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Anotace 

Tato práce je zaměřena na tvorbu počítačových her vhodných pro neurofeedback terapii. Je zde 

uveden proces získávání elektroencefalografického signálu jako vstupní veličiny pro tyto hry. Po-

pisuje vznik, měření, zpracovávání a následné zobrazování elektroencefalografických signálů. 

Neurofeedbackové hry byly vytvořeny v programovacím jazyce Java, převážně s podporou kniho-

ven Java3D. Tyto hry reagují v reálném čase na mozkovou aktivitu pacienta a poskytují mu tak 

zpětnou vazbou informaci, díky níž je schopen tuto aktivitu ovládat.  

 

 

 

 

 

 

 

Summary 

This thesis concentrates on creating computer games that can be used for a neurofeedback  

therapy. First, it describes the process of acquisition of an electroencephalography signal,  

which is used as an input parameter for these games. Then, it describes the origin, measuring, 

processing and graphic representation of electroencephalography signals. The neurofeedback 

games were created in Java, mostly with API Java3D. These games respond in real time  

to the brain activity of the patient and provide him with feedback information used to control the 

games.  



 

 

 

Obsah 
Úvod.................................................................................................................................................................... - 1 - 
1. Elektroencefalografie (EEG) ...................................................................................................................... - 3 - 

1.1. Historie EEG ....................................................................................................................................... - 4 - 
1.2. Vznik signálu EEG ............................................................................................................................. - 5 - 
1.3. Snímání signálu EEG ........................................................................................................................ - 6 - 
1.4. Frekvenční pásma ............................................................................................................................. - 9 - 
1.5. Ontogeneze ...................................................................................................................................... - 12 - 
1.6. Artefakty ............................................................................................................................................ - 12 - 
1.7. Elektroencefalograf .......................................................................................................................... - 12 - 

2. Zpracování signálu EEG .......................................................................................................................... - 15 - 
2.1. Vzorkovací věta ................................................................................................................................ - 15 - 
2.2. Fourierova transformace .................................................................................................................. - 15 - 
2.3. Fourierova transformace diskrétních signálů .................................................................................. - 16 - 
2.4. Diskrétní Fourierova transformace (DFT) ....................................................................................... - 16 - 
2.5. Rychlá Fourierova transformace (FFT) ........................................................................................... - 17 - 
2.6. Krátkodobá Fourierova transformace ............................................................................................. - 18 - 
2.7. Statistické (obecné) parametry ........................................................................................................ - 18 - 

3. Biofeedback .............................................................................................................................................. - 20 - 
3.1. Neurofeedback - "Biofeedback EEG" ............................................................................................. - 21 - 
3.2. ADHD ................................................................................................................................................ - 21 - 
3.3. Epilepsie ........................................................................................................................................... - 22 - 

4. Java 3D ..................................................................................................................................................... - 23 - 
4.1. Graf scény ........................................................................................................................................ - 23 - 
4.2. SimpleUniverse ................................................................................................................................ - 26 - 
4.3. Výkon ................................................................................................................................................ - 27 - 
4.4. Vzhled ............................................................................................................................................... - 28 - 
4.4.1. Světla a barvy ............................................................................................................................... - 28 - 
4.4.2. Materiál ......................................................................................................................................... - 29 - 
4.4.3. Textury .......................................................................................................................................... - 30 - 
4.5. Vytvoření objektů.............................................................................................................................. - 31 - 
4.5.1. Sloţité objekty .............................................................................................................................. - 31 - 
4.5.2. Primitiva ........................................................................................................................................ - 31 - 

5. Hry ............................................................................................................................................................. - 32 - 
5.1. Aplikace jako součást programu ..................................................................................................... - 32 - 
5.1.1. Hlavní okno ................................................................................................................................... - 32 - 
5.2. Aplikace jako samostatný program ................................................................................................. - 34 - 
5.2.1. Hlavní okno ................................................................................................................................... - 35 - 
5.3. Nastavení her ................................................................................................................................... - 36 - 
5.4. Hra – „Míčky“ .................................................................................................................................... - 37 - 
5.5. Hra – „Sluneční soustava“ ............................................................................................................... - 39 - 
5.6. Hra – „Fraktály“ ................................................................................................................................. - 42 - 
5.7. Hra – „Fibonacci“ .............................................................................................................................. - 44 - 

6. Závěr ......................................................................................................................................................... - 46 - 
7. Literatura ................................................................................................................................................... - 47 - 
8. Příloha - Uţivatelská příručka .................................................................................................................. - 50 - 
 

 



 

 

Seznam Obrázků 
Obrázek 1 Rozmístění elektrod [1] ................................................................................................................... - 6 - 
Obrázek 2 Zapojení elektrod v unipolárním reţimu [9] .................................................................................... - 7 - 
Obrázek 3 Zapojení elektrod v bipolárním reţimu [9] ...................................................................................... - 7 - 
Obrázek 4 Zapojení elektrod v indiferentním reţimu [9] .................................................................................. - 8 - 
Obrázek 5 Zobrazení charakteristických průběhů signálů čtyř hlavních pásem (Příklady EEG vln) [10] ... - 10 - 
Obrázek 6 Ukázka frekvenčních pásem[25] .................................................................................................. - 11 - 
Obrázek 7 Blokové schéma Elektroencefalografu [5] .................................................................................... - 13 - 
Obrázek 8 Blokové schéma Elektroencefalografu [5] .................................................................................... - 14 - 
Obrázek 9 Přistroj od firmy Unimedis ............................................................................................................. - 14 - 
Obrázek 10 :Graf scény [40] ........................................................................................................................... - 24 - 
Obrázek 11 Hierarchie třídy javax.media.i3d ................................................................................................. - 25 - 
Obrázek 12 Graf scény s pouţitím SimpleUniverse [40] ............................................................................... - 26 - 
Obrázek 13 Ukázka typů osvětlení scény ...................................................................................................... - 29 - 
Obrázek 14  Ambientní odraz, emisivní odraz, difúzní,odlesk ...................................................................... - 29 - 
Obrázek 15 Ukázka kombinace odrazů světla [42] ....................................................................................... - 30 - 
Obrázek 16 Hlavní okno aplikace - Aplikace jako součást programu ........................................................... - 33 - 
Obrázek 17 Hlavní okno aplikace - Aplikace jako samostatný program ...................................................... - 35 - 
Obrázek 18 Obecné nastavení aplikace ........................................................................................................ - 36 - 
Obrázek 19 Nastavení parametrů pro hry ...................................................................................................... - 36 - 
Obrázek 20 Ukázka ze hry Míčky - 1. Varianta .............................................................................................. - 37 - 
Obrázek 21 Ukázka ze hry Míčky - 2. Varianta .............................................................................................. - 38 - 
Obrázek 22 Ukázka ze hry Sluneční soustava .............................................................................................. - 40 - 
Obrázek 23 Graf scény jedné planety ............................................................................................................ - 40 - 
Obrázek 24 Struktura grafu scény pro hru Sluneční soustava ...................................................................... - 41 - 
Obrázek 25 Mandelbrotova mnoţina - ukázka 1. varianty hry Fraktály ........................................................ - 43 - 
Obrázek 26 Juliova mnoţina - ukázka 2. varianty hry Fraktály ..................................................................... - 43 - 
Obrázek 27 Semínka v květu slunečnice jsou uspořádány do spirál podle Fibonacciho posloupnosti. Levý 

obrázek pochází z [27] a obrázek napravo z [28] .................................................................................. - 44 - 
Obrázek 28 Ukázka ze hry Fibonacci - 1. Varianta ........................................................................................ - 45 - 
Obrázek 29 Ukázka ze hry Fibonacci - 2. Varianta ........................................................................................ - 45 - 
  



 

 

Seznam Tabulek 
Tabulka 1  Základní typy elektrod [7] ................................................................................................................ - 8 - 
Tabulka 2 Základní data o sluneční soustavě získané z [17] ........................................................................ - 39 - 
Tabulka 3 Základní data týkající se Měsíce získané z [16] ........................................................................... - 39 - 
  



 

- 1 - 
 

 
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

Fakulta Elektrotechnická 

Katedra kybernetiky 
 

Úvod 

Diplomová práce se zabývá problematikou neurofeedbacku. Neurofeedback je léčebná metoda, 

jejíž využití zaznamenalo v posledních letech značný nárůst. Tato metoda se ukázala jako účinná 

léčba u poruch jako je autismus, ADHD, epilepsie, dyslexie, nočního pomočování, migrén atd. 

Neurofeedback se používá rovněž při tréninku sportovců či ve vrcholném managmentu.   

Cílem diplomové práce je vytvoření čtyř vhodných, motivačně orientovaných her, pro jejichž 

realizaci jsem použil programovací jazyk Java. Hry jsou určeny především dětem ve věku 8-12 let, 

kterým byly diagnostikovány výše uvedené poruchy. Podobné hry jsou již na trhu, ovšem vyskytla 

se potřeba mít přístup do systému i na hlubších úrovních, což žádná společnost neumožní. Aplika-

ce je vytvořena jako rozšíření diplomové práce Radka Nováka "Hodnocení EEG signálu v reálném 

čase". Možnost vytvoření zdrojového kódu a získání hlubších poznatků o dané problematice se 

stala impulsem k napsání této diplomové práce. 

Tato práce byla napsána s použitím internetových zdrojů, akademických prací a odborných  

publikací napsaných převážně v anglickém jazyce. 

Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol, z nichž každá obsahuje další podkapitoly.  

První kapitola je věnována popisu elektroencefalografie, která je nezbytná pro porozumění  

základů neurofeedbacku. Tato kapitola je rozdělena do podkapitol, ve kterých popisuji genezi  

a snímání EEG signálu. Následující podkapitola se zabývá rozdělením signálu na frekvenční  

pásma, dále pak vývoj mozkové aktivity v závislosti na věku. V kapitole jsou zmíněny rovněž  

artefakty, které mohou narušit snímání signálu a na závěr kapitoly velmi stručně popisuji  

elektroencefalograf. 

Druhá kapitola obsahuje teoretické informace o zpracovávání signálu, zde se zaměřuji na popis 

Fourierovy transformace. Jelikož je signál EEG stochastický, uvádím zde výpočet několika  

obecných parametrů, které aplikace zobrazuje.  

V následující kapitole vysvětluji princip neurofeedbacku a jeho využití. Stručně se zde zmiňuji 

o ADHD, neboť k léčení právě této poruchy se neurofeedback nejčastěji používá.  
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Ve čtvrté kapitole je kladen důraz na popis práce s knihovnami Java3D, neboť za pomocí těchto 

knihoven byly hry naprogramovány.  

