului dorit de către utilizator în cadrul semnalelor EEG
va apărea un potenţial P300. Evenimentul de aprindere a simbolului dorit este unul rar şi
neaşteptat, de unde şi denumirea paradigmei de prezentare a stimulilor „odd-ball”. Identificarea
prezenţei sau absenţei unui potenţial P300 face posibilă identificarea liniei şi coloanei care
conţine elementul dorit. Această metodă de prezentare a stimulilor bazată pe organizarea pe linii
şi coloane a elementelor este numită „linie-coloană” (row-column paradigm - RCP).
Pornind de la această paradigmă iniţială studiile recente au introdus noi metode de prezentare a
stimulilor, fiecare dintre ele având avantaje şi dezavantaje comparativ cu celelalte metode.
Putem menţiona metodele „o singură afişare” (single display paradigm - SDP) [Guan, 2004],
linii şi coloane multiple (multiple flashes), „tablă de şah” (checkerboard paradigm - CBP)
[Townsend, 2010], ‚o singură aprindere laterală’ (lateral single-character - LSC) [Pires, 2012],
aprinderea mai multor elemente în acelaşi timp (splotch paradigm) sau organizarea elementelor
conform unei serii binomiale [Jin, 2011b].
Detalii şi o listă extinsă a aplicaţiilor de scriere prin intermediul potenţialelor P300 pot şi găsite
în [Fazel-Rezai, 2012]. De asemenea, lucrarea prezintă şi detalii asupra altor aplicaţii bazate pe
utilizarea potenţialor P300 pentru operaţiile de selecţie.

2.2.7.1.2 Alte aplicaţii de scriere
Cea mai simplă metodă de comunicaţie este reprezentată de posibilitatea de a spune ‚da’ şi ‚nu’
(poate fi denumită şi comunicare de tip binar având două stări care pot fi identificate). „Thought
Translation Device” (TTD) este printre primele studii asupra sistemelor BCI pentru comunicaţie,
potenţialele SCP fiind utilizate în acest sens. Alfabetul este organizat într-un arbore binar şi prin
selecţii succesive utilizatorul poate ajunge la litera dorită, potenţialele SCP determinând una
dintre ramurile arborelui.
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O altă aplicaţie de scriere este reprezentată de „Hex-o-Spell”, aceasta utilizând MI ale mâinii
drepte şi a picioarelor [Muller, 2006]. Elementele sunt organizate în hexagoane dispuse ca în
Figura 2.3. Mişcările imaginate ale mâinii drepte vor determina rotaţia cursorului către dreapta,
iar mişcarea imaginată a picioarelor va selecta hexagonul din direcţia cursorului. Procesul se va
repeta până când va fi selectat caracterul dorit de către utilizator.

Fig.2.13 Interfaţa aplicaţiei „Hex-o-Spell” şi etapele selecţiei unui caracter [Muller, 2006]
Aplicaţii de scriere au fost implementate şi utilizând potenţialele SSVEP, acurateţea medie de
clasificare fiind de 92,72% [Sugiarto, 2009]. Detalii şi exemple asupra unei game largi de
aplicaţii de scriere pot fi găsite în [Riccio, 2012].

2.2.7.1.3 Aplicaţii pentru navigare pe Internet
Această categorie de aplicaţii este adresată celor de navigare şi interacţiune pe Internet. Câteva
studii au urmărit implementarea unor aplicaţii pentru navigarea pe Internet, mai precis utilizarea
unui browser web. Utilizând potenţialele P300 şi metoda de selecţie similară cu cea din
aplicaţiile de scriere, în [Mugler, 2010] este descrisă o aplicaţie pentru utilizarea unui browser
web. De asemenea, potenţialele SCP şi ritmul μ au fost utilizate în acest sens, aplicaţiile
implementate fiind BrainBrowser, Nessi sau Descartes.

2.2.7.2 Aplicaţii de asistare şi reabilitare
2.2.7.2.1 Control al braţelor robotice prin intermediul activităţii neuronilor
Înregistrarea activităţii neuronilor este o metodă invazivă, necesitând efectuarea unei operaţii în
urma căreia un set de microelectrozi este introdus în materia cenuşie a creierului. Este o metodă
care oferă acurateţe şi rezoluţie temporală foarte mari pentru înregistrările efectuate. Astfel,
primele studii au fost efectuate pe maimuţe (Macaca mulatta), în cortexul motor al acestora fiind
introdusă o matrice de microelectrozi. Maimuţele erau ‚învăţate’ să controleze un braţ robotic
prin intermediul unui joystick, scopul fiind atingerea unor zone prezentate în mod aleator pe
ecranul computerului sau să mişte joystick-ul în direcţia unui led aprins. Iniţial au fost
identificate mişcările pentru o singură direcţie, înainte-înapoi, şi semnalele au fost utilizate
pentru controlul unui braţ robotic aflat la distanţă. Ulterior conform acestor rezultate au fost
identificate mişcările pe trei dimensiuni, mişcările braţului maimuţei fiind utilizate pentru
controlul unui braţ robotic real pe cele trei axe. În urma acestui antrenament maimuţa a reuşit să
controleze mişcările braţului robotic fără a mai mişca membrele, rezultând astfel un control doar
prin intermediul activităţii creierului [Velliste, 2008]. Maimuţa a utilizat braţul robotic pentru a
se hrăni, mâncarea fiind oferită la diferite locaţii din spaţiul tridimensional stimulând astfel
maimuţa să utilizeze braţul robotic [Veliste, 2008]. De asemenea, putem menţiona şi controlul
unui cursor pe monitor efectuat de către o maimuţă.
Rezultatele acestor studii au fost încurajatoare, pasul următor fiind reprezentat de implantarea
unui set de electrozi în creierul unor pacienţi umani. Astfel, la Universitatea Brown a fost
dezvoltată o proteză neuromotorie (neuromotor prosthese) denumită BrainGate (Cyberkinetics
Neurotechnology Systems, Inc.). Un pacient bolnav de tetraplegie a reuşit să controleze un
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cursor pe ecranul unui computer. Ulterior, doi pacienţi suferinzi de tetraplegie şi anartrie, ambele
rezultate în urma unor accidente vasculare cerebrale, au fost utilizaţi pentru teste în cadrul
programului BrainGate2 pentru controlul unui braţ robotic [Hochberg, 2012]. Unul dintre
subiecţi a reuşit să utilizeze braţul robotic pentru a prinde o sticlă pe care ulterior să o
poziţioneze aproape de gură pentru a bea din ea, şi în final să o poziţioneze înapoi pe masă,
aceasta după 14 ani şi 11 luni de la accidentul vascular [Hochberg, 2012].

2.2.7.2.3 Controlul roboţilor şi al scaunelor rulante
Controlul roboţilor mobili este un punct de maximă importanţă privind aplicaţiile BCI pentru
mobilitate. Astfel, studiile asupra sistemelor BCI au urmărit şi interacţiunea om-robot prin
intermediul controlului asupra roboţilor mobili şi a scaunelor rulante menite să ofere o
independenţă ridicată persoanelor cu dizabilităţi. Scaunul rulant poate fi privit ca un robot mobil
fiind controlat într-un mod asemănător prin intermediul comenzilor de bază sau a celor de nivel
înalt. În plus, scaunul rulant poate avea ataşat un braţ robotic cu ajutorul căruia pot fi efectuate
spre exemplu operaţii de prindere şi manipulare a obiectelor prezente într-un mediu de lucru.
Astfel, este definit un sistem robotic complet de navigare şi manipulare destinat persoanelor cu
dizabilităţi severe.
Task-urile mentale (relaxare, mişcari imaginate ale braţelor sau mâinilor, rotirea unui cub,
scăderi repetate sau asocieri între cuvinte) au fost utilizate pentru operarea unui robot mobil
pentru a naviga într-un mediu real [Millan, 2004], dar şi pentru controlul unui braţ robotic prin
intermediul stărilor de relaxare şi mişcărilor braţelor sau mâinilor [Ianez, 2010].
Rezultatele obţinute pentru controlul roboţilor mobili au fost extinse pentru controlul unor
scaune rulante. Astfel, prin intermediul task-urile mentale (mişcări imaginate ale mâinii stângi,
relaxare şi asocieri de cuvinte) a fost controlat un scaun cu rotile într-un mediu virtual, acurateţea
fiind cuprinsă în intervalul 70-100%. Un alt studiu desfăşurat într-un mediu virtual a utilizat
semnalele EEG obţinute în urma mişcărilor imaginate ale picioarelor unui subiect în vârstă de 33
ani suferind de tetraplegie pentru deplasarea în lungul unei străzi. Utilizarea task-urilor mentale
s-a dovedit utilă şi în cazul controlului unui scaun rulant pe un traseu real organizat sub formă de
slalom (vezi Figura 2.14) [Millan, 2009]. Potenţialele P300 au fost utilizate de asemenea pentru
această categorie de aplicaţii de navigare.
Într-un alt studiu au fost evaluată o metodă de interacţiune om-robot prin intermediul SSVEP
[Valbuena, 2007]. Utilizatorul este aşezat într-un scaun cu rotile căruia îi este ataşat un braţ
robotic destinat operaţiilor de manipulare, întregul ansamblu având denumirea de FRIEND II
(vezi Figura 2.14) [Valbuena, 2007].

Fig 2.14 Mediul utilizat pentru testul efectuat cu ajutorul unui scaun rulant [Millan, 2009] şi
robotul FRIEND II [Valbuena, 2007]
Din aceeaşi categorie a aplicaţiilor de robotică putem menţiona şi studiul privind controlul unui
robot umanoid, Fujitsu HOAP-2, prin intermediul potenţialelor P300. Selecţiile utilizatorilor
determinau deplasarea, prinderea, manipularea şi transportarea unor obiecte la diverse locaţii.
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Alte două studii privind aplicaţii BCI au inclus roboţii umanoizi Nao (Aldebaran Robotics) şi
KT-X PC, aceştia fiind utilizaţi pentru parcurgerea unui traseu folosind comenzi de deplasare
înainte şi rotaţie stânga-dreapta.

2.2.7.3 Aplicaţii multimedia
În această categorie de aplicaţii BCI vom include diverse domenii precum cele reprezentate de
jocuri, realitate virtuală, muzică sau artă vizuală. Conform clasificării prezentate în [Moore
Jackson, 2010] aplicaţiile din această categorie sunt prezentate ca fiind de recreere/destindere,
dar rezultatele obţinute în urma studiilor pot fi aplicate şi pentru categoriile de aplicaţii anterior
descrise prin urmare denumirea din această lucrare fiind cea de multimedia.

2.2.7.3.1 Jocuri
Primul joc BCI poate fi considerat cel descris în [Vidal, 1977], în care utilizatorul se deplasa în
interiorul unui labirint cu ajutorul unui set de 4 comenzi identificate prin intermediul VEP.
SSVEP au fost utilizate într-un joc 3D, denumit MindBalance, pentru a ‚ajuta’ un monstru să
parcurgă traseul între platformele mediului definit [Lalor, 2005]. Astfel, utilizatorul avea la
dispoziţie două icoane cu un desen de tip tablă de şah poziţionate pe ecranul computerului prin
intermediul cărora putea să reechilibreze balansul monstrului. Cele două zone pâlpâiau pe
frecvenţe diferite, 17 Hz şi 20 Hz, selecţia unei zone fiind efectuate prin intermediul aţintirii
privirii utilizatorului către una dintre acestea. Spre exemplu, dacă monstrul se dezechilibra şi ar
fi putut cădea în zona dreaptă a frânghiei pe care mergea, utilizatorul trebuia să se uite către zona
stângă determinând astfel o reechilibrare a monstrului către partea stângă. Utilizatorii care au
participat la acest studiu au atins o acurateţe de clasificare medie de 89% (vezi Figura 2.15)
[Lalor, 2005]. SSVEP au fost de asemenea utilizate pentru controlul direcţiei unei maşini pe un
circuit.

Fig 2.15 MindBalance – controlul balansului unui monstru prin intermediul SSVEP (secvenţa de
antrenare şi pierderea echilibrului în timpul funcţionării jocului) [Lalor, 2005]

2.2.7.4 Concluzii
În această secţiune au fost descrise o serie de aplicaţii BCI, exemplele oferite dovedind gama
largă de domenii în care acest gen de interfeţe om-maşină pot avea aplicabilitate. Au fost
prezentate aplicaţii prin intermediul cărora persoanele cu dizabilităţi severe pot comunica cu
celelalte persoane. O altă categorie este reprezentată de aplicaţiile de robotică prin intermediul
cărora utilizatorii pot controla scaune cu rotile, braţe robotice pentru a se hrăni sau neuroproteze
care pot fi controlate prin intermediul activităţii creierului. De asemenea, o altă categorie de
aplicaţii este reprezentată de cele multimedia reprezentate de jocuri, realitate virtuală şi creaţii
artistice. Se observă extinderea aplicaţiilor BCI către o gamă foarte variată de aplicaţii, iar
îmbunătăţirea metodelor de achiziţie, a metodelor de filtrare, procesare şi clasificare vor
24

Utilizarea biopotențialelor în interfețele om-mașină pentru aplicații de robotică
determina un control sporit în cadrul aplicaţiilor şi chiar extinderea către alte domenii de
aplicabilitate.

2.3 Sisteme bazate pe utilizarea mişcărilor ochilor identificate prin
intermediul EOG
2.3.1 Conceptul de urmărire a mişcărilor ochilor
Văzul este unul dintre principalele canale senzoriale ale omului utilizat pentru localizare,
identificare şi analiză a mediului înconjurător şi a obiectelor regăsite într-un mediu. Absenţa
văzului determină îngreunarea sau chiar imposibilitatea efectuării activităţilor de zi cu zi.
Conceptul de „eye-tracking” („urmărirea ochilor”) este folosit pentru a defini procesul prin
intermediul căruia este identificat punctul din spaţiu asupra căruia este aţintită privirea unei
persoane. Tehnologiile de eye-tracking folosesc algoritmi de procesare video pentru a detecta
caracteristicile şi parametrii ochilor, dar şi procesare de semnale electrice şi de câmp magnetic.
Sistemele de urmărire a mişcărilor ochilor pot fi împărţite în două categorii, în funcţie de
poziţia sistemului de urmărire a mişcărilor ochilor. Astfel vom avea sisteme de urmărire a
ochilor (eye tracking) şi de urmărire a privirii (gaze tracking). Sistemele de eye tracking măsoară
poziţia ochiului relativ la cea a capului, în timp ce sistemele de gaze tracking măsoară orientarea
ochiului în spaţiu. Tehnica de eye-tracking este utilizată pentru a urmări mişcările ochilor, dar şi
pentru înregistrarea parametrilor oculometrici precum diametrul pupilei, frecvenţa de clipire sau
rata de constricţie a pupilei. Sistemele de gaze tracking sunt utilizate pentru estimarea punctului
de privire a unei persoane, metoda urmărind identificarea obiectelor din spaţiul vizual. În acest
sens, sistemul trebuie să considere poziţia şi orientarea capului pentru a identifica cât mai corect
direcţia privirii utilizatorului. Ca şi alternativă, este posibil ca utilizatorul să îşi menţină capul
într-o poziţie cât mai fixă, sau chiar să fie stabilizat prin intermediul unui dispozitiv de fixare.
Prin comparaţie, sistemele de gaze tracking necesită calcule de o complexitate mai mare pentru a
determina acurateţi de clasificare mai mari.

