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Měření a hodnocení doby reakce (2019) 

Úvod: 

Reakční doba je čas, který uplyne od vyslaného signálu do domluvené odpovědi. Nejčastěji se používá 

světelný nebo zvukový podnět. Rychlost reakce závisí na druhu a intenzitě podnětu, stavu čidla, 

dostředivé dráhy, zpracování signálu a odpovědi na podnět centrálním nervovým systémem, věku 

a trénovanosti, únavě, použití farmak či negativním vlivu některých onemocnění. Reakční doba se 

prodlužuje, pokud vyšetřovaná osoba signál neočekává, nebo pokud se mají reakce na různé typy 

signálů lišit či na některé se nemá reagovat. 

Cíle úlohy: 

1) Pořízení biologických signálů 

 záznam signálu z tlačítka snímající reakci na akustické stimuly 

 záznam signálu z tlačítka snímající reakci na světelné stimuly 

2) Základní zobrazení signálů a značek v MATLAB 

3) Zpracování vlastních nebo vybraných signálů 

 vyhodnocení reakčních časů 

 výpočet střední hodnoty a směrodatné odchylky pro náhodnou sekvenci (stimul 1-20) 

 výpočet střední hodnoty a směrodatné odchylky pro periodickou sekvenci (stimul 21-40) 

 stanovte statistickou signifikanci rozdílu mezi reakcí na náhodné a periodické stimuly  

4) Zpracování databáze 13 subjektů 

 spočtěte střední reakční dobu každého subjektu na akustické stimuly 

 spočtěte střední reakční dobu každého subjektu na světelné stimuly 

 stanovte statistickou signifikanci rozdílu mezi reakcí na akustické a světelné stimuly  

 

Data potřebná k vypracování úlohy:  

http://sami.fel.cvut.cz/bsg/cv01/Data_lab01.zip 

 

Pořízení biologických signálů: 

Měření a hodnocení doby reakce se provede ze záznamů pořízených systémem Biopac při vzorkovací 

frekvenci 500 Hz. 

1) nasadíme si sluchátka, do ruky vezmeme tlačítko a provedeme kalibraci 

2) zaznamenáme dvě série stimulací: pseudonáhodné (1-20) a periodické (21-40).  Při měření 

bychom neměli být rušeni, být uvolnění a soustředění na podměty. V případě 

zaznamenaného podmětu (bliknutí diody nebo lupnutí ve sluchátkách) stiskneme co 

nejrychleji tlačítko. V případě nechtěného stisknutí nebo přehlédnutí stimulu se 

nerozptylujte, chyby budou odstraněny během zpracování signálů. 

 

Užitečné funkce: diff, find, iqr, isnan, linspace, load, mean, median, plot, ranksum, std, ttest2   

http://sami.fel.cvut.cz/bsg/cv01/Data_lab01.zip
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Načtení dat: 

sig=load('Data_lab01\odezvy_svet02.txt'); 

sig=sig(:,2); % pouze signál z tlačítka 

 

t=linspace(0,(size(sig,1)-1)/fs,size(sig,1)); % časová osa 0:1/fs:(length(sig)-1)/fs 

 

ref=load('Data_lab01\znacky_svet02.txt'); % časové značky stimulací (s) 

 

figure(1); subplot(211) 

plot(t,sig); hold on 

plot(ref,5*ones(length(ref),1),'rv')% 5 Voltů 

xlabel('time (s)'); ylabel('U (V)') 

legend('button','stimul') 

 

 
 

Detekce náběžné hrany: 

prah=1; % Volty 

 
 

true_false=sig>prah; % když je větší než práh = 1, jinak = 0  

 
 
sig_diff=diff([0;true_false]); % diference podmínky: náběžná hrana = 1, sestupná = 0 

 
idx=find(sig_diff>0); % pozice náběžných hran ve vzorcích 
tidx=t(idx); % pozice náběžných hran v čase 

 

 

  



3 
 

Měření reakční doby 

V ideálním případě odpovídá počet reakcí počtu stimulací. Může ovšem dojít k náhodnému stisknutí 

tlačítka nebo přehlédnutí stimulu, proto vektorový rozdíl nemusí být možný DELTA=tidx-ref. 