Poslední kapitola popisuje vytvořenou aplikaci a jednotlivé hry. 
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1. Elektroencefalografie (EEG) 

Termínem elektroencefalografie se nazývá metoda umožňující snímání a záznam elektrické  

aktivity mozku. V každém svodu se snímá střední úroveň vzruchu lokální skupiny neuronů,  

které leží v určité oblasti mozkové kůry. 

EEG umožňuje hodnotit: 

 různé formy poškození mozku 

 onemocnění epilepsií 

 bolesti hlavy (migrény) 

 poruchy spánku 

 další poruchy a poškození centrální nervové soustavy 

 určení stavu vědomí  

 v řadě zemí se rovněž používá k definici mozkové smrti 

Snímání může být invazivní nebo neinvazivní. Při invazivním snímání jsou potenciály snímány 

přímo z mozkové kůry, tato metoda se nazývá elektrokortikografie (ECoG). Její snímání se provádí 

pomocí platinových elektrod o průměru 3 - 4 mm uskupených do matic nebo proužků. Touto  

metodou lze přesněji lokalizovat patologická ložiska, záznam měření se nazývá Elektrokortiko-

gram.  

Častěji využívané je neinvazivní snímání, jehož záznam se nazývá elektroencefalogram.  

Elektroencefalogram (EEG) je grafická reprezentace časové závislosti rozdílu elektrických poten-

ciálů, snímaných z elektrod umístěných zpravidla na povrchu hlavy (skalpu), které vznikají jako 

důsledek spontánní elektrické aktivity mozku.[18] 

Snímané potenciály mohou být spontánní nebo evokované. Klasické vyšetření je záznamem 

spontánní aktivity. Evokované potenciály jsou změny elektrické aktivity nervového systému vybu-

zené jasně definovanými podněty závislými na druhu vyšetření.  

Evokované potenciály jsou reakce na senzorický podnět. Takto generované signály mají  

o řádově menší amplitudu než spontánní EEG.  
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 Zrakové (VEP - visual evoked potentials) - Při vyšetření se reakce vyvolá tzv. šachovni-

covými reverzními podněty. Diagnostikuje se jimi např. roztroušená skleróza.  

 Sluchové (AEP - auditory evoked potentials) - Při vyšetření jsou pacientovi pouštěny 

krátké zvuky o délce asi 100 µs. Elektrody se přiloží za ušní boltce na výčnělek  

spánkové kosti. Touto metodou se diagnostikují poruchy akustického nervu a hlemýždě. 

 Somatosenzorické (SEP - somatosenzoric evoked potentials) - jako stimulace se použí-

vá dráždění periferních nervů končetin. Pomocí této metody lékaři diagnostikují  

například roztroušenou sklerózu, neuropatie, a posuzují hloubku kómatu.  

Reakce na senzorické podněty mohou být: 

 Ipsilaterální - reaguje hemisféra, na jejíž straně byla provedena stimulace (AEP) 

 Kontralaterální - reaguje hemisféra na opačné straně než byla provedena stimulace 

(VEP a SEP) 

1.1. Historie EEG 

Již v roce 1848 německý fyziolog a univerzitní profesor Emil du Bois-Reymond napsal několik 

prací týkajících se elektrických vlastností organismů. Profesor Emil du Bois-Reymond je považo-

ván za objevitele bioelektrických potenciálů nervové a mozkové tkáně. Prvenství měření EEG je 

připisováno Richardu Cantonovi. Ten v roce 1875 jako první zjistil, že mozková kůra odpovídá na 

specifická senzorická podráždění a projevuje i vlastní spontánní kolísání elektrických  

potenciálů. Měření tehdy prováděl galvanometrem na odkrytém povrchu mozku živých zvířat. 

„První měření EEG na člověku je připisováno německému fyziologovi Hansu Bergerovi  

(1873-1941), který publikoval první záznam v roce 1929.“[7] Jako první objevil a popsal základní 

rytmy elektrické aktivity alfa a beta vln. Hans Berger „snímal signály pomocí strunového  

galvanometru a jako elektrody používal platinové drátky zavedené pod pokožku.“[2] Oba tito vědci 

si povšimli změn elektrické aktivity mozku během otevření očí, zavření očí a spánku. Ve třicátých 

letech minulého století byly poprvé komerčně vyráběné první elektroencefalografy. Po roce 1945 

se stala z měření EEG klinická vyšetřovací metoda. Tato vyšetřovací metoda se rychle rozšířila  

a začalo zdokonalování techniky a způsobů snímání, které probíhá až dodnes. V současné době  

se EEG využívá převážně v neurologii, neurochirurgii a psychiatrii. Výhodami jsou především 
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neinvazivnost, bezpečnost, bezbolestnost, možnost kombinace s jinými vyšetřením a v neposlední 

řadě také ekonomická nenáročnost oproti jiným metodám. 

1.2. Vznik signálu EEG 

Mozek je z buněčného hlediska složen především z nervových a gliových buněk. Zatímco  

nervové buňky jsou schopné aktivní nervové činnosti spojené se vznikem a přenosem nervových 

impulsů, nepostradatelné jsou i gliové buňky, které vyživují, chrání a jinak podporují nervovou 

tkáň.[23] 

Obal neuronů je tvořen elektricky nabitou membránou. Elektrický potenciál membrány vzniká 

při metabolické přeměně látek dodávaných krví (glukóza a kyslík). Neurony jsou propojeny dvěma 

druhy výběžků, dendrity a neurity neboli axony. Navzájem spolu komunikují prostřednictvím 

"chemických poslů" neurotransmiterů čili mediatorů.[6]  

Lidský mozek obsahuje více než 10
10

 neuronů, odhadovaný tok informací do mozku je 10
9
 bitů 

za sekundu, z mozku 10
7
 bitů za sekundu. Elektrická aktivita mozku, kterou snímáme pomocí  

elektroencefalografu, vzniká synchronizací činnosti neuronů kůry mozku, především synchronizací 

membránových potenciálů synaptodendritických struktur. Zásadně do této činnosti zasahuje  

thalamus.[18] 

V šedé kůře mozkové existují tři základní druhy elektrických potenciálů: 

 jednotkové - vznikají v těle neuronu nebo v axonu a délka signálu je pouze několik 

milisekund 

 dendritické - 15 až 40 milisekund 

 synaptické - až desetiny sekund 

Při snímání signálu pomocí povrchových elektrod na skalpu jsou nejvíce patrné signály dendri-

tické a synaptické. Měřenou veličinou jsou proměnlivé elektrické signály vytvořené synchronizo-

vanými výboji nervových buněk, které se šíří neuronovými okruhy. Tyto signály mohou nabývat u 

zdravého člověka amplitudy 5 - 210 µV a frekvence 0,5 až 40 Hz. Signál je velmi často rušen arte-

fakty, které vznikají například mrkáním, pohybem nebo dýcháním.  
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1.3. Snímání signálu EEG 

Prostřednictvím signálu EEG snímáme bioelektrickou aktivitu mozku. Provádíme jej většinou 

povrchovými elektrodami rovnoměrně rozmístěnými na povrchu lebky. „Při bipolárním měření  

se provádí diferenciální měření mezi dvěma aktivními elektrodami umístěnými longitudinálně  

nebo transverzálně.“[2] Měřené potenciály jsou zjišťovány z rozdílu mezi danou elektrodou  

a referenční elektrodou umístěnou obvykle na ušním lalůčku. Pro snímání se používají elektrody, 

které spojují vodivou tkáň a vstupní zesilovač Elektroencefalografu. Tyto elektrody jsou nejčastěji 

tvořeny směsí AG/AgCl, ocelí, stříbrem, platinou nebo wolframem. Pro snímání EEG se často 

používá 12-ti bitový AD převodník se vzorkovací frekvencí 128-256 Hz. Pro analýzu signálu EEG, 

kterou lékaři nejčastěji používají, slouží frekvenční charakteristika a spektrální analýza. 

Rozmístění elektrod 

V roce 1957 byl přijat jednotný systém "10/20" určující rozmístění elektrod, jehož autorem  

je Dr. H. Jasper. Tento systém "10/20" rozděluje hlavu člověka v podélné i příčné linii po úsecích  

o deseti a dvaceti procentech. Rozmístění elektrod je dáno kombinací čísel a písmen. Tato písmena 

se shodují s prvním písmenem názvu dané oblasti F (frontální), Fp (frontopolární), T (temporální), 

C (centrální), P (parietální) a O (occipitální). Písmeno Z pak označuje elektrody v centrální linii. 

Čísla upřesňují označení tím způsobem, že nad pravou hemisféru jsou sudá a nad levou lichá čísla 

elektrod. Čím blíže jsou čísla středu, tím menší tato čísla jsou. Pro systém "10/20" se používá 

 minimálně 19 kanálů. Nejčastěji se pro elektroencefalografické vyšetření používá 19-64 kanálů, 

pro výzkumné účely potom až 256 kanálů, což je ovšem pro běžnou praxi zbytečné. 

 

Obrázek 1 Rozmístění elektrod [1] 
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Základní typy zapojení 

 Unipolární - Používá jednu společnou referenční elektrodu, která je nejčastěji  

na ušním lalůčku (případně se spojí oba lalůčky). Při použití tohoto režimu se lépe 

pozorují tvary vln, ovšem za cenu horší lokalizace v porovnání s bipolárním  

zapojením.  

 

Obrázek 2 Zapojení elektrod v unipolárním režimu [9] 

 Bipolární - Toto zapojení je bez referenční elektrody a určuje pouze relativní  

amplitudy a polarity. Je odolnější proti artefaktům a umožňuje přesnější lokalizaci 

ložiska.  

o Transverzální 

o Longitudiální 

 

 

Obrázek 3 Zapojení elektrod v bipolárním režimu [9] 
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 Zprůměrované - Využívá indiferentní elektrody. 

 

Obrázek 4 Zapojení elektrod v indiferentním režimu [9] 

 Referenční - Používá systém referenčních svodů. Větší vlny a větší dynamika,  

kontaminace referenční elektrody, horší lokalizace než u bipolárního zapojení. 

K zachycení bioelektrického signálu se používají elektrody, které se mohou zavádět několika 

způsoby. Rozeznáváme základní 4 druhy podle jejich umístění viz. [Tabulka 1]. 

