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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά σε μια συσκευή υποβοήθησης επικοινωνίας για άτομα
με σοβαρές νευρολογικές διαταραχές μελετώντας κυρίως ανθρώπους με σκλήρυνση κατά
πλάκας. Άτομα με τέτοιες διαταραχές δεν μπορούν εύκολα να χρησιμοποιήσουν τα άκρα τους
και συνεπώς έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, που στις μέρες μας αποτελεί ένα βασικό εργαλείο
της καθημερινότητας. Η συσκευή αυτή έχει σκοπό να βοηθήσει αυτά τα άτομα, με χρήση ενός
κράνους που ενώνει μαζί όλα τα ηλεκτρόδια για λήψη σημάτων, ώστε αυτοί να επικοινωνούν
με το εξωτερικό περιβάλλον για ευκολία και ασφάλεια.
Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε ένα πρότυπο σύστημα βιοαισθητήρων το οποίο παίρνει τα
σήματα από τον ανθρώπινο εγκέφαλο μέσω ηλεκτροδίων από συγκεκριμένες θέσεις, τα οποία
και τοποθετήθηκαν σε ένα κράνος που κατασκευάστηκε από έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή, του
οποίου η τεχνολογία έχει μία συνεχώς αυξανόμενη χρηστικότητα στον τομέα της υγείας. Ο
τρισδιάστατος εκτυπωτής που χρησιμοποιήθηκε για την εκτύπωση του κράνους με τα
ηλεκτρόδια είναι ένας CubeX. Τα λαμβανόμενα σήματα ενισχύθηκαν με το κατάλληλο
ηλεκτρονικό κύκλωμα, ώστε να είναι στο εύρος που χρειάζεται και επίσης δημιουργήθηκαν
φίλτρα για αποκοπή του ανεπιθύμητου θορύβου. Με την ψηφιοποίηση του τελικού σήματος
μεσω της πλακέτας Arduino UNO, γίνεται το σήμα διαθέσιμο σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή
για περαιτέρω επεξεργασία και απεικόνιση.
Παρότι έγινε χρήση του ελάχιστου δυνατού αριθμού ηλεκτροδίων και η ενίσχυση έγινε με μη
εμπορικό σύστημα, αφού στόχος είναι επίσης η συσκευή να μην έχει απαγορευτικό κόστος
υλοποίησης, τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά. Ελήφθησε μία κυματομορφή που αντιστοιχεί
στα alpha waves του εγκεφαλογραφήματος, το οποίο ήταν και το ζητούμενο, επειδή αυτά είναι
τα μεγαλύτερα σε πλάτος. Έγινε επίσης μελέτη δύο σεναρίων χρήσης της συσκευής, όπου στο
πρώτο ο χρήστης είχε αρχικά τα μάτια του ανοιχτά και έπειτα κλειστά, με σκοπό την απόδειξη
της θεωρίας πως κατά τη διάρκεια ηρεμίας και με το κλείσιμο των ματιών, το πλάτος των
alpha ρυθμών αυξάνεται, κάτι που επαληθεύτηκε, αφού στο δείγμα κατά το οποίο ο χρήστης
είχε ανοιχτά μάτια οι λαμβανόμενες τιμές αν και είχαν παρόμοιες μέγιστες και ελάχιστες τιμές
(max = 4.49/4.5, min = 1.30/1.29), με το δείγμα των κλειστών ματιών, η μέση τιμή ήταν
σημαντικά μικρότερη, ενώ η τυπική απόκλιση ελαφρώς μεγαλύτερη (mean = 3.0108/3.8336,
std = 1.516887/1.137998). Άλλο ένα σεναρίο σύγκρισης των λαμβανόμενων τιμών από
διαφορετικές εγκεφαλικές περιοχές έλαβε χώρα για την εύρεση του καταλληλότερου σημείου
λήψης δειγμάτων. Εμφανέστατα η βέλτιστη περιοχή σε περιπτώσεις οπτικής διέγερσης είναι η
οπίσθια εγκεφαλική (inion), στις θέσεις O1 και Ο2.
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Abstract
This diploma thesis concerns an assistive communication device for people with severe
neurological disorders such as multiple sclerosis (MS). People with such diseases are not
able to use their hands easily and so the computer, which nowadays is very important in daily
life activities. The purpose of this device is to help these people using an electrode helmet, in
order for them to be able to communicate with the external environment for their easiness
and safety.
More specifically, a prototype biosensor system that receives the signals from the human
brain via electrodes placed on specific parts of the scalp was created, which were mounted
on a 3D-printed helmet. The 3D printing technology is constantly increasing in the health
spectrum. The printer used for the creation of the helmet is a CubeX 3D printer. With the
proper electronic circuit the amplification of the received brain signal was succeeded to an
extend that is processable and also some filters were created to cut off the unwanted noise
from the signal. By digitizing the output signal with the Arduino UNO board, the data are
available to a computer for further processing and depiction.
Even though the number of electrodes used was minimum and the amplifying implemented
with a non-commercial amplifier, since our goal was also to create a low-cost device, the
results were satisfying. A waveform that corresponds to the alpha waves of the
electroencephalography was received, as intended, because of their greater amplitude in
comparison with the other EEG waves. Two scenarios were studied, where in the first one the
user had his eyes opened and then closed during monitoring, in order to validate the
statement that alpha rhythms are greater in amplitude when the user is calm and has his eyes
closed. That was validated, since the statistical analysis of the data received showed that
even though the maximum and minimum values were similar (max = 4.49/4.5, min =
1.30/1.29), the mean value was much lower when the eyes where opened and the standard
deviation a little higher (mean = 3.0108/3.8336, std = 1.516887/1.137998). At the other
scenario, a comparison between the different brain areas took place, to locate the proper
spot of data extraction. Clearly the ultimate area when it comes to visual stimuli, is the rear
part of the brain (inion), at O1 and O2 positions.
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Γενική εισαγωγή
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1 Γενική εισαγωγή
Η παρούσα διπλωματική εργασία έγινε με σκοπό την έρευνα για επικοινωνιακή βοήθεια σε
άτομα με νευρολογικές διαταραχές, έναν τομέα σχεδόν ανέγγιχτο επιστημονικά τόσο ιατρικά
για διάγνωση και θεραπεία, όσο και τεχνολογικά για βελτίωση της καθημερινότητας αυτών
των ανθρώπων τους οποίους μαστίζουν νευρολογικές ασθένειες, όπως αυτή της σκλήρυνσης
κατά πλάκας, η οποία αποτέλεσε και τον κύριο άξονα έρευνάς μας εφόσον υπάρχουν πολλές
τέτοιου είδους διαταραχές παρόμοιες αλλά και διαφορετικές ταυτόχρονα χρήζοντας
αναγκαία την εστίασή μας σε μια συγκεκριμένη νευρολογική ασθένεια. Επιπλέον η
σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια ασθένεια πολύ συχνή σε άτομα 20-25 ετών, δηλαδή στην
πιο παραγωγική τους ηλικία.
Ξεκινώντας πιστέψαμε ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο εξυπηρέτησης
ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας σε προχωρημένο στάδιο, κάτι που φάνηκε αδύνατο μετά
από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, εφόσον άτομα με προχωρημένες νευρολογικές ασθένειες
χάνουν όλες τις αισθήσεις τους σταδιακά μέχρι και την όρασή τους, γεγονός που καθιστά
αδύνατη τη παραμικρή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, το μέσο το οποίο προφανώς
βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας μας. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής στις μέρες μας
δεν είναι είδος πολυτελείας, αλλά αναγκαίος σε κάθε δραστηριότητα. Επιπλέον, μπορεί να
αποτελέσει τρόπο διασκέδασης για αυτούς τους ανθρώπους που δυσκολεύονται στη κίνηση,
αλλά και μία σημαντική διευκόλυνση σε διαφορετικά κομμάτια της καθημερινότητας που σε
έναν υγιή άνθρωπο φαντάζουν απλά. Καταλήγοντας, η εργασία αφορά άτομα με
νευρολογικές ασθένειες γενικότερα εφόσον σε αρχικά στάδια τα συμπτώματα στις
περισσότερες από αυτές είναι παρόμοια, στηριζόμενοι στην δυσκολία κίνησης των άκρων.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στην εργασία προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε την
εξέλιξη της τεχνολογίας για να υπάρχει κάποια καινοτομία, αλλά και με χαμηλό κόστος,
αφενός γιατί οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους αδυνατούν να συνεχίσουν την
εργασία τους και δεν έχουν έσοδα και αφετέρου γιατί η επιστήμη πρέπει να γίνεται προς
όφελος όλων των ανθρώπων κάθε κοινωνικής θέσης. Ένα λοιπόν μέσο που χρησιμοποιήθηκε
είναι ένας μικρός 3D-εκτυπωτής για την εκτύπωση του κράνους το οποίο ενώνει τα
ηλεκτρόδια κρατώντας τα σταθερά στην επιφάνεια του κρανίου σε συνδυασμό σημείων που
επιστημονικά αποδεδειγμένα εξάγουν κατάλληλα σήματα σύμφωνα με το πρότυπο 10-20
system για τα δέκα ηλεκτρόδια που χρησιμοποιήθηκαν, ο ελάχιστος αριθμός που γινόταν για
εξαγωγή αξιόλογων συμπερασμάτων.
Στη συνέχεια, τα σήματα που παρήχθησαν ενισχύθηκαν με ειδικό κύκλωμα, με τη χρήση
ενός ολοκληρωμένου τελεστικού ενισχυτή μιας και οι προσπάθειές μας για ενίσχυση με πιο
απλούς τρόπους με τη χρήση δηλαδή τρανζίστορ ήταν ανεπαρκής. Μετά την ενίσχυση σειρά
έχει το φιλτράρισμα με υψηλοπερατά και χαμηλοπερατά φίλτρα, ώστε να γίνεται μείωση του
θορύβου στο σήμα αποκόπτοντας κάποιες συχνότητες. Ο θόρυβος μπορεί σε πολλές
περιπτώσεις να είναι υπερβολικός και σχεδόν ποτέ δε γίνεται πλήρης φραγμός του.
Χρησιμοποιώντας το Arduino καταφέραμε να αναλύσουμε τα δεδομένα σήματα και να τα
εμφανίσουμε. Η δυνατότητα επιλογής κάποιων βασικών εντολών καθώς και η γραφή μικρών
κειμένων αλλά και η πιθανή εκφώνηση του κειμένου αυτού ή των επιλογών εφόσον ο
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χρήστης το επιθυμεί, είναι κάποιες από τις πιθανές επεκτάσεις της συσκευής, οι οποίες
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία μπορούν να παρέχουν πολύ καλά αποτελέσματα στη
διεκπεραίωση της επικοινωνίας, με μόνο μειονέκτημα το χρόνο λειτουργίας.

