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Labolatorium Neurokognitywne ICNT przy UMK w Toruniu,
29.08.2016, godz. 13.00 

• Cel
– przygotowanie aparatury pomiarowej podczas planowanej akcji performance Obiekt 
z udziałem artystki Małgorzaty Kaczmarek.

• Konfiguracja oprogramowania aparatury monitorowania Equivital EQ02 sem
– GSR, EQ02 SEM, EQ02 Sensor Belt.

• Opis przebiegu próby 4
W czasie próby eksperymentu e_1/2015-2017, monitorowane były czynności życiowe 
artystki takie jak: EKG1, EKG2, puls, tempo oddechu, temperatura ciała. Zarejestrowano 
15 minut nagrania za pomocą aplikacji autorstwa Michała Mejny, nagrany materiał obfituje 
w artefakty. Mimo to spełnia rolę w pełni funkcjonalnej wizualizacji działań performerki. 
Na skutek awarii EQ02 SEM nie udało się pobrać plików CSV z uśrednionymi wartościami 
danych z urządzenia dotyczących GSR. / komentarz Łukasza Kędziory

• Ww. testom realizowanym przez Łukasza Kędziorę towarzyszyło dwóch badaczy:
– Kamil Kęska – rejestracja dźwięku na setkę – zapis zgodny z założeniami.
– dr Piotr Szymański – zapis sygnału EEG artystki przy użyciu EMOTIV EPOC i obserwacja 
akcji za pomocą  mobilnego urządzenia okulograficznego – Eyetracker Glasses 2.

• Wnioski
W związku z trudnymi warunkami mogą również pojawić się artefakty takie jak np. zmiana 
impedancji  jednej z elektrod na skutek oddechu czy potliwości, która może wzmagać się 
podczas planowanej akcji.  Stan taki  skutkować może niską jakością pozyskanych danych, 
które (w takiej sytuacji) posłużą badaczom tylko do wizualizacji określonych parametrów. 



/ Fotografia pochodzi z testu aparatury pomiarowej w Laboratorum Neurokognitywnym ICNT 
  przy UMK w Toruniu, mapa cieplna aktywności wzrokowej P. Szymańskiego, op. Ł. Kędziora

/ Fotografia pochodzi z testu aparatury pomiarowej w Laboratorum Neurokognitywnym ICNT 
  przy UMK w Toruniu, na zdjęciu Małgorzata Kaczmarek i badacz Kamil Kęska, fot. V. Kuś



• Opis interfejsu programu* do obsługi urządzenia 
EQ02 LifeMonitor Sensor Electronics Module

1. ECG 1 – elektrokardiogram, pierwszy czujnik;
2. ECG 2 – elektrokardiogram, drugi czujnik;
3. Heart rate – rytm pracy serca – puls;
4. Skin temp – temperatura zewnętrzna ciała;
5. Breathing rate – rytm oddechu – respiracja;

* Wszelkie prawa do wizerunku interfejsu należą do autora aplikacji Michała Meiny.
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