
Elektroencefalogram 

Úvod 

Elektroencefalogram (EEG) je časovým zobrazením elektrických potenciálů snímaných z elektrod na 
povrchu hlavy (skalpu), které vznikají jako důsledek spontánní elektrické aktivity mozku sumací 
postsynaptických akčních potenciálů. Tato elektrická aktivita se dělí do 
několika frekvenčních pásem označovaných řeckými písmeny. Velmi 
zjednodušeně lze říci, že právě aktivně se zapojující mozkové okruhy 
komunikují na makroskopické úrovni ve frekvenčních pásmech. Při změně 
kognitivní úlohy dojde např. k poklesu energie jednoho pásma a nárůstu 
pásma jiného. Nesmíme ovšem zapomínat, že EEG je náhodný signál 
(stochastický) a stacionaritu signálu můžeme očekávat v řádech maximálně 
jednotek sekund.   

Příkladem výrazně se měnícího frekvenčního pásma je aktivita vizuální 

kůry (okcipitální/týlní laloky), která v případě nečinnosti (při zavřených očích) 

generuje dominantní alfa-aktivitu v neostrém pásmu 8-13 Hz. U většiny lidí při 

zavřených očích nastupuje pocit relaxace, což se slaběji projeví i v jiných 

mozkových oblastech. Naopak při soustředěné a mentálně náročné činnosti 

je alfa aktivita utlumena a spektrum EEG se posouvá k vyšším frekvencím. 

Funkční propojení jednotlivých mozkových oblastí lze odhadnout na 

základě šíření informace z podobnosti a zpoždění mezi kanály EEG signálů (korelace, koherence, 

synchronizace, autoregresní modelování). Výsledkem je poté síť propojení vycházející z tzv. teorie 

grafů. Jedna z nejjednodušších metrik může být například vzájemná výkonová hustota (cross spectral 

density CSD), která předpokládá u propojených mozkových oblastí podobnost frekvenčních spekter.  

Cíle 

1) Zaznamenejte vlastní nebo analyzujte vybrané signály EEG obsahující sekvenci se zavřenýma 

a otevřenýma očima. 

2) Vhodně filtrujte signály 

a. Základní filtrace – odstranění izolinie a rušení (0,5-40 Hz) 

b. Úzkopásmová filtrace – pásmová propust alfa aktivity (8-13 Hz) 

3) Vykreslete průběhy jednotlivých EEG kanálů a detail přechodu zavřené/otevřené oči 

a. EEG se základní filtrací 

b. EEG alfa pásma 

4) Implementujte automatický detektor otevřených a zavřených očí 

a. Segmentujte a parametrizujte signál (amplituda alfa-aktivity, dominantní frekvence) 

b. Na základě parametrů klasifikujte stav očí pomocí:  

 prahovacích pravidel 

 k-means  

 gaussian mixture modelu (GMM)    

5) Pro vybraný časový úsek signálu zavřených očí spočtěte  

a. pomocí auto-korelace výkonovou hustotu (PSD) jednotlivých kanálů 

b. pomocí kros-korelace  vzájemnou výkonovou hustotu (CSD) vybraných kanálů 

 fronto-frontální 

 fronto-okcipitální 

 fronto-okcipitální kontralaterální 

 okcipito-okcipitální 

c. Poměrově vyjádřete energii alfa pásma a sestavte jednoduchý graf konektivity 



Pořízení biologických signálů: 
Elektrody jsou pomocí vodivého gelu ve vlasech přiloženy ke kůži hlavy, referenční elektrody jsou 
v okolí uší. Pozice elektrod je fixována čepicí, nebo je přímo použita čepice systému 10-20. Snímání EEG 
signálu probíhá vsedě, v klidu, trvá alespoň 40 s.: 

 10 sekund jsou oči zavřeny 

 10 sekund jsou oči otevřeny 

 10 sekund jsou oči zavřeny 

 10 sekund jsou oči otevřeny a několikrát se mrkne 

 následuje libovolná sekvence otevřených a zavřených očí 

 

Pozn.: Až 1/3 lidí má nízkovoltážní EEG a v podmínkách neodrušené laboratoře nelze spolehlivě EEG 

měřit. Lze zvýšit zesílení kanálů z 20.000 na 50.000, pozor však na saturaci zesilovačů.  Dále u některých 

jedinců nedochází k navození stavu relaxace při zavřených očích a nárůst alfa-aktivity nemusí být 

průkazná.  