Typy elektrod Subtypy elektrod Provedení 

Neinvazivní 1. Skalpové  

semiinvazivní 2. Semiinvazivní 
Subtemporální (sfenoidální), fo-

ramen ovale 

invazivní 
3. Kortikografické 

Subdurální gridové, Subdurální 
stripové 

4.Hloubkové  

Tabulka 1  Základní typy elektrod [7] 

Invazivní elektrody se využívá převážně u epileptických pacientů před chirurgickým zákrokem 

a během něho pro lokalizaci postiženého místa. 

Elektrody by neměly zkreslovat signál a měly by propojit vodivou tekutinu v tkáních 

se vstupním zesilovačem přístroje. 
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1.4. Frekvenční pásma 

Pro analýzu signálu EEG je důležité znát frekvence obsažené v signálu. Při provádění analýzy 

pomocí Fourierovy transformace získáme amplitudové i fázové spektrum. Dále lze vypočítat  

korelační funkce či výkonovou spektrální hustotu.  

EEG signál vzniká jako vážená sumace aktivity extrémně vysokého množství neuronů,  

nemůžeme proto určit akční potenciály jednotlivých buněk. Signál má na první pohled chaotický 

průběh, a proto rozlišujeme signály podle frekvence. EEG signál rozdělujeme do pásem: 

 Alfa (8-13Hz) – se střední amplitudou 20-60 µV se začne objevovat u dětí v období 

pátého až šestého roku.  U dospělých se vyskytuje při zavřených očích, během  

spánku a mohou být identifikátory různých spánkových stadií. Nejvýrazněji  

se projevuje v occipitální (týlní) oblasti mozku ve stavu relaxovaného bdění.  

Alfa rytmus rychle reaguje na změny, např. na otevření očí nebo spontánně zvýšenou 

pozornost, je spojen především s viděním. Od narození nevidomí lidé zpravidla alfa 

rytmus nemají. 

 Beta (14-30Hz) - nabývá hodnot střední amplitudy od 2 do 20 µV. Jsou dominantní 

nad frontálními krajinami (v čelním laloku). Tyto vlny jsou nejčastější a většinou  

nereagují na otevření očí ani na voluntární nebo přikázané pohyby. Vyskytují se  

ve stavu duševní aktivity a často se objevují současně s aktivitou alfa. Tyto vlny jsou 

tedy charakteristické pro vědomé smyslové soustředění na naše okolí,  

akceschopnost, logicko-analytické myšlení a připravenost reagovat. Vyšší pásma  

než 30Hz se objevují  při trémě a emočně vysoce náročných situacích. 

 Delta (0.5-3.5Hz) - vyskytuje se převážně u dětí přibližně do jednoho roku. Pásmo 

delta je charakteristické málo pravidelnou aktivitou a vysokými amplitudami  

nabývajících hodnot 20 až 200µV. Netlumí se otevřením očí. U dospělého člověka 

se delta objevuje při hlubokém spánku, během bezvědomí způsobeného úrazem  

či nemocí.  Zvýšeně se vyskytuje u letargie, některých poruch učení a při poškození 

mozku. 
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 Théta (4-7Hz) – (20 až 100µV) v raném dětství (přibližně do 3 let). U zdravých osob 

se théta vlny vyskytují v centrální oblasti, temporální a parientální oblasti. Pokud  

nabývá amplituda 2x větší velikosti než alfa vlna, pak se tento stav považuje  

za patologický. Vyskytuje se při usínání, je běžnější u dětí. Některé studie poukazují 

také na spojitost théta pásma s emocemi. 

 

Obrázek 5 Zobrazení charakteristických průběhů signálů čtyř hlavních pásem (Příklady EEG vln) [10] 

   

 Gama (36-44Hz) - amplituda 3-5µV, měří se v centrální oblasti. Aktivita pásma  

gama odpovídá spojování oddělených mozkových funkcí.  

 Sigma (14Hz) - amplituda 30µV, objevuje se v centrální oblasti. Sigma rytmus  

se vyskytuje ve třetím stádiu spánku, nejvýrazněji pak při přechodu k paradoxnímu 

spánku.  
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Rytmy se specifickými názvy:  

 Mí (8-13Hz) - objevuje se v centrální oblasti. Má často hřebenový charakter (ostré 

špičky se zakulacenou spodní částí). Tento rytmus je indikován  zvýšenou  

pozorností. 

 Lambda 20-50 µV trojúhelníkový tvar 

 Arkádový nebo rolandický rytmus – nad sensorimotorickou krajinou  

(centro-parientální) frekvence kolem 10Hz a amplituda asi 40 µV. 

Rozdělení pásma Beta – rozlišuje se na SMR a beta1 a beta2 

 SMR Beta (12-16Hz) – je specifická aktivita vřeténkového tvaru vyskytující se  

v centrální oblasti. Je spojena s motorickým klidem a uvolněnou pozorností. 

 Beta 1 (15-20Hz) 

 Beta 2 (20-32Hz) 

Rozsahy pásem se v odborné literatuře se liší, hodnoty zde uvedené jsou z [18] a z  [26] 

 

Obrázek 6 Ukázka frekvenčních pásem[25] 
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1.5. Ontogeneze 

Pro práci s dětmi je velmi důležité vědět, že EEG signál není po celý průběh života stejný.  

Již od roku 1932, kdy Berger uveřejnil své práce, je známo, že mozková aktivita se s přibývajícím 

věkem mění.  

Přibližně od třetího měsíce života převažují delta vlny, které jsou málo pravidelné a mají  

vysokou amplitudu. Ve čtvrtém měsíci začínají převládat théta vlny. V prvním až třetím roce  

života jsou dominantní théta vlny s vysokou amplitudou, avšak nižší než delta. Ve dvou letech  

se začínají objevovat beta vlny a o rok později prealfa vlny. Prealfa vlny se liší od alfa vln  

frekvencí, dosahují pouze 6-8Hz, ale již od pátého roku života se začíná frekvence zvyšovat.  

Mezi osmým a jedenáctým rokem postupně ubývají théta vlny a přibývá alfa pásmo.  

Po jedenáctém roce se opět navrací beta aktivita. V období dospívání přibývají théta vlny  

a na nějaký čas se aktivita vln vrací k obrazu, který měl daný jedinec v mladším věku. Poté se však 

vrací ke standardním hodnotám. Od 15-ti let se již obraz EEG podobá dospělému. U lidí starších 

60-ti let  se záznam stává nepravidelným. Alfa aktivita klesá a théta roste s přibývajícím  

věkem.[26] 

1.6. Artefakty 

„Artefaktem rozumíme tu část záznamu, která nemá fyziologický původ ve vyšetřované části  

těla.“[29] Při snímání EEG tímto slovem označujeme rušivé signály, které nesouvisí s mozkovou 

aktivitou. Tyto signály mohou být buď technické, nebo biologické. Technické artefakty vznikají 

především při zpracování signálu. Mohou to být například artefakty z prostředí jako je síťové  

napětí, nebo artefakty z přístroje způsobené špatně umístěnými elektrodami, nedostatkem nebo 

vysycháním gelu, či poruchou na vedení kabeláže. Mezi biologické artefakty lze zahrnout  

například pohybové artefakty, tedy signály EMG, pocení a z toho vyplývající změna kožního  

odporu, pohyb očí, mrkání, polykání, kašel, EKG artefakt atd. 

1.7. Elektroencefalograf 

Elektroencefalograf pracuje na principu snímání elektrického potenciálu pomocí elektrod  

připevněných na povrchu hlavy. Tento potenciál je zesílen a pak zaznamenán na papír nebo  

zobrazen na obrazovce. Vzniklé průběhy mají charakteristický tvar a typickou frekvenci vln. 
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Elektroencefalograf je přístroj skládající se ze snímacích elektrod, vstupního zesilovače,  

pásmové propusti, A/D převodníku a zobrazovacího zařízení.  

Analogová technika 

Na povrchu hlavy se snímá signál řádu μV až desítek μV. Tento signál je nutné zesílit na úroveň 

vhodnou k zobrazení. Proto je zesilovač klíčovou součástí elektroencefalografu. „Z technického 

hlediska jde o napěťový zdroj s malým vnitřním odporem, a proto je základním požadavkem velký 

vnitřní odpor zesilovače, většinou jde o desítky M𝝮.“[9] Vstupní zesilovač by měl mít vstupní  

odpor alespoň 100M𝝮. Pásmová zádrž plní úkol odfiltrování stejnosměrné složky  

a anti-aliasingového filtru. A/D převodník obvykle pracuje na vzorkovací frekvenci 256 Hz,  

ale u evokovaných potenciálů může dosáhnout až 6 kHz s rozlišením 16 bitů. Je-li elektroencefalo-

graf vybaven zapisovacím zařízením, záleží rovněž na rychlosti posunu papíru. Běžně se používá 

rychlost 30 mm/s a u speciálních vyšetření 60 mm/s. Ke kvalitnějšímu vyšetření se používá tzv. 

polygrafů, což jsou přístroje EEG kombinované s EKG, EMG (zaznamenávání svalové činnosti), 

atd. 

 

 

Obrázek 7 Blokové schéma Elektroencefalografu [5] 
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Číslicová technika 

Celá vlastní elektronika je uložena v hlavici (head boxu) umístěné co nejblíže k hlavě pacienta 

pro zkrácení spojení mezi elektrodou a hlavicí. Zdířky jsou označeny symboly a uspořádány pro 

lepší orientaci převážně do obrazce znázorňující lidskou hlavu. 

 

Obrázek 8 Blokové schéma Elektroencefalografu [5] 

V hlavici je zesilovač s optoelektronickou vazbou k zajištění elektrické bezpečnosti. Dále je 

prováděna analogová filtrace a převod A/D. Zesilovač je obvykle jeden pro více svodů (8,16)  

a signál je multiplexován. Výstup je realizován k paralelnímu portu počítače.[9] Při tvorbě  

diplomové práce jsem pracoval se systémem BrainScope od firmy Unimedis viz obr. 9. 

 

Obrázek 9 Přistroj od firmy Unimedis 
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2. Zpracování signálu EEG 

Signál EEG, který program zpracovává, je stochastickým signálem. Stochastický signál je  

náhodná funkce času, jež nelze popsat žádnou matematickou funkcí, a nelze tedy určit pro určitý 

okamžik v budoucnosti jeho hodnotu. Tyto signály lze popisovat pouze statisticky.  

2.1. Vzorkovací věta 

Signál EEG je z hlavy snímán pomocí přístroje encefalografu, jehož součástí je analogovo-

číslicový převodník. V tomto převodníku se analogový signál převede na číslicový za pomoci 

vzorkovací věty. Jelikož je signál EEG snímaný ze skalpu analogový, je nutné jej navzorkovat.  

