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Elektrookulogram 

 
Úvod: 
Elektrookulogram (EOG) zaznamenává rozdíl potenciálů mezi elektrodami umístěnými na kůži 
v blízkosti očí. Signál je generovaný pohybem očního bulbu a mění se se vzdáleností rohovky od 
elektrod. 

 

Podstatou potenciálové změny je napěťový rozdíl mezi rohovkou a sítnicí. Při pohybu očního bulbu dojde 
ke změně potenciálu v jeho okolí. 
 
Fixace: 
Jednou ze základních schopností okna je schopnost zaměřit se (zafixovat) na určitý předmět. Pokud je 
oko zafixováno na nějaký předmět, jeho obraz se promítá na sítnici do oblasti žluté skvrny (fovea). 
Okohybné svaly udržují obraz ve žluté skvrně, ať se zafixovaný předmět pohybuje nebo ne. Fixace 
mohou být volní (umožňují vůlí zaměřit pozornost na určitý předmět) i mimovolní (udržují zafixovaný 
objekt v zorném poli). 
 
Sakády jsou skokovité oční pohyby mezi řadou po sobě jdoucích fixací. Pozorujeme je při sledování 
rychlého pohybu nebo při čtení. 
  

0.4 ~ 1 mV 
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Pořízení biologických signálů: 

Pro snímání jsou umístěny kolem očí horizontální (X) a vertikální (Y) bipolární 
svody: 

+ elektroda horizontálního svodu je u pravého oka 
+ elektroda vertikálního svodu je nad pravým okem 
– elektroda horizontálního svodu je u levého oka 
– elektroda horizontálního svodu je pod pravým okem  
ref zemnící elektrody jsou na čele 

 
1. Sledování pohybujícího se objektu: 

Měřená osoba sedí v klidu, vzpřímeně a ze vzdálenosti asi jednoho metru sleduje kyvadlo bez 
pohybů hlavou. Po zastavení kyvadla se osoba pokusí napodobit pohyby očí, obdobně, jako by 
oči kyvadlo sledovaly i nadále. Při „napodobování sledování kyvadla“ oči bez fixace na předmět 
nejsou schopny plynulého pohybu.  Pro vyhodnocení je využit pouze horizontální kanál (X). 
Vzorkovací kmitočet je 200 Hz. 

 

 
 

2. Čtení textu: 
Přečtěte ukázkový text a signál horizontální roviny (X) porovnejte s textem. Vzorkovací 
kmitočet je 200 Hz. 
 

 

Podzim na starém bělidle 

V okolí starého bělidla začínalo být smutno a ticho. 

Les byl světlejší, stráň žloutla, vítr a vlny odnášely 

chomáče starého listí bůh ví kam. 

Ozdoba sadu uschována byla v komoře. 
V zahrádce kvetla astra, měsíčky a umrlčí kvítky. 
Na louce za splavem růžověly se naháčky a 
v noci prováděla tam světélka svoje rejdy. 
Když babička šla s dětmi na procházku, nezapomněli chlapci 
na papírové draky, které pak na vrchu pouštěli. 
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3. Změna napětí při úhlovém vychýlení oka: 
Na plátně se po jedné sekundě pohybuje značka. Pohyb značky se střídá mezi levým a pravým 
zorným polem, přičemž vzdálenost mezi značkami se stále zvětšuje. Pro výpočet úhlu je 
zapotřebí znát maximální rozteč bodů projektovaných na plátně a vzdálenost očí od plátna. Pro 
vyhodnocení postačí bipolární svod. Vzorkovací kmitočet je 10 kHz. 
 

 

 

 

     Výchozí pozice sledovaného objektu        Konečná pozice sledovaného objektu 

 
4. Hodnocení prostorového pohybu očí: 

Na plátno jsou náhodně promítány body na pozicích 1-5. Z horizontálního (X) i vertikálního (Y) 
svodu rozpoznejte sekvenci promítaných bodů. Vzorkovací kmitočet je 10 kHz. 

 
V učící fázi se postupně na projekci po jedné sekundě zobrazují referenční body v sekvenci:  
[1, 2, 3, 4, 5, 1]. 
 
V rozpoznávací fázi jsou na projekci postupně promítány body v náhodné sekvenci.  

 

 
Rozmístění bodů pro generování referenčního signálu v učící fázi. 