2.3.3 Electrooculografie
EOG este o metodă non-invazivă de înregistrare a semnalelor electrice generate în urma
efectuării de mişcări ale ochilor. EOG este o măsură fiziologică, aceasta determinând diferenţa
de potenţial dintre partea anterioară a ochiului, reprezentată de cornee, şi cea posterioară,
reprezentată de retină. EOG îşi are originile în secolul XIX, în anul 1848, când cercetătorul Emil
du Boys-Reymond a observat o diferenţă de potenţial între partea anterioară şi cea posterioară a
ochiului. Denumirea de EOG a fost dată de către Elwin Marg în anul 1951, iar Geoffrey Arden a
elaborat primele aplicaţii clinice.
Amplitudinea semnalelor EOG variază între 50 şi 3500 μV [Deng, 2010], dar peste această
variaţie pot apărea fluctuaţii suplimentare chiar şi în momentele în care sunt îndeplinite aceleaşi
condiţii de testare [Barea, 2012]. Înregistrarea semnalelor EOG este efectuată prin intermediul
unui set de 4 electrozi dispuşi de o parte şi de alta ochilor într-o configuraţie bipolară [Deng,
2010]. Ochiul uman poate fi modelat ca un dipol electric, cu polul pozitiv reprezentat de cornee
şi cel negativ de către retină, de unde rezultă şi poziţiile de referinţă ale electrozilor precum în
Figura 2.17. Prin măsurarea tensiunilor din electrozi vor fi determinate modificările apărute în
semnale, acestea fiind asociate în mod direct mişcărilor ochilor [Barea, 2002a].
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Fig. 2.17 Reprezentarea ochiului ca dipol, structura ochiului uman, și plasarea electrozilor
pentru înregistrări EOG

2.3.4 Arhitectura generală a sistemului
Prin analogie sistemele BCI, interfeţele de control şi comunicaţie om-maşină bazate pe utilizarea
semnalelor EOG vor avea aceleaşi blocuri componente, fluxul de informaţie în cadrul sistemului
fiind acelaşi (vezi Figura 2.18). Astfel, vom utiliza un dispozitiv de achiziţie pentru înregistrarea
şi digitizarea semnalelor EOG, achiziţia fiind urmată de etapele de preprocesare, extragere de
caracteristici, clasificare şi execuţie a comenzilor identificate.

Fig. 2.18 Arhitectura tipică a unui sistem de interacţiune om-maşină bazat pe utilizarea
biopotenţialelor
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2.3.6 Extragerea caracteristicilor
2.3.6.1 Caracteristici utilizate
În cadrul aplicaţiilor bazate pe EOG au fost utilizate până în prezent caracteristici precum
mişcări sacadate, clipiri, clipiri cu un singur ochi, mişcări de urmărire, de convergenţă sau fixaţii
[Barea, 2002a; 2012; Deng, 2010]. Caracteristicile sunt asociate în mod direct cu mişcările
efectuate de utilizator, cu o singură excepţie reprezentată de clipiri, care sunt efectuate şi în mod
involuntar.
Mişcările sacadate sunt mişcările efectuate de către ochi pentru repoziţionarea şi fixarea
asupra unei alte zone din scena curentă. Sunt cele mai rapide mişcări din corp, înregistrând
mişcări unghiulare de până la 900°/sec, cu valori de unghiuri vizuale între 1 şi 40° pentru o
mişcare. O dată pornită o astfel de mişcare nu va mai putea fi oprită şi nici traiectoria nu îi mai
poate fi schimbată, fiind astfel denumite şi balistice. După ce a fost efectuată această mişcare va
urma un timp de stabilitate, interval în care ochiul va fi fixat asupra obiectului sau zonei de
destinaţie.
Clipirile (blink-urile) sunt acţiuni rapide de închidere şi deschidere a pleoapelor. Acestea
sunt executate în mod involuntar, în general la fiecare câteva secunde pentru umezirea corneei.
Clipirile pot fi executate şi în mod voluntar, spre exemplu pentru o comunicaţie de tip binar în
care efectuarea unei clipiri poate fi asociată cu un răspuns ‚da’, în timp ce neefectuarea acţiunii
poate fi asociată unui răspuns ‚nu’. În mod normal, amplitudinea unei acţiuni de clipire efectuate
în mod voluntar va avea o valoare mai mare decât pentru una involuntară.
Clipirile cu un singur ochi (wink-uri) sunt acţiuni rapide de închidere şi închidere a
pleoapei unui singur ochi, fiind efectuate în mod voluntar de către o persoană. Wink-urile pot fi
considerat ca fiind derivate din blink-uri, şi ar pot fi asociate unui număr mai mare de comenzi
prin identificarea separată a acţiunilor fiecărui ochi.
Mişcările de urmărire (smooth pursuit) sunt efectuate pentru a urmări vizual o ţintă aflată
în mişcare. Într-o primă fază este efectuată o mişcare sacadată pentru identificarea ţintei aflată în
mişcare, şi ulterior vor fi efectuate mişcări pentru a corecta poziţia ochilor în timpul urmăririi
ţintei.
Mişcările de vergenţă sunt asociate privirii binoculare. Acestea sunt utilizate pentru ca
imaginea să fie proiectată în centrul retinei. Pentru obiecte aflate în apropierea utilizatorului
ochii se vor roti unul către celălalt (convergenţă), iar pentru obiecte aflate la o distanţă mare
ochii se vor roti în sensuri opuse (divergenţă).
Fixaţiile sunt utilizate pentru a rămâne cu privirea aţintită asupra unei zone sau a unui
obiect. În timpul unei fixaţii ochii vor efectua o serie de mişcări mici cu valori sub 1° şi mişcări
sacadate de valori foarte mici utilizate în momentul în care capul este mişcat. Pentru a compensa
mişcarea capului, ochii se vor deplasa în direcţia opusă cu o valoare echivalentă cu deplasare
efectuată. De asemenea, termenul de fixaţie poate desemna şi intervalul de timp dintre două
mişcări sacadate, perioadă pe durata căreia ochii sunt în stare de staţionaritate.

27

Utilizarea biopotențialelor în interfețele om-mașină pentru aplicații de robotică

3. Planul cercetării privind dezvoltarea unui set de interfețe
destinate aplicațiilor de robotică
Planul cercetărilor propuse în prezenta teză de doctorat este ilustrat în Figura 3.1.
Principalele probleme întâlnite în procesul de modelare a paradigmelor de interacţiune sunt
reprezentate de non-staţionaritatea semnalelor biofiziologice, gradul de acceptare a metodei de
prezentare a stimulilor de către
utilizator sau acurateţea de identificare
şi clasificare a biopotenţialelor. Din
acest motiv metafora de interacţiune
om-maşină trebuie să fie una cât mai
naturală şi să ofere o acurateţe cât mai
mare în procesul de identificare şi
clasificare a intenţiilor utilizatorului.
În acest capitol vor fi prezentate
conceptele
interfeţelor
om-maşină
bazate pe utilizarea biopotenţialelor
EOG şi EEG. Sunt prezentate
paradigmele de interacţiune dezvoltate
pe baza tehnologiilor de realitate
virtuală, robotică şi achiziţie, procesare,
identificare
şi
clasificare
a
biopotenţialelor. Acestea vor permite
dezvoltarea unor canale de comunicaţie
şi control destinate persoanelor cu
dizabilităţi severe, dar şi persoanelor
clinic sănătoase ca şi canale de
interacţiune suplimentare. În plus, sunt
prezentate pe scurt mediile de
dezvoltare și proiectare utilizate pentru
cercetările efectuate, dintre acestea fiind
enumerate Matlab/Simulink, XVR,
3dsMax sau CATIA.

3.1 Interacțiunea om-mașină
prin intermediul
biopotențialelor
Dezvoltarea unor noi metode de
interacţiune om-maşină bazate pe
utilizarea biopotenţialelor necesită
utilizarea cunoştinţelor din domenii
precum neuroştiinţe, procesare de
semnale,
matematică,
ştiinţa
Fig. 3.1 Planul cercetărilor propuse pentru
calculatoarelor, psihologie, mecanică,
elaborarea tezei de doctorat
realitate virtuală, biologie şi chiar
literatură. Înţelegerea cât mai bună asupra acestor domenii va facilita dezvoltarea unor noi
concepte şi interfeţe care vor oferi noi metode de comunicaţie şi control utile persoanelor cu
dizabilităţi care nu pot utiliza căile normale în acest sens.
Cercetarea în această lucrare urmăreşte îmbunătăţirea parametrilor interfeţelor de
comunicaţie prin intermediul semnalelor EOG şi EEG, de asemenea fiind urmărită şi
28

Utilizarea biopotențialelor în interfețele om-mașină pentru aplicații de robotică
identificarea unor noi metode de prezentare a stimulilor care să îmbunătăţească ratele de transfer
de informaţie. Astfel, prin interfeţele şi algoritmii propuşi de către autor vor fi identificaţi
parametrii de performanţă prin comparaţie cu interfeţe tradiţionale de comunicaţie şi control, şi
va fi îmbunătăţit parametrul de rată de transfer de informaţie în cazul aplicaţiilor de scriere prin
intermediul semnalelor EEG.
Domeniile roboticii, realităţii virtuale şi neuroştiinţelor au condus în ultimii ani la
rezultate extrem de satisfăcătoare în contextul comunicaţiei cu persoanele cu dizabilităţi severe.
Astfel, un studiu recent oferă speranţe acestei categorii de persoane pentru o independenţă
sporită în cadrul activităţilor de zi cu zi. O persoană suferindă de tetraplegie a reuşit după 14 ani
şi 11 luni de la accidentul vascular să bea apă dintr-o sticlă controând un braţ robotic doar prin
intermediul activităţii creierului [Hochberg, 2012].

3.2 Aspecte generale privind paradigmele de interacțiune
Cerinţele generale ale interfeţelor om-maşină sunt următoarele:
 confort pentru utilizator;
 comunicare intuitivă şi fără erori;
 timp redus de instruire;
 eficienţă în comunicare (rată de transfer a informaţiei ridicată).
În plus, contextul persoanelor cu dizabilităţi atrage după sine încă un set de cerinţe care
trebuiesc luate în considerare:
 cost scăzut de implementare a sistemului, astfel încât un număr cât mai mare de
pacienţi să poată beneficia de pe urma acestora;
 interacţiune cât mai naturală;
 confort pentru utilizator în privinţa achiziţiei biopotenţialelor (utilizarea unor
electrozi care nu necesită gel conductor reduce în mod automat timpul de
pregătire al subiecţilor pentru utilizarea aplicaţiilor);
 siguranţă pentru utilizator.
Scopul acestor interfeţe este oferirea unui canal alternativ de comunicaţie pentru
persoanele cu dizabilităţi severe. În acest sens trebuiesc valorificate într-o manieră cât mai bună
toate funcţiile locomotorii rămase active acestor persoane în urma apariţiei bolii. În vederea
comunicaţiei om-maşină este necesar ca sistemul să achiziţioneze, proceseze, identifice şi
clasifice biopotenţialele utilizatorului, ulterior acestea fiind translatate din domeniul spaţialtemporal-frecvenţial în comenzi definite în cadrul aplicaţiei.
Paradigma de interacţiune reprezintă ansamblul de asocieri definite în cadrul aplicaţiilor,
aceasta definind într-un mod cât mai natural intenţiile utilizatorilor şi comenzile disponibile.
Analogiile definite vor determina o încărcare cognitivă minimă a utilizatorului, în special în
cadrul etapei de familiarizare cu sistemul, implicit determinând minimalizarea etapei de
antrenare. De asemenea, gradul de acceptare ridicat al paradigmei de către utilizator va conduce
şi la rate de clasificare ridicate intenţiilor utilizatorului. Paradigma îmbină două domenii diferite:
cunoştinţele dobândite de utilizator şi cele integrate în cadrul aplicaţiei. Cunoştinţele dobândite
sunt reprezentate de înţelegerea conceptului de către utilizator, iar cele ale aplicaţiei sunt
reprezentate de ansamblul de algoritmi de identificare, clasificare şi execuţie a comenzilor.
Paradigma include o acţiune din partea utilizatorului pentru care sistemul va genera un răspuns
ca şi reacţie la acţiunea desfăşurată de utilizator. Acţiunile desfăşurate de către utilizator pot fi
efectuate în mod voluntar sau involuntar. Astfel, sistemul poate să răspundă utilizatorului pentru
ambele categorii de acţiuni, totul depinzând de metoda de interacţiune propusă.
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4. Interfață bazată pe semnale EOG pentru aplicații de navigare
După cum a fost descris în capitolele anterioare metoda EOG presupune înregistrarea
biopotenţialelor utilizatorului apărute în zona ochilor acestuia în urma mişcărilor sacadate, a
celor de clipire cu ambii ochi (blink) sau cu un singur ochi (wink). Înregistrarea biopotenţialelor
este efectuată prin intermediul unui set de electrozi dispuşi de o parte şi de alta a ochilor la
poziţii de referinţă. Semnalele EOG au fost utilizate pentru multiple aplicaţii printre care putem
menţiona orientarea şi controlul unui scaun cu rotile pentru persoane cu dizabilităţi, aplicaţii de
HCI, pentru utilizarea unei tastaturi virtuale [Usakli, 2010] sau pentru controlul unei telecomenzi
TV şi a unui joc [Deng, 2010]. De asemenea, metoda EOG a fost utilizată cu succes pentru
identificarea activităţilor utilizatorului, pentru controlul unui gadget multi-task [Gandhi, 2010]
sau în diverse aplicaţii pentru computer.
A fost dovedită eficienţa utilizării semnalelor EOG pentru o largă gamă de aplicaţii dar
cu toate acestea râmân câteva întrebări şi probleme asupra cărora se caută un răspuns. Astfel,
până în momentul de faţă nu a fost efectuat nici un studiu pentru a determina parametrii de
performanţă a unei interfeţe bazată pe aceste semnale definite prin număr de comenzi utilizate şi
timp de finalizare pentru un task efectuat. De asemenea, un alt factor important este acurateţea de
clasificare a diferitelor mişcări ale ochilor (blink, wink sau mişcări sacadate), valorile raportate
în cadrul studiilor efectuate până în prezent fiind de aproximativ 90%.
În cadrul acestui capitol este prezentat un studiu pentru determinarea parametrilor de
performanţă ai unei interfeţe bazate pe semnale EOG fiind descrise pe larg metodologia de
cercetare şi soluţiile propuse pentru implementare.

