Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych BioS Politechniki Warszawskiej
Projekt: Budowa stacji do nieinwazyjnego badania stanu emocjonalnego
Jest to projekt zgłoszony na Małą Pulę na projekty naukowe w 2019 roku.

1. Wstęp
a) Czym jest biofeedback?
Biofeedback jest biologicznym sprzężeniem zwrotnym. Wyróżnia się dodatnie oraz ujemne
sprzężenie zwrotne. Ujemne sprzężenie zwrotne polega na mechanizmie samoregulacji tzn. organizm
wykorzystuje sprzężenie ujemne do stabilizacji parametrów życiowych np. wzrost temperatury
powoduje, że zaczynamy się pocić, natomiast pocenie się obniża temperaturę ciała. Dodatnie
sprzężenie zwrotne polega na tym, że jeśli w układzie pojawi się jakiś parametr zakłócający to układ
dąży do zmiany wartości tego parametru np. wytwarzanie potencjału czynnościowego w komórce
nerwowej.
b) Na czym polega metoda biofeedbacku?
Metoda ta powstała w latach 60-tych XX wieku w NASA. Została ona wykorzystana do szkolenia
pilotów i astronautów w warunkach stresu.
Biofeedback pozwala na nieinwazyjne dostarczanie informacji pacjentowi o jego stanie fizjologicznym
i zmianach jakie w nim zachodzą. Jest to forma treningu dzięki któremu organizm może nauczyć się
świadomie modyfikować funkcje na które normalnie nie ma się wpływu np. dzięki sprzężeniu
zwrotnemu pacjent wie kiedy wzrasta aktywność mózgu w niepożądanym paśmie częstotliwości fal
mózgowych, a kiedy dominują pożądane pasma – pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu a
co za tym idzie nauczyć się świadomie modyfikować jego pracę tak aby funkcjonował efektywnie.
Trening Biofeedback odbywa się poprzez interakcję z komputerem. Pacjent świadomie reaguje na
zadania stawiane przez terapeutę. Terapia taka jest przyjemna i efektywna.
c) Zastosowanie
Biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie u osób w różnym wieku. Stosowany jest on w
medycynie przy leczeniu m.in. ADHD, ADD, w psychologii do leczenia nerwic, depresji, w sporcie do
zmniejszania stresy oraz jako trening relaksu, pamięci.
Zastosowanie feedbacku można przenieść również na biznes. Dzięki tej metodzie można badać
produkt, markę na rynku, określać czy to co firma chce wprowadzić na rynek spodoba się klientom.
2. Opis projektu
Projekt zakłada stworzenie urządzenia, które będzie zbierać różne sygnały biofizyczne. Będzie to
sygnał EEG, odpowiedź GSR, sygnał EMG, odpowiedź oddechowa oraz pomiar HRV. Poniżej znajduje
się opis każdego z nich oraz koncepcja wykonania.
a) sygnał EEG - nieinwazyjny pomiar bioelektrycznej aktywności mózgu za pomocą elektrod
umieszczonych na konkretnych miejscach czaszki człowieka. W zależności od
umiejscowienia punktów pomiarowych możemy lepiej kontrolować aktywność
konkretnych fal. Wymieniając każdą falę:
alfa (8-13 hz) odpowiada z stan relaksu;
beta (12-30 hz) występuje w stanie koncentracji;
theta (4-8 Hz) występuje w stanie transu, medytacji i lekkiego snu;
delta (<4 Hz) występuje głównie w fazie snu NREM;
gamma (30-100 hz) występujące podczas procesów poznawczych.
b) odpowiedź GSR - Galvanic Skin Response, określanie również jako EDA (Electrodermal
Activity) polega na pomiarze zmiany oporności skóry na niewielki prąd, lub pomiarze
różnic potencjału w różnych częściach skóry. Sygnał EDA odpowiada wpływowi układu
współczulnego na aktywność gruczołów potowych ekrynowych. Aktywność układu
współczulnego obserwowana w skórze jest ściśle związana ze zmianami stanu
psychicznego. W kontrolowanych warunkach, w stanie spoczynku i stałej temperaturze

EDA wskazuje na zmiany w uwadze, pobudzeniu emocjonalnym i poznawczym. Pomiaru
GSR dokonuje się zwykle za pomocą elektrod umieszczonych na dwóch palcach
niedominującej ręki. Istnieją również opaski mierzące GSR na nadgarstku.