 

 bipolární svody z frontální oblasti vlevo – Fp1 + F3 

 bipolární svody z okcipitální oblasti vlevo – P3 + O1 

 referenční elektrody z levých svodů jsou u levého ucha A1 
 

 bipolární svody z frontální oblasti vpravo – Fp2 + F4 

 bipolární svody z okcipitální oblasti vpravo – P4 + O2 

 referenční elektrody z pravých svodů jsou u pravého A2 

 

Struktura dat:  fs=200 Hz 
1. sloupec … Fp1-F3 [µV] – levý frontál 

2. sloupec … P3-O1 [µV] – levý okcipitál 

3. sloupec … Fp2-F4 [µV] – pravý frontál 

4. sloupec … P4-O2 [µV] – pravý okcipitál  

 

Užitečné funkce: butter, filtfilt, xcorr, fft, kmeans, fitgmmdist, cluster  

CH 1 

CH 2 

CH 3 

CH 4 

CH 1 

CH 2 



Nápověda: 

data=load('eeg_01.txt'); 
fs=200; % Hz 

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

 
% filtrace 
data=  ... % základní filtrace: pásmová propust 0.5-40 Hz 

dataf= ... % alfa aktivita: pásmová propust 8-13 Hz 

1) Zobrazte EEG se základní filtrací a alfa aktivitou. Dokážete rozpoznat 

zavřené (přítomnost alfa) a otevřené oči? Zobrazte detail změny stavu alfa 

aktivity. 

 

  



 

2) Segmentujte jeden z okcipitálních kanálů sekundovým oknem s 95% překryvem. 

Pro každý segment EEG absolutní spektrum.  

Parametrizujte segment: 1) průměrnou amplitudu spektrálních čar 

v alfa-pásmu (střední hodnota napětí) a 2) 1. spektrální moment (těžiště 

spektra).  

win=1*fs; % segmentační okno 1s  
noverlap=ceil(0.95*win); % překryv 95 % 
index=1:win-noverlap:size(dataf,1)-win+1; % indexy začátků oken 
ch=...; % okcipitální kanál (2/4) 

 

U_ef=zeros(length(index),1); 
M1=zeros(length(index),1); 
for i=1:length(index) 
    seg=data(index(i):index(i)+win-1,ch); 

     
    S=abs(fft(seg))/win;     
    F=linspace(0,fs,win)'; 
 

    % 1. spektrální moment 
    M1(i)=... 

    % intenzita alfa-pásma, suma: 2x(F>=8 & F<=13) 

    % intenzita alfa-pásma, suma: (F>=8 & F<=13)|(F>=(fs-13) & F<=(fs-8))  
    U_ef(i)=... 
end 
 

 

3) Každý segment je parametrizován dvěma hodnotami (dimenzemi). Zobrazte 

jednotlivé segmenty v 2-D grafu. Všimněte si, že parametry jednotlivých 

segmentů tvoří shluky. Dají se shluky od sebe odlišit a použít ke 

klasifikaci zavřených a otevřených očí?  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

𝑀1 =
∑ 𝑓 × |𝑆(𝑓)|2
𝑓𝑠/2
𝑓=0

∑ |𝑆(𝑓)|2
𝑓𝑠/2
𝑓=0

 



4) Použijte pravidel a samoshlukovacích algoritmů k rozlišení stavu očí. 

Ručně definované pravidla: 

=========================================================================== 

1) Amplituda alfa-aktivity je větší než... 

2) a zároveň 1. moment je větší než... 

  

uth=...; 
fth=...; 
id_th=U_ef>uth & M1>fth; 

 

... 

plot(U_ef(id_th),M1(id_th),'.r'); 

 
 

 

 

k-means algoritmus: 

=========================================================================== 

chceme najít dva shluky, přičemž průměrná vzdálenost všech bodů od  

libovolného těžiště shluku (centroidu) je minimální. Příslušnost jednotlivých 

bodů ke shluku je dán menší vzdáleností k centroidu. 

 

Použijeme 1/2 dat k trénování 

train=[U_ef(1:round(end/2)),M1(1:round(end/2))]; % 1/2 segmentů 
test=[U_ef,M1]; % všechny segmenty 

[~,C]=kmeans(train,2,'Replicates',10); 

Pozn.: Replicates=10 se 10x náhodně 

inicializuje a vybere nejlepší výsledek. 

Shlukování může uvíznout v lokálním minimu. 

Bohužel předem nevíme, který shluk bude 

označen jako 1 a který 2. Předpokládáme ale, 

že alfa aktivita bude mít větší amplitudu. 

Souřadnice centroidů jsou v C. 

Uef 1. klastru je menší než Uef 2. klastru, 

označíme klastr dva jako alfa, tj. zavřené 

oči 

if C(1,1)<C(2,1)  
    alpha=2; 
else 
    alpha=1; 
end 

 

Po nalezení centroidů (trénování) rozpoznáme zbývající segmenty na základě 

nejmenší euklidovské vzdálenosti. Vzdálenost segmentu určeného dvěma 

parametry S(x,y) a centroidu C(x,y) je: 

|𝐶𝑆| = √(𝐶𝑥 − 𝑆𝑥)
2 + (𝐶𝑦 − 𝑆𝑦)

2
. Celý výpočet lze počítat maticově pro všechny 

segmenty. 

