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ZAPIS I OPRACOWANIE 
AKCJI ARTYSTYCZNEJ „PARTYTURA NA GŁOSY ZWIERZĘCE”

NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA EKSPERYMENTU 
e.1/2015-2017

 
 

Piotr Szymański1

Pracownia Neuropsychologii i Użyteczności WSG w Bydgoszczy 

W sprawozdaniu opisano akcję artystyczną pt. „Partytura na głosy zwierzęce“ przeprowadzoną w Domu Muz w
Toruniu  w dniu 18.11.2016. W przedsięwzięciu brali udział: autorka akcji performatywnej - Elżbieta Jabłońska,
kompozytor  -  Marcin  Gumiela,  dyrygentka  -  Agnieszka  Sowa   oraz  Chór  Akademicki  Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego  w Bydgoszczy.  W trakcie  eksperymentu  autorka  była  wyposażona  w  dwa
urządzenia pomiarowe: Tobii Glasses 2 oraz Emotiv EPOC+ a kompozytor jedynie w Emotiv EPOC+. W trakcie
badań dokonano zapisów fal mózgowych obu osób oraz w przypadku autorki zarejestrowano punkty skupienia
jej wzroku. 

Przebieg eksperymentu e.1/2015-2017

Na kilka minut przed koncertem na głowach autorki Elżbiety Jabłońskiej oraz kompozytora Marcina Gumiela
zamontowano urządzenia EEG (Rysunek 1). 

Rysunek 1 EMOTIV EPOC+ 14 Channel.

Źródło: www.emotiv.com

Urządzenie EMOTIV EPOC+ umożliwia odczyt fal EEG za pomocą sensorów rozmieszczonych zgodnie ze
schematem Rysunek 2.

1 Dyrektor dział B+R w Emotin sp. z o. o.

http://www.emotiv.com/
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Rysunek 2 Rozkład sensorów na głowie osoby badanej.

Źródło: www.emotiv.com

Przed założeniem urządzenia na głowy gąbki,  które stykają się bezpośrednio ze skórą i  włosami na głowie
zostały zamoczone w roztworze soli fizjologicznej. Do rejestracji danych napływających z 14 sensorów użyto
oprogramowania TestBrench dostarczanego przez firmę Emotiv. 

Na głowie autorki Elżbiety Jabłońskiej zamontowano dodatkowo mobilne okularograf  (mobilny eyetracker)
Tobii Glasses 2 (Rysunek 3). 

Rysunek 3 Tobii Glasses 2.

Autor: Piotr Szymański.

Za pomocą tego urządzenia możliwe jest rejestrowanie skupienie wzroku użytkownika. Do rejestracji użyto 
oprogramowanie Tobii Glasses Controller.

http://www.emotiv.com/
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W trakcie eksperymentu przed koncertem dokonano kalibracji urządzeń oraz próbnej rejestracji danych. Kolejne 
pomiary wykonane zostały w trakcie koncertu.

Charakterystyka rejestrowanych danych

Sygnał z urządzenia EEG – EMOTIV EPOC+

Rejestracji  fal  mózgowych  dokonano  z  użycie  urządzenia  EEG  –  EMOTIV  EPOC+.  Urządzenie  pozwala
rejestrować  surowa  dane  pochodzące  z  14  sensorów  rozmieszczonych  na  głowie.  Dostarczane  wraz  z
urządzeniem oprogramowanie daje możliwość przetwarzać dane oraz je później interpretować.

W oprogramowaniu zaimplementowane są algorytmy umożliwiające rozpoznawanie 5 rodzajów fal mózgowych:
fale alfa (Rysunek 4), fale beta (Rysunek 5), fale alfa (Rysunek 6), fale theta (Rysunek 7), fale delta (Rysunek 8).
Poszczególne rodzaje fal odpowiadają różnym rodzajom aktywności.

Rysunek 4 Fale gamma.

Źródło: www.wikipedia.pl

Fale gamma towarzyszą działaniu i funkcjom motorycznym. W pierwszej kolejności następuje wyobrażenie 
ruchu a później aktywności gamma w ośrodku mózgowym zawiadującym wykonaniem ruchu.

Rysunek 5 Fale beta.

Źródło: www.wikipedia.pl

Fale beta odpowiadają rytmowi gotowości, charakterystycznemu szczególnie zwykłej codziennej aktywności 
percepcji zmysłów i pracy umysłowej.