Rysunek przedstawiający umieszczenie elektrod do pomiaru sygnału GSR.
c) sygnał EMG - EMG to sposób wykrywania aktywności mięśni za pomocą urządzenia
wzmacniającego potencjały bioelektryczne mięśni i nerwów. Sygnał ten można
wykorzystać do zbadania delikatnych ruchów mięśni twarzy powiązanych z konkretnymi
emocjami (fEMG). Wiele badań wykazało skuteczność tej techniki. Badanie polega na
umieszczeniu elektrod na twarzy badanego w okolicach brwi, czoła i policzków, i badaniu
reakcji na różne bodźce. Czujniki można też przyczepić w innych miejscach, aby sprawdzić
tam aktywność mięśniową, np. na karku.
Budowa skutecznego urządzenia do pomiaru EMG może być dość skomplikowana,
dlatego planujemy wykorzystać gotowy moduł kompatybilny z mikrokontrolerem i
ewentualnie zmodyfikować go, by zwiększyć dokładność pomiaru.

Umieszczenie elektrod na twarzy badanego i emocje powiązane z każdą grupą mięśni

d) badanie HRV - jest nieinwazyjnym, ilościowym pomiarem aktywności układu
autonomicznego (zarówno części przywspółczulnej jak i współczulnej) serca. Do oceny
HRV stosuje się metody m.in. elektrokardiograficzne, w których analizie podlegają
różnice w długości odstępów pomiędzy szczytami załamków R następujących kolejno po
sobie zespołów QRS. Pomiar polega na przyłożeniu czujnika tętna do palca. Parametr HRV
jest zależny od wieku pacjenta i jest kontrolowany czynnikami związanymi ze stylem życia

czy funkcjonalnością ośrodków mózgowia zaangażowanych w kontrolę emocji.
Zmienność rytmu zatokowego stanowiąca wykładnik stanu zdrowia mięśnia sercowego
uzależniona jest jednak najsilniej od czynników fizjopatologicznych. Obserwacje HRV
pozwoliły na naukowe udokumentowanie związku pomiędzy procesami mentalnymi a
fizjologią człowieka. Badania, których początki związane były z wykrywaczami kłamstw
dynamicznie się rozwijają. Obserwowane są związki między stanem psychicznym a
układem krwionośnym.

Rysunek pokazuje pomiar tętna przy użyciu czujnika z modułem kompatybilnym z Arduino.
e) odpowiedź oddechowa - mierzony jest poziom CO2, rozszerzenie się klatki piersiowej oraz
objętość wdychanego powietrza. Biofeedback oddechowy robi się zazwyczaj z EEG.
Pomiar polega na tym, że na pacjencie w talii umieszczany jest pasek z sensorem który
mierzy zmiany objętości klatki piersiowej. Wykonanie tej części urządzenia zakłada dwie
koncepcje. W pierwszej pasek wykonywany jest na drutach z połączeniem nici
przewodzącej i zwykłej nici. Następnie pasek umieszczany jest na talii, podłączane są dwa
kable o zaciskach krokodylowych, które następnie podłączane są do płytki stykowej.
Sygnał przechodzi przez opornik i trafia na płytkę arduino uno. Zbierane dane będą
przedstawiać rozciąganie się paska podczas wdechu i wydechu. Druga koncepcja zakłada,
że na klatce piersiowej umieszcza się elektrody, które rejestrują czynność oddechową

Rysunek przedstawia rozmieszczenie elektrod stosowanych w pneumografii impedancyjnej.

3. Cel wykonania projektu
Głównym celem projektu będzie zastosowanie stacji pomiarowej w biznesie. Dzięki urządzeniu będzie
można badać odczucia klienta na temat produktu. Urządzenie będzie można wykorzystać również w
psychologii i psychiatrii gdzie ułatwi ono bardziej obiektywne określenie stanu pacjenta przez lekarza.
4. Możliwość rozwoju projektu
Podczas projektu przygotowane urządzenia będą prototypami. W przyszłości można będzie je
rozwijać – na przykład poprawiając ich dokładność. Będzie można również dodać dodatkowe źródła
sygnału lub zmniejszyć ich ilość.