Pro volbu vzorkovací frekvence se používá vzorkovací věta.(2.1)  Tato podmínka určuje nejmenší 

hodnotu vzorkovací frekvence, při které se neztratí žádná informace obsažená v signálu.  

Vzorkovací větu formulovali nezávisle na sobě ruský radiotechnik Vladimír Alexandrovič Kotěl-

nikov a americký matematik Claude Elwood Shannon, proto se také v odborné literatuře nazývá 

Shannon-Kotělnikovým zákonem. Vzorkovací věta je vyjádřena vztahem (2.1) a její slovní  

definice zní: Pokud signál x(t) spojitý v čase obsahuje pouze frekvenční složky s frekvencemi 

menšími než fmax, pak může být jednoznačně rekonstruován z posloupnosti ekvidistantních vzorků 

x(nT), pokud vzorkovací frekvence fvz =1/T je větší než 2fmax. 

     𝑓𝑣𝑧  >  2𝑓𝑚𝑎𝑥                (2.1)  

2.2. Fourierova transformace 

Pro zpracování EEG signálu se nejčastěji používají Wavelet a Fourierova transformace.  

V této aplikaci je použita Fourierova transformace, a proto se zaměřím na její popsání. Fourierova  

transformace je vyjádření časového signálu pomocí harmonických signálů. Transformace slouží 

pro převod z časové do frekvenční oblasti a zpět. Fourierova transformace S(𝜔) funkce s(t) je  

definována integrálním vztahem: 

𝑆 𝜔 =  𝑠(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡∞

−∞
𝑑𝑡                                                                                          (2.2) 

Funkci s(t) vypočítáme z S(𝜔) inverzní Fourierovou transformací  

𝑆 t =
1

2π
 𝑠(ω)𝑒𝑖𝜔𝑡∞

−∞
𝑑𝑡                                                                                        (2.3) 



 

- 16 - 
 

K popisu diskrétních signálů ve frekvenční oblasti se používají modifikace základní Fourierovy 

transformace. První z nich se jmenuje Fourierova transformace diskrétních signálů ( Fourier  

Transform of Discrete signals) a je označována buď zkratkou FTD, nebo také zkratkou DTFT  

z anglického názvu Discrete-Time Fourier Transform. Druhou modifikací je diskrétní Fourierova 

transformace ( Discrete Fourier Transform ), která se označuje zkratkou DFT.[30] 

2.3. Fourierova transformace diskrétních signálů 

Vztah pro přímou transformaci FTD se získá ze vztahu pro přímou Fourierovu transformaci 

(2.1) náhradou integrálu sumou. Protože je Fourierův obraz (frekvenční spektrum) vzorkovaného 

signálu periodická funkce v ω s periodou ωvz = 2π/T, zapisuje se argument obrazu ve tvaru 

exp(jωT ). Signály v časové oblasti se označují malými písmeny, jejich obrazy ve frekvenční  

oblasti se zapisují písmeny velkými.[30] 

𝑋 𝑒𝑗𝜔𝑇  =  𝑥 𝑛𝑇 ∗ 𝑒−𝑗𝑛𝜔𝑇

∞

𝑛=−∞

 

Zpětná Fourierova transformace diskrétních signálů (IFTD) je pak dána vztahem: 

𝑥 𝑛𝑇 =
1

2𝜋
 𝑇𝑋(𝑒𝑗𝜔𝑇 )𝑒𝑗𝑛𝜔𝑇 𝑑𝜔

𝜔𝑣𝑧/2

−𝜔𝑣𝑧/2

 

Místo kruhové frekvence ω se často pracuje s normovanou kruhovou frekvencí θ = 2π. 

2.4. Diskrétní Fourierova transformace (DFT) 

Frekvenční spektrum vzorkovaného signálu je spojitá funkce normované kruhové frekvence 

počítaná z nekonečného počtu hodnot x(n). Při zpracování signálů pomocí číslicových obvodů  

se pracuje s konečnými počty hodnot. Pracuje se i s konečnými posloupnostmi i ve frekvenční  

oblasti, tedy s konečnými počty vzorků frekvenčního spektra. Signály v oblasti času i frekvence 

mají stejný počet vzorků N a při výpočtech přímé i zpětné transformace se považují za periodické 

(pracujeme s periodickými prodlouženími signálů ze základního intervalu).[30] Při této transfor-

maci je nutné vhodně zvolit N.  

Pro periodické signály s vzorkovací periodou T volíme N tak, aby platilo  

     N.T = m.Tsig  
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kde m je celé kladné číslo a Tsig je perioda signálu. 

Pokud bychom tuto podmínku nedodrželi, mohlo by docházet k prosakování energie  

do sousedních binů tzv. leakage. Toto prosakování můžeme omezit okénkováním signálu. 

Pro signály konečné délky Nsig volíme délku N≥Nsig , protože vzdálenost sousedních čar v DFT 

je 1/N*T. Délku můžeme zvýšit doplněním nul. 

Tato transformace je definována vztahy: 

𝑋 𝑘 =  𝑥(𝑛)𝑒−𝑗
2𝜋
𝑁

𝑛𝑘

𝑁−1

𝑛=0

 

 k = 0,1,2,3,...N-1 (2.6) 

𝑥 𝑛 =
1

𝑁
 𝑋 𝑘 𝑒−𝑗

2𝜋
𝑁

𝑛𝑘

𝑁−1

𝑘=0

 

 n = 0,1,2,3,...N-1 (2.7) 

První vztah je pro přímou DFT, druhý pak pro inverzní (zpětnou ) DFT. 

DFT tedy vypočte N hodnot spektra X(k) z N hodnot signálu x(n). Hodnoty spektra dostaneme 

pro diskrétní ekvidistantní hodnoty frekvencí začínající v f = 0 a vzdálené od sebe o hodnoty 

                                             ∆𝑓 =
1

𝑁𝑇
=

𝑓𝑣𝑧

𝑁
         (2.8) 

Množina těchto hodnot se nazývá DFT mřížka ( v angličtině se jí říká DFT grid). Hodnota Δf  

se nazývá frekvenční bin. NT je pak celková doba odebírání signálu. 

2.5. Rychlá Fourierova transformace (FFT) 

Do 60. let 20. století bylo využití výpočtů DFT dle (2.6) a (2.7) omezeno na sálové počítače. 

Výpočty pro velké počty dat trvaly desítky minut i déle. Pro výpočet N hodnot dle (2.6) je potřeba 

N
2
 komplexních násobení a N(N-1) komplexních sčítání, takže doba pro vykonání výpočtu  

je přibližně rovna době pro provedení N
2
 operací. Výpočet DFT pro N=1024 trval s prvními  

procesory INTEL desítky sekund, s hardwarovou násobičkou desetiny sekundy. Dnešní signálové 

procesory výpočet zvládnou za dobu okolo 1ms i rychleji.[39]  

FFT čili rychlá Fourierova transformace (Fast Fourier Transform) jsou velmi efektivní  

algoritmy výpočtu DFT. Dnes již algoritmů pro výpočet FFT existuje celá řada. FFT má  

pro zpracování signálů základní význam. Používá se pro spektrální analýzu deterministických  
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i stochastických signálů, pro výpočet konvoluce, frekvenčních charakteristik a pro číslicovou  

filtraci. Základní a nejpoužívanější algoritmy FFT jsou navrženy pro délku transformace N = 2
m
, 

kde m je přirozené číslo. Tyto algoritmy využívají periodičnosti a symetrií komplexní exponenciá-

ly v (2.6). Exponenciála dle (2.8) se nazývá otáčecí činitel (twiddle factor) a označuje se WN: 

WN = e−j
2π
N  

WN
kn = WN

(k+N)n
= WN

k(n+N)
 

WN
2kn = WN/2

kN  

Algoritmy FFT pro N = 2
m
 redukují počet operací pro výpočet N bodů DFT na 

𝑁

2
𝑙𝑜𝑔2𝑁 =

𝑁𝑚

2
. 

Poměrná úspora v počtu operací a tedy i v době výpočtu exponenciálně roste s délkou transformace 

a výpočet pro N = 1024 proběhne zhruba 200x rychleji ( pro N =64.10
3
 zhruba 10

4
 krát rychleji ), 

než při výpočtu podle definice DFT.[39] 

2.6. Krátkodobá Fourierova transformace 

Jako krátkodobá Fourierova transformace (short-time Fourier transform, STFT) se označuje 

Fourierova transformace aplikovaná na analyzovanou funkci postupně po krátkých úsecích,  

které vybírá pomocí reálného symetrického okna. Tím řeší problém souběžného určení času  

i frekvence, na kterých je rozmístěna energie signálu (funkce). Tato transformace tedy provádí 

časově-frekvenční analýzu.[31] 

2.7. Statistické (obecné) parametry 

Vztahy pro výpočet parametrů zde uvádím pouze pro diskrétní signál, neboť signál  

zpracovávaný programem je diskrétní. 

Střední hodnota x – též označována jako první obecný moment 
x – aritmetický průměr  

ze souboru hodnot. 

1

n

x i i

i

x P


  (2.7.1)  



N

i

ix
N

x
1

1
   (2.7.2) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fourierova_transformace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Funkce_%28matematika%29
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Okno_%28zpracov%C3%A1n%C3%AD_sign%C3%A1lu%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Frekvence
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie_%28zpracov%C3%A1n%C3%AD_sign%C3%A1lu%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sign%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Casov%C4%9B-frekven%C4%8Dn%C3%AD_anal%C3%BDza&action=edit&redlink=1
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Směrodatná odchylka σ - je v teorii pravděpodobnosti a statistice často používanou mírou  

statistické disperze. Jedná se o kvadratický průměr odchylek hodnot znaku  

od jejich aritmetického průměru. 
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    (2.7.5) 

Pro výpočet dalších parametrů jsem setřídil vzestupně naměřené vzorky v poli hodnot.  

Medián (centrální hodnota) x – leží ve středu posloupnosti hodnot x seřazených podle  

velikosti. Pokud je počet vzorků sudý, je medián roven aritmetickému průměru hodnot  

ležících ve středu. Jinak  je medián roven hodnotě prostředního prvku. 