1.1 Ιστορικά στοιχεία
Η ηλεκτροεγκεφαλογραφία είναι ένας κλάδος που αφορά την καταγραφή και την ερμηνεία
του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG) είναι μία καταγραφή
του ηλεκτρικού σήματος παραγόμενο από δράση συνεργασίας των εγκεφαλικών κυττάρων, ή
ακριβέστερα, της συνεχής πορείας των δυνητικών εξωκυττάριων περιοχών παραγόμενων από
τη σύγχρονη δράση τους. Η έννοια «εγκεφαλογράφημα» παράγεται από την ελληνική λέξη
«εγκέφαλος» και «γραφήν». Το EEG μπορεί να μετρηθεί μέσω ηλεκτροδίων τοποθετημένων
στην επιφάνεια του κρανίου ή απευθείας στο φλοιό του. Στη δεύτερη περίπτωση, κάποιες
φορές ονομάζεται ηλεκτροκορτικογράφημα (ECoG). Ηλεκτρικά πεδία μετρημένα εσωτερικά
στο φλοιό λέγονται «τοπικά δυνητικά πεδία» (Local Fields Potentials-LFP). Το EEG που
καταγράφεται με απώλεια εξωτερικού ερεθίσματος ονομάζεται τυχαίο EEG. EEG
παραγόμενο ως απάντηση σε ένα εξωτερικό ή εσωτερικό ερέθισμα ονομάζεται «δυνητικά
σχετιζόμενο γεγονός» (event-related potentials-ERP). Το εύρος ενός EEG ενός υγειούς
ατόμου σε κατάσταση επαγρύπνησης μετρημένο με ηλεκτρόδια στο κρανίο είναι 10-100μV.
Σε περίπτωση επιληψίας, το μέγεθος του EEG μπορεί να αυξηθεί σε μια σειρά εύρους. Το
εύρος στο φλοιό κυμαίνεται στο 500-1500 μV.
Οι ακόλουθοι ρυθμοί έχουν διαχωριστεί σε EEG : δέλτα-delta (0.5-4Hz), θήτα-theta (4-8Hz),
άλφα-alpha (8-13Hz), βήτα-beta(13-30Hz) και γάμμα-gamma (>30Hz). Τα στοιχεία του
gamma είναι δύσκολο να καταγραφούν διαμέσου ηλεκτροδίων στο κρανίο και η συχνότητά
τους δεν ξεπερνά τα 45Hz, όταν στο ECoG φτάνει τα 100Hz, ή ακόμη περισσότερο. Η
συνεισφορά διαφορετικών ρυθμών στο EEG εξαρτάται από την ηλικία και την κατάσταση
του αντικειμένου, κυρίως όμως από το επίπεδο επαγρύπνησής του. Παρόλα αυτά, σημαντικές
διαφορές μεταξύ των αντικειμένων στα σήματα μπορούν να συμβούν. Το πρότυπο αυτό
μπορεί να επηρεαστεί από νευροπαθολογικές καταστάσεις, μεταβολικές διαταραχές και τη
δράση φαρμάκων.
 Ο ρυθμός delta είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό στη καταγραφή του EEG κατά τη
διάρκεια βαθύ ύπνου. Σε αυτό το στάδιο, οι κυματομορφές delta έχουν συνήθως
ψηλά πλάτη (75-200μV) και δείχνουν συνοχή σε όλο το κρανίο.
 Οι ρυθμοί theta σπάνια συμβαίνουν σε ενήλικα άτομα. Παρόλα αυτά, κυριαρχούν σε
τρωκτικά; στην περίπτωση αυτή, το εύρος συχνοτήτων είναι πιο ανοιχτό (4-12Hz) και
οι κυματομορφές έχουν ένα μεγάλο εύρος και χαρακτηριστικό οδοντωτό σχήμα. Έχει
γίνει η υπόθεση ότι οι ρυθμοί theta στα τρωκτικά εξυπηρετούν ως μηχανισμοί που
μεταφέρουν τη πληροφορία στις δομές του εγκεφάλου. Στους ανθρώπους,
δραστηριότητα theta μπορεί να συμβεί σε συναισθηματικές και νοητικές καταστάσεις
ή μπορεί να συνδέεται με επιβράδυνση του ρυθμού της alpha από παθολογικά αίτια.
 Οι ρυθμοί alpha είναι κυρίαρχοι κατά τη διάρκεια εγρήγορσης και είναι ιδιαίτερα
αισθητοί στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Οι alpha ρυθμοί παρατηρούνται καλύτερα
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όταν τα μάτια είναι κλειστά και το υποκείμενο βρίσκεται σε μια κατάσταση χαλαρή.
Είναι μπλοκαρισμένα ή μετριασμένα από την προσοχή (ειδικά την οπτική) και από
νοητική προσπάθεια. Οι ρυθμοί Mu έχουν συχνότητα παρόμοια με τους ρυθμούς
alpha, αλλά έχουν διαφορετική τοπογραφική και φυσιογραφική σημασία. Σχετίζονται
με τη λειτουργία της κρανιακής κίνησης και επικρατούν στο κεντρικό μέρος του
κεφαλιού. Οι ρυθμοί Mu μπλοκάρονται από κινητικές λειτουργίες.
 Η δραστηριότητα beta είναι χαρακτηριστική για την κατάσταση αυξημένης
επαγρύπνησης και συγκεντρωμένης προσοχής, όπως αποδεικνύεται ερευνητικά σε
διάφορα ζώα και ανθρώπους.
 Η δραστηριότητα gamma είναι συνδεδεμένη με επεξεργάσιμη πληροφορία (π.χ.
αναγνώριση αισθητήριου ερεθίσματος) και την έναρξη εθελούσιας κίνησης. Γενικά,
συμπερασματικά οι πιο αργοί κρανιακοί ρυθμοί είναι σχετικοί με έναν απασχολημένο
εγκέφαλο και την πιο γρήγορη σε επεξεργασία πληροφορία.