4.1 Arhitectura sistemului expert
Metoda de interacţiune propusă în cadrul acestui capitol are la bază utilizarea mişcărilor
sacadate ale ochilor ca intrări în sistem şi widget-uri vizuale pentru facilitarea comunicaţiei omcomputer. Arhitectura sistemului este una asincronă, utilizatorul având posibilitatea de a activa o
anumită comandă la orice moment de timp. Utilizatorul are la dispoziţie şase comenzi asociate

Fig. 4.1 Arhitectura sistemului pentru navigare în medii virtuale
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cu şase mişcări ale ochilor pe care sistemul le poate identifica. În plus faţă de aceste comenzi,
alte mişcări ale ochilor care nu corespund unor comenzi valide sunt identificate de către
algoritmul de clasificare implementat.
Sistemul expert presupune achiziţia semnalelor EOG prin intermediul unui amplificator
de biopotenţiale şi a unui set de electrozi plasaţi pe pielea utilizatorului cu ajutorul unui gel
conductor pentru facilitatea înregistrării acestora (vezi Figura 4.1). Semnalele achiziţionate sunt
filtrate în cadrul unei aplicaţii Simulink şi ulterior transmise către o aplicaţie XVR printr-un port
de tip UDP utilizând interfaţa localhost (127.0.0.1). Semnalele filtrate conţin informaţii asupra
mişcărilor sacadate, a blink-urilor şi a wink-urilor. Informaţiile relevante sunt extrase cu ajutorul
unui algoritm de clasificare implementat, acesta având la bază utilizarea teoriei automatelor
finite şi a logicii fuzzy. În momentul în care clasificatorul determină o corelare bună între
valorile regăsite în semnale şi cele asociate unei comenzi acesta va activa acea comandă
identificată. Detalii privind fiecare componentă a sistemului expert sunt prezentate în secţiunile
următoare.

4.2 Tehnici de interacțiune bazate pe EOG: mișcări sacadate și widget-uri
În cadrul Capitolului 2 au fost descrise pe larg metodele de interacţiune având la bază
utilizarea mişcărilor sacadate, a blink-urilor sau a wink-urilor. Pentru studiul prezent mişcările
sacadate reprezintă informaţia utilă în timp ce blink-urile şi wink-urile sunt considerate ca fiind
artefacte (zgomot). O mişcare sacadată reprezintă o modificare a punctului de vizualizare a
utilizatorului de la un punct de start către un alt punct din spaţiul vizual perceput de către acesta.
Astfel, o mişcare sacadată poate fi considerată ca fiind instanţa primitivă în cadrul unui sistem de
comunicaţie având la bază mişcările ochilor, identificarea şi clasificarea acesteia fiind
fundamentale. Este caracterizată de o amplitudine care este proporţională cu mărimea unghiulară
corespunzătoare unei mişcări a ochilor. Pentru a identifica şi clasifica mişcările sacadate, în
aplicaţia implementată pentru acest studiu utilizatorii trebuie să navigheze într-un mediu virtual
prin intermediul widget-urilor (vezi Figura 4.2).

Fig. 4.2 Interfaţa vizuală. stânga – widget-urile corespunzătoare comenzilor desenate în
culoarea verde (starea de aşteptare); dreapta – comanda „dreapta” a fost activată şi este
desenată în culoarea albastră.
Comenzile sunt asociate cu un set de widget-uri definite şi sunt desenate pe monitor ca şi
săgeţi. Săgeţile orizontale sunt desenate la ±6° (grade de unghi vizual) pentru comenzile
„dreapta/stânga” (rotaţie a punctului de vizualizare în cadrul aplicaţiei cu ±1°) şi respectiv ±12°
pentru comenzile „dreapta/stânga mare” (rotaţie a punctului de vizualizare cu ±2°), considerând
centrul monitorului ca şi referinţă. De asemenea valorile sunt definite ținând cont de poziţionarea
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utilizatorului în faţa monitorului la o distanţă de aproximativ 50 cm. Săgeţile asociate comenzilor
de pe axa orizontală au o lăţime de 0,85 cm (≈1° - după cum este percepută de utilizator) şi o
înălţime de 1,15 cm (≈1,3°). Săgeţile verticale sunt desenate la ±7,5° fiind asociate comenzilor
„înainte” (deplasarea în faţă a punctului de vizualizare cu 5 unităţi în spaţiul mediului virtual) şi
„înapoi” (deplasarea în spate a punctului de vizualizare cu 5 unităţi în spaţiul mediului virtual).
Dimensiunile asociate sunt de 1,15 cm (≈1,3°) pentru lăţime şi 0,85 cm (≈1°) pentru înălţime.
Widget-urile sunt desenate în culoarea verde şi în momentul în care una dintre comenzi este
activă widget-ul corespunzător acesteia va fi desenat în culoarea albastră (vezi Figura 4.2).
O mişcare sacadată corespunde unui vârf de amplitudine regăsit în semnalele filtrate, şi
are o valoare caracteristică asociată cu un unghi vizual. Astfel, pentru acest studiu vom defini o
comandă ca fiind o mişcare sacadată efectuată de către utilizator de la centrul monitorului către
un widget dorit. În plus faţă de identificarea mişcărilor sacadate algoritmul de clasificare trebuie
să identifice şi blink-urile şi wink-urile regăsite în semnalele EOG pentru a putea diferenţia
vârfurile de amplitudine utile faţă de cele considerate ca fiind zgomot. Valorile vârfurilor de
amplitudine asociate mişcărilor sacadate, blink-urilor şi wink-urilor pot avea variaţii
asemănătoare, astfel algoritmul de clasificare trebuie să identifice cu o acurateţe cât mai mare
categoria din care face parte acel vârf de amplitudine.

4.6 Clasificarea semnalelor
Pentru a translata semnalele EOG achiziţionate şi preprocesate până în acest moment este
necesară utilizarea unei metode de clasificare. Astfel, a fost implementat un algoritm de
recunoaştere și clasificare a comenzilor trimise de către utilizator sistemului într-o manieră
asincronă, la un moment de timp ales de către acesta. Clasificarea presupune corelarea vârfurilor
de tensiune identificate cu o comandă prin verificarea încadrării valorilor într-un interval de
valori specifice determinate în faza de extragere a caracteristicilor. Pentru fiecare interval de
valori este acceptată o marjă de eroare de ±10% deoarece acurateţea de clasificare a semnalelor
EOG este de aproximativ 2° [Barea, 2012]. De asemenea marja de eroare este acceptată deoarece
semnalele EOG sunt non-staţionare, iar utilizatorul nu îşi poate menţine fixă poziţia capului pe
întreaga durată a experimentului. Un alt factor este constituit de dimensiunile widget-urilor,
utilizatorul având posibilitatea de a privi partea din stânga/dreapta sau sus/jos a acestora
rezultând astfel variaţii în semnalele achiziţionate.
Procesul de clasificare este constituit din două faze intercalate bazate pe logica fuzzy şi
teoria automatelor finite deterministe. Prima etapă de funcţionare utilizează un set de reguli
definite pentru identificarea vârfurilor de tensiune în semnalele EOG (ambele canele). În urma
acestei etape este identificată doar o direcţie a privirii rezultată din semnalele verticale şi
orizontale (vezi Tabelul 4.1 pentru setul de reguli definit). Spre deosebire de logica binară în care
există două valori logice, pentru logica fuzzy o variabilă poate avea o valoare de adevăr în
intervalul 0-1. Prin referire la studiul de faţă, amplitudinea înregistrată pentru un canal EOG
Tabel 4.1 Setul de reguli fuzzy
#
1
2
3
4
5

Regulă
If EOG-o are amplitudine mică then StângaF
If EOG-o are amplitudine mare then DreaptaF
If EOG-v are amplitudine mică then ÎnainteF
If EOG-v are amplitudine mare then ÎnapoiF
If EOG-o are amplitudine medie şi EOG-v are amplitudine medie then IdleF

Litera ‘F’ (de la fuzzy) din finalul denumirilor este utilizată pentru a distinge stările intermediare faţă
de cele de execuţie (ex. starea fuzzy StângaF faţă de starea de execuţie Stânga). Intervalul de
amplitudine medie are limitele calculate automat pe durata etapei de calibrare şi reprezintă intervalul de
zgomot al semnalelor EOG.
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poate fi „mică”, „medie” sau „mare”. Astfel, la momente de timp diferite o aceeaşi valoare poate
să aparţină oricărui interval de valori din cele definite anterior, diferenţa fiind realizată prin
analiza caracteristicii pantei pe care se regăseşte. Spre exemplu, dacă panta are o variaţie mare în
valorile înregistrate atunci valoarea „medie” va fi evaluată ca fiind „mică” sau „mare” în funcţie
de amplitudinea pozitivă sau negativă. La acest moment de timp al procesării semnalelor
comenzile nu sunt executate (vezi Figura 4.8 pentru tranziţiile în setul de stări S1).
Comenzile fuzzy identificate sunt trimise către Clasificatorul Automat Determinist Finit
EOG (CADFEOG) pentru validare. Pentru a rejecta blink-urile şi wink-urile este necesară
utilizarea unui contor de timp pentru a permite clasificatorului să identifice aceste artefacte. O
valoare de 150 ms a fost aleasă pentru aceste contor prin analiza unui set de date preliminare.
Spre exemplu, un wink în canalul EOG-o va genera succesiv comenzile DreaptaF şi StângaF
într-un interval de aproximativ 150 ms. Cu toate că wink-urile reprezintă mişcări intenţionate ale
utilizatorului şi sunt evenimente rare este necesară identificarea acestora pentru a asigura o
clasificare cât mai bună a mişcărilor ochilor.
În CADFEOG = (Q, Σ, δ, q, F), Q reprezintă toate stările automatului finit şi include:
„IdleO”, „IdleV”, „Stall”, „Wait” şi seturile de stări S1 şi S2. Setul q reprezintă stările de start
definite de „IdleO” şi „IdleV” (vezi Figura 4.8). Cele două căi de start funcţionează independent
până în momentul în care automatul trece într-o stare din setul S2 sau în starea de „Stall”.
Alfabetul Σ include comenzile fuzzy, semnalele EOG-o şi EOG-v, şi valorile de referinţă
obţinute în etapa de calibrare: EOG-o-S, EOG-o-SM, EOG-o-D, EOG-o-DM, EOG-v-F şi EOGv-B. Setul tuturor funcţiilor de tranziţie, δ, este reprezentat de către săgeţile de legătură dintre
stările automatului (vezi Tabelul 4.2 pentru detalii).
Tabel 4.2 Detalii ale automatului EOGCDFA
Stare de start

IdleV
StângaF
StângaF

Stare destinaţie
StângaF,
DreaptaF
ÎnainteF, ÎnapoiF
Stânga
Stânga mare

StângaF

Stall

DreaptaF
DreaptaF

Dreapta
Dreapta mare

DreaptaF

Stall

ÎnainteF

Înainte

ÎnainteF

Stall

ÎnapoiF

Înapoi

ÎnapoiF
Setul de stări
S2

Stall

IdleH

Wait

Wait

Stall

Stall

IdleH, IdleV

Detalii
Automatul trece într-o stare care defineşte o posibilă comandă
Automatul trece într-o stare care defineşte o posibilă comandă
Amplitudinea canalului EOG-h este în intervalul EOG-h-L
Amplitudinea canalului EOG-h este în intervalul EOG-h-HL
Amplitudinea canalului EOG-h nu a fost validă pentru nici un
interval sau a fost detectată activitate în ambele canale EOG
Amplitudinea canalului EOG-h este în intervalul EOG-h-R
Amplitudinea canalului EOG-h este în intervalul EOG-h-HR
Amplitudinea canalului EOG-h nu a fost validă pentru nici un
interval sau a fost detectată activitate în ambele canale EOG
(include şi cazul unui wink, vezi Figura 4.3b şi Figura 4.6b)
Amplitudinea canalului EOG-v este în intervalul EOG-v-F
Amplitudinea canalului EOG-v nu a fost validă pentru nici un
interval sau un blink/wink a fost detectat
Amplitudinea canalului EOG-v amplitude este în intervalul EOGv-B
Amplitudinea canalului EOG-v nu a fost validă pentru comandă
O comandă este activă şi automatul trece în starea de wait
(aşteptare)
O mişcare sacadată a fost identificată (utilizatorul si-a schimbat
direcţia privirii)
Automatul este resetat în stările de start când contorul de timp
expiră

În timpul activităţilor normale mişcările sacadate tind să apară în acelaşi timp cu blinkurile, de unde rezultă necesitatea ca automatul să poată identifica acest eveniment. Din acest
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considerent automatul utilizează două stări de start. Cele două canale EOG functionează în
paralel şi etapa de identificare a comenzilor fuzzy poate returna două valori în acelaşi moment de
timp.