V seřazeném poli tedy platí vztahy: 

Pro N liché    , kde   (2.7.6) 

Pro N sudé   , kde .  (2.7.7) 

Kromě uvedených parametrů lze signál charakterizovat z hlediska amplitudové  

struktury: 

Maximální hodnota – udává prvek s největší amplitudou 

,        (2.7.8) 

Minimální hodnota – udává prvek s nejmenší amplitudou 

,        (2.7.9) 

kxx ~   2/1 Nk

2
~ 1
 kk xx

x
2/Nk 

maxix x Ni ,1

min ix x Ni ,1

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_pravd%C4%9Bpodobnosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statistika
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Statistick%C3%A1_disperze&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvadratick%C3%BD_pr%C5%AFm%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aritmetick%C3%BD_pr%C5%AFm%C4%9Br
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3. Biofeedback 

Biofeedback je biologická zpětná vazba (BZV), bez níž by žádný organismus nemohl žít.  

V současné době se používá termín biofeedback, ne zcela přesně, pouze pro terapeutický postup,  

při kterém jsou pacientovi zobrazovány naměřené hodnoty fyziologických veličin a on se je svou 

vůlí pokouší ovlivňovat. BZV můžeme rozdělit na automatickou a úmyslnou. Automatická BZV  

je homeostáza, která je u živých organismů definována jako schopnost udržovat stabilní vnitřní 

prostředí, které je nezbytnou podmínkou jejich fungování a existence. Jde například o udržování 

hodnoty pH (acidobazická rovnováha), tělesné teploty atd. Úmyslný biofeedback nastává,  

když jsou pacientovi prezentovány vhodnou formou činnosti jeho těla a on se je snaží ovlivňovat. 

Kromě biofeedback elektroencefalografie, která je popsaná dále v kapitole 3.1 existují i další formy 

biofeedbacku, jako například: 

 Elektromyografie (EMG) - vyšetření elektrických signálů, které vycházejí ze svalů. 

Tato metoda umožňuje měření napětí svalů a dává pacientovi možnost naučit  

se tento pocit rozeznat a ovládnout. Využívá se jako rehabilitační nebo relaxační 

technika na uvolňování svalů, při bolestech zad, hlavy nebo krku. 

 EKG tepový a tlakový biofeedback 

 Povrchová teplota kůže - používá se pro léčbu migrén nebo oběhových poruch. 

 Galvanické napětí kůže - je závislé na pocení kůže. Využívá se k podpoře léčby fobií 

nebo emočních poruch, rovněž v psychoterapii a u detektorů lži. 

Dnes se biofeedback používá jako terapie, při které se měří fyziologické veličiny jako EEG, 

svalové napětí (EMG), krevní tlak, pocení a prezentují se vhodnou formou pacientovi. Pacient  

pak podle rad lékaře tyto veličiny ovlivňuje. 

Přístroje pro Biofeedback mají tři úkoly: 

 Monitorovat fyziologické procesy 

 Měřit monitorovanou veličinu 

 Prezentovat monitorovanou veličinu jako smysluplný údaj [4] 
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3.1. Neurofeedback - "Biofeedback EEG" 

Neurofeedback je metoda, při níž se používá zpětná vazba k ovlivnění mozkových vln.  

Díky zpětné vazbě může pacient ovládat a usměrňovat mozkovou aktivitu správným směrem,  

přičemž mu zpětnou vazbu poskytuje většinou vizuální nebo audiovizuální vjem, v našem případě 

počítačové hry. 

V šedesátých letech dvacátého století psycholog Dr. Joe Kamiya objevil, že někteří pacienti 

jsou schopni naučit se ovlivňovat amplitudu a frekvenci jejich vlastního signálu EEG,  

pokud jim poskytne zpětnou vazbu.[3] Během několika let se biofeedback velmi rozšířil a začalo 

se jej používat při léčbě stresu a jiných duševních poruch. Ovšem tak rychle jak toto odvětví  

získávalo své příznivce, tak rychle je také ztrácelo. Na vině je zřejmě několik aspektů.  

Prvním z nich je to, že lidé spojovali EEG Neurofeedback s nevědeckými pojmy, jako například 

expanze vědomí a Zen budhismem. Objevilo se také několik publikací, které zpochybňovaly  

účinnost této metody a mnoho lidí od neurofeedbacku ustoupilo ze strachu, neboť byl spojován 

s pojmy jako vymývání mozků a kontrola mysli. Nicméně obor EEG Biofeedback byl udržen  

při životě a v osmdesátých letech minulého století se opět vrátil na výsluní. Zapříčinila  

to nepochybně přístupnost a rozumná cena přístrojů pro EEG diagnostiku. Několik publikací  

poukazovalo na pozitivní výsledky léčby alkoholismu a pozornosti u hypo/hyper aktivních dětí.  

Ve spojených státech nastalo v devadesátých letech oživení zájmu o danou problematiku (vznikly 

pojmy jako neurofeedback a neurotherapy). Díky rozvoji počítačové techniky se začalo zpracová-

vat velké množství charakteristik, které se dříve bez počítačů zpracovávat nemohly. 

Neurofeedback se ukázal jako účinná léčba u poruch jako je autismus, ADHD, epilepsie  

a dyslexie.[4] Další studie poukazují na účinnost při léčbě nočního pomočování, migrén atd.  

Neurofeedback se používá i při tréninku vrcholových sportovců, či ve vrcholném managmentu.  

3.2. ADHD 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) byl poprvé popsán více než před sto lety  

pod názvem "Hyperkinesis disorders in childhood". V roce 1960 americký národní institut zdraví 

přijal termín "minimal brain dysfunction" pro popsání této poruchy. V češtině se pro ADD  

nejčastěji používá termín „porucha pozornosti“ a pro ADHD „porucha pozornosti 
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s hyperaktivitou.“ V současnosti patří ADHD k nejčastějším psychickým poruchám  

s odhadovaným rozšířením 7 až 10 % mezi chlapci a 3% mezi dívkami[35]. ADHD je  

charakterizován nepozorností, roztržitostí, hyperaktivitou, či nadměrnou impulzivností. U čtyřech  

z pěti lidí trpících touto poruchou v dětství se ADHD vyskytuje rovněž i v období dospělosti.  

Na výše uvedené poruchy existují léky, jako například Ritalin. Při používání léků však hrozí  

projevování se vedlejších efektů. U takovýchto psychostimulantů může být vedlejším účinkem 

ztráta hmotnosti, redukovaný spánek, nechutenství, nervozita, bolest hlavy, „je dokázané dokonce 

zvýšené riziko sebevražd u dětí ve věku 11 až 14 let“ [36]. Použitím neurofeedbacku se toto možné 

riziko odstraňuje. Účinnost léčby neurofeedbackem je stále předmětem sporů, ovšem v posledních 

letech je zveřejňováno stále více prací potvrzujících vysokou účinnost této metody. 

3.3. Epilepsie 

Ze zdrojů Světové zdravotnické organizace (World Health Organization - WHO) z roku 2009 

[11] žije na světě téměř 50 miliónů lidí, kteří trpí epilepsií, což je 0,8 procent celkové populace. 

Medikace úspěšně potlačuje příznaky u dvou třetin případů, ale stále přetrvávají obavy  

z potenciálních vedlejších účinků a z rizik spojených s dlouhotrvajícím užíváním léků. Pokud  

medikace selže, existuje ještě možnost operace. Neurochirurgické zákroky však nejsou bez rizika  

a rovněž nejsou vždy úspěšné.[10] Při epileptickém záchvatu dochází k náhlé a patologické změně 

vigility, motoriky a EEG.  
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4. Java 3D 

Java 3D API (Application Programming Interface) je volně distribuovaný balíček, kterým lze 

doplnit standardní program Java. Program Java3D je volně dostupný na stránkách firmy Sun 

(oracle)[21]. Knihovny obsaženy v tomto balíčku umožní uživateli pracovat s trojrozměrnou  

grafikou, či s prostorovým zvukem. Je-li to možné, používá Java 3D hardwarovou akceleraci  

pro zobrazování svého universa. Java 3D staví na již existujících technologiích OpenGL a DirectX, 

takže programy běží poměrně rychle a nezávisle na platformě. Java 3D je distribuována s OpenGL 

i DirectX a záleží na operačním systému, která varianta je použita. Pokud jsou k dispozici obě,  

je upřednostňováno rozhraní OpenGL, se kterým by knihovna měla pracovat rychleji.[23]  

Tyto programy pak mohou být součástí Java aplikací stejně jako appletů. Pro urychlení programu a 

snížení paměťové náročnosti jsou v programu například view culling(vykresluje se pouze oblast  

v zorném poli), occlusion culling (nevykresluje se prostředí zacloněné jinými objekty) nebo LOD 

což je zkratka pro "level of detail". LOD určuje úroveň detailu, který se bude vykreslovat.  

Podrobné informace jsou dostupné na [22]. 

4.1. Graf scény 

3D virtuální prostředí je definováno grafickými modely a jejich vztahy. Skupina grafických 

modelů a jejich vztahů může být reprezentována abstraktní stromovou strukturou nazvanou "graf 

scény (scene graph)". Programátor se tak může zaměřit více na návrh grafu scény než na vlastní 

vykreslování. Graf scény je orientovaný acyklický graf, neboť v něm nejsou dovoleny smyčky. 

Kořenem grafu scény je instance třídy VirtualUniverse, jeho přímým potomkem ve smyslu 

stromu grafu (nikoliv ve smyslu dědičnosti), je objekt "Locale". Všechny uzly ve stromu grafu  

scény jsou z tohoto objektu přístupné. Instance třídy "Locale" určuje pozici grafu v universu.  

Potomkem locale z hlediska grafu scény je BranchGroup, který je kořenem subgrafu  

nebo kořenem větve grafu. BranchGroup rozdělujeme na vizuální a obsahovou větev. Vizuální 

větev, někdy nazývaná také pohledová, obsahuje informace o umístění pozorovatele,  

směru pohybu atd. Obsahová větev specifikuje obsah virtuálního vesmíru, jako například  

geometrii, světla, barvy, chování objektů atd. TransformGroup za pomoci objektů transform3D 
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určuje pozici, orientaci a měřítko všech potomků. Shape3D obsahuje jeden objekt Appearence  

a nejméně jeden objekt Geometry. V objektu Appearence je definován vzhled(barva, textura, atd.). 

Abstraktní třída Geometry pak určuje geometrii a topologii objektů Shape3D. Viewplatform  

definuje výsledný pohled na scénu, specifikuje souřadnicový systém a slouží jako propojení mezi 

objekty View.  