Εικόνα 1: Χαρακτηριστικοί ρυθμοί του EEG, από πάνω: δ (0.5-4 Hz), θ (4-8 Hz), α (8-13 Hz), β (1330 Hz). Στο τελευταίο διάγραμμα φαίνεται το EEG κατά τη διάρκεια επιληπτικής κρίσης, όπου αξίζει
να σημειωθεί ότι τα ύψη των κορυφών σε κάθε περίοδο είναι στα ίδια επίπεδα.

Το EEG παρατηρείται σε όλα τα θηλαστικά, τα χαρακτηριστικά των οποίων πρωτευόντων
είναι κοντά στον άνθρωπο. Το EEG της γάτας, του σκύλου και του τρωκτικού επίσης
μοιάζουν με του ανθρώπου, αλλά έχουν διαφορετικό φασματικό περιεχόμενο. Σε κατώτερα
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σπονδυλωτά, παρατηρείται επίσης ηλεκτρική εγκεφαλική δραστηριότητα, αλλά συμβαίνει η
παραγόμενη ρυθμική συμπεριφορά να υπάρχει και σε καταγραφές ανώτερων σπονδυλωτών.

Ο Άγγλος φυσικός Richard Caton (1842-1926) θεωρείται ως
ο πρώτος επιστήμονας που ερεύνησε τα εγκεφαλικά
δυνητικά. Δούλεψε στον εκτεθειμένο εγκέφαλο των γατών
και των λαγών, μετρώντας ηλεκτρικά ρεύματα μέσω του
γαλβανόμετρου, όπου μια ακτίνα φωτός αντανακλώμενη
από έναν καθρέφτη προβλήθηκε σε μια κλίμακα
τοποθετημένη σε ένα κοντινό τοίχο. Τα αποτελέσματα
(παρουσιάστηκαν το 1875) έδειξαν ότι αδύναμα ρεύματα
διαφόρων
κατευθύνσεων
περνάνε
διαμέσου
του
πολλαπλασιαστή όταν τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται σε δύο
σημεία της εξωτερικής επιφάνειας, ή ένα ηλεκτρόδιο στη
φαιά ουσία και ένα στην επιφάνεια του κρανίου. Αυτή η
παρατήρηση μπορεί να θεωρηθεί ως η ανακάλυψη της ηλεκτροεγκεφαλογραφικής
δραστηριότητας, η οποία και αναγνωρίστηκε από τον Berger αργότερα. Ίδρυσε και ήταν στη
συνέχεια ο πρώτος πρόεδρος Φοιτητών Ιατρικής της Liverpool. Το 1912, ο Ουκρανός
Vladimir Vladimirovich Pravdich-Neminsky δημοσιεύει το πρώτο ζωικό EEG και το evoked
potential των θηλαστικών και συγκεκριμένα των σκύλων.
Ο Πολωνός φυσιολόγος Adolf Beck (1863-1942) επίσης ανακάλυψε
τυχαία δραστηριότητα των εγκεφάλων στα κουνέλια και στα σκυλιά.
Αυτός ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε (το 1890) τη ρυθμική
ταλάντευση της εγκεφαλικής ηλεκτρικής δραστηριότητας. Αυτός
επίσης, παρατήρησε την εξαφάνιση αυτής της ταλάντωσης όταν τα
μάτια δέχονταν σαν ερέθισμα το φως, το οποίο ήταν η πρώτη
ανακάλυψη λεγόμενη “alpha blocking”. Αργότερα το 1914, ο
συνεργάτης του Napoleon Cybulski (1854-1919) μαζί με τον
Jelenska-Macieszyna παρουσίασαν το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα σε
μια γραφική φόρμα εφαρμόζοντας ένα γαλβανόμετρο με μια
φωτογραφική σύνδεση και ήταν ο πρώτος που παρατήρησε τη
δραστηριότητα στο EEG ενός επιληπτικού σκύλου επηρεασμένο από
ένα ηλεκτρικό ερέθισμα.
Το 1924 ο Hans Berger, ένας Γερμανός νευρολόγος
χρησιμοποίησε το συνηθισμένο ράδιο-εξοπλισμό του για να
ενισχύσει την ηλεκτρική εγκεφαλική δραστηριότητα που
μετριέται από το ανθρώπινο κρανίο. Ανακοίνωσε ότι
αδύναμα ηλεκτρικά ρεύματα παραγόμενα στον εγκέφαλο
μπορούν να μετρηθούν χωρίς το άνοιγμα του κρανίου και
μπορούν να αποτυπωθούν γραφικά σε ένα φύλλο χαρτί. Η
δραστηριότητα που παρατήρησε άλλαξε σύμφωνα με τη
λειτουργική κατάσταση του εγκεφάλου, όπως ο ύπνος, η
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αναισθησία, η έλλειψη οξυγόνου και συγκεκριμένες νευρολογικές ασθένειες, όπως η
επιληψία.
Το
1929,
δημοσιεύει
τελικά
γεμάτος
αμφιβολία
το
πρώτο
ηλεκτροεγκεφαλογράφημα που καταγράφηκε από την επιφάνεια του ανθρώπινου κρανίου. Ο
Berger χρηματοδότησε πολλές από τις σημερινές εφαρμογές ηλεκτροεγκεφαλογραφίας.
Επιπλέον, χρησιμοποίησε τη λέξη ηλεκτροεγκεφαλογράφημα πρώτος για να περιγράψει τα
ηλεκτρικά ρεύματα στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Είχε δίκιο με την πρότασή του, ότι η
δραστηριότητα του εγκεφάλου αλλάζει με έναν αναγνωρίσιμο όταν η γενική κατάσταση του
υποκειμένου αλλάζει, όπως από την ηρεμία στην επαγρύπνηση.
Αργότερα το 1934, οι Άγγλοι Edgar Douglas Adrian και B. H. C. Matthews δημοσίευσαν
αντίστοιχο θέμα «τα κύματα του ανθρώπινου εγκεφάλου» και αναγνώρισαν κλασικές
καμπύλες γύρω στα 10 με 12 Hz τις οποίες ονόμασαν «ρυθμούς άλφα». Επιπλέον, ο Fischer
και ο Lowenback πρώτοι απέδειξαν τις μορφές των κορυφών σε κατάσταση επιληψίας. Το
1935 γεννήθηκε ο μεγάλος τομέας της σημερινής κλινικής ηλεκτροεγκεφαλογραφίας. Ο F.
Gibbs, ο H. Davis και ο W. G. Lennox συνεργάστηκαν στο 3 δεύτερα σύνθετη κορυφή
κυματομορφής στο EEG με απούσα επιληψία και ο A. L. Loomis με άλλους μελέτησαν τα
ανθρώπινα πρότυπα ύπνου. Επίσης, το 1935 το πρώτο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (Grass
Model I) ξεκίνησε την εποχή της σύγχρονης EEG καταγραφής. Το 1936, ο Gibbs και ο H.
Jasper ανέφεραν την μεσοκριτική άνοδο ως κύρια ένδειξη της επιληψίας. Τον ίδιο χρόνο
άνοιξε το πρώτο EEG εργαστήριο στη γενική κλινική της Μασαχουσέτης.
Ο καθηγητής βιοφυσικής στο Northwestern University Franklin Offner (1911-1999)
δημιούργησε ένα πρωτότυπο του EEG το οποίο ενσωματώνεται σε μία πιεζοηλεκτρική πένα
ονομαζόμενη Crystograph, ενώ ολόκληρη η συσκευή είναι γνωστή ως Offner Dynograph. Το
1947, ιδρύεται η αμερικανική Εταιρεία EEG και πραγματοποιείται το πρώτο διεθνές
συνέδριο EEG. Το 1953 ο E. Aserinsky και ο N. Kleitman περιγράφουν το στάδιο ύπνου
REM. Στη δεκαετία του 1950, ο Άγγλος νευροφυσιολόγος William Grey Walter μετά από
διάφορες ανακαλύψεις που έκανε με χρήση EEG συσκευών, αναπτύσσει ένα συμπλήρωμα
του EEG ονομαζόμενο τοπογραφία EEG, η οποία επέτρεψε τη χαρτογράφηση της
ηλεκτρικής δραστηριότητας σε όλη την επιφάνεια του εγκεφάλου. Αυτό απέκτησε μια
σύντομη δημοτικότητα στη δεκαετία του 1980 και φάνηκε ιδιαίτερα υποσχόμενο για την
ψυχιατρική. Ποτέ δεν έγινε δεκτό από νευρολόγους και παραμένει κυρίως ένα εργαλείο
έρευνας.