Start

gaF

sac
a

d at

EO G h-R

-L

ÎnapoiF

S1

sit
gre
v
GEO

EOG-v-F

EOG-v-B

-h-HR

Stânga

ÎnainteF

EOG

Stall

u
F sa
poi resite
a
n
g
Î
G-v
EO

h-HL
EOG-

sa u e
gaF resit
n
â
St - h g
G
EO

EOG
-v

gr
es
it

Înai

Stâ
n

Co
St ntor
al d
le e
xp tim
ira p
t

oiF

F

EO
Gh

Înap

a
apt
Dre

DreaptaF

StângaF

Mi
s ca
re

Start

IdleV

nteF

IdleH

p
tim
de irat
r
nto xp
Co tall e
S

Stânga
mare

a

Dreapta

Dreapta
mare

Înainte

Înapoi

S2

Wait

Fig. 4.8 Automatul deterministic finit
Spre exemplu, comenzile ÎnainteF şi StângaF pot corespunde unei mişcări pe diagonală în
partea de sus-stânga a monitorului sau unei mişcări sacadate spre stânga şi a unui blink executate
în acelaşi moment de timp. Nici una dintre aceste comenzi nu este validă pentru studiul prezent
deoarece o comandă validă prezintă vârfuri de tensiune într-un singur canal EOG. Fiecărei stări
din setul S1 îi este asociat un contor de timp şi automatul poate să treacă într-o stare următoare
doar după ce contorul a expirat. Starea „ÎnainteF” are o prioritate mai mare în setul de stări S1
deoarece este utilizată pentru identificarea blink-urilor şi wink-urilor, determinând intrarea
automatului în starea de „Stall” (blocare a fluxului de date în cadrul automatului pentru o
perioadă de timp), astfel evitând posibila generare a unor comenzi eronate. Dacă automatul
identifică activitate în ambele canale EOG (comenzi fuzzy multiple sunt activate în timp ce
contorul de timp este activ) va trece în starea „Stall” deoarece nici o comandă validă nu ar fi
identificată.
Starea „Stall” este utilizată pentru a introduce o pauză în fluxul de funcţionare al
automatului permiţând utilizatorului să îşi mute privirea către centrul monitorului pentru a putea
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trimite o nouă comandă. Această stare utilizează un contor de timp cu diferite valori, e.g. un timp
de 400 ms este utilizat când a fost identificat un blink. Stare de „Wait” (aşteptare) este utilizată
pentru a menţine comanda curent activată cât timp utilizatorul îşi menţine privirea asupra
widget-ului aferent comenzii. Blink-urile şi wink-urile sunt rejectate menţinând automatul în
starea de ‚Wait” până când utilizatorul va efectua orice mişcare sacadată (în mod normal trebuie
să fie o mişcare sacadată către pătratul verde desenat în centrul monitorului).

4.7 Evaluarea interfeței de interacțiune bazată pe mișcări ale ochilor
4.7.4 Rezultate experimentale și evaluare statistică
Parametrii urmăriţi pentru fiecare test şi utilizator au fost timpul de completare şi numărul
de comenzi necesare finalizării task-ului de navigare printre porţile mediului virtual (vezi
Tabelul 4.3 şi Figura 4.9). Pentru a putea evalua valorile obţinute pentru cele două teste efectuate
a fost utilizată procedura one-way ANOVA (ANOVA unifactorială). Considerând primul test
(Test1) şi parametrul de număr de comenzi, testul ANOVA a evidenţiat diferenţe statistice
semnificative: F(3, 52) = 24,457, p < 0,05. Conform testului post-hoc Tukey numărul de
comenzi necesare pentru interfeţele tastatură (61,07 ± 8,024, p < 0,05) şi joystick (55,5 ± 8,662,
p < 0,05) a fost semnificativ mai mare comparativ cu EOG (42,71 ± 5,525). Nu au existat
diferenţe semnificative între perechile de interfeţe mouse (41,14 ± 6,86) – EOG (p = 0,942) şi
tastatură – joystick (p = 0,201). Diferenţe semnificative au fost prezente între perechile tastatură
– mouse (p < 0,05) şi joystick – mouse (p < 0,05), unde pentru interfaţa mouse (41,14 ± 6,860)
au fost utilizate mai puţine comenzi.
Pentru al doilea test (Test2) diferenţe semnificatuive au fost găsite între toate interfeţele
(testul Welch, p < 0,001). Testul post-hoc Games-Howell a evidenţiat diferenţe între interfeţele
EOG (33,14 ± 3,505) şi joystick (45,79 ± 9,480), un număr mai mic de comenzi fiind utilizat
pentru navigare prin intermediul semnalelor EOG (p < 0,05). Diferenţe semnificative au fost
găsite şi pentru perechea mouse – joystick (p < 0,05), toate celelalte perechi fiind fără diferenţe
importante (p < 0,05). Din analiza acestor rezultate putem observa că interfeţele EOG, tatatură şi
mouse au performanţe comparabile din punct de vedere al numărului de comenzi utilizate după
de subiecţii au fost familiarizaţi cu aceste interfeţe.

Fig. 4.9 Comparaţie între numărul de comenzi utilizate şi timpii de completare pentru cele două
teste (valori pentru fiecare test, stânga pentru Test1 şi dreapta pentru Test2)
Prin considerarea parametrului de timp de completare, pentru Test1 sunt identificate
diferenţe semnificative între EOG şi celelalte interfeţe (F(3, 52) = 75,194, p < 0,05). Pentru EOG
(111,54 ± 15,2, p < 0,05, conform testului post-hoc Games-Howell) sunt evidenţiaţi timpi de
completare mai mari prin comparaţie cu tastatura (63,06 ± 12,87 s), mouse (74,8 ±9,91 s) şi
joystick (50,95 ± 3,91 s). Diferenţe semnificative au fost găsite şi pentru perechile tastatură –
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joystick şi mouse- joystick (p < 0,05), valori asemănătoare fiind regăsite pentru perechea
tastatură – mouse (p = 0,056).
Tabel 4.3 Rezultatele obţinute pentru testelor efectuate (G – gen; M – masculin; F – feminin;
n.c. – număr de comenzi; SD – deviaţia standard)
Tastatură

Mouse

Joystick

EOG

Subiect
Test1
Nr. G

Test2

Test1

Test2

Test1

Test2

Test1

Test2

n.c

timp
[s]

n.c

timp
[s]

n.c

timp
[s]

n.c

timp
[s]

n.c

timp
[s]

n.c

timp
[s]

n.c

timp [s]

n.c

timp [s]

1

F

64

81,774

33

48,379

41

84,228

32

66,593

59

48,913

59

47,393

46

114,531

29

84,214

2

M

43

46,958

33

44,485

33

68,713

25

54,141

54

53,196

29

44,55

39

100,286

30

80,581

3

M

69

51,117

50

48,345

40

80,666

32

68,462

72

44,816

57

42,604

46

132,595

31

91,547

4

M

59

68,512

43

55,937

57

73,424

33

67,596

61

51,711

54

45,639

44

126,428

30

91,696

5

M

66

45,803

43

43,131

40

72,006

34

63,732

69

44,056

60

43,726

41

102,964

32

83,207

6

F

67

84,666

42

49,878

37

96,341

29

72,843

38

57,62

35

47,858

36

117,685

29

102,305

7

M

54

49,434

29

44,304

36

70,381

26

64,324

55

50,017

37

44,441

51

120,413

32

83,207

8

F

73

67,743

42

45,391

33

66,665

31

58,889

48

48,826

38

46,072

38

112,876

36

89,965

9

F

69

77,348

40

50,568

40

88,452

34

61,526

50

52,397

45

46,175

39

107,759

33

91,523

10 M

60

56,706

38

50,138

44

78,955

38

63,724

55

56,235

48

50,017

32

84,108

32

83,207

11 M

58

57,863

35

50,625

54

73,568

40

68,455

60

52,781

39

41,526

48

131,215

37

95,71

12

F

63

73,563

40

46,375

39

67,865

40

62,453

56

48,451

49

43,608

46

124,536

40

108,227

13

F

51

62,548

30

52,152

42

59,452

36

57,526

49

54,649

46

46,893

50

90,863

35

92,843

14

F

59

58,884

34

48,624

40

66,545

25

60,523

51

49,734

45

47,638

42

95,348

38

93,364

Mean 61,07 63,065

38

48,45

41,14 74,804

32,5

63,627

55,5

50,957 45,78 45,581 42,71 111,543 33,14

90,828

3,495

6,860

5,034

4,975

8,662

3,918

7,816

SD

8,024 12,870 5,909

9,910

9,480

2,315

5,525

15,203

3,505

Pentru Test2 au fost de asemenea determinate diferenţe semnificative între interfaţa EOG
şi celelalte (F(3, 52) = 232,249, p < 0,05). Conform testului post-hoc Games-Howell interfaţa
EOG (90,82 ± 7,81 s) a avut timpi de completare a task-ului mai mari decât toate celelalte
interfeţe: tastatură (48,45 ± 3,49 s), mouse (63,62 ± 4,97 s) şi joystick (45,58 ± 2,31 s). Pentru
perechea tastatură – joystick nu au existat diferenţe importante (p = 0,077), în timp ce perechile
tastatură – mouse şi mouse – joystick (p < 0,05) au prezentat diferenţe semnificative.
Pentru a evidenţia cât mai bine performanţele interfeţei EOG prin comparaţie cu celelalte
interfeţe utilizate le-au fost acordate ranguri în funcţie de valorile obţinute în urma celor două
teste efectuate. În Tabelul 4.4 sunt prezentate valorile în funcţie de analiza statistică efectuată
anterior. Interfaţa EOG prezintă ranguri asemănătoare cu mouse-ul din punct de vedere al
numărului de comenzi utilizate, dar în acelaşi timp ocupă ultimul loc pentru parametrul de timp
de completare. De asemenea un rang inferior este atribuit şi mouse-ului pentru timpul de
completare chiar dacă a prezentat cel mai mic număr de comenzi utilizate.
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Au fost efectuate şi comparaţii între parametrii obţinuţi pentru cele două teste ale fiecărei
interfeţe de intrare, diferenţe fiind găsite pentru următoare perechi: tastaturăNC1 (număr de
comenzi pentru Test1) – tastaturăNC2 (număr de comenzi pentru Test2) t(13) = 15,2890, p <
0,001, mouseNC1 – mouseNC2 t(13) = 5,360, p < 0,001, joystickNC1 – joystickNC2 t(13) =
4,950, p < 0,001, EOGNC1 – EOGNC2 t(13) = 6,174, p < 0,001, tastaturăT1 (timpul de
completare pentru Test1) – tastaturăT2 (timpul de completare pentru Test2) t(13) = 4,639, p <
0,001, mouseT1 – mouseT2 t(13) = 5,590, p < 0,001, joystickT1 – joystickT2 t(13) = 6,121, p <
0,001 şi EOGT1 – EOGT2 t(13) =7,866, p < 0,001. Diferenţe semnificative au fost identificate
pentru fiecare interfaţă analizând parametrii de timpi de completare şi număr de comenzi
utilizate. Mai puţine comenzi şi timpi mai mici au fost înregistraţi pentru fiecare interfaţă în
cazul celui de-al doilea test. Cu toate că interfaţa EOG a prezentat timpi de completare mai mari
pentru ambele teste, comparând media diferenţelor obţinute pentru fiecare interfaţă observăm că
interfaţa EOG prezintă cea mai mare variaţie (vezi Tabel 4.4). O variaţie de 20,715 s între cele
două teste ale interfeţei EOG a fost calculată, această interfaţă având cea mai mare îmbunătăţire
din punct de vedere al timpilor de completare al task-ului (vezi Tabel 4.4).
Nu au fost determinate diferenţe semnnificative pentru interfaţa EOG din punct de vedere al
numărului de comenzi F(3, 24) = 0,230, p < 0,636 sau al timpilor de completare F(3, 24) =
0,087, p = 0,771 considerând genul subiectului. După cum se aştepta joystick-ul a avut cea mai
bună performanţă pentru ambele teste considerând parametrul de timp de completare.
Tabel 4.4 Rangurile obţinute de către interfeţe (media este calculată prin scăderea valorilor
obţinute pentru Test2 din cele obţinute pentru Test1)
Test1, rang
Interfaţă Număr de
Timp
comenzi

Test2, rang
Număr de
comenzi

Medie, rang

Diferenţa
Diferenţa mediei
mediei
Timp
Rang timpului de
Rang
numărului de
completare
comenzi

Tastatură

#4

#2

#3

#2

23,07±5,65

#1

14,615±11,78 s

#2

Mouse

#1

#3

#1

#3

8,64±6,03

#4

11,177±7,48 s

#3

Joystick

#3

#1

#4

#1

9,72±7,34

#2

5,376±3,28 s

#4

EOG

#2

#4

#2

#4

9,57±5,80

#3

20,715±13,93 s

#1

4.7.6 Discuție
Sistemul expert are o acurateţe de 95,63%, cu o senzitivitate de 97,31% şi o specificitate
de 93,65% [Postelnicu, 2012b]. Valorile obţinute sunt comparabile cu cele obţinute pentru studii
anterioare [Deng, 2010; Gandhi, 2010]. Rate de acurateţe de 100% sunt obţinute în [Barea,
2012], dar mişcările sacadate clasificate sunt doar peste 10° şi doar pentru canalul EOG
orizontal, în timp ce studiul prezent a utilizat ambele canale EOG cu mişcări sacadate cu valori
între 6-12°. Majoritatea mişcărilor clasificate eronat ca fiind corecte au fost identificate în
canalul EOG-v. Câteva blink-uri au fost clasificate eronat ca şi comenzi „înainte” deoarece
amplitudinea lor era în marja de eroare a comenzilor „înainte” şi cea de-a doua pantă a blink-ului
nu a fost detectată de algoritmul de clasificare implementat (amplitudinea se afla în zona definită
ca fiind zgomot). Ca soluţie de corectare a acestor erori va fi utilizat şi canalul EOG vertical
filtrat doar trece-jos în combinaţie cu cel EOG-v filtrat trece-bandă pentru identificarea blinkurilor şi wink-urilor.
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5. Interfaţă hibridă creier-computer pentru aplicaţii de scriere
5.1 Introducere
Un sistem BCI oferă un canal de comunicaţie pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi
un canal de control suplimentar pentru persoanle clinic sănătoase. În acest capitol este propusă o
aplicaţie de scriere hibridă bazată pe utilizarea semnalelor EOG şi a potenţialelor evocate P300.
Sistemele BCI având la bază utilizarea potenţialelor evocate P300 şi-au dovedit utilitatea în
diverse aplicaţii din multiple domenii precum: aplicaţii de scriere [Guger, 2009; Townsend,
2010], controlul unei case inteligente [Postelnicu, 2012a], a unui browser de Internet [Sirvent
Blasco, 2012], a unui scaun cu rotile sau a unui robot umanoid.
Prima aplicaţie de scriere prin intermediul potenţialelor P300 a fost propusă în [Farwell,
1988]. Studiile efectuate asupra acestor aplicaţii au fost efectuate în direcţia îmbunătăţirii
acurateţei de clasificare a potenţialelor P300 [Townsend, 2010; Sirvent Blasco, 2012], dar şi a
metodei de prezentare a stimulilor [Guan, 2004; Guger, 2009; Brunner, 2010b; Townsend,
2010].