 

 

Obrázek 10 :Graf scény [40] 
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Stromová struktura je složená ze dvou základních typů uzlů (Node). Uzel typu "Leaf" nemá 

žádné potomky a reprezentuje listy grafu. Listy grafu jsou například světla, zvuky, hmotné  

i nehmotné objekty. Obsahují uzlové komponenty(NodeComponent), které specifikují vzhled,  

geometrii, texturu a vlastnosti materiálu uzlu Shape3D. NodeComponent nejsou součástí grafu,  

ale mohou z něj být odkazováni jedním nebo i několika objekty. Je tedy možné, aby mezi sebou 

sdílely komponenty a objekty, což lze využít například při vytváření objektů se stejnou geometrií, 

ale rozdílnou barvou. Druhým typem uzlu je "Group", který může obsahovat další uzly a tím  

je seskupit dohromady. Má pouze jednoho rodiče a slouží k upřesnění polohy a orientace  

vizuálních objektů. Jak je naznačeno v obrázku 11 "Group" je nadtřídou tříd BranchGroup  

a TransformGroup. 

 

Obrázek 11 Hierarchie třídy javax.media.i3d 

Graf neobsahuje cykly, proto je vždy pouze jedna cesta z kořene do listu. Tato cesta se nazývá 

"scene graph path". Každá scene graph path kompletně specifikuje stav informací o jejím listu, 

tzn., že transformace a vizuální vlastnosti závisí pouze na scene graph path. Scene graph path,  

NodeComponents, odkazy a další objekty společně formují virtuální vesmír.  
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Behavior objects mohou zpracovávat události a měnit nastavení jiných objektů. I tyto objekty 

jsou umístěny do universa a mohou měnit jenom události ve viditelné časti universa. Používají se  

k pohybu věcí na scéně, respektive k pohybu uživatele ve scéně.  

Java 3D může pracovat ve třech módech: 

 Immediate mode - je mód, kde je vše ponecháno v rukách programátora včetně  

optimalizace. Uživatel přímo pracuje s body v prostoru podobně jako například  

u OpenGL 

 Retained mode - optimalizaci zde provádí uživatel a to jak ve scéně, tak při  

zobrazování. 

 Compiled retained mode - oproti předchozímu módu je u tohoto módu známa scéna 

předem. Pro zvýšení výkonu je předem zkompilována část scény, která se nemění. 

Třída VirtualUniverse je obvykle nahrazena třídou Simple Universe, u které není nutné  

definovat objekty, jako například PhysicalEnviroment, Viewer, PhysicalBody atd. Toto  

zjednodušení sice bere uživateli možnost nadefinovat si tyto objekty dle vlastního uvážení,  

avšak zjednodušuje práci. 

4.2. SimpleUniverse 

Jelikož viewbranch (pohledová větev) je většinou stejná pro většinu aplikací, Java3D poskytuje 

třídu SimpleUniverse. Tato třída nastavuje minimální uživatelské prostředí k rychlému  

a pohodlnému sestavení a spuštění JavaD programu. Vytváří kompletní graf pohledové větve,  

neboli vytvoří objetky Locale,VirtualUniverse a ViewingPlatform a Viewer s jejich implicitními 

hodnotami. 

 

Obrázek 12 Graf scény s použitím SimpleUniverse [40] 
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4.3. Výkon 

Graf scény může být přímo vykreslován, ale v Java3D existují i efektivnější způsoby. Základem 

je konverze virtuálního vesmíru na efektivnější vnitřní reprezentaci, k této konverzi jsou používány 

dva způsoby. Jedním je přeložit každý graf větve samostatně a druhým je vložit graf větve  

do virtuálního vesmíru a přeměnit jej tak na "živý". Tímto způsobem se zvýší výkon  

vykreslování.[41] 

Metodou compile() můžeme "přeložit" celý graf větve do vnitřní reprezentace a tato reprezenta-

ce pak může být optimalizována několika způsoby. Jedním ze způsobů optimalizace může  

být slučování uzlů TransformGroup, pokud je to ovšem možné. 

Je-li graf přeložený nebo živý, je převeden do mnohem efektivnější vnitřní reprezentace  

a je tak mnohem efektivněji vykreslován. Toto přeložení má však za následek i to, že nelze měnit 

parametry objektů v grafu. Bez změny těchto parametrů by nebylo možné tvoření animací  

a interakcí. Z tohoto důvodu existují schopnosti určující, co lze s daným objektem udělat. Tyto 

vlastnosti se nastavují příkazem setCapability.  

Animace je zde pohyb určený časovou funkcí a interakce je odezva na činnost uživatele.  

Například, změna hodnoty objektu TransformGroup vytváří animace. Abychom této změny  

dosáhli, musí být transformace schopná změnit se poté, co se stane živou. Seznam parametrů,  

ke kterým můžeme přistupovat a jakým způsobem, se nazývají schopnostmi objektu. 

Každý objekt SceneGraphObject má sadu schopností. Jejich hodnoty určují, jaké schopnosti 

existují pro daný objekt poté, co je přeložen nebo je živý. Sada schopností se liší objekt  

od objektu.[41] 

Pro tvorbu animací jsou zde interpolátory, které mění vlastnosti objektů. 

 PositionInterpolator - mění umístění 

 RotationInterpolator - mění rotaci, respektive orientaci 

 ScaleInterpolator - velikost  

 ColorInterpolator - barvu 

 TransparencyInterpolator - průhlednost 
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Chování animace v čase můžeme definovat pomocí objektu "Alpha". Objekt Alpha lze vytvořit 

pomocí dvou až deseti parametrů, nejdůležitější jsou samozřejmě délka časové smyčky a počet 

opakování. Čas je zadáván v milisekundách, chceme-li nastavit počet opakování na nekonečno, 

pak zadáme -1. 

4.4. Vzhled 

V knihovnách Java3D je vzhled tělesa dán tvarem, světlem dopadajícím na objekt, materiálem, 

popřípadě i texturou, která pokrývá povrch tělesa.  

4.4.1. Světla a barvy 

Barvy jsou v Java 3D skládány pomocí RGB modelu. Tento model je založen na aditivním  

míchání tří základních barev - červené, zelené a modré, kde maximální hodnoty vytvoří bílou,  

minimální černou barvu. Barva je nejčastěji konstruována objektem color3f, kde je tvořena  

kombinací tří čísel typu float. Tím je dána programátorovi možnost zvolit si barvu přesně podle 

svých představ. Stínování grafu scény je dáno součtem vlivu světelných zdrojů, vlastností  

materiálů vizuálních objektů, jejich relativní vzdáleností a orientací. 

Java3D umožňuje volit ze čtyř druhů světel rozdělených do tříd AmbientLight, Directional-

Light, PointLight a SpotLight. AmbientLight nahrazuje světlo, které v reálném světě vzniká  

odrazem od okolních objektů, je tedy nesměrové a všude má stejnou intenzitu. Určuje jej pouze 

jeden parametr, a to barva color3f. DirectionalLight odpovídá světlu ze vzdáleného zdroje,  

jakým je slunce. Toto světlo je směrové a v každém bodě scény má stejnou intenzitu. Podílí  

se na vzniku difúzní a odleskové složky odrazu. Efekt světla je závislý na geometrii objektu.  

Změnou jeho umístění měníme i stínování objektu. Toto světlo je určeno dvěma parametry,  

a to směrem šíření světla a barvou. PointLight je bodové světlo, které programátor definuje  

barvou, pozicí a třemi parametry, které definují závislost intenzity světla na vzdálenosti od zdroje. 

SpotLight (reflektorové světlo) je podtřídou bodového světla, ale na rozdíl od něj má definovaný 

směr šíření kuželem, nešíří se tedy do všech směrů. Může simulovat světelné zdroje,  

jako např. baterku, lampu atd. Je určen šesti parametry, z nichž první tři jsou stejné  

jako u bodového světla. Čtvrtý parametr určuje směr světelného kužele. Pátý parametr udává úhel, 
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který svírá osa kužele a jeho strana, šestý definuje, jak se mění intenzita světla směrem  

od osy k plášti.  

Další důležitou specifikací je určení hranic světla. Vizuální objekty mimo oblast světla jsou  

vyrendrovány černě. 

 

Obrázek 13 Ukázka typů osvětlení scény 

4.4.2. Materiál 

Velmi důležitou součástí programování 3D scény je nastavení světel. Java3D dosahuje reálnosti 

použitím Phongova osvětlovacího modelu. Vzhled objektu je určen čtyřmi druhy odrazu  

světla - ambientní(ambient), emisivní(emissive), difuzní(diffuse) a odleskové(speculars).  

Ambientní barva je stejná po celém objektu a není možné určit odkud světlo přichází. Emisivní 

složka je světlo, které sám objekt vyzařuje. Lze ho tedy vidět i v případě, je-li scéna neosvětlená. 

Používá se, chceme-li vytvořit ve scéně objekt, který vyzařuje světlo, jako například slunce,  

neonová světla atd. Difúzní odraz osvětluje objekty matně. Představuje normálový odraz světla 

pocházející z určitého zdroje. Čím je tento zdroj blíže k tělesu, tím více je osvětlováno. Často  

se používá v kombinaci se zdrojem světla Directional light. Odlesky představují odraz,  

který je určen polohou pozorovatele, typem a vzdáleností zdroje. 

 Obrázek 14  Ambientní odraz, emisivní odraz, difúzní,odlesk 
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Typ materiálu specifikujeme v objektu appearence stejně jako světlo. Druhem materiálu urču-

jeme, jak bude těleso vypadat. Lze vytvořit lesklé nebo matné těleso, barvou kterou specifikujeme, 

ovlivňujeme i efekt světla dopadající na daný objekt. Bez specifikace materiálu se může objekt 

jevit jako barevný, nedosáhneme však efektu 3D. 

Konstruktor Material(Color3f ambientColor, Color3f emissiveColor, Color3f diffuseColor, Co-

lor3f specularColor, float shininess) 

ambientColor - určuje, jakou složku světla objekt odráží 

emissiveColor - určuje, jakou barvu objekt vyzařuje 

diffuseColor - určuje, jakou barvu světla odrazí jako difúzní složku 

specularColor - určuje, jaká část světla se bude odrážet jako odlesk 

shininess -  nabývá hodnoty 1-128 a určuje intenzitu odlesku. 

 

Obrázek 15 Ukázka kombinace odrazů světla [42] 

4.4.3. Textury 

Funkce textury je použita ve hře "Sluneční soustava". Jedná se o funkci, která změní vzhled  

celého objektu tím, že povrch tělesa obalíme 2D obrázkem. Obrázek lze načíst pomocí třídy  

TexturLoader, přičemž je výběr obrázku limitován tím, že musí mít rozměry rovné mocninám 

dvou. Načíst lze obrázek v barevné či černobílé podobě. Po načtení je možné s texturami provádět 

mnoho operací, například je modulovat nějakou barvou. Více na [41]. 
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4.5. Vytvoření objektů 

V Javě3D je možné vytvořit objekty předdefinované tzv. primitiva nebo složitější prostřednic-

tvím instancí třídy Shape3D. 

