
RAPORT Z SESJI 1 EKSPERYMENTU_E.1/2015-2017 OBEJMUJĄCY
WYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ  B-ALERT X24 WIRELESS EEG SYSTEM I EQUIVITAL

EQ02 LIFEMONITOR DO REJESTRACJI PERFORMANCE
 „PARTYTURA NA GŁOSY ZWIERZĘCE”

Uczestnicy performance: Elżbieta Jabłońska (pomysłodawczyni), Marcin Gumiela (kompozytor),
Chór UTP w Bydgoszczy pod dyrekcją Agnieszki Sowy (wykonawcy, dyrygentka).
Tytuł: „Partytura na głosy zwierzęce”.
Data: 18 listopada 2016 r.
Miejsce: Dom Muz w Toruniu, ul. Poznańska 52, 87-100 Toruń.
Partnerzy  eksperymentu:  Laboratorium  Neurokognitywne  ICNT w  Toruniu,  Zakład  Reżyserii
Dźwięku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Dom Muz w Toruniu.

Wykorzystany sprzęt i oprogramowanie:
• Urządzenie 1: B-Alert X24 Wireless EEG System, specyfikacja.
• B-Alert Basic (rejestracja sygnału).
• Edfbrowser v. 1. 58 + Vokoscreen v. 1.9.0 + Kdenlive 15.12.3 (poglądowe materiały video).
• Libre Office Calc v. 5.1.5.2 wykres prezentujący temperaturę ciała artystki.
• Urządzenie 2:  Equivital EQ02 LifeMonitor,  EQ02 SEM +  EQ02 Sensor Belt + EQ-GSR,

specyfikacja 1, specyfikacja 2.
• Equivital Manager, aplikacja do obsługi urządzenia Equivital autorstwa Michała Mejny.

Cel  użycia  wskazanego  sprzętu:  rejestracja  performance  za  pomocą  takich  parametrów  jak:
aktywność bioelektryczna mózgu (EEG), puls, tempo oddechu, temperatura ciała, ECG dyrygentki. 

Sesja podzielona była na następujące etapy:
• 15 minutowy test wykony przez dyrygentkę w celu stworzenia indywidualnego profilu EEG

służącego  do  wyznaczenia  stanów  kognitywnych  i  poziomu  zaangażowania  w  czasie
performance. Test nie odbył się ze względu na awarię programu B-Alert Live.

• Nagranie 15 minutowej relaksacji przed performance z wykorzystaniem urządzeń B-Alert
X24 i Equivital EQ02 LifeMonitor.

• Nagranie performance. 
• Nagranie 15 minutowej relaksacji po performance – nie zrealizowana ze względu na wysoki

stopień zaszumienia sygnału EEG. 

Pytania badawcze:
• Czy osoba  realizująca  magranie,  jest  w  stanie  określić  jaka  będzie  wartość  analityczna

pozyskanych danych tylko w oparciu o scenariusz performance?
• Czy interfejsy wykorzystanych urządzeń (bluetooth) nie będą interferować?
• Jakie szczegółowe dane uzyskane za pomocą zastosowanych narzędzi będą przydatne w

wizualizacji i odtwarzaniu performance. 

Przebieg eksperymentu:
I.  B-Alert X24 Wireless EEG System

• Przeprowadzono  test  poziomu  sygnału  urządzenia  w  miejscu,  w  którym  wstępowała
dyrygentka. 

• Sprawdzenie  impedancji  –  ze  względu  na  problemy  z  oprogramowaniem,  nie  ma
możliwości wskazania dokładnych wartości.
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• Relaksacja przebiegała bezpośrednio przed występem w pozycji siedzącej. 
• Nagranie performance rozpoczęło się na znak dyrygentki,  która poruszała  się  zgodnie z

przyjętym przez siebie planem. Jej ruchy był przyczyną licznych artefaktów. Ze względu na
awarię oprogramowania zarejestrowany został tylko „surowy” sygnał EEG – softwarowe
oczyszczenie  z  artefaktów nie  było  możliwe.  Zarejestrowany materiał  nie  nadaje  się  do
interpretacji  zgodnie  z  metodyką  klinicznych  badan  EEG.  Nie  istnieje  także  możliwość
wizualizacji występowania poszczególnych artefaktów w określonym czasie. 

• Ze względu na awarię  oprogramowania  oraz duży stopień „zaszumienia”  sygnału  osoba
prowadząca rejestracje postanowiła zrezygnować z 15 minutowej relaksacji po performance.
Jakość nagranego w czasie występu materiału nie pozwala na prowadzenia jakichkolwiek
porównań. 

II.  EQ02 SEM + EQ02 Sensor Belt
• Przeprowadzono  test  poziomu  sygnału  urządzenia  w  miejscu,  w  którym  wstępowała

dyrygentka. W czasie testu oprogramowanie poprawnie wskazywało puls, temp oddechu,
temperatura ciała, ECG. Ustalono, że zarówno aplikacja natywna sprzętu, jak i program do
pozyskiwania i wizualizacji danych autorstwa M. Mejny nie uwzględniają danych z czujnika
GSR (galvanic skin response). Na tej podstawie zrezygnowano z jego użycia. 

• Relaksacja przebiegała bezpośrednio przed występem w pozycji siedzącej. 
• Nagranie performance rozpoczęło się na znak dyrygentki,  która poruszała  się  zgodnie z

przyjętym przez siebie planem. W momencie startu wszystkie parametry były dostępne. W
miarę  jak  dyrygentka  zwiększała  intensywność  swoich  ruchów  całkowicie  zaniknęła
informacja dotycząca tempa oddechu i pulsu. Zarejestrowany w czasie performance materiał
nie nadaje się do interpretacji zgodnie z metodyką badań klinicznych. 

Pytania badawcze – wnioski:
1. Osoba prowadząca jednoczesną rejestracje sygnałów z B-Alert X24 Wireless EEG System i EQ02
SEM  +  EQ02  Sensor  Belt z  dużym  prawdopodobieństwem  jest  w  stanie  ocenić  możliwość
wystąpienia  artefaktów,  które  uniemożliwią  późniejsze  analityczne  podejście  do  pozyskanych
danych.
2. Urządzenia nie wchodziły w interferencje, interfejs bluetooth działał poprawnie.
3. Ze względu na niespodziewane awarie oprogramowania, trudno jest przesądzić o użyteczności
konkretnych danych do dokumentacji  i  odtworzenia performance.  W wyniku przeprowadzonego
nagrania pozyskano: informacje o temperaturze ciała artystki, wykres EEG, wykres ECG.

Wniosek  końcowy: Oba  wykorzystane  urządzenia  wydają  się  przydatne  do  rejestracji  akcji
performatywnych. Istotna wydaje się umiejętność przewidywania jakości pozyskanych danych, jeśli
osoba  odpowiedzialna  za  rejestracje  uznać,  iż  będzie  ona  niska,  może  także  zrezygnować  z
przeprowadzania relaksacji. Skuteczne wykorzystanie opisywanych sprzętów do celów rejestracji
performance wymaga dalszych prób.

Uwagi: W czasie sesji awarii uległo oprogramowanie  B-Alert Live oraz urządzenie  EQ02 SEM z
którego nie dało się sczytać wartości zwracanej przez sensor GSR.
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