5.2 Conceptul de BCI hibrid
În contextul sistemelor BCI termenul de hibrid presupune asocierea mai multor categorii
de semnale EEG, metode de prezentare a stimulilor sau de biopotențiale în cadrul aceleași
aplicații, urmărindu-se îmbunătățirea performanțelor acestora. Astfel, recent au fost propuse
combinații a două sisteme BCI, sau a unui sistem BCI și a unuia suplimentar (BCI hibrid hBCI), rezultatele obținute conducând la rate de acuratețe îmbunătățite și frustrare mai redusă în
utilizarea acestora [Pfurtscheller, 2010]. Au fost evaluate combinații între semnalele de control
ERD și SSVEP [Allison, 2012a; Brunner, 2010a] , P300 și SSVEP sau P300 și ritmul beta. În
paralel cu termenul de hBCI Comisia Europeană a fost adoptat un alt termen de interacțiune
creier-neuronal-computer (brain-neuronal computer interaction - BNCI) care desemnează un
sistem de comunicație care permite oamenilor să trimită comenzi dispozitivelor externe prin
intermediul semnalelor electrofiziologice [Allison, 2011]. Această categorie include sistemele
BCI și pe cele bazate pe semnalele EOG și EMG, adesea în combinații. În acest context au fost
evaluate combinații între semnalele EEG și EMG sau între un sistem BCI și direcția privirii
utilizatorului [Zander, 2010].
O clasificare a sistemelor hBCI a fost propusă în [Allison, 2012b], aceasta fiind efectuată
în funcție de natura celui de-al doilea sistem utilizat. Astfel, dintre cele două sisteme componente
ale sistemului hBCI primul este unul pur BCI, iar cel de-al doilea poate fi unul dintre
următoarele:
- un alt sistem BCI;
- un dispozitiv bazat pe utilizarea celorlalte biopotențiale (definit ca fiind sistem hibrid
fiziologic), precum EMG, EOG sau ECG (electrocardiogramă);
- un alt dispozitiv de comunicație (denumit sistem hibrid mixt), care poate fi din categoria
tehnologiilor de asistare a persoanelor cu dizabilități sau chiar un mouse sau tastatură.
Modalitatea de funcționare a sistemelor incluse într-un hBCI poate fi simultană sau
secvențială, scopul urmărit de ambele sisteme fiind îmbunătățirea acurateței de clasificare sau
reducerea oboselii resimțite de către utilizator. În plus, modelarea unui sistem hBCI poate urmări
și utilizarea sistemelor integrate în mod unic, adică utilizatorul poate folosi o singură metodă la
un moment dat în funcție de preferință. Detalii asupra sistemelor hBCI și a diverselor metode
prin care pot fi îmbunătățite sistemele BCI sunt prezentate în [Allison, 2012b].
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5.3 Obiectivul studiului
Metodele de prezentare a stimulilor P300 includ RCP [Guger, 2009; Townsend, 2010],
SDP [Guan, 2004; Guger, 2009], CBP [Townsend, 2010], LSC [Sirvent Blasco, 2012] sau cele
bazate pe gruparea simbolurilor în centrul ecranului. Conform unui studiu comparativ între
metodele CBP şi RCP, prima dintre ele a prezentat amplitudini mai mari ale potenţialelor P300 şi
o acurateţe mai mare în clasificarea potenţialelor P300 [Townsend, 2010]. Metoda CBP a fost
testată şi pe subiecţi cu ALS, iar rezultatele obţinute au confirmat superioritatea acestei metode
de prezentare a stimulilor.
Rezultatele studiilor recente au demonstrat că pentru subiecţi clinic sănătoşi acurateţea
aplicaţiilor de scriere P300 este dependentă într-o mare măsură de direcţia privirii utilizatorului
[Brunner, 2010b]. Rate de clasificare mai mari sunt obţinute când utilizatorilor li se permite să
privească direct asupra simbolului dorit comparativ cu situaţia în care aceştia trebuie să privească
doar în centrul monitorului.
Pornind de la rezultatele studiilor recente în cadrul studiului prezent este urmărită
îmbunătăţirea ratei de transfer a informaţiei în cadrul unei aplicaţii de scriere prin intermediul
potenţialelor P300. Paradigma propusă, „jumătate CBP” (half CBP - hCBP), utilizează semnalele
EOG pentru a identifica direcţia privirii utilizatorului şi potenţialele P300 sunt utilizate pentru
identificarea simbolului selectat de subiect. Astfel, dintr-un total de 72 de simboluri ale matricei
definite doar jumătate dintre acestea, un număr de 36, vor fi aprinse. Pornind de la această
presupunere se aşteaptă ca ITR obţinută să fie mai mare. Paradigma propusă se adresează
persoanelor cu dizabilităţi care deţin controlul voluntar al ochilor, dar şi persoanelor clinic
sănătoase ca şi canal suplimentar de comunicaţie. O altă problemă care este investigată în acest
capitol face referire la influenţa artefactelor EOG suprapuse peste semnalele EEG în clasificarea
potenţialelor P300.
În cadrul acestui studiu sunt evaluate două aplicaţii de scriere având la bază CBP şi hCBP
din punct de vedere al acurateţei de clasificare şi a ITR obţinute.

5.4 Modelarea teoretică a interfeţei hibride
5.4.1 Proiectarea paradigmei
Aplicaţia de scriere având la bază CBP presupune aprinderea şi stingerea succesivă a unui
grup de 6 simboluri conţinute în matricea definită, cu restricţia de a nu include în acelaşi grup
simboluri adiacente. Sunt considerate ca fiind adiacente simboluri aflate pe aceeaşi linie sau
coloană. De asemenea, timpii de aprindere şi stingere definiţi oferă posibilitatea evitării
suprapunerii temporale a mai multor epoci facilitând astfel procesul de clasificare [Townsend,
2010].
Paradigma propusă, hCBP, utilizează o matrice populată cu 72 de caractere alfanumerice
şi comenzi împărţite virtual în două zone: „stânga” şi „dreapta” (vezi Figura 5.1). Sunt respectate
aceleaşi reguli de împărţire a simbolurilor conform unei aranjări a acestora pe o tablă de şah
[Townsend, 2010]. O zonă este identificată prin clasificarea mişcărilor sacadice ale utilizatorului
şi corelarea acestora cu unghiuri vizuale. Este efectuată o calibrare a sistemului care presupune
corelarea direcţiei privirii utilizatorului cu locaţia corespunzătoare de pe monitor, ulterior într-un
mod transparent pentru utilizator aplicaţia va putea determina zona în care se află privirea
acestuia.
Prin separarea matricei în două zone, doar 36 de simboluri vor constitui o secvenţă
utilizată în clasificarea potenţialelor P300. Astfel, este imposibilă aprinderea simultană a 6
simboluri în acelaşi grup deoarece epocile de clasificare se vor suprapune temporal. Astfel,
pentru a satisface această restricţie simbolurile sunt împărţite în aceeaşi manieră cu paradigma
originală, conform unei table de şah (vezi Figura 5.1 - mijloc), dar o secvenţă va fi definită de 8
grupuri de simboluri. Grupurile definite în această manieră vor fi împărţite în patru grupuri a câte
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4 simboluri şi patru grupuri a câte 5 simboluri (vezi Figura 5.1 - dreapta). Sunt aplicate restricţii
la ordinea de aprindere a simbolurilor, astfel într-un interval de minim 700 ms acelaşi simbol nu
poate fi aprins de două ori. Se evită astfel suprapunerea temporală a două epoci care ar conţine
informaţia rezultată de la aprinderea unor grupuri de simboluri, care conţin cel puţin un simbol
comun. Aceasta este una dintre cele mai mari probleme apărute în cazul RCP şi SDP care în
forma lor originală nu ţin cont de această restricţie.

Fig. 5.1 În stânga figurii este prezentată matricea de simboluri. În centru este reprezentată zona
„stângă” a matricei sub formă de tablă de şah. În dreapta este exemplificată o secvenţă de test
derivată din tabla de şah corespunzătoare unei zone.
Utilizarea semnalelor EOG în identificarea unei zone asupra căreia utilizatorul priveşte la
un moment dat de timp este facilă atât timp cât se ţine cont de anumite restricţii. Astfel, este
necesară utilizarea unei calibrări înainte de rularea propriu-zisă a aplicaţiei de scriere şi de o
recalibrare a algoritmului de identificare a mişcărilor sacadice la anumite momente de timp.
Recalibrarea este necesară deoarece acurateţea de identificare a unghiurilor vizuale
corespunzătoare mişcărilor sacadice este de aproximativ 2°, fapt ce conduce în urma unui număr
ridicat de mişcări efectuare la posibile rezultate eronate. Astfel, se doreşte identificarea cu o
acurateţe maximală a zonelor „stânga” sau „dreapta” pentru a facilita procesul de identificare a
simbolului selectat de către utilizator.

5.6 Evaluare experimentală
5.6.3 Parametrii experimentali
Fiecare participant a fost rugat să efectueze două sesiuni de teste online, câte unul pentru fiecare
paradigmă testată. Testele online au fost efectuate într-o manieră echilibrată: jumătate din
participanţi începând testele cu CBP şi ceilalţi cu hCBP, Între cele două sesiuni de teste a fost
introdusă o pauză de 5 min. Pentru fiecare aplicaţie de scriere utilizatorii au ‚scris’ un text cu o
lungime de 16 caractere „VERY_SIMPLE_TEXT”.

5.6.4 Acurateţea de clasificare online
Primul parametru de performanţă urmărit pentru ambele paradigme a fost cel de acurateţe de
clasificare. În Tabelul 5.2 sunt listate valorile de acurateţe obţinute pentru cele două paradigme
evaluate.
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Tabel 5.2 Metoda de clasificare utilizată, ratele de acurateţe online, rata de bit (biţi/min) online
considerând includerea şi excluderea pauzelor dintre selecţii
Subiect

Metoda de
clasificare

Acurateţe
CBP [%]

Acurateţe
hCBP [%]

Rata de
bit
CBP

Rata de
bit
hCBP

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
Medie

C1
C1
C2
C2
C1
C2
C1
C1
C2
C2
-

81,25
93,75
100
93,75
75
87,5
93,75
87,5
100
100
91,25

81,25
100
93,75
87,5
87,5
81,25
100
81,25
100
93,75
90,625

14,01
17,67
20,01
17,67
12,39
15,75
17,67
15,75
20,01
20,01
17,1

18,03
25,75
22,74
20,28
20,28
18,03
25,75
18,03
25,75
22,74
21,74

Rata de bit
CBP
(pauzele
omise)
17,28
21,79
24,68
21,79
15,28
19,43
21,79
19,43
24,68
24,68
21,08

Rata de bit
hCBP
(pauzele
omise)
25,92
37,02
32,69
29,15
29,15
25,92
37,02
25,92
37,02
32,69
31,25

5.6.5 Rata de transfer de informaţie online
Timpul total de scriere a textului propus pentru metoda CBP a fost de 296 s (16 caractere x (15 s
+ 3,5 s) = 296 s), ceea ce conduce la 3,24 selecţii/min. Pentru metoda hCBP timpul de scriere a
fost de 230 s (16 caractere x (10 s + 3,5 s) + 7 recalibrări EOG x 2 s = 230 s). Fiecare selecţie a
durat 10 s, o pauză de 3,5 s fiind inserate la începutul rulării aplicaţiei şi la fiecare două selecţii
succesive. Metoda hCBPa obţinute 4,17 selecţii/min.
Din punct de vedere statistic, pentru rata de acurateţe online nu au fost determinate diferenţe
semnificative conform t-test pereche t(9) = 0,287, p = 0,780. Timpul necesar unei selecţii pentru
hCBP a fost mai mic, iar parametrul de performanţă număr de selecţii per minut a fost mai mare
pentru paradigma propusă (3,24 selecţii/min pentru CBP şi 4,17 selecţii/min pentru hCBP).
Diferenţe semnificative au fost determinate pentru rata de bit online dintre cele două paradigme
t(9) = 5,766, p < 0,001 (17,1 biţi/min pentru CBP, respectiv 21,74 biţi/min pentru hCBP). De
asemenea, prin excluderea IIS din calculul ratei de bit au fost determinate diferenţe semnificative
între cele două metode de prezentare a stimulilor t(9) = 8,945, p < 0,001 (21,08 biţi/min pentru
CBP şi 31,25 biţi/min pentru hCBP).

5.6.6 Rata de transfer de informaţie practică
Într-un studiu recent a fost propus un nou parametru de performanţă pentru aplicaţiile de
scriere prin intermediul potenţialelor P300: rata de bit practică [Townsend, 2010]. Spre
deosebire de rata de bit această măsură ia în considerare şi posibilele corecţii necesare scrierii
unui text fără greşeli. Corectarea unei erori presupune două selecţii adiţionale: în primul rând o
operaţie de ştergere (backspace) şi ulterior o selecţie corectă. Pentru a determina o metrică care
să considere performanţa fiecărui participant în cazul corecţiilor a fost propusă o formulă de rată
de bit corectată de erori – rata de bit practică. De asemenea este luată în calcul şi posibilitatea
unor selecţii greşite în timpul procesului de corectare [Townsend, 2010]. Considerând că
probabilitatea de eroare este „p” şi subiectul va încerca să efectueze un număr de „N” selecţii
corecte atunci va rezulta un număr total de selecţii de:


N  2( N)p  2(2( N)p)p  2(2(2( N)p)p)p  ...  N  (2p) i

(5.7)

i 0

Conform formulelor introduse anterior au fost calculate ratele de bit practice corespunzătoare
fiecărui utilizator şi sunt listate în Tabelul 5.3.
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Tabel 5.3 Numărul de selecţii/min şi rata de bit practică (biţi/min) pentru CBP şi hCBP (pauzele
dintre selecţii sunt incluse în calcul)
Subiect

CBP [sel/min]

hCBP [sel/min]

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
Medie

2,04
2,84
3,24
2,84
1,67
2,43
2,84
2,43
3,24
3,24
2,68

2,66
4,17
3,71
3,16
3,16
2,66
4,17
2,66
4,17
3,71
3,42

Rata de bit practică
CBP
8,82
15,46
20,01
15,46
6,4
11,83
15,46
11,83
20,01
20,01
14,53

Rata de bit practică
hCBP
11,47
25,75
20,19
15,37
15,37
11,47
25,75
11,47
25,75
20,19
18,28

Din punct de vedere statistic, rata de bit practică pentru hCBP, 18,28 biţi/min, a fost
semnificativ mai mare decât cea a CBP, 14,53 biţi/min, t(9) = 2,567, p = 0,030. Pierderea de
performanţă este similară pentru ambele paradigme: 0,6 selecţii/min pentru CBP şi 0,69
selecţii/min pentru hCBP. O pierdere asemănătoare este determinată şi prin analiza parametrului
de rată de bit practică: 2,45 biţi/min pentru CBP şi 3,46 biţi/min pentru hCBP.