4.5.1. Složité objekty 

Třída Shape3D, jak je zřejmé z obrázku 5, odkazuje na jednu nebo i několik instancí podtříd 

abstraktní třídy geometry a objekt appearence. Vytvoření vlastností 3D obrázku provádíme  

pomocí:  

Shape3D(Geometry geometry, Appearance appearance)  

setGeometry(Geometry geometry)  

setAppearance(Appearance appearance) 

Třída Geometry určuje základní vlastnosti tělesa tedy jeho geometrii, normálové vektory atd. 

Appearance popisuje vzhled tělesa a definuje materiál světla, jak je již popsáno výše  

v kapitole 4.4 Vzhled. 

Nejdůležitější potomci třídy geometryArray jsou PointArray, LineArray a TriangleArray,  

starají se o základní tvar tělesa. Třídy jsou tvořeny souřadnicemi tvořícími povrch tělesa. 

V Javě 3D je možné vytvořit velice členitá tělesa pomocí třídy Geometry. Tyto objekty  

jsou tvořeny zadáváním souřadnic bodů.  

4.5.2. Primitiva 

Existují aplikace, ve kterých není potřeba vytvářet složité objekty, proto je v knihovnách  

předdefinováno několik primitivních objektů. Jsou jimi krychle, koule, kužel a kvádr.  

Například konstruktor koule je Sphere(float radius, int flags, int divisions), kde radius je poloměr 

koule, flags definuje vlastnosti, a divisions je rozlišení vzhledem k osám. 

U těchto základních objektů výhodou je automatické generování normál. 
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5. Hry 

Tvoření her provázelo několik komplikací. Dnešní děti jsou z hlediska počítačových her  

velmi náročné. Bylo proto nutné položit si otázku, čím by mohla děti zaujmout hra ovládána pouze 

čtyřmi parametry. Všechny tyto parametry jsou navíc poměrně nesnadno ovlivnitelnými.  

V první řadě jsem použil 3D grafiku pro zatraktivnění her. Pomocí 3D grafiky jsem vytvořil,  

dle mého názoru, velmi zajímavé a poutavé hry. Při výběru jsem zvažoval několik možností,  

například použití JOGL. Nakonec jsem začal pracovat s knihovnami Java 3D, neboť se mi jejich 

funkce jevily pro tuto aplikaci dostačující a alespoň na první pohled jednodušší, než již zmíněný 

JOGL. Hry se vždy otevírají v novém okně, aby se hra mohla zobrazovat rovněž na externí  

monitor, případně na projektor. Dítě tak nebude ničím rušeno a obsluha počítače má možnost  

sledovat průběh signálu nebo spektra. 

Při vývoji aplikace jsem ihned narazil na problém hardwarové náročnosti. Tato práce měla být 

modulem pro již existující práci "Hodnocení EEG signálu v reálném čase", jejímž autorem  

je Radek Novák. Původní práce byla sama o sobě velmi náročná na hardware,  

proto jsem vytvořil dvě verze této aplikace. První je skutečně modulem a lze na ni pracovat pouze, 

je-li spuštěn první program. Druhá verze je samostatný program určený výhradně pro biofeedback. 

5.1. Aplikace jako součást programu 

Aplikace byla vytvořena jako modul pro již vytvořený program popsaný v diplomové práci 

"Hodnocení EEG signálu v reálném čase". Aplikaci jsem rozšířil o nastavení parametrů pro hry  

a spouštěcí panel her. Bylo také potřeba zvýšit frekvenci vypočtu frekvenčních pásem,  

neboť v původní aplikaci se přepočítávaly jednou za sekundu, což by vedlo k nekontinuálnímu 

pohybu předmětů ve hrách. 

5.1.1. Hlavní okno 

Hlavní okno obsahuje sedm grafů monitorujících stav EEG. V levé části jsou grafy  

zobrazující aktuální data a v pravé jdou dlouhodobé trendy.  
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Obrázek 16 Hlavní okno aplikace - Aplikace jako součást programu 

Sondy 

V tomto grafu je zobrazen snímaný signál v reálném čase. Okno se překresluje stokrát  

za sekundu. Signály se vykreslují zleva doprava. V nastavení je možné zvolit, budou-li se data  

vykreslovat cyklicky nebo kontinuálně. Při cyklickém vykreslování se postupně zobrazuje signál 

zleva doprava, po dosažení pravého okraje okna se začíná opět od okraje levého. V kontinuálním 

posunování je signál zobrazován také zleva doprava, avšak při dosažení pravého okraje se celý graf 

začne posunovat tak, aby aktuální data byla stále vykreslována u pravého kraje okna. Ke snížení 

paměťové náročnosti programu jsou pro jednotlivé kanály nastaveny rozsahy na -100 až +100 mik-

rovoltů. Tento rozsah by měl být dostačující pro zdravého dospělého člověka. Pokud by hodnoty 

byly překročeny, budou vykresleny v prostoru sousedního kanálu nebo nebudou vykresleny vůbec. 

Při kliknutí levým tlačítkem myši na graf se vykreslování zastaví, při opětovném klinutí se začne 

signál opět vykreslovat.  
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Spektrogram 

Spektrogram je trojrozměrný graf určující energii spektra. Na vodorovné ose je čas,  

na svislé frekvence, četnost frekvence, tedy energii, udává barva v grafu. Pro frekvence s malou 

četností je barva modrá, frekvence vyskytující se více v daném čase jsou znázorněny červeně.  

Toto spektrum je známo jako krátkodobá Fourierova transformace. 

Dlouhodobý Spektrogram 

Dlouhodobý spektrogram pracuje na stejném principu jako výše popsaný spektrogram, pouze 

jeho časová osa je delší. Mohou na něm být pozorovány opakující se trendy například při spánku. 

Spektrum 

Tento graf zobrazuje amplitudy frekvencí, které jsou obsaženy v signálu. Zároveň zobrazuje  

relativní výkony v jednotlivých pásmech, které jsou počítány jako poměr k celkovému výkonu. 

Frekvenční pásma 

V tomto okně se vykresluje procentuální zastoupení frekvenční pásma. 

Načtené artefakty 

Z textového souboru může uživatel do tohoto okna načíst názvy a průběhy klasifikačních tříd. 

Klasifikace 

V tomto okně dochází ke klasifikaci signálu. Algoritmus, podle kterého se vykresluje graf,  

lze rozložit na tři etapy:  

 Stanoví se doba vykreslování 

 Jestliže je segment klasifikován a leží alespoň částečně v daném prostoru, zvýší se počet 

vzorků segmentu. 

 Aktuální prostor je pak obarven podle klasifikační třídy, která je v oblasti nejvíce  

zastoupena. 

5.2. Aplikace jako samostatný program 

Aplikace byla vytvořena jako samostatný program, jehož hlavní okno obsahuje pouze dva grafy 

zobrazující průběhy signálu a frekvenční pásma. Tím, že ostatní grafy byly vypuštěny  

se zmenšila vysoká paměťová náročnost, která se mohla projevit na starších počítačích. 
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5.2.1. Hlavní okno 

Hlavní okno je tvořeno dvěma grafy. V prvním se zobrazují průběhy signálů z jednotlivých  

kanálů a v druhém frekvenční pásma. Ve spodní části je nalevo umístěn panel, kde se zobrazují 

obecné parametry a napravo spouštěcí panel her. Hlavní okno lze spustit, oproti první variantě,  

na jakémkoliv monitoru a není nutné mít rozlišení 1920x1080. 

 

Obrázek 17 Hlavní okno aplikace - Aplikace jako samostatný program 
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5.3. Nastavení her 

V obecné části nastavení si uživatel zvolí například kolik kanálů chce snímat či ip adresu,  

ze které přijímá data. Způsob kreslení můžeme zvolit jako 'cyklický' či 'posun', čímž ovlivníme 

vykreslování grafu sond, jak je popsáno výše v podkapitole 5.1.1 - Sondy. 

 

Obrázek 18 Obecné nastavení aplikace 

V nastavení her může obsluha počítače nastavit požadované cílové hodnoty jednotlivých  

pásem. V sekci vyvážení je poskytnuta možnost nastavit koeficient daného pásma. Tímto koefici-

entem pak budou násobeny jednotlivá pásma, čímž může uživatel potlačit zvolené. Dále je možné 

nastavit kvalitu vykreslování jednotlivých scén a tedy opět nastavit rovnováhu mezi výpočetní 

náročností a kvalitou obrazu. Toto nastavení je možné ukládat a opětně načítat z textového soubo-

ru, jehož struktura je předem dána. Tímto způsobem je obsluze umožněno uchovávat pro každého 

pacienta jedno nebo více nastavení. 

 

Obrázek 19 Nastavení parametrů pro hry 
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5.4. Hra – „Míčky“ 

Hra „Míčky“ obsahuje dvě varianty. V každé z variant jsou čtyři různě barevné koule,  

které reagují pohybem na změnu hodnoty daného frekvenčního pásma.  

První Varianta 

První varianta obsahuje čtyři koule, jejichž pohyb je řízen změnami frekvenčního pásma a to ve 

vodorovném směru. Ve scéně jsou umístěny čtyři úsečky, které představují požadovanou hodnotu  

v procentuálním vyjádření. Pro každé spektrum je použita jedna úsečka, úkolem pacienta je dostat 

koule na tyto čáry. 

V záložce nastavení her je možné nastavit hranice, kterých má pacient dosáhnout. Tyto hranice 

jsou nastavovány pro každé pásmo zvlášť. Ve hře jsou znázorněny tyto hranice jako čáry. 

 

Obrázek 20 Ukázka ze hry Míčky - 1. Varianta 
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Druhá Varianta 

Tato Varianta se liší od předchozí zejména vyznačením cílového stavu. Je vyznačen pouze  

jednou úsečkou a požadované hodnoty jsou promítnuty ve velikosti kroku pohybu koulí. Kromě  

tohoto znaku je zde změněn směr pohybu koulí na vertikální. 

 

Obrázek 21 Ukázka ze hry Míčky - 2. Varianta 
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5.5. Hra – „Sluneční soustava“ 

Tato hra je modelem sluneční soustavy. Rozměry a rotace planet jsou navrhnuty tak,  

aby sluneční soustava poměrově odpovídala skutečnosti a děti tak vzdělávala. Pouze Slunce  

je zmenšené nejen z estetických, ale i z funkčních důvodů. Dané hodnoty jsem čerpal  

z tabulky [2] a [3].  