1.2 Αναφορά στην εφαρμογή
Στη συγκεκριμένη υποενότητα θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε κάποιες βασικές έννοιες
και θεωρίες σχετικά με το θέμα της εργασίας μας και τα μέρη στα οποία βασίζεται. Αρχικά
σχετικά με το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, υπάρχουν κάποιοι όροι που χρησιμοποιούνται
ευρέως και θα βοηθήσουν καλύτερα στην κατανόηση της λειτουργίας του. Επιπλέον,
υπάρχουν πολλά είδη ηλεκτροδίων τα οποία έπρεπε να μελετήσουμε για να καταλήξουμε στα
καταλληλότερα για το πείραμά μας, τα οποία και θα εξηγήσουμε παρακάτω. Στη συνέχεια,
χρησιμοποιήσαμε τον 3D-printer για εκτύπωση του κράνους που θα συνδέει τα ηλεκτρόδια
σε συγκεκριμένο σημείο του κρανίου, ένα μέσο αναπτυσσόμενο τα τελευταία χρόνια και
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άξιο ανάλυσης. Ακόμη, οι έννοιες του ενισχυτή τάσης καθώς και των φίλτρων που
χρησιμοποιήσαμε μέσω ενός μικροεπεξεργαστή Arduino είναι έννοιες δυσνόητες, γι’ αυτό
και θα αποσαφηνίσουμε τη χρησιμότητά τους. Όλο το πείραμα απευθύνεται σε άτομα με
νευρολογικές διαταραχές, όπως έχουμε προαναφέρει και κυρίως σε άτομα με σκλήρυνση
κατά πλάκας, μια ασθένεια που μαστίζει στις μέρες μας και βρίσκεται σε πολύ πρώιμο
στάδιο ερευνητικά. Παρακάτω θα περιγράψουμε τη μελέτη μας σχετικά με την ασθένεια, τα
αίτια, τα συμπτώματα και την αναγκαιότητα μιας συσκευής σαν τη δική μας για αυτούς τους
ανθρώπους.

1.2.1 Σκλήρυνση κατά πλάκας (Multiple sclerosis-MS)
1.2.1.1

Ορισμός

Η σκλήρυνση κατά πλάκας (Multiple sclerosis-MS) είναι μια ασθένεια που επιδρά στο
νευρικό σύστημα. Δεν είναι γνωστός ο λόγος που προκαλεί αυτή την κατάσταση και αυτό
μπορεί να πάρει μια απρόβλεπτη και ποικίλα τροπή μεταξύ διαφορετικών ασθενών. Στην
MS, το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος λανθασμένα επιτίθεται στο προστατευτικό
κάλυμμα γύρω από τα νεύρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, αφήνοντας σημάδι
(σκλήρυνση) σε πολλαπλές περιοχές, γι’ αυτό και το όνομα σκλήρυνση κατά πλάκας.
«Για κάποιο λόγο το ανοσοποιητικό σύστημα λειτουργεί λανθασμένα και γίνεται μη
ανθεκτικό στο ίδιο του το κεντρικό νευρικό σύστημα», είπε ο Dr. Karen Blitz, διευθυντής της
North Shore-LIJ Multiple Sclerosis Care Center στο δυτικό Meadow της Νέας Υόρκης.
Η καταστροφή του προστατευτικού καλύμματος λεγόμενου μυελίνη, προκαλεί προβλήματα
στην αποστολή σημάτων από τα νεύρα στον εγκέφαλο, στη σπονδυλική στήλη και σε όλο το
σώμα. Ως αποτέλεσμα, οι ασθενείς μπορεί να βιώσουν ποικίλες νευρολογικές βλάβες, από
παράλυση σε ασυνάρτητο λόγο μέχρι και απώλεια όρασης. Η MS υπολογίζεται ότι επηρεάζει
περισσότερους από 2.3 εκατομμύρια ανθρώπους παγκόσμια. Οι περισσότεροι ασθενείς με
MS, παρά το γεγονός ότι η διάγνωση τους γενικά γίνεται μεταξύ των ηλικιών 20 με 40 ετών,
δε γίνονται αυστηρά ανάπηροι, σύμφωνα με τον εθνικό οργανισμό σκλήρυνσης κατά πλάκας
(National Multiple Sclerosis Society).
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχουν δύο στοιχεία που επιδρούν στην ανάπτυξη
της MS, ένα στοιχείο είναι η φλεγμονή, η οποία σχετίζεται με το ανοσοποιητικό σύστημα,
και το άλλο στοιχείο είναι ο νευροεκφυλισμός, ο οποίος χαρακτηρίζεται από το θάνατο των
νευρικών κυττάρων.
«Πιστεύουμε ότι η MS ξεκινάει ως μια φλεγμονώδης κατάσταση και στη συνέχεια γίνεται
νευροεκφυλιστική. Δεν γνωρίζουμε πως και πότε», υποστηρίζει ο Dr. Blitz.
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1.2.1.2

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα της MS μπορούν να διαφέρουν σε κάθε ασθενή. Στους περισσότερους
ασθενείς η MS, είναι γνωστή ως μια ασθένεια που υποτροπιάζει και υποχωρεί και τα
συμπτώματα παρουσιάζονται και εξαφανίζονται. Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, τα
συμπτώματα περιλαμβάνουν:










1.2.1.3

Μούδιασμα ή αδυναμία στα χέρια και τα πόδια
Θαμπή ή διπλή όραση, ή πόνο κατά τη διάρκεια κίνησης των ματιών
Μερική ή ολική απώλεια όρασης
Πόνος ή τσούξιμο σε διάφορα σημεία του σώματος
Έλλειψη προσανατολισμού ή ασταθές περπάτημα
Ρίγος
Ζαλάδα
Προβλήματα με το έντερο και την ουροδόχο κύστη
Υπερβολική κούραση

Διάγνωση

Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη εξέταση που μπορεί να δείξει ότι ένα άτομο έχει MS και η
διάγνωση της κατάστασης χρειάζεται κλινική παρακολούθηση.
«Παίρνουμε το ιστορικό του ασθενούς, εξετάζουμε τον ασθενή, και μετά διεξάγουμε κάποιες
εξετάσεις», λέει ο Dr. Blitz.
Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν MRI scans για έλεγχο ουλών ή σημαδιών από φλεγμονή
στον εγκέφαλο και στη σπονδυλική στήλη.
«Το MRI μπορεί να είναι ένα πολύ αποκαλυπτικό σε πολλές περιπτώσεις», υποστηρίζει ο Dr.
Blitz.
Άλλες εξετάσεις μπορούν να γίνουν ώστε να αποκλειστούν ασθένειες που μιμούνται την MS.
“ Υπάρχουν πολλές τέτοιες ασθένειες, αλλά κάποια παραδείγματα περιλαμβάνουν τη νόσο
του Lyme, την αγγειίτιδα, τη δυσλειτουργία του θυρεοειδούς, την Β12 ανεπάρκεια, καθώς
και τις ημικρανίες», λέει ο Dr. Blitz. «Μετά ενώνεις όλα τα κομμάτια μαζί για να βγάλεις τη
κλινική διάγνωση.»