5.6.7 Rata de transfer de informaţie offline
Performanţele aplicaţiei implementate în studiul de faţă nu pot fi comparate direct cu cele
obţinute pentru studiul original al CBP. Pentru studiul original a fost efectuată o analiză pentru a
determina numărul optim de secvenţe cu ajutorul cărora este obţinută o rată maximă de simboluri
scrise [Townsend, 2010]. Această metrică reprezintă numărul de selecţii de simboluri pe care le
poate face un participant într-un interval de 1 min considerând şi corecţia erorilor în acest calcul.
Spre deosebire de studiul original în prezenta lucrare s-a urmărit determinarea unui număr minim
de secvenţe pentru care se putea menţine aceeaşi rată de clasificare. Pentru sesiunea de teste
online a fost utilizat un număr de 10 secvenţe pentru atingerea unei rate de acurateţe de
clasificare cât mai mare, dar cu un număr mai mic de secvenţe ar putea fi obţinute aceleaşi
performanţe.
Tabel 5.4 Valori offline determinate pentru număr de secvenţe, selecţii per minut, acurateţe şi
rată de bit pentru cele două paradigme

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

Secvenţe
CBP
3
3,5
3,5
3
4
4
4,5
4,5
3,5
3,5

Medie

3,7

Subiect

Secvenţe
CBP
hCBP
hCBP [sel/min] [sel/min]
6
4,8
5,78
8
4,29
4,85
7
4,29
5,27
5
4,8
6,4
6
3,87
5,78
9
3,53
4,49
10
3,53
4,17
9
3,87
4,49
7
4,8
5,27
6
4,29
5,78
7,3

4,21

5,23
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Acurateţe
CBP [%]
81,25
93,75
100
93,75
75
87,5
93,75
87,5
100
100

Acurateţe
hCBP [%]
81,25
100
93,75
87,5
87,5
81,25
100
81,25
100
93,75

91,25

90,625

Rată de Rată de bit
bit CBP
hCBP
20,74
24,99
23,35
29,91
26,44
28,74
26,15
39,49
14,79
28,09
17,14
19,38
19,23
25,75
23,88
19,38
29,62
32,54
26,44
31,51
22,78

27,98
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Analiza a fost bazată pe utilizarea biopotenţialelor achiziţionate pe durata testului online
efectuat şi pe metoda de rejecţie a artefactelor EOG de asemenea identificată înaintea parcurgerii
testului online. Restricţiile aplicate au fost menţinerea aceleaşi valori pentru acurateţea de
clasificarea potenţialelor P300 şi includerea cel puţin a unei aprinderi pentru fiecare simbol
component al matricei. Evaluarea a fost efectuată pentru ambele paradigme şi rezultatele sunt
evidenţiate în Tabelul 5.4.
Pentru aplicaţia bazată pe CBP (22,78 biţi/min) au fost obţinute valori comparabile cu
cele din [Townsend, 2010] (23,17 biţi/min). Pentru hCBP, valori semnificative mai mari au fost
obţinute pentru ITR comparativ cu CBP, t(9) = 3,102, p = 0,013. Valori similare au fost obţinute
şi pentru metrica de selecţii/min, 4,21 selecţii/min pentru CBP în studiu prezent şi 4,68
selecţii/min în [Townsend, 2010], în timp ce hCBP a obţinut o valoare mai mare de 5,23
selecţii/min (t(9) = 6,568, p < 0,001).

5.6.8 Discuţie
În cadrul acestui studiu a fost propusă o interfaţă BCI hibridă bazată pe utilizarea
semnalelor electrofiziologice EEG şi EOG. Interfaţa urmăreşte să ofere un canal de comunicaţie
util pentru persoanele cu dizabilităţi, dar şi un canal de control suplimentar pentru cele clinic
sănătoase. În acest sens, semnalele EOG au fost utilizate pentru identificarea unei zone asupra
căreia utilizatorul era concentrat, şi potenţialele P300 au fost utilizate pentru selecţia finală a
unui item component al matricei definite. Un sistem expert a fost utilizat pentru clasificarea
mişcărilor ochilor utilizatorului şi pentru calculul direcţiei privirii acestuia pe ecranul
monitorului. La începutul rulării aplicaţiei de scriere este necesară o calibrare pentru a corela
direcţia privirii utilizatorului cu poziţia corespunzătoare pe ecranul monitorului. Potenţialele
P300 au fost clasificate utilizând metoda LDA. Suplimentar, în cadrul acestui studiu au fost
propuse şi evaluate două metode de rejecţie a artefactelor EOG, pentru fiecare utilizator fiind
determinată care dintre acestea determină o acurateţe mai mare în clasificarea potenţialelor P300.
Două paradigme au fost considerate pentru implementarea unei aplicaţii de scriere prin
intermediul potenţialelor P300: CBP şi hCBP. Un grup de 10 utilizatori au fost rugaţi să
efectueze câte un test pentru fiecare paradigmă. Parametrii urmăriţi în cadrul testelor au fost
acurateţea de clasificare, rata de transfer online a informaţiei şi rata practică de transfer a
informaţiei. Valori medii similare au fost determinate pentru ambele interfeţe în cazul acurateţei
de clasificare, în timp ce parametrii de rată de transfer a informaţiei online şi practică au fost mai
mari pentru paradigma hCBP.
Mişcările ochilor au fost înregistrate folosind metoda EOG, deoarece este una noninvazivă şi reprezintă o soluţie accesibilă ca preţ. Alte sisteme de urmărire a mişcărilor ochilor,
precum eye trackere, bobina sclerală de căutare sau eye tracker-ul cu imaginile Purkinje duale
reprezintă soluţii de volum mare sau cu un cost foarte ridicat. Înregistrarea semnalelor EOG
reprezintă un proces facil şi necesită utilizarea unui număr suplimentar de doar 4 electrozi. În
general semnalele EEG sunt contaminate în mod negativ de artefacte provenite de la semnalele
EOG. Prin urmare, având la dispoziţie şi semnalele EOG a fost efectuată o analiză offline pentru
a determina influenţa artefactelor EOG în clasificarea potenţialelor P300. A fost determinată o
influenţă negativă în procesul de clasificare şi astfel au fost propuse două metode de rejecţie a
artefactelor, acestea fiind utilizate pentru fiecare subiect în parte în funcţie de îmbunătăţirile
aduse procesului de clasificare a potenţialelor P300.

5.7 Concluzii
În acest capitol a fost propus şi evaluat un sistem BCI hibrid de scriere bazat pe
semnalele EEG şi EOG. Utilizatorii pot selecta caractere alfanumerice şi comenzi organizate
într-o matrice pentru a ‚scrie’ un text doar prin intermediul propriilor biopotenţiale. Sistemul
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propus identifică mişcările ochilor prin intermediul semnalelor EOG şi în combinaţie cu
potenţialele EEG P300 poate determina cu o acurateţe ridicată simbolul selectat de către
utilizator.
Paradigma propusă a fost efectuată într-o manieră obiectivă, fiind evaluată prin comparaţie cu
paradigma CBP introdusă în [Townsend, 2010]. Au fost obţinute rate de acurateţe asemănătoare
pentru ambele paradigme evaluate, iar pentru cea propusă hCBP au fost obţinute îmbunătăţiri
semnificative din punct de vedere al ratelor de transfer a informaţiei online şi practice. Noutatea
paradigmei propuse este reprezentată de utilizarea semnalelor electrofiziologice EEG şi EOG în
procesul de identificare a simbolului selectat de către utilizatorul sistemului. Experimentele
efectuate au evidenţiat îmbunătăţirile aduse ratelor de transfer a informaţiei şi implicit a timpului
redus de selecţie a unui item.
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6. Aplicații în robotică
6.1 Controlul unui braț robotic prin intermediul semnalelor EOG și EEG
6.1.1 Obiectiv
În cadrul acestui capitol este descris un sistem de control al unui braţ robotic prin intermediul
undelor EEG şi a semnalelor EOG. Acest sistem reprezintă un prototip, fiind dezvoltat ca o
interfaţă în evaluarea preliminară a biopotenţialelor utilă în determinarea parametrilor de lucru ai
dispozitivului de achiziţie şi în filtrarea biopotenţialelor utilizatorului. Semnalele EEG şi EOG au
amplitudine de ordinul microvolţilor ceea ce conduce la necesitatea unei configurări foarte
precise a întregului ansamblu de achiziţie şi procesare a biopotenţialelor pentru a facilita
identificarea şi procesarea acestora.
Pentru a evidenţia parametrii biopotenţialelor achiziţionate a fost implementată o aplicaţie de
realitate virtuală prin intermediul căreia un braţ robotic ‚abstract’ cu 4 grade de libertate a fost
utilizat pentru poziţionarea în dreptul unor obiecte şi pentru a prinde cu ajutorul end-effector-ului
aceste obiecte. Este definit ca fiind ‚abstract’ deoarece nu sunt urmăriţi parametrii reali ai unui
braţ robotic, scopul principal fiind analiza biopotenţialelor.

6.1.2 Arhitectura sistemului propus
Sistemul propus va utiliza semnalele EOG şi cele EEG prin intermediul a două paradigme
diferite pentru a controla braţul robotic. Astfel, vom evalua două paradigme prima dintre ele
utilizând doar semnalele EOG pentru controlul braţului robotic – EOG-P, în timp ce a doua
paradigmă este bazată pe un model hibrid de control între semnalele EOG şi EEG, EOG-EEG-P.
Pentru achiziţia biopotenţialelor este utilizat dispozitivul g.USBamp şi mediul de
dezvoltare Matlab/Simulink prin intermediul blocului de interfaţare. Datele achiziţionate de
aplicaţia Simulink sunt trimise prin intermediul interfeţei localhost şi a unui port UDP către o
aplicaţie dezvoltată în mediul de programare XVR (vezi Figura 6.1).

Fig. 6.1 Arhitectura sistemului şi pozițiile electrozilor EOG

Aplicaţia XVR este utilizată pentru a extragere caracteristicile biopotenţialelor înregistrate şi
pentru translatarea acestora din domeniul frecvenţă-timp în cel al comenzilor. În acest sens a fost
implementat un algoritm de recunoaştere a formelor de undă EOG şi EEG. Aplicaţia este
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împărţită în două faze distincte: o primă etapă de calibrare a algoritmului de recunoaştere a
biopotenţialelor şi o a doua etapă de testare a aplicaţiei.

6.1.4 Modelarea paradigmelor
6.1.4.1 Funcționalitatea generală a paradigmelor
Paradigmele propuse în acest capitol vor utiliza semnalele EOG şi EEG pentru a selecta
obiectele plasate într-un mediu virtual 2D şi ulterior pentru a prinde acel obiect cu ajutorul endeffector-ului ataşat braţului robotic. Braţul robotic este unul abstract, neavând caracteristici
mecanice sau restricţii privind funcţionalitatea cuplelor. Scopul studiului este reprezentat de
analiza biopotenţialelor şi rezultatelor obţinute care pot conduce la implementarea aplicaţiei cu
ajutorul unui braţ robotic virtual modelat după particularităţile unuia real sau chiar cu ajutorul
unuia real.
Comenzile de selecţie a obiectelor reprezintă mişcări sacadate pornind din centrul
monitorului, pătratul verde, spre unul dintre cele 4 obiecte. Utilizatorul îşi menţine privirea
aţintită asupra pătratului verde şi la primirea uneia dintre comenzi, o săgeată care indică o
direcţie, utilizatorul îşi va schimba direcţia privirii către obiectul indicat (vezi Figura 6.4).

Fig. 6.4 Mediul virtual şi etapele de funcţionare

Comenzile posibile sunt: ‚stânga’, ‚dreapta’, ‚sus’ şi ‚jos’. În plus după execuţia uneia
dintre aceste comenzi aplicaţia va aştepta o ultimă comandă de închidere a end-effector-ului prin
intermediul unui dublu blink pentru EOG-P sau a închiderii ochilor pentru o durată de minim 1 s
pentru EOG-EEG-P.
Poziţionarea exactă a obiectelor nu este relevantă pentru acest studiu, deoarece înaintea efectuării
testelor este realizată o calibrare care va ţine cont automat de poziţionarea obiectelor pe ecranul
computerului.

6.1.7 Rezultate
Tabel 6.1 Ratele de acurateţe obţinute pentru algoritmii de clasificare
Acurateţe pentru
EOG-P [%]
Maxim
Medie
Selecţie (mişcări
sacadate)
Dublu blink
Închidere a ochilor

Acuratețe pentru
EOG-EEG-P [%]
Maxim
Medie

86,25

78,60

93,75

86,50

93
-

79,05
-

98

90,9
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Comparând parametrii obţinuţi pentru cele două paradigme de interacţiune propuse
putem observa valori mai mari din punct de vedere a acurateţei de clasificare a mişcărilor
sacadate pentru paradigma EOG-EEG-P. Această constatare poate fi explicată prin faptul că
utilizatorii au perceput într-o manieră mai bună această paradigmă, EOG-EEG-P, necesitând mai
puţine mişcări ale ochilor. Astfel, utilizatorii au nevoie de un număr mai mic de ‚dublu blink-uri’
pentru închiderea manipulatorului, aceste mişcări ale ochilor de ‚dublu blink’ determinând o
oboseală a ochilor, resimţită de majoritatea participanţilor.
De asemenea, poate fi observată o acurateţe mai mare de clasificare a acţiunilor de închidere a
ochilor prin intermediul undelor EEG. Utilizatorii au menţionat faptul că paradigma hibridă
EOG-EEG-P este mai bună comparativ cu cea EOG-P, deoarece o acţiune rapidă de ‚dublu
blink’ a fost mai deranjantă în timpul testelor decât o simplă închidere a ochilor.