Tabulka 2 Základní data o sluneční soustavě získané z [17] 

 
Průměrná 
vzdálenost  

od Slunce (AU) 

Poloměr 
tělesa 

(Země=1) 

Rotace 
tělesa  

(den=1) 

Doba 
oběhu 

Slunce (dny) 

Slunce 0 109 25-36 - 

Merkur 0,39 0,38 58,8 88 

Venuše 0,72 0,95 244 224,7 

Země 1,0 1,00 1,00 365,26 

Mars 1,5 0,53 1,029 686,69 

 

Tabulka 3 Základní data týkající se Měsíce získané z [16] 

 
Střední 

vzdálenost  
od Země (AU) 

Poloměr 
tělesa 

(Země=1) 

Rotace 
tělesa  

(den=1) 

Doba 
oběhu 

Země (dny) 

Měsíc 0,0026 0,1365 27,3 27,3 

 

Dva měsíce Marsu Phobos a Deimos jsem pro jejich zanedbatelnou velikost do modelu  

nezahrnul.  

Každé frekvenční pásmo je spojené s jednou planetou, alfa určuje rychlost Merkuru,  

beta Venuše, delta Země a théta Marsu. Čím blíže je frekvenční pásmo požadované hodnotě,  

tím je rotace rychlejší a pokud dosáhne požadované, hodnoty okamžitě se zastaví. 

Graf scény této hry je zobrazen na obrázcích 23 a 24. Všechny planety a jejich pohyb  

je obsažen v celkové TransformGroup. Graf scény jedné planety je na obrázku 24. 
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Obrázek 22 Ukázka ze hry Sluneční soustava 

 

Obrázek 23 Graf scény jedné planety 

TransformGroup -
rotace okolo slunce

RotationInterpolator 
(Definování rotace)

Alpha (Animace 
pohybu)

TransformGroup -
rotace okolo osy

RotationInterpolator 
(Definování rotace)

Alpha (Animace 
pohybu)

TransformGroup -
Shape3D (Vytvoření 

koule)

Transform3D 
(Definování pozice 

planety)

Appearance - textura 
(Načtení mapy)
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Obrázek 24 Struktura grafu scény pro hru Sluneční soustava 
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5.6. Hra – „Fraktály“ 

Fraktální geometrie je poměrně rozsáhlou vědní disciplínou, která je rozvíjena od šedesátých let 

minulého století. Za jejího zakladatele je považován Benoit B. Mandelbrot, matematik polského 

původu, který jako první definoval fraktál jako množinu či geometrický útvar, jejíž Hausdorffova 

dimenze je (ostře) větší než dimenze topologická. Hausdorffova dimenze byla zavedena jako míra 

soběpodobnosti a je definována jako: 

𝐷 =
log 𝑁

log
1
𝑠

 

Čím je množina členitější, tím je vyšší její Hausdorffova dimenze[15] 

Definice: Soběpodobná množina A n-dimenzionálního Eukleidovského prostoru E je taková 

množina, pro níž existuje konečně mnoho kontrahujícíh zobrazení ϕ1,... ϕm takových, že A vznikne 

jako sjednocení 

𝐴 =   𝜑𝑖

𝑚

𝑖=1

(𝐴) 

Soběpodobná množina vzniká opakováním sebe sama při určité transformaci (změna měřítka, 

rotace, posunutí, zkosení). Soběpodobné množiny jsou invariantní vůči změně měřítka.  

Při libovolném zvětšení či zmenšení vypadají podobně. Soběpodobná množina vzniká sama  

ze sebe, respektive vzniká opakováním téhož motivu.[15] 

Tato hra může být ovládána všemi pásmy, ovšem nejvhodnější je použít ji jako ukazatel pouze 

jednoho pásma. Při tvorbě této hry jsem postupoval podle návodu na [43]. 

V první variantě hry se vykresluje, v závislosti na příchozích datech, jeden z nejznámějších 

fraktálů – Mandelbrotova množina. Jedná se o dynamický fraktál ležící v komplexní rovině poprvé 

prezentovaný v roce 1979. Na počátku osmdesátých let minulého století jej pojmenoval John  

Hubbard po profesoru Mandelbrotovi, neboť on byl první, kdo jej publikoval. 

𝑓 𝑧 = 𝑧2 + 𝑐 
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Obrázek 25 Mandelbrotova množina - ukázka 1. varianty hry Fraktály 

Druhá varianta této hry vykresluje v závislosti na intenzitě jednotlivých frekvenčních pásmech 

Juliovu množinu. Tento fraktál je pojmenován po Mandelbrotovo učiteli Gastonu Julii. 

 

Obrázek 26 Juliova množina - ukázka 2. varianty hry Fraktály 
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5.7. Hra – „Fibonacci“ 

Pro tvorbu této hry jsem se nechal inspirovat animací dostupnou na [14]. 

Fibonacciho posloupnost je definovaná jako  

𝐹 𝑛 =  
0
1

𝐹 𝑛 − 1 + 𝐹(𝑛 − 2)

 
𝑝𝑟𝑜 𝑛 = 0;
𝑝𝑟𝑜 𝑛 = 1;
𝑝𝑟𝑜 𝑛 ≥ 2

 

je to tedy nekonečná posloupnost přirozených čísel, kde je každé číslo součtem dvou  

předchozích čísel. Tato posloupnost je pojmenována podle italského matematika Leonarda  

Fibonacciho (vlastním jménem Leonardo Pisano Bigollo), který ji poprvé popsal roku 1202  

ve spisu Liber Abaci[12]. Johannes Kepler zjistil, že rychlost růstu této posloupnosti, tedy podíl 

dvou po sobě jdoucích čísel, konverguje k hodnotě zlatého středu: 

𝜑 =
(1 +  5)

2
≈ 1,62 

n-té číslo posloupnosti je pak: 

𝐹 𝑛 =
𝜑𝑛

 5
−

 1 − 𝜑 𝑛

 5
 

 

Obrázek 27 Semínka v květu slunečnice jsou uspořádány do spirál podle Fibonacciho posloupnosti. 
Levý obrázek pochází z [27] a obrázek napravo z [28] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Liber_Abaci
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V první variantě této hry se jedná o napodobení květu slunečnice, kdy s každým procentem při-

bývá jeden bod na scéně a rozvíjí se tak květ. Jako limit daného obrazce jsou definovány matné 

kruhy, které jsou uloženy pod jednotlivé květy. 

 

Obrázek 28 Ukázka ze hry Fibonacci - 1. Varianta 

Ve druhé variantě je možné měnit úhel křivky, po které se pohybují jednotlivé body. Tím do-

stáváme různé obrazce, jaké jsou vidět na obr.26. 

 

Obrázek 29 Ukázka ze hry Fibonacci - 2. Varianta 



 

- 46 - 
 

6. Závěr 

Neurofeedback je poměrně nová metoda a jako taková má své zaryté odpůrce i zastánce.  

Mnoho zahraničních i domácích studií ověřovalo její účinnost a bezpečnost s převážně kladným 

výsledkem. Díky neurofeedbacku dokáže pacient normalizovat svou mozkovou aktivitu a tím  

potlačit patologické projevy. 

Na základně znalostí získaných prostudováním odborné literatury z oblasti elektroencefalogra-

fie, neurofeedbacku a javy3D jsem vytvořil čtyři hry pro neurofeedback terapii, jejichž funkčnost 

jsem otestoval na reálných datech. Jednotlivé hry, s výjimkou Sluneční soustavy, jsem vytvořil ve 

dvou variantách. Hlavní přínos této práce spatřuji v umožnění dalšího výzkumu neurofeedback 

terapie na půdě BioDatu resp. katedry kybernetiky. Při tvorbě této práce jsem vycházel z pravidel 

pro psaní vysokoškolských závěrečných prací na [38]. 
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8. Příloha - Uživatelská příručka 

Ještě než načteme data, je vhodné v záložce Nastavení upřesnit, kolik kanálů chceme vykreslo-

vat a jakým způsobem. Pokud chceme přijímat signál EEG z přístroje je nutné nastavit ip adresu a 

port na který  přístroj data posílá. 

  

Dále je nutné načíst data. Aplikace poskytuje dvě možnosti načtení dat. Přímo z přístroje pomo-

cí síťového připojení, nebo ze souboru uloženém ve formátu D-File. V menu soubor je možné zvo-

lit "Uložit obraz frekvenčního pásma", čímž dostane uživatel možnost uložit graf vykreslený v 

jPanelu "Frekvenční pásma" 
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Po načtení dat se aktivuje tlačítko spustit analýzu, po kterém se začne zpracovávat EEG signál 

aplikací. Před spuštěním her je důležité nastavit hodnoty v "Nastavení her".

 

Hodnoty se uchovávají v souboru default.txt, do kterého se uloží vždy po nastavení hodnot a 

stisknutí tlačítka OK. Uživatel může také ukládat nastavení do textových souborů tlačítkem "Ulož 

Nastavení". Tyto soubory sám pojmenuje a zvolí jejich umístění na disku. Tlačítkem "Načíst na-

stavení" pak otevře tyto soubory a načte z nich hodnoty.   

Hodnoty kterým se má pacient přiblížit, se nastaví v sekci požadované hodnoty. Nastavením 

vhodných hodnot v bloku vyvážení, pak může uživatel kompenzovat např. velké hodnoty delta 

pásma oproti ostatním. Pokud nastaví uživatel některé pásmo na hodnotu nula, nebude se mít vliv 

na danou hru. To je vhodné využít u hry fraktály pokud chceme vykreslit pouze jedno pásmo. 

Poslední blok Grafické nastavení umožňuje měnit nastavení "detail", což je míra kvality vykres-

lování. Při příliš malé hodnotě detailu se může tvar, který je definován jako koule, zobrazit jako 

krychle. Naopak při vysokých hodnotách je hra zbytečně náročná na hardware, proto doporučuji 

nastavení 20-50. Dále můžeme nastavit Úhly pro hru Fibonacci a to pro její druhou variantu.  

 

Pro podrobnější analýzu frekvenčních pásem je v aplikaci umoţněno vykreslit offline graf.  
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Aplikace jako součást programu 

 

Artefakty se načítají z textového souboru. Důležité je, aby měly artefakty stejnou vzorkovací 

frekvenci jako právě analyzovaný signál. 

 

Export dat umožňuje uložení obsahu grafů jako obrázku ve formátu png. 
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