15

Εικόνα 2: Υγιές νεύρο (πάνω) σε σχέση με ένα που έχει προσβληθεί από MS (κάτω).

1.2.1.4

Σταδιοποίηση

Κάθε MS μπορεί να εξελίσσεται διαφορετικά. Παρόλα αυτά, βασιζόμενοι στην εξέλιξη των
συμπτωμάτων, οι ασθενείς συνήθως αντιμετωπίζουν ένα από τα τέσσερα στάδια της
ασθένειας. Σύμφωνα με τη Cleveland Clinic, αυτές είναι:


Υποτροπιάζουσα-υποχωρητική (Relapsing-Remitting): Χαρακτηρίζεται από
έντονες κρίσεις λεγόμενες υποτροπές ή παροξύνσεις, αυτός ο τύπος ακολουθείται από
περιόδους μερικής ή ολικής ανάκαμψης (ύφεση) όταν η ασθένεια δε χειροτερεύει.
Περίπου 85% των ασθενών διαγνώστηκαν αρχικά με αυτό τον τύπο.

“Οι περισσότεροι άνθρωποι ξεκινούν με υποτροπιάζουσα-υποχωρητική μορφή της
ασθένειας. Έχουν κάποια επεισόδια, μετά γίνονται καλά», λέει ο Dr. Blitz.




Δευτερεύουσα-προοδευτική (Secondary-Progressive): Περίπου το 60-70% των
ανθρώπων με υποτροπιάζουσα-υποχωρητική MS, τελικά αναπτύσσουν μια σταθερή
πρόοδο συμπτωμάτων, τα οποία μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα κάποια αναπηρία.
Πρωτεύουσα-προοδευτική (Primary-Progressive): Χωρίς καθαρές υποτροπές ή
υποχωρήσεις, αυτός ο τύπος χαρακτηρίζεται από σταθερή επιδείνωση αναπηρίας.
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1.2.1.5

Περίπου 10% των ασθενών έχουν πρωτεύουσα-προοδευτική MS, σύμφωνα με την
Cleveland Clinic.
Προοδευτική-υποτροπιάζουσα (Progressive-Relapsing): Χαρακτηρίζεται από
σταθερή επιδείνωση των νευρολογικών λειτουργιών, αυτός ο σπάνιος τύπος επίσης
περιλαμβάνει έντονες κρίσεις συνοδευόμενες με ή χωρίς κάποια ανάκαμψη, σύμφωνα
με την Cleveland Clinic.
Παράγοντες ρίσκου

Οποιοσδήποτε μπορεί να εμφανίσει MS αν και 2/3 από τους ασθενείς είναι γυναίκες. Ενώ
δεν είναι γνωστή η αιτία, σύμφωνα με τη Mayo Clinic , διάφοροι παράγοντες μπορούν να
αναπτύξουν ρίσκο στην εμφάνιση της ασθένειας:









Το φύλο. Οι γυναίκες είναι δύο φορές πιο πιθανό να εμφανίσουν MS συγκριτικά με
τους άντρες.
Το οικογενειακό ιστορικό. Εάν ένα μέλος της οικογενείας είχε MS, υπάρχει
αυξημένο ρίσκο ανάπτυξης της ασθένειας.
Ορισμένες μολύνσεις. Μια σειρά από ιούς έχουν συνδεθεί με την MS,
συμπεριλαμβανομένου του Epstein-Barr, ιός που προκαλεί λοιμώδη μονοπυρήνωση.
Η φυλή. Οι λευκοί άνθρωποι, ειδικά αυτοί που κατάγονται από Βόρεια Ευρώπη είναι
σε υψηλό ρίσκο εμφάνισης της νόσου. Άνθρωποι από Ασία, Αφρική και οι
καταγόμενοι από Αμερική έχουν το χαμηλότερο ρίσκο.
Το κλίμα. Η MS είναι πιο κοινή σε χώρες μακριά από τον ισημερινό,
συμπεριλαμβανομένου του Νότιου Καναδά, των Βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών, της
Νέας Ζηλανδίας, της νοτιοανατολικής Αυστραλίας και Ευρώπης. Η MS είναι
λιγότερο γνωστή σε χώρες κοντά στον ισημερινό.
Ορισμένα αυτοάνοσα νοσήματα. Έχοντας προβλήματα θυρεοειδή, διαβήτη τύπου 1
ή φλεγμονώδη εντερική νόσο μπορεί να θέσει κάποιον σε ελαφρώς υψηλότερο ρίσκο
εμφάνισης της ασθένειας.

Για τους ανθρώπους που έχουν MS , κάποιες καθημερινές συνήθειες έχουν συνδεθεί με το
αποτέλεσμα της ασθένειας. Για παράδειγμα, καπνίζοντα άτομα με MS είναι πιο πιθανό
συγκριτικά με τους μη καπνίζοντες να εμφανίσουν μια πιο σοβαρή μορφή της ασθένειας.
Από την άλλη, ασθενείς που ασκούνται φαίνεται να πηγαίνουν καλύτερα από αυτούς που δεν
ασκούνται.

1.2.1.6

Αντιμετώπιση

Η αιτία της εμφάνισης της MS παραμένει άγνωστη και δεν υπάρχει θεραπεία για αυτήν.
Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα πλήθος διαθέσιμων θεραπειών και φαρμάκων. Διάφορα
FDA(Food and Drug Administration) εγκεκριμένα φάρμακα μπορούν να καθυστερήσουν την
εξέλιξη της MS, να μειώσουν των αριθμό των υποτροπών και να βοηθήσουν στη διαχείριση
των περισσότερων συμπτωμάτων. Αυτά είναι τα πιο γνωστά που χρησιμοποιούνται:
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Κορτικοστεροειδή (Corticosteroids): Αυτά τα φάρμακα μειώνουν τη φλεγμονή που
συνοδεύεται με υποτροπή και είναι τα πιο γνωστά φάρμακα στην MS, σύμφωνα με
την Mayo Clinic. Η πρεδνισόνη (prednisone) δια του στόματος και η ενδοφλέβια
μεθυλπρεδνιζολόνη (methylprednisolone) είναι δύο κορτικοστεροειδή που
χρησιμοποιούνται.
Ιντερφερόνες (Interferons): αυτά τα φάρμακα καθυστερούν την εξέλιξη των
συμπτωμάτων της MS, παρόλο που μπορούν να δημιουργήσουν καταστροφή του
συκωτιού. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τα Betaseron, Avonex και Rebif.
Γλατιραμέρη (Glatiramer): επίσης γνωστή με το γνωστό όνομα Copaxone, αυτό το
φάρμακο μπορεί να εμποδίσει την επίθεση του ανοσοποιητικού συστήματος στη
μυελίνη. Παρενέργειες μπορούν να περιλαμβάνουν δυσκολία στην αναπνοή και
έξαψη, σύμφωνα με την Mayo Clinic.
Ναταλιζουμάβη (Natalizumab): επίσης γνωστή ως Tysabri, αυτό χρησιμοποιείται
εάν άλλα φάρμακα δεν λειτουργούν ή δεν είναι υποφερτά. Εμποδίζει πιθανά
κατεστραμμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος να μεταφερθούν από το
αίμα στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
Μιτοξανδρόνη (Mitoxantrone): επίσης γνωστή ως Novantrone, αυτά τα
ανοσοκατασταλτικά χρησιμοποιούνται τυπικά μόνο σε προχωρημένη μορφές της MS
εξαιτίας του κινδύνου στην καρδιά.