6.2 Interfață om-mașină pentru controlul unui braț robotic cu 7 grade de
libertate
6.2.1 Obiectiv
Utilizarea unui braţ robotic prin intermediul biopotenţialelor reprezintă un punct cheie în
implementarea unui sistem robotic asistat pentru persoanele cu dizabilităţi. Braţul robotic va fi
utilizat pentru manipularea diverselor obiecte care pot fi regăsite într-o bucătărie, cum ar fi:
pahar, sticlă, cană, etc. Interacţiunea om-robot reprezintă un punct de maxim interes în robotică,
în special în domeniul sistemelor robotice asistate cu aplicabilitate pentru persoanele cu
dizabilităţi. Prin urmare, un task de manipulare reprezintă un punct de interes major în cadrul
acestor sisteme.
În cadrul acestui studiu se urmăreşte utilizarea semnalelor EOG pentru controlul unui braţ

Fig. 6.8 Mediul virtual utilizat şi task-ul de manipulare

robotic utilizat pentru un task de manipulare. Task-ul va fi definit de trei coordonate în spaţiul de
lucru, restul procesului de funcţionare fiind executat în mod automat. Unul dintre task-urile
posibile este activarea comenzii de manipulare pentru a turna apă dintr-o sticlă într-un pahar.
Studiul este efectuat într-un mediu virtual, o bucătărie, braţul robotic utilizat fiind modelat
conform parametrilor fizici reali ai acestuia. A fost ales un mediu virtual datorită uşurinţei în
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efectuarea testelor şi de asemenea pentru evitarea oricăror probleme în efectuarea unui test real,
incluzând posibile daune asupra utilizatorului sau a braţului robotic real. În Figura 6.8 pot fi
observate mediul virtual şi sistemul robotic în stadiul de execuţie a task-ului de manipulare.

6.2.7 Modelarea brațului robotic
Modelul CAD al ansamblului scaun cu rotile – braţ robotic a fost editat în mediul
CATIA, şi exportat către un model grafic VRML în formatul .wrl. Ulterior, fişierele sunt
convertite în formatul .max pentru integrarea în mediul 3dsMax. Mediul de programare XVR
este bazat pe utilizarea unui format propriu de reprezentare a mesh-urilor, AAM. Sunt oferite o
serie de unelte pentru conversia din formatele suportate de 3dsMax către formatul .aam, astfel,
modelele fiind exportate către formatul propriu al platformei grafice XVR.
Modelul CAD al braţului robotic PowerCube este realizat în conformitate cu parametrii
fizici reali ai acestuia, urmărindu-se astfel menţinerea unei corelări cât mai bune între
interacţiunea virtuală propusă şi cea reală. Se urmăreşte de asemenea minimalizarea
modificărilor pentru cercetările viitoare care vor fi bazate pe o interacţiune într-un mediu real. În
Figura 6.13 pot fi observate modelul virtual al sistemului robotic de asistare evaluat şi un model
real al unui sistem de asistare al persoanelor cu dizabilităţi.

Fig. 6.13 stânga – modelul real al robotului Victoria; dreapta – modelul virtual al robotului
de asistare utilizat

Modelul avatarului utilizat în experimente a fost preluat gratuit din cadrul unei librării de
modele virtuale disponibilă la adresa www.lavitaz.com. Modelul ilustrează modul de folosire a
sistemului robotic de către o persoană cu dizabilităţi locomotorii.
Braţul robotic PowerCube are 6 grade de libertate plus 1 grad de libertate pentru gripper. Poate
ridica o sarcină de maxim 2 kg, fiind operat de 7 motoare reversibile de 24V DC. Braţul atinge
un spaţiu de lucru de 0,8 m considerând centrul de rotaţie al bazei până la vârful cleştilor
gripper-ului.

6.2.8.4 Traiectoria de manipulare
Specificarea traiectoriei de manipulare este efectuată prin intermediul a trei coordonate:
un punct iniţial, unul de destinaţie şi un punct intermediar care va determina traiectoria pe care
trebuie să o urmeze braţul robotic. Primele două coordonate reprezintă două obiecte din mediul
virtual, în cazul de faţă sticla şi paharul. În Figura 6.15 pot fi observate selecţiile celor trei
coordonate, fiind ilustrat în acelaţi timp cu selecţia coordonatei intermediare traseul pe care va
ajunge braţul robotic către punctul destinaţie.
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Fig. 6.15 Specificarea unei traiectorii simple de manipulare între două puncte
Traiectoria de manipulare este modelată cu ajutorul unei curbe de tip B-spline cubică. O
curbă spline este o secvenţă de segmente de curbă care conectate împreună vor forma o singură
curbă continuă. Curbele B-spline au fost cercetate în secolul 19 de către Nikolai Lobachevsky.
Curbele B-spline sunt curbe de aproximare definite prin puncte de control fiind descrise prin
funcţii polinomiale definite pe porţiuni (vezi Figura 6.16). Segmentele de curbă B-spline sunt
descrise prin intermediul unor polinoame de grad doi sau trei, gradul acestora fiind independent
de numărul punctelor de control. Curbele B-spline pot fi definite prin intermediul ecuaţiei:
n

C( u )   p i N i , k ( u )

(6.12)

i 0

unde: pi reprezintă punctele de control, Ni,k(u) sunt funcţiile de aproximare numite funcţii Bspline, iar k determină gradul polinomului de aproximare, k-1. Între variabilele ecuaţiei există şi
restricţiile n  k  1 şi t  t k 1 , t n 1  .

Fig. 6.16 Curbă B-spline determinată de 5 puncte de control
Curbele B-spline cubice uniforme reprezintă cel mai utilizat tip de curbe B-spline. Funcţia de
legătură între segmentele de curbă poate fi uşor calculată. Având un set de puncte de control P1,
P2, ...., Pn, curba cubică uniformă B-spline P(t) poate fi definită pe segmente de n-2 ecuaţii
conform:
 Pk 
P 
2
3
P (t )  1 t t t M  k 1 
(6.13)
 Pk  2 


 Pk  3 
pentru k  0,1, ..., n  3 , şi 0  t  1 , şi:
4
1 0
1
 3 0
3 0
M
(6.14)
 3  6 3 0
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Prin multiplicarea matricei M cu [1 t t2 t3] va fi obţinută funcţia de legătură a curbei Bspline cubice uniforme.
Curba B-spline cubică necesită specificarea unui număr minim de 4 puncte de control, iar
pentru studiul prezent au fost definite doar 3 coordonate. În acest sens coordonata intermediară a
fost specificată de două ori în cadrul punctelor de control asociate curbei de manipulare. Curba
de manipulare poate fi observată în Figura 6.15, coordonata intermediară fiind suprapusă peste
curba desenată doar pentru exemplificare, coordonata reală aflându-se în partea de sus a curbei.

6.2.11 Concluzii
În cadrul acestui studiu a fost propusă şi evaluată o interfaţă de manipulare bazată pe
utilizarea semnalelor EOG pentru selecţia unor obiecte dintr-un mediu virtual, şi a unui braţ
robotic pentru operaţia de manipulare a obiectelor. Evaluarea a fost efectuată într-un mediu
virtual proiectat cu ajutorul unui sistem CAVE, percepţia fiind una stereoscopică.
Mediul ales a fost o bucătărie, zonă a casei în care o persoană petrece un timp
considerabil pe parcursul unei zile. Pentru a simplifica metoda de interacţiune cu mediul sunt
definite asocieri între obiectele componente ale acestuia cum ar fi: sticlă şi pahar, apă şi cană,
lingură şi farfurie, etc. Modelul braţului robotic utilizat este al unuia real PowerCube, parametrii
reali fiind utilizaţi şi în calculul cinematicii inverse utilizate în procesul de manipulare.
Traiectoria de manipulare este definită de trei coordonate din spaţiul de lucru, fiind modelată cu
ajutorul unei curbe B-spline cubice.
Semnalele EOG sunt identificate şi clasificate, acestea fiind asociate în final cu mişcările
unui cursor de selecţie a obiectelor regăsite în mediul virtual. Comparativ cu studiile anterioare
au fost aduse modificări la nivelul identificării blink-urilor şi wink-urilor, fiind astfel
îmbunătăţită acurateţea de clasificare a mişcărilor ochilor.
Scopul final al acestui studiu este de a utiliza paradigma de interacţiune propusă într-un
mediu real. În acest sens pot fi valorificate în acelaşi timp rezultatele obţinute pentru studiul
privind navigarea într-un mediu real, descrise pe larg în secţiunea următoare a acestui capitol.
Pot fi aduse simplificări ale metodei de interacţiune în sensul utilizării unor comenzi de nivel
înalt pentru selecţia unei destinaţii de navigare, similar cu metoda de selecţie a obiectelor
regăsite într-un mediu.

6.4 Controlul unei case virtuale inteligente
6.4.1 Introducere
Termenul de ‚casă inteligentă’ (smart house/intelligent house) defineşte o casă în care este
instalată o reţea de comunicaţie de înaltă performanţă. Aceasta va permite sistemelor şi
dispozitivelor instalate în casă să comunice între ele. Casele moderne pot conţine o varietate
largă de sisteme şi dispozitive, precum: alarme de securitate şi incendiu, încălzire centrală,
televizoare şi sisteme de iluminare, etc., acestea fiind idependente între ele. În cadrul unei case
inteligente toate aceste sisteme şi dispozitive pot transmite informaţii şi comenzi între ele. Spre
exemplu, alarma de securitate poate trimite mesaje pe telefonul mobil al proprietarului, sau poate
aprinde şi stinge luminile. De asemenea, dispozitivele pot fi controlate prin intermediul unei
pagini web.
Implementarea unei case inteligente implică costuri ridicate, în primul rând considerând
sistemele şi dispozitivele instalate. Prin urmare, în cadrul acestui studiu a fost modelată şi
evaluată o casă inteligentă virtuală. Persoanele cu dizabilitaţi pot beneficia de pe urma acestei
tehnologii, aceasta facilitând accesul la orice zonă din casă prin intermediul unei interfeţe
vizuale.
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6.4.4 Interfața de control a casei inteligente
După cum a fost menţionat anterior, comparativ cu o casă inteligentă modelată pentru o persoană
clinic sănătoasă, o casă modelată pentru persoanele cu dizabilităţi va conţine funcţionalităţi
suplimentare cu particularităţi speciale. Pornind şi de la studiile recent descrise în literatura de
specialitate [Sirvent Blasco, 2012], a fost modelată o interfaţă de control a unei case inteligente
în case au fost integrate şi aplicaţii utile acestor persoane cu dizabilităţi. Prin urmare, au fost
integrate icoane corespunzătoare aplicaţiilor de scriere, de desenare sau de navigare pe Internet,
toate prin intermediul potenţialelor P300.

Fig. 6.23 Meniul principal de control al casei inteligente; matricea cu toate elementele stinse şi
cu un element aprins pe durata etapei de selecţie

Comparativ cu studiul original în care unele măşti erau reprezentate de icoane grafice, în
studiul prezent toate măştile sunt reprezentate de icoane de tip text (vezi Figura 6.23 – meniul
principal). Dintre măştile definite putem menţiona pe larg următoarele:
- masca ‚Speller’ este utilizată pentru scriere prin intermediul potenţialelor P300.
Matricea definită utilizează 72 de simboluri, metoda de prezentare a stimulilor aleasă fiind cea de
tip CBP, simbolurile matricei fiind aprinse în grupuri de câte 6 simboluri. Detalii asupra matricei
de scriere sunt prezentate pe larg în cadrul Capitolul 6.
- masca ‚Internet’ este definită similar cercetării din [Sirvent Blasco, 2012].
- masca ‚Go to’ este utilizată pentru a naviga în mod automat către o zonă a casei. Casei îi
este asociată o hartă, în care fiecare punct important este reprezentat printr-un pătrat (vezi Figura
6.25). Pe durata unei selecţii, fiecare pătrat al hărţii va fi aprins şi stins similar funcţionalităţii
meniului principal (aceeaşi metodă de prezentare a stimulilor utilizată pentru aplicaţiile de
scriere prin intermediul potenţialelor P300 folosind metoda PSC). Comenzile sunt utilizate în
contextul roboticii, al navigării într-un mediu virtual sau real folosind un scaun cu rotile
comandat prin intermediul biopotenţialelor. Navigarea cu ajutorul scaunului cu rotile este
propusă a fi una în mod automat orientată pe destinaţia selectată. În acelaşi context este definită
şi masca ‚Move’ pentru care sunt definite comenzi de control al scaunului cu rotile de nivel jos
(low-level).
- masca ‚Move’ conţine comenzi de control şi navigare de tip low-level pentru un scaun
cu rotile. Dintre comenzile asociate putem menţiona: ‚stânga’, ‚dreapta’, ‚înainte’, ‚înapoi’, sau
pe cele în direcţii diagonale. De asemenea masca conţine comenzi pentru operaţii de rotaţie,
având unghiuri predefinite de 22,5° şi 45°, şi o comandă suplimentară pentru un unghi variabil.
Unghiul de rotaţie opţional poate fi definit prin intermediul celor două butoane ‚-’ şi ‚+’,
valoarea minimă fiind de 1°. În Figura 6.26 pot fi observate comenzile asociate acestei măşti prin
intermediul icoanelor vizuale definite.
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Fig. 6.26 Meniul principal şi comenzile asociate măştii ‚Move’