 

CS(:,1)=sqrt(sum((repmat(C(1,:),[size(test,1) 1])-test).^2,2));% |C1-S| 

CS(:,2)=sqrt(sum((repmat(C(2,:),[size(test,1) 1])-test).^2,2));% |C2-S|  

[~,id_k]=min(CS,[],2); 
 

... 

plot(U_ef(id_k==alpha),M1(id_k==alpha),'.r');  



GMM algoritmus (Gaussian mixture model): 

=========================================================================== 

chceme najít dva shluky s normální distribucí, přičemž rozložení bodů nejlépe 

odpovídá kombinaci distribučních funkcím. Klasifikace jednotlivých bodů 

a přiřazení ke shluku závisí na větší hustotě pravděpodobnosti. 

 

gm = fitgmdist(train,2,'Replicates',10); % nalezení distribucí (trénování) 

id_g = cluster(gm,test); % klasifikace 
 

Bohužel opět nevíme, který shluk bude 

označen jako 1 a který 2. Předpokládáme 

ale, že „průměr distribuce“ alfa aktivity 

bude mít větší amplitudu. 

if gm.mu(1,1)<gm.mu(2,1)  
    alphag=2; 
else 
    alphag=1; 
end 
 

 

... 

plot(U_ef(id_g==alphag),M1(id_g==alphag),'.r');   

 

% Pro zobrazení modelu můžete použít:  

xm=get(gca,'xlim'); 
ym=get(gca,'ylim'); 
gmPDF = @(x,y)pdf(gm,[x y]); 
fcontour(gmPDF,[xm ym]); % detailní nastavení v dokumentaci funkce 
 

 

5) Zobrazte výsledky klasifikací stavu očí v signálu 

tseg=t(index+win/2); % časové indexy segmentace do středu segmentu  
... 

plot(tseg,(id_k==alpha)*max(data(:,ch)),'r') 

... 

 

 
 

Který způsob klasifikace považujete za nejlepší? Vyzkoušejte 

na jiných signálech a odpovězte znovu.  

  



6) Jaký je vztah mezi signálem, spektrem, auto-korelací a výkonovou 

spektrální hustotou? 

% Vyberte vteřinový úsek EEG se zavřenýma očima. Pro každý kanál spočtěte 

výkonovou hustotu (PSD): ze spektra signálu, z autokorelační funkce 

xt=[25 26]; % čas zavřených očí 
xt=round(xt(1)*fs:xt(2)*fs); 

... 

Rxx=xcorr(data(xt,ch)); 
Sxx(:,ch)=(1/length(xt))*abs(fft(Rxx)); % (1/T)*fft(Rxx) 
Fxx=linspace(0,fs,length(Rxx)); 

... 
S=(1/length(xt))*abs(fft(data(xt,ch)).^2); % (1/T)*fft(x)2 

F=linspace(0,fs,length(S)); 

... 
 

 

Kolik vzorků (frekvenční rozlišení) mají jednotlivá spektra:  

pro Rxx()... 

pro x[n]... 
  



7) Spočtěte vzájemnou výkonovou hustotu (CSD) mezi kanály, vyberte 

vteřinový úsek EEG se zavřenýma očima.  

 fronto-frontální 

 fronto-okcipitální 

 fronto-okcipitální kontralaterální 

 okcipito-okcipitální 

R13=xcorr(data(xt,1),data(xt,3)); % fronto frontální 
R12=... % fronto-okcipitální 
R14=... % fronto-okcipitální kontralaterální 

R24=... % okcipito-okcipitální 

S12=(1/length(xt))*abs(fft(R12)); 
S13=... 
S14=... 
S24=... 

F=... 

% normalizujte CSD na jednotkovou energii 

S12=S12/sum(S12); 
... 

% zobrazte CSD mezi vybranými kanály 

% najděte dominantní alpha-frekvenci v okcipito-okcipitálním páru a její 

hodnotu spektrální čáry použijte pro procentuální vyjádření velikost 

v ostatních kanálech 

[m24,poz]=max(S24(F>=8 & F<=13)); % maximum v 8-13 Hz 
poz=poz+find(F>=8,1)-1; % pozice na frekvenční ose  
alpha_FF=100*S13(poz)/S24(poz); 
...    

 

% Vytvořte graf konektivity, kde tloušťka jednotlivých čar odpovídá poměru 

procentuálního zastoupení alfa aktivity  

plot([1;1;2;2],[1;2;1;2],'O','MarkerSize',20); 
... 

plot([1 2],[2 2],'k','LineWidth',10*(S13(poz)/S24(poz))) 

... 
  

Směr CSD konektivita (%) 

F-F  

F-O  

F-O kontra.  

O-O  