Budeme tedy testovat, zda za stimulem následovala odpověď do jedné sekundy. Pokud nenajdu reakci, 

uložím si NaN hodnotu. 

DELTA=[]; 
for i=1:length(ref) 
    pos=find(tidx>ref(i),1); % pozice prvního rekčního času za stimulem 

     
    delta=tidx(pos)-ref(i); % časový rozdíl mezi stimulem a následnou reakcí 

     
    if delta>1 % pokud je rozdíl větší než sekunda, proband nezareagoval 
        delta=NaN; 
    end 

     
    DELTA(i,1)=delta; % reakční čas 
end 

  
% statistika pseudonáhodné sekvence 
serie_1=DELTA(1:20); serie_1(isnan(serie_1))=[]; 
rand_mean=mean(serie_1); 
rand_std=std(serie_1); 
rand_med=median(serie_1); 
rand_iqr=iqr(serie_1); 

  
% statistika periodické sekvence 
serie_2=DELTA(21:40); serie_2(isnan(serie_2))=[]; 
periodic_mean=mean(serie_2); 
periodic_std=std(serie_2); 
periodic_med=median(serie_2); 
periodic_iqr=iqr(serie_2); 
 

% je statistický rozdíl mezi pseudonáhodnou a periodickou sekvencí? 
[h1,p1]=ttest2(serie_1, serie_2); % parametrický t-tes 

[p2,h2]=ranksum(serie_1, serie_2); % neparametrický u-test 

 

Zpracování databáze probandů 1-13 

Postupně načtěte soubory každého probanda a spočtěte jeho průměrný reakční čas na světelné a 

akustické podměty. Porovnejte reakce pomocí statistických testů: parametrický dvouvýběrový t-test 

a neparametrický Mann-Whitney U-test. Statistický rozdíl považujme na hladině významnosti p<0.05. 

mean_light=[]; 

mean_sound=[]; 

  

for id=1:13 

    % světelné ------------------------------------------------------- 

    sig=load([Data_lab01\odezvy_svet' num2str(id,'%02.f') '.txt']); 

    ...  

    ref=load([Data_lab01\'znacky_svet' num2str(id,'%02.f') '.txt']); 

    ... 

    mean_light(id,1)= mean(DELTA); 

     

     

    % akustické ------------------------------------------------------- 

    sig=load([Data_lab01\odezvy_zvuk' num2str(id,'%02.f') '.txt']); 

    ...  

    ref=load([Data_lab01\'znacky_zvuk' num2str(id,'%02.f') '.txt']); 

    ... 

    mean_sound(id,1)= mean(DELTA); 

 

end 

  

[h1,p1]=ttest2(mean_sound,mean_light); % parametrický t-tes 

[p2,h2]=ranksum(mean_sound,mean_light); % neparametrický u-test 
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Výsledky: 

 

Změřené reakční časy vlastního/vybraného signálu: 

 Pseudonáhodná sekvence Periodická sekvence 

Střední hodnota   

Směrodatná odchylka   

T-test p= 

Medián   

Mezikvartilové rozpětí (IQR)   

U-test p= 

 

Je pozorovatelný rozdíl v analyzované pseudonáhodné a periodické sekvenci? 

 

 

Průměrné reakční časy 13 probandů na světelný a akustický stimul: 

 Světelný stimul Akustický stimul 

Střední hodnota   

Směrodatná odchylka   

T-test p= 

Medián   

Mezikvartilové rozpětí (IQR)   

U-test p= 

 

Odpovídají vámi změřené reakční časy databázové normě? 

Je statisticky významný rozdíl mezi reakcemi na vizuální a akustické stimuly na testované databázi? 

 

 

Kolik metrů ujedete na dálnici při rychlosti 130 km/hod. než stihnete prvotně zareagovat? 