6.5 Concluzii finale
În cadrul acestui capitol au fost evaluate o serie de aplicaţii având la bază utilizarea
biopotenţialelor utilizatorilor. Au fost propuse patru aplicaţii de interacţiune om-maşină, primele
trei fiind în domeniul roboticii, în timp ce ultima dintre a fost modelată pentru controlul unei
case inteligente cu elemente de robotică integrate.
Prima dintre aplicaţii prezintă teste iniţiale de utilizare a semnalelor EOG şi EEG pentru
controlul unui braţ robotic virtual. Au fost evaluate două paradigme de control, prima utilizând
strict semnalele EOG, iar a doua dintre ele prezentând un model hibrid de interacţiune bazat pe
ambele categorii de biopotenţiale enumerate. Mişcările sacadate şi blink-urile au fost considerate
semnale utile de control, algoritmi de identificare şi clasificare fiind implementaţi în acest sens.
Banda de putere a semnalelor EEG a fost utilizată de asemenea ca semnal de control în cadrul
studiului. Rezultatele testelor au evidenţiat o acurateţe de clasificare mai ridicată în cazul
paradigmei hibride. Participanţii la studiu au ridicat problema blink-urilor, acestea fiind
obositoare şi nepotrivite pentru control.
Pornind de la rezultatele aplicaţiei de control al unui braţ robotic virtual a fost elaborat
studiul de identificare a parametrilor de performanţă ai unei interfeţe bazate pe utilizarea
semnalelor EOG. Cumulând rezultatele ambelor studii a fost modelată o aplicaţie de control a
unui robot virtual modelat conform parametrilor unui braţ robotic real. Tehnologiile de realitate
virtuală prezintă avantajul modelării, elaborării şi testării aplicaţiilor prin intermediul unor
costuri reduse. De asemenea, sunt evitate şi posibilele stricăciuni care pot fi aduse dispozitivelor
fizice. În urma validării testelor din aplicaţia de realitate virtuală, rezultatele obţinute pot fi
trecute cu uşurinţă în mediul real. Astfel, prin intermediul semnalelor EOG se urmăreşte
implementarea unei aplicaţii de asistare a persoanelor cu dizabilităţi. Mişcările sacadate ale
utilizatorilor sunt identificate, clasificate şi asociate unui cursor utilizat în selecţia unor obiecte
dintr-un mediu de lucru. În acest studiu s-a urmărit efectuat unei operaţii de manipulare într-un
mediu virtual utilizând un un braţ robotic şi semnalele electrofiziologice EOG. Task-ul de
manipulare presupune selecţia celor două obiecte şi a unei coordonate intermediare din spaţiul de
lucru, acestea definind coordonatele de manipulare pe care trebuie să le urmeze braţul robotic.
În cea de-a treia secţiune a capitolului sunt valorificate rezultatele obţinute pentru
aplicaţia de navigare în medii virtuale prin aplicarea rezultatelor obţinute pentru un task de
navigare în medii reale cu ajutorul unui robot mobil. Metoda de interacţiune are la bază utilizarea
widget-urilor, desenate ca şi săgeţi pe monitorul staţiei de lucru a utilizatorului. Pe acest ecran
sunt suprapuse fluxul video achiziţionat cu o cameră web plasată pe un robot mobil şi widgeturile utilizate pentru efectuarea comenzilor de control transmise către acelaşi robot. Un traseu de
tip slalom a fost definit pentru teste, toţi participanţii reuşind să-l parcurgă cu succes. Pe traseu
au fost plasate porţi pentru a verifica dacă participanţii reuşesc să controleze robotul fără a
doborâ aceste porţi, rezultatele testelor evidenţiind că utilizatorii nu au dărâmat nici o poartă.
Cel de-al patrulea subcapitol prezintă o aplicaţie de control a unei case inteligente virtuale
prin intermediul paradigmei hibride descrise în Capitolul 5. Este propusă o interfaţă de control a
unei case inteligente în care sunt suplimentar integrate aplicaţii dedicate persoanelor cu
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dizabilităţi severe. Sunt integrate aplicaţii de scriere, desenare sau navigare pe Internet prin
intermediul potenţialelor EEG-P300. Paradigma de control aleasă oferă avantaje majore în
selecţia unei alte măşti de comenzi din meniul principal sau selecţia unei comenzi din meniul de
comenzi activat pentru o mască. În cadrul aplicaţiei este integrată şi o interfaţă de control a unui
scaun cu rotile, fiind astfel făcută legătura cu robotica.
Cele patru aplicaţii de robotică şi control prezintă un potenţial major în implementarea de
aplicaţii pentru persoanele cu dizabilităţi severe, teste cu această categorie de persoane fiind
necesare pentru validare finală a acestora. Ca şi direcţii viitoare de cercetare se poate urmări
îmbunătăţirea ratelor de clasificare biopotenţialelor utilizate în aplicaţii descrise şi de asemenea
se poate urmări modificarea paradigmelor propuse în funcţie de necesităţile persoanei cu
dizabilităţi căreia i se adresează aplicaţia.

7. Concluzii finale, contribuţii proprii, valorificarea rezultatelor și
noi direcții de cercetare
7.1 Concluzii finale
În urma activităților de cercetare efectuate pot fi enumerate următoarele concluzii:
 a fost elaborat un algoritm de identificare și clasificare a mișcărilor ochilor bazat pe
un set de reguli fuzzy și un automat determinist finit;
 a fost elaborată o metodă de navigare în medii virtuale prin intermediul semnalelor
EOG;
 în urma evaluării algoritmului de identificare și clasificare a mișcărilor ochilor
acuratețea de clasificare a avut o valoare medie de 95,63%, cu o senzitivitate de
97,31% și specificitate de 93,65%;
 a fost elaborată o nouă metodă hibridă de prezentare a stimulilor în cadrul aplicațiilor
de scriere prin intermediul potențialelor P300;
 evaluarea aplicației de scriere prin intermediul paradigmei hibridei a determinat o
acuratețe medie de clasificare a potențialelor P300 de 90,625%; valoarea medie de
21,74 biți/min pentru rata de transfer a informației și 18,28 biți/min pentru rata de bit
practică;
 a fost dezvoltată o aplicație de navigare a unui robot mobil în medii reale utilizând
semnalele EOG pe baza cercetărilor anterioare privind navigarea în medii virtuale;
 îmbinarea celor trei domenii ale roboticii, realității virtuale și a biopotențialelor au
condus la implementarea și evaluarea unei interfețe pentru task-uri de manipulare
utilizând un braț robotic activate prin intermediul semnalelor EOG;
 utilizarea interfeței hibride pentru aplicații de scriere prin intermediul potențialelor
P300 este utilă în cazul controlului unei case inteligente virtuale, extinderea fiind
efectuată cu ușurință;
 în urma testelor efectuate se poate afirma că utilizarea biopotențialelor în interfețele
om-mașină este o metodă viabilă pentru aplicații în domeniul roboticii.

7.2 Contribuții proprii
Principalele contribuții aduse prin această lucrare sunt următoarele:
 conceperea, dezvoltarea şi implementarea unui algoritm de identificare a mişcărilor
sacadate, a blink-urilor şi a wink-urilor;
 conceperea, dezvoltarea şi implementarea unei interfeţe de navigare într-un mediu
virtual prin intermediul semnalelor EOG;
 modelarea unui mediu virtual pentru evaluarea comparativă a numărului de comenzi
şi timp de completare pentru interfeţele de intrare tastatură, mouse, joystick şi EOG;
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conceperea, dezvoltarea şi implementarea unei paradigme hibride de prezentare a
stimulilor P300;
conceperea, dezvoltarea şi implementarea unei aplicaţii de scriere prin intermediul
paradigmei hibride de prezentare a stimulilor P300;
îmbunătăţirea ratelor de transfer a informaţiei și a ratei de bit practică pentru o
aplicaţie de scriere prin intermediul biopotenţialelor utilizatorului;
dezvoltarea şi testarea unei interfeţe de control a unui braţ robotic serial pentru taskuri de manipulare asistată;
dezvoltarea şi implementarea unei interfeţe de control a unei case inteligente pentru
persoanele cu dizabilităţi severe;
implementarea unui sistem de navigare a unui robot mobil prin intermediul
semnalelor EOG.

7.3 Valorificarea rezultatelor cercetării
7.3.1 Lucrări publicate
Rezultatele cercetărilor teoretice şi experimentale în vederea elaborării tezei de doctorat au fost
valorificate prin publicarea a 12 lucrări ştiinţifice, dintre care: 1 în jurnal indexat ISI cu factor de
impact 2,203, 7 lucrări publicate la conferinţe internaţionale cu Proceedings ISI, 2 lucrări
indexate B+ şi 2 lucrări la conferinţe internaţionale.
Jurnale internaţionale
1. Postelnicu, C.C., Gîrbacia, F., Talabă, D., „EOG-based Visual Navigation Interface
Development”, Expert Systems with Applications, vol. 39, no. 12, pp. 10857-10866, ISSN:
0957-4174, 2012, factor de impact: 2.203.
2. Postelnicu, C.C., Talabă, D., P300-based Brain-Neuronal Computer Interaction for
Spelling Applications, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, trimis spre evaluare,
2012.
Reviste naţionale BDI
1. Postelnicu, C.C., Talabă, D., Toma, M.I., „Brain Computer Interfaces for Medical
Applications”, Buletinul Universității Transilvania, , vol. 3, no. 52, 8pp, 2010, revistă cotată
CNCSIS B+.
2. Toma, M.I., Antonya, Cs., Postelnicu, C.C., „Multi-modal Interaction for 3D Modeling”,
Buletinul Universității Transilvania, vol. 3, no. 53, 8pp, 2010, revistă cotată CNCSIS B+.
Conferinţe cu proceedings ISI
1. Postelnicu, C.C., Covaci, A., Panfir, A.N., Talabă, D., „Evaluation of a P300-Based
Interface for Smart Home Control”, IFIP Advances in Information and Communication
Technology: Technological Innovation for Value Creation, vol. 372, pp. 179-186, 2012.
2. Postelnicu, C.C., Gîrbacia, F., Duguleană, M., Talabă, D., „EOG-based Teleoperation of
a Mobile Robot”, Proceedings of 3rd International Conference on Future Computer and
Communication, 6pp, doi:10.1115/1.859711.paper24, 2011.
3. Postelnicu, C.C., Talabă, D., Toma, M.I., „Controlling a Robotic Arm by Brainwaves and
Eye Movement”, IFIP Advances in Information
and Communication Technology:
Technological Innovation for Sustainability, vol. 349, pp. 157-164, 2011.
4. Covaci, A., Postelnicu, C. C., Panfir, A. N., Talabă, D., „A Virtual Reality Simulator for
Basketball Free-Throw Skills Development”, IFIP Advances in Information and
Communication Technology: Technological Innovation for Value Creation, vol. 372, pp.
105-112, 2012.
5. Panfir, A.N., Covaci, A., Mogan, G., Postelnicu, C.C., “Control Interfaces for a
Collaborative System Using LabView Package”, IFIP Advances in Information and
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Communication Technology: Technological Innovation for Value Creation, vol. 372, pp. 3340, 2012.
6. Gîrbacia, F., Butnaru T., Postelnicu C., Talabă, D., “Methods for Mobile Robots Path
Planning Based on Co-Located Environment’, Proceedings of 3rd International Conference
on Future Computer and Communication, 6pp, doi: 10.1115/1.859711.paper22, 2011.
7. Toma, M.I., Gîrbacia, F., Antonya, Cs., Postelnicu, C.C., „Ubiquitous Human Interaction
with a Virtual Reality Interface for Robot Programming”, Proceedings of 3rd International
Conference
on
Future
Computer
and
Communication,
6pp,
http://dx.doi.org/10.1115/1.859711.paper23, 2011.
Conferinţe cu proceedings BDI
1. Postelnicu, C.C., Bărbuceanu, F., Topoleanu, T., Talabă, D., „EOG-Based Interface for
Manipulation Tasks”, Applied Mechanics and Materials, Mechanisms, Mechanical
Transmissions and Robotics, vol. 162, pp. 537-542, 2012.
2. Topoleanu, T., Mogan G., Postelnicu C., „On Semantic Graph Language Processing for
Mobile Robot Voice Interaction”, Applied Mechanics and Materials, Mechanisms,
Mechanical Transmissions and Robotics, vol. 162, pp. 286-293, 2012.

7.3.2 Participări la conferințe
În perioada elaborării tezei de doctorat autorul a prezentat lucrări ştiinţifice în cadrul
următoarelor conferinţe:
1. MTM & Robotics, The Joint International Conference of the XI International Conference
on Mechanisms and Mechanical Transmissions (MTM) and the International Conference on
Robotics (Robotics’12), Clermont-Ferrand, Franţa, 6-8 Iunie, 2012.
2. DoCEIS’12, 3rd Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems,
Costa da Caparica, Lisabona, Portugalia, 27-29 Februarie, 2012.
3. ICFCC 2011, 3rd International Conference on Future Computer and Communication, Iaşi,
România, 3-5 Iunie, 2011.
4. DoCEIS’11, 2nd Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems,
Costa da Caparica, Lisabona, Portugalia, 21-23 Februarie, 2011.

7.4 Recomandări privind direcții de cercetare viitoare
Rezultatele obținute în cadrul prezentei lucrări deschid calea către noi direcții de
cercetare dintre care putem enumera următoarele:
 îmbunătățirea acurateței de clasificare a potențialelor P300 prin utilizarea metodei de
clasificare SWLDA (step wise LDA);
 utilizarea paradigmei hibride pentru aplicații de comunicație și control;
 utilizarea interfețelor de navigare și manipulare pentru aplicații în medii reale și
evaluarea acestora cu ajutorul persoanelor cu dizabilități;
 identificarea unor noi metode de prezentare a stimulilor P300 care să îmbunătățească
parametrii de acuratețe de clasificare, rată de transfer a informației și rată de bit
practică.
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REZUMAT
Teza de doctorat Utilizarea biopotențialelor în interfețele om-mașină pentru aplicații de robotică
este structurată după cum urmează:
Capitolul 1 prezintă introducerea în domeniile abordate de teza de doctorat. În Capitolul 2 sunt
prezentate noțiuni legate de sistemele de interacțiune om-mașină bazate pe utilizarea semnalelor
EEG și EOG. Este analizat și stadiul actual al cercetărilor privind aceste sisteme, fiind descrise
pe larg blocurile funcționale și aplicațiile realizate până în prezent. În Capitolul 3 este prezentată
metodologia de cercetare și etapele acesteia, fiind prezentate pe scurt obiectivele fiecărei
activități de cercetare propuse. Capitolul 4 prezintă o interfață de navigare în medii virtuale,
comenzile de control fiind activate cu ajutorul mișcărilor ochilor. Este efectuat și un studiu
comparativ cu o serie de interfețe tipice de navigare, urmărindu-se identificarea pametrilor de
performanță ai interfeței EOG. În Capitolul 5 este propusă o nouă interfață hibridă de scriere
prin intermediul semnalelor EOG și a potențialelor EEG-P300. Interfața hibridă va oferi
parametri de performanță îmbunătățiți, dovedind astfel utilitatea acesteia. Capitolul 6 prezintă o
serie de aplicații în domeniul roboticii. Astfel, rezultatele obținute pentru studiile descrise în
capitolele anterioare vor fi extinse pentru aplicații de robotică, fiind dovedit potențialul
interfețelor propuse. În Capitolul 7 sunt prezentate concluziile cercetării, contribuțiile
doctorandului și valorificarea rezultatelor cercetării.

ABSTRACT
The present research Use of biopotentials in man-machine interfaces for robotics applications is
structured as follows:
Chapter 1 provides an introduction in the fields of the current research. In Chapter 2 notions of
man-machine interaction systems based on EEG and EOG signals are discussed. The state-of-art
of these systems is analyzed, their functional blocks and applications being presented. In Chapter
3 the research methodology and its phases are presented, also objectives for each research
activity being proposed. Chapter 4 presents an interface for navigation in virtual environments,
control commands being activated by eye movements. A comparative study with typical
navigation interfaces is performed, performance parameters being identified for the EOG
interface. In Chapter 5 a novel hybrid interface, based on EOG signals and EEG-P300 potentials,
for spelling applications is proposed. The hybrid interface offers enhanced performance
parameters, proving its utility. Chapter 6 presents a series of applications in the filed of robotics.
Thus, the obtained results for the research activities previously described are extended for
robotics applications, the potential of the proposed interface being proven. In Chapter 7
conclusions of the research, author's contribution and dissemination of the results are presented.
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