Για τους ανθρώπους που υποφέρουν από MS και δεν αντέχουν τις παρενέργειες των
ενέσεων, ή επιθυμούν την άνεση του χαπιού, υπάρχουν τρία φάρμακα δια του στόματος
εγκεκριμένα από την FDA: Tecfidera (φουμαρικό διμεθύλιο), Aubagio (τεριφλουνομίδη) και
Gilenya (φινγκολιμόδη).
Άλλες θεραπείες για την MS διαχειρίζονται τα συμπτώματα ή αντιμετωπίζουν τις
δυσλειτουργίες που δημιουργούνται από αυτή την κατάσταση. Φυσικοθεραπευτές και
εργοθεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν με ασκήσεις ευλυγισίας και ενδυνάμωσης όπως
επίσης και τη χρήση προσαρμοστικών συσκευών που βοηθούν τους ασθενείς να εκτελούν τις
καθημερινές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με την Mayo Clinic.

1.2.2 Θεωρητικό υπόβαθρο της νευροφυσιολογίας στο EEG
Στον εγκέφαλο υπάρχουν δύο είδη κυττάρων, τα νευρικά κύτταρα λεγόμενα νευρώνες και τα
νευρογλοιακά κύτταρα. Και στα δύο είδη, το δυναμικό σε κατάσταση ηρεμίας κυμαίνεται
στα -80 mV, με το εσωτερικό των κυττάρων να είναι αρνητικό. Η διαφορά δυναμικού στην
κυτταρική μεμβράνη προκύπτει από τη διαφορά συγκέντρωσης των κατιόντων Κ+, Na+, των
ανιόντων Cl-, και πολλών οργανικών ανιόντων. Τα ιόντα Ca++ είναι λιγότερο άφθονα, αλλά
έχουν ένα σημαντικό ρυθμιστικό ρόλο. Η διαφορά δυναμικού διατηρείται από την ενεργή
μεταφορά των κατιόντων K+ στο εσωτερικό του κυττάρου και του Na+ στο εξωτερικό,
χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη ενέργεια από τις μεταβολικές διαδικασίες.
Η ηλεκτρική δραστηριότητα στους νευρώνες εκδηλώνεται από την παραγωγή των δυναμικών
δράσης και των μετασυναπτικών δυναμικών (PSP). Τα δυναμικά δράσης εμφανίζονται όταν
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η ηλεκτρική διέγερση της μεμβράνης υπερβαίνει ένα κατώφλι. Τα μετασυναπτικά δυναμικά
είναι φαινόμενα υπό του κατωφλιού. Η παραγωγή δυναμικών δράσης είναι συνδεδεμένη με
γρήγορη αύξηση της διαπερατότητας για τα Na+ ιόντα. Η μαζική εισροή τους στο κύτταρο
προκαλεί μια γρήγορη αύξηση του δυναμικού μέσα στο κύτταρο και την αλλαγή της
πολικότητας μέσα στο νευρώνα από τα αρνητικά στα θετικά (περίπου στα +30mV). Μία
επακόλουθη αύξηση της διαπερατότητας της μεμβράνης σε K+ ιόντα (οδηγώντας στην εκροή
τους από το κύτταρο) και μια μείωση της διαπερατότητας για τα Na+ ιόντα κάνουν το
εσωτερικό των κυττάρων αρνητικό ξανά σε σχέση με το μέσο περιβάλλον του. Με αυτό τον
τρόπο, δημιουργείται δυναμικό δράσης με χαρακτηριστικό μυτερό σχήμα κορυφής(διάρκεια
1 ms). Υπακούει τον κανόνα «όλα ή τίποτα»: για υπέρ του κατωφλιού ερέθισμα παράγεται
ένας παλμός σταθερού μεγέθους, ενώ για μια υπό του κατωφλιού διέγερση, ο νευρώνας δεν
αντιδρά.
Τα PSPs συνδέονται με τα φαινόμενα που συμβαίνουν στη μετασυναπτική μεμβράνη. Όταν
το δυναμικό δράσης φτάνει στη σύναψη, εκκρίνει μια χημική ουσία που λέγεται
μεσολαβητής ή πομπός, το οποίο δημιουργεί μια αλλαγή στη διαπερατότητα της
μετασυναπτικής μεμβράνης του επόμενου νευρώνα. Ως αποτέλεσμα, ιόντα διασχίζουν τη
μεμβράνη και δημιουργείται διαφορά δυναμικού κατά μήκος της. Όταν η αρνητικότητα μέσα
στα νευρώνες μειώνεται (π.χ. από την εισροή Na+ ιόντων), η θετικότητα της διέγερσης είναι
μεγαλύτερη και παράγεται ένα διεγερτικά μετασυναπτικό δυναμικό (EPSP). Ένα
ανασταλτικό μετασυναπτικό δυναμικό (IPSP) δημιουργείται όταν η αρνητικότητα μέσα στο
νευρώνα αυξάνεται και ο νευρώνας γίνεται υπερπολωμένος. Αντίθετα με το δυναμικό
δράσης, τα PSPs είναι διαβαθμισμένα δυναμικά, τα μεγέθη τους είναι ανάλογα του συνόλου
του εκκρινόμενου μεσολαβητή, που εξαρτάται από τη διέγερση του εσωτερικού νευρώνα. Τα
μετασυναπτικά δυναμικά γενικά έχουν μεγέθη της τάξεως των 5-10mV και διάρκεια 10-50
msec. Με σκοπό την απόκτηση διέγερσης υπέρ του κατωφλιού, τα μεγέθη πολλών
μετασυναπτικών δυναμικών πρέπει να υπερτίθενται στο σώμα του νευρώνα. Ένας νευρώνας
μπορεί να έχει άφθονα δενδροειδή δημιουργώντας μέχρι και 10000 συναπτικές διακλαδώσεις
με άλλους νευρώνες (στον ανθρώπινο εγκέφαλο, υπάρχουν περίπου 1011 νευρώνες).

19

Εικόνα 3: Από πάνω: νευρώνας, σύναψη, μετασυναπτικό δυναμικό.