Rysunek 6 Fale alfa.

http://www.wikipedia.pl/
http://www.wikipedia.pl/
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Źródło: www.wikipedia.pl

Fale alfa  odpowiadają za spoczynek, stan relaksu, odprężenia, zamkniętym oczom.

Rysunek 7 Fale theta.

Źródło: www.wikipedia.pl

Fale theta występują podczas medytacji, transu, hipnozy, intensywnego marzenia, intensywnych emocji.

Rysunek 8 Fale delta.

Źródło: www.wikipedia.pl

Fale delta występują w stanie snu oraz podczas głębokiej medytacji.

Oprogramowanie TestBrench umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym sygnałów z poszczególnych kanałów 
(Rys. 9).

Rysunek 9 Wykres sygnału EEG z 14 kanałów.

http://www.wikipedia.pl/
http://www.wikipedia.pl/
http://www.wikipedia.pl/
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Źródło: Opracowanie własne.

oraz w formie wykresów słupkowych intensywność poszczególnych rodzajów fal na wybranych kanałów (Rys. 
10).

Rysunek 10 Intensywność poszczególnych rodzajów fal na wybranym sensorze (AF3).

Źródło: Opracowanie własne.

Rejestracja obrazu – Tobii Glasses 2

Eyetracker mobilny (Tobii Glasses 2) umożliwia rejestracje obrazu pochodzącego z kamery znajdującej się na
środku  okularów.  Równocześnie  pozwala  sczytywać  ruchu  gałek  ocznych,  które  przetworzone  przez
oprogramowanie Tobii Glasses Controller daje wizualizację w postaci punktu, na którym skupiany jest wzrok
badanej osoby – kółko (Rys. 11).

Rysunek 11 Widok zarejestrowany z kamery obserwatora używającego Tobii Glasses 2.
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Autor: Piotr Szymański.

W trakcie badań na ekranie widoczny jest obraz z kamery oraz punkty skupienia. Zebrany materiał może być
następny  przetwarzany  w  celu  stworzenia  np.  tak  zwanych  map  cieplnych.  Pozwalają  one  na  wskazanie
intensywności skupiania wzroku na wybranych obiektach. Proces tworzenia map cieplnych przeprowadza się po
zakończeniu rejestracji obrazu.

Zebrane dane podczas eksperymentu 

W trakcie eksperymentu zebrano następujący materiał:
1. Dane z zarejestrowanym sygnałem EEG od autorki akcji performatywnej Elżbiety Jabłońskiej

a. przed koncertem – plik w formacie edf,
b. w trakcie koncertu – plik w formacie edf.

2. Dane z zarejestrowanym sygnałem EEG od kompozytora Marcina Gumiela – plik w formacie edf,
a. przed koncertem – plik w formacie edf,
b. w trakcie koncertu – plik w formacie edf.

3. Obraz z mobilnego eyetrackera od autorki akcji performatywnej Elżbiety Jabłońskiej – pliki w formacie
programu Tobii Glasses 2.

Wnioski z przygotowania warstwy graficznej

Eksperyment przebiegł zgodnie z przyjętym schematem. Zebrano materiał filmowy oraz dane z urządzeń EEG. 

Natrafiono na następujące problemu:
1/  zbyt  długie  włosy  u  osoby,  która  ma  zamontowane  urządzenie  EEG,  powodują  wydłużony  proces
przygotowania urządzenia do rejestracji sygnału;
2/  równoczesne  użycie  okularów i  rejestratora  EEG sprawiało  dyskomfort  uczestniczce  badań  –  w trakcie
eksperymentu trzeba było poprawiać okulary bo się przesunęły;
3/ zbyt duże oddalenie (powyżej 5 m) od odbiornika do nadajnika urządzenia EEG powodowało utratę sygnału;
4/  obraz  zarejestrowany  przez  mobilny  eyetracker  jest  niewyraźny  ze  względu  na  słabe  oświetlenie
pomieszczenia;
5/ w chwili obecnej brak jest możliwości automatycznej synchronizacji pomiarów – problem jest szczególnie
istotny w momencie, gdy jedna osoba obsługuje kilka urządzeń;
6/ do przeprowadzenia eksperymentów niezbędne było użycie dwóch niezależnych komputerów – po jednym dla
każdej z badanych osób,
7/ zakłócanie sygnału EEG przez urządzenie okulograficzne.

Zebrany  materiał  oraz  przedstawione  wniosku  posłużyć  mogą  do  planowania  kolejnych  eksperymentów  
z udziałem artystów.