 

Cíle úlohy: 

 Snímání základních typů očních pohybů 
o zobrazte volní a mimovolní fixace při sledování pohybujícího se objektu (kyvadlo) 
o skokové změny zaměření pohledu (sakadické pohyby při čtení) 

 zobrazte závislost mezi napětím a změnou úhlu pozorovaného objektu 

 vyhodnocení prostorového pohybu očí ve 2D (X-Y) 
o rozpoznejte sekvenci promítaných čísel – shluková analýza (k-means) 

 

Užitečné funkce: 

imread; image; kmeans; atand; sort 

  

 

+ 

 

+ 
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Nápověda k úkolům: 

1) Načtěte a zobrazte signál. Vyznačte „hladký signál“ úseku fixovaného sledování kyvadla a 

„skokovitý“ úsek simulující pohyb očí.    

 
 

2) Uložte si čtení text jako obrázek (printscreen) a signál okulogramu překreslete přes text. Začátek a 

konec signálu vhodně ořízněte, aby neobsahoval záznam mimo čtení. Signál EOG normalizujte mezi 

0-1. Vytvořte si pseudo-časovou osu signálu pro vertikální vykreslení signálu.  U jednotlivých řádků 

si všimněte, kolik bylo pohybů očí, kolik řádek obsahuje slov apod. 

 
img=imread('text.PNG'); 

... 
image(img); axis image; hold on 
timg=linspace(1,size(img,1),size(eog,1)); % pseudočasová osa 
% normalizace 0-1 
eog=eog-min(eog);  
eog=eog/max(eog); 
eog=size(img,2)*eog; 
plot(eog,timg,'r') 

... 
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3) Zobrazte EOG signál při sledování značek s rostoucí roztečí bodů. Detekujte lokální extrémy 

a hodnoty napětí vyneste v čase. Vygenerujte si referenční značky úhlů v závislosti na maximální 

rozteči bodů také v čase. Korelujte hodnoty EOG a úhlů. Spočtěte maximální úhlovou rychlost oka 

za sekundu. 

 
 
p=find(diff([0;eog>th])>0); % pozice náběžných hran 
n=find(diff([eog>th;0])<0); % pozice sestupných hran 
s_pos=[]; 
for i=1:length(p) 
    ... % lokální maxima 
end 

  
s_neg=[]; 
for i=1:length(p)-1 
    ... % lokální minima 
end 
s_s=sort([s_pos;s_neg]); % seřazené indexy extrémů 
... 

plot(eog(s_s),t(s_s),'ro'); 
... 

S=... % vzdálenost očí od plátna (m) 

D=... % maximální rozteč bodů (m) 

DIST=linspace(0,D/2,length(s_s)).*(-1).^((1:length(s_s))+1); 
angle=atand(DIST/S); 
C=corr(angle(:),eog(s_s)); 

 
PP=... % maximální rozdíl EOG pro maximální úhel  
degree_mV=... % zorné pole zobrazovaných bodů ku maximálnímu rozdílu napětí 

  
degree_velocity=(max(abs(diff(eog)))*degree_mV)./(1/fs); % úhlových stupňů 

za sekundu 

 

Za jak dlouho člověk přehlédne celé své zorné pole, když budeme uvažovat maximum 140°.  
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4) Rozpoznejte ve 2D EOG (X-Y) sekvenci zobrazovaných bodů. Použijte k-means algoritmus 

s předdefinovanými centroidy. 

... 

plot(eog(:,1),eog(:,2));  

...  

% startovací pozice centroidů dle vzoru 
p1=[0 0]; 
p2=[max(eog(:,1)) min(eog(:,2))]; 
p3=[max(eog(:,1)) max(eog(:,2))];  
p4=[min(eog(:,1)) max(eog(:,2))]; 
p5=[min(eog(:,1)) min(eog(:,2))]; 

 

% k-means, inicializace s centroidy pro p1-5  
[idx,C]=kmeans(eog,5,'start',[p1;p2;p3;p4;p5]); 

subplot(312) 
cc=jet(5); % 5 barev palety JET 
for i=1:5 
    plot(eog(idx==i,1),eog(idx==i,2),... 
        '.','Color',cc(i,:)) 
    hold on 
end 

... 
stairs(t,idx); % Klasifikace ID v čase 

 

Rozpoznejte sekvenci číslic ve vašem EOG signálu. 

 

 