Η ηλεκτρική δραστηριότητα των νευρώνων παράγει ρεύματα σε όλη την κυτταρική
μεμβράνη στα ενδοκυτταρικά και εξωκυτταρικά μέρη, παράγοντας ένα ηλεκτρικό πεδίο
συμπεριφερόμενο περίπου σαν δίπολο. Μακροσκοπική παρατήρηση αυτού του ηλεκτρικού
πεδίου απαιτεί το συγχρονισμό της ηλεκτρικής δραστηριότητας ενός μεγάλου αριθμού
δίπολων προσανατολισμένα παράλληλα. Πραγματικά, τα πυραμιδικά κύτταρα του
εγκεφαλικού φλοιού είναι σε μεγάλο βαθμό παράλληλα και επιπλέον συγχρονίζονται χάρις
της κοινής τροφοδοσίας από τις θαλαμοφλοιικές συνδέσεις. Η κατάσταση συγχρονισμού
ολοκληρώνεται από τα PSPs, τα οποία διαρκούν σχετικά πολύ. Η συνεισφορά από τα
δυναμικά δράσης στο ηλεκτρικό πεδίο μετρημένα εξωκρανιακά είναι αμελητέα. Το EEG
προέρχεται από το άθροισμα των ταυτόχρονα παραγόμενων μετασυναπτικών δυναμικών. Η
συνεισφορά στο ηλεκτρικό πεδίο των νευρώνων που ενεργούν ταυτόχρονα είναι περίπου
ανάλογη του αριθμού τους και για αυτούς που διεγείρονται ασύγχρονα, είναι ανάλογη της
τετραγωνικής ρίζας του αριθμού τους. Για παράδειγμα, εάν ένα ηλεκτρόδιο καταγράφει
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δραστηριότητα 108 νευρώνων (τυπικά στο κρανίο) και 1% από αυτούς συμπεριφέρονται
συγχρονισμένα, η συνεισφορά αυτών των νευρώνων θα είναι 100 φορές μεγαλύτερη από τη
συνεισφορά των νευρώνων που συμπεριφέρονται ασύγχρονα, επειδή 106 /sqrt(108)=100.
Το πρόβλημα της προέλευσης της ρυθμικής EEG δραστηριότητας έχει προσεγγιστεί από
ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες στα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου και από τη
μοντελοποίηση της ηλεκτρικής δραστηριότητας των νευρωνικών πληθυσμών. Η ερώτηση
που αναδύεται είτε οι ρυθμοί προκαλούνται από μεμονωμένα κύτταρα με χαρακτηριστικά
βηματοδότη ή από τα ταλαντευόμενα νευρικά δίκτυα. Έχει αποδειχθεί ότι κάποιοι θαλαμικοί
νευρώνες συμπεριφέρονται ταλαντευτικά, ακόμη και με την απουσία συναπτικής εισόδου.
Υπάρχουν αποδείξεις ότι οι εσωτερικές ιδιότητες ταλάντωσης κάποιων νευρώνων
συμβάλλουν στη μορφή του ρυθμικού χαρακτήρα των δικτύων στα οποία ανήκουν. Παρόλα
αυτά, αυτές οι ιδιότητες ίσως δεν είναι επαρκείς για το ρυθμικό χαρακτήρα του δικτύου.
Είναι γενικώς αποδεκτό ότι ιδιότητες που δρουν συνεργατικά στα δίκτυα αποτελούμενα από
διεγερτικούς και ανασταλτικούς νευρώνες συνδεδεμένους μέσω βρόχων ανάδρασης παίζουν
ζωτικό ρόλο στην εγκαθίδρυση των EEG ρυθμών. Η συχνότητα της ταλάντευσης εξαρτάται
από τις ιδιότητες της εσωτερικής μεμβράνης, από το δυναμικό της μεμβράνης στον κάθε
νευρώνα, και από τη δύναμη των συναπτικών αλληλεπιδράσεων.
Στο παρελθόν, ο ρόλος του EEG στην επεξεργασία πληροφορίας δεν είχε αναγνωριστεί
πλήρως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν αδιάψευστες αποδείξεις ότι συναφείς ταλαντώσεις στη
κλίμακα beta σε ένα πληθυσμό νευρώνων μπορεί να είναι ο βασικός μηχανισμός στο
χαρακτηριστικό δέσιμο του οπτικού συστήματος. Φαίνεται ότι αυτή η παρατήρηση δεν
περιορίζεται στο οπτικό σύστημα και ότι η συγχρονισμένη δραστηριότητα ταλάντωσης
παρέχει έναν αποτελεσματικό τρόπο στη διαχείριση του συστήματος του εγκεφάλου μεταξύ
διαφορετικών καταστάσεων συμπεριφοράς και στην πρόκληση μίας ποιοτικής μετάβασης
μεταξύ των τρόπων επεξεργασίας της πληροφορίας. Με αυτό τον τρόπο, μπορούν να
σχηματιστούν νευρωνικές ομάδες με παρόμοια δυναμική κατάσταση λειτουργικότητας
εξυπηρετώντας διαδικασίες αντίληψης. Έχει επίσης υποτεθεί ότι ο ρόλος της δραστηριότητας
του συγχρονισμένου ταλαντευμένου EEG στις alpha και theta κλίμακες είναι να εξυπηρετεί
σαν μηχανισμός περίφραξης στη ροή της πληροφορίας διαμέσου του δικτύου. Μεγάλες
αυξομειώσεις της δραστηριότητας ταλάντωσης μπορεί να αποτελούν ένα μηχανισμό με τον
οποίο ο εγκέφαλος μπορεί να ρυθμίσει αλλαγές κατάστασης σε επιλεγμένα νευρωνικά δίκτυα
και να αλλάζει την πορεία της πληροφορίας.

1.2.3 Τύποι ηλεκτροδίων και πρότυπα καταγραφής (recording standards)
1.2.3.1

Dry electrodes

Σε αντίθεση με τα wet Ag/AgCl electrodes, τα dry electrodes είναι σχεδιασμένα να
λειτουργούν χωρίς κάποιον ηλεκτρολύτη. Αντί αυτού, συνήθως χρησιμοποιούν την υγρασία
του δέρματος (π.χ. ιδρώτας). Πολυάριθμες παραλλαγές των dry electrodes από απλούς
δίσκους ανοξείδωτου ατσαλιού σε μικρο-κατασκευασμένες δομές σιλικόνης με
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ενσωματωμένο κύκλωμα ενίσχυσης. Δουλεύοντας με dry contact sensors είναι κατά κάποιο
τρόπο πιο απαιτητικό στην πράξη από τις παραδοσιακές τεχνικές περισσότερο εξαιτίας της
αυξημένης αντίστασης δέρματος-ηλεκτροδίου, αν και η αντίσταση μπορεί να συγκριθεί με τα
wet electrodes μετά από λίγα λεπτά χάριν στον ιδρώτα και τη συγκέντρωση υγρασίας.
Πετυχημένες κατασκευές χρησιμοποιούν είτε ένα κύκλωμα ενεργού ηλεκτροδίου για
ρύθμιση του σήματος πριν την οδήγηση και καλωδίωση του ή εναλλακτικά τον ερεθισμό του
δέρματος για χαμηλής επαφής αντίσταση.
Στην απλή του μορφή, ένα dry electrode μπορεί να δημιουργηθεί από κάθε αγώγιμο υλικό σε
επαφή με το δέρμα, όπως ένα επίπεδο φαρδύ μέταλλο και είναι ευρέως γνωστό στη
βιβλιογραφία. Ως παράδειγμα, ο Valchinov et al. παρουσιάζουν μια καινοτόμα παραλλαγή
αυτής της σχεδίασης το 2004. Η απόδοση και η ποιότητα σήματος αυτών των απλών
ηλεκτροδίων μπορεί να είναι όσο καλή όσο στα wet electrodes, ειδικά εάν υπάρχει μαζί ένας
ενισχυτής. Τα dry electrodes δουλεύουν καλά για γρήγορες μετρήσεις, αλλά πάσχουν από
προβλήματα χρησιμοποίησης για κανονικές κλινικές εφαρμογές. Τα καθιερωμένα wet
electrodes συνήθως περιλαμβάνουν ένα επιδερμικό υλικό για τη τοποθέτηση του
ηλεκτροδίου στη σωστή θέση και ένα υδροτζέλ ή υγρό σαπούνι για τη μείωση της δερμικής
αντίστασης και για ρύθμιση του ηλεκτροδίου κατά της μηχανικής κίνησης. Προσθέτοντας
ένα επιδερμικό υλικό για την τοποθέτηση αυτών των dry electrodes σε κατάλληλες κλινικές
θέσεις για συνεχή χρήση εξαλείφει το πλεονέκτημα της άνεσης-ευκολίας. Παρόλα αυτά, η
απλότητα και η ανθεκτικότητα των μεταλλικών dry electrodes τα καθιστούν ιδιαίτερα
χρήσιμα.
Ευλύγιστες εκδόσεις των dry electrodes βασιζόμενες σε λάστιχο, ύφασμα ή σε αφρώδες
υλικό είναι δυνατές και πιο ελκυστικές όσον αφορά την άνεση και τη χρησιμοποίηση. Τα
μαλακά υλικά έχουν το πλεονέκτημα της εύκολης προσαρμογής στο δέρμα, αυξάνοντας την
άνεση και την περιοχή επαφής. Η ομάδα του Gruetzmann et al. απέδειξε ότι ένα foam
electrode παρουσιάζει άριστη σταθερότητα με αυξανόμενη αντίσταση στη λάθος κίνηση
έναντι των wet και των πιο άκαμπτων dry Ag/AgCl electrodes.
Το υψηλής αντίστασης στρώμα του δέρματος, το Stratum Corneum, είναι συνήθως φθαρμένο
ή ενυδατωμένο για να πετύχει μια χαμηλότερη αντίσταση και καλύτερη επαφή με το
ηλεκτρόδιο. Είναι επίσης πιθανή η διείσδυση των 10-40 μm του στρώματος με μικροκατασκευασμένες βελόνες. Διαπερνώντας το Stratum Corneum είναι δυνατόν να επιτευχθεί
μια επαφή όσο καλή ή και καλύτερη από τα καθιερωμένα ηλεκτρόδια χωρίς την ανάγκη
καμίας προετοιμασίας του δέρματος ή τζελ. Μέχρι σήμερα υπάρχουν κάποια δεδομένα με
εφαρμογές που χρησιμοποιούν αυτά τα ηλεκτρόδια, όμως έρευνες διαρκείας στην υγιεινή,
την άνεση και την ασφάλεια αυτής της τεχνολογίας δεν είναι διαθέσιμες. Οι συγγραφείς
έχουν παρατηρήσει ερεθισμό και ελαφρύ πόνο με τη χρήση αυτών των ηλεκτροδίων. Είναι
ξεκάθαρο ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μια φορά και να πακετάρονται
προαποστειρωμένα.
Στο EEG, η αξιόπιστα στην καταγραφή σημάτων διαμέσου παχιών στρωμάτων τρίχας
παραμένει μια σημαντική πρόκληση. Μία τεχνική, χρησιμοποιώντας τα dry electrodes που
δεν απαιτεί προετοιμασία του κρανίου, συμπεριλαμβάνει τη χρήση των δακτύλων που
μπορούν να διεισδύσουν στα μαλλιά, όπως περιέγραψε πρώτη σε πατέντα η ομάδα του
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Gevins et al. το 1990. Πολλαπλές ομάδες έχουν αποδείξει την επιτυχία αυτής της τεχνικής. Η
ομάδα του Matthews et al. παρουσίασε μια καλώς χαρακτηριζόμενη έκδοση αυτού του
αισθητήρα και έδειξε ότι το EEG σήμα μπορεί να συγκριθεί με τα wet electrodes σε ακίνητα
υποκείμενα.
Ο τελευταίος τύπος ηλεκτροδίων, πρώτα παρουσιάστηκε από τους Lopez και Richardson το
1968, το οποίο δεν απαιτεί ωμική επαφή. Στην σχεδίαση του Richardson, ένας απλός δίσκος
από οξειδωμένο αλουμίνιο για σχηματισμό ενός μεγάλου πυκνωτή σε σειρά με το δέρμα. Τα
σήματα ανά ζεύγη αποτελούν την είσοδο ενός ενισχυτή τροφοδοσίας FET και στη συνέχεια
συνδέονται στην καθιερωμένη συνδεσμολογία.
Η Taheri et al. επένδυσαν σε αυτό το σχεδιασμό κατασκευάζοντας ένα μονωμένο ηλεκτρόδιο
σε ένα υπόστρωμα από σιλικόνη στο οποίο εισήγαγαν έναν ενισχυτή τροφοδοσίας. Επιπλέον,
δημιουργήθηκαν για να έχουν αρκετές πλευρές και με έναν απλό αλγόριθμο να συλλέγονται
τα κανάλια από τα οποία θα λαμβάνονται τα πιο σωστά σήματα.
Ο συνδυασμός ενός καλού διηλεκτρικού υλικού σε συνδυασμό με τη φυσική δερματική
επαφή σημαίνει ότι η χωρητικότητα των δύο για τα μονωμένα ηλεκτρόδια είναι σχετικά
μεγάλη, από 300pF σε κάποια nF. Ως αποτέλεσμα, η δημιουργία ενός πολωμένου δικτύου με
χαμηλό θόρυβο και συχνότητα κατάλληλα για κλινικού επιπέδου σήματα είναι εφικτό με ένα
καθιερωμένο υψηλής αντίστασης εισόδου ενισχυτή FET.

1.2.3.2

Noncontact, Capacitive electrodes

Τα wet και τα dry electrodes απαιτούν άμεση επαφή με το δέρμα για να λειτουργήσουν. Ο
τελευταίος τύπος αισθητήρα, τα noncontact electrodes, μπορούν να εντοπίζουν σήματα με
ένα αξιόλογο κενό ανάμεσα στον αισθητήρα και στο δέρμα. Αυτό επιτρέπει στον αισθητήρα
να λειτουργήσει χωρίς κάποιο ειδικό διηλεκτρικό στρώμα και διαμέσου της μόνωσης, όπως
τα μαλλιά, ο ρουχισμός ή ο αέρας. Τα noncontact electrodes έχουν περιγραφεί απλά ως μια
ζεύξη σημάτων μέσω μικρής χωρητικότητας (10’s pF). Στην πραγματικότητα, όμως, υπάρχει
μια σημαντική αντίσταση (>100 MΩ), αφού η τυπική μόνωση (π.χ. ύφασμα) θα έχει μία όχι
τόσο αμελητέα αντίσταση. Όπως προειπώθηκε, η ζεύξη σημάτων διαμέσου των noncontact
electrodes μπορεί να κυριαρχήσει του στοιχείου που προκαλεί αντίσταση και μπορεί να
προκαλέσει μια μεγάλη εισροή θορύβου.
Σχεδιάζοντας έναν ενισχυτή που θα λαμβάνει σήματα από μια πηγή τέτοιας αντίστασης
αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση. Τυπικά σχεδιαστικά προβλήματα περιλαμβάνουν την
εισαγωγή τόσο μεγάλης αντίστασης και ένα σταθερό δίκτυο που εισάγει υπερβολικό θόρυβο.
Τέλος, οι σταθμοί με αυξημένη αντίσταση είναι υπερευαίσθητοι σε κάθε είδους παρεμβολή
και κίνηση του ασθενούς.
Το 2000, η ομάδα των Prance et al. δημοσίευσε μια βελτιωμένη έκδοση βασισμένη στον
ενισχυτή μετρικών εφαρμογών INA116 από την Texas Instruments με ένα επίπεδο χαμηλού
θορύβου. Χρησιμοποιούν ξανά θετική ανάδραση για εξουδετέρωση της χωρητικότητας
εισόδου. Δε δημοσίευσαν λεπτομέρειες και μπορεί να συναχθεί ότι η διαδικασία είναι πολύ
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μακριά από το τέλειο, αφού πρέπει να γίνει χειροκίνητη ρύθμιση και διαφορετικές συσκευές
δεν ταιριάζουν σωστά. Δεν είναι ξεκάθαρα τα πλεονεκτήματα διατήρησης τόσο υψηλής
αντίστασης, αφού υπάρχουν άλλες έρευνες που δείχνουν πολύ καλά αποτελέσματα με πολύ
απλούστερα κυκλώματα.
Η ικανότητα αίσθησης βιοδυναμικού σήματος διαμέσου της μόνωσης έχει συντελέσει σε
πολύ έξυπνες εφαρμογές από αισθητήρες τοποθετημένους σε κρεβάτια, καρέκλες και ακόμα
και στη τουαλέτα. Γενικά, η ποιότητα σήματος κλιμακώνεται από φτωχή σε αρκετά καλή,
ανάλογα και με τα φίλτρα και τη σωστή γείωση του ασθενούς που χρησιμοποιήθηκαν.
Τα συμβατικά συστήματα γενικά χρησιμοποιούν μία γείωση με βάση το δεξιό άκρο (drivenright-leg ground) για να μειώσουν περαιτέρω το γνωστό θόρυβο. Η ομάδα του Kim et al.
κάνει μια σημαντική συνεισφορά σε αυτό τον τομέα με την πρόσθετη ανάλυση σε
εφαρμογές. Συγκεκριμένα, δείχνουν ότι μια ενεργή γείωση, ακόμη και όταν συνδυάζονται τα
ηλεκτρόδια ανά ζεύγη, είναι πολύ αποτελεσματική στη μείωση του γραμμικού θορύβου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή η ενεργή γείωση μπορεί να είναι αποτελεσματική ακόμη και σε
noncontact σύστημα και αυτό είναι και πολύ βοηθητικό στο πρόβλημα της αντίστασης.
Εναλλακτικά, η ομάδα Matthews et al. ασχολήθηκε με ένα συγκεκριμένο μοτίβο γείωσης
διαφορετικό από το συνηθισμένο DRL, που εφαρμόζονται ηλεκτρόδια υψηλής αντίστασης.
Δυστυχώς, συγκεκριμένα κυκλώματα-κλειδιά και αναλυτικές κατασκευές για τους
noncontact αισθητήρες δεν έχουν γίνει γενικά διαθέσιμα στη βιβλιογραφία. Μια
ολοκληρωμένη σχεδίαση για noncontact, ασύρματο ECG/EEG σύστημα μπορεί να βρεθεί
σχεδιασμένο με πολύ απλό τρόπο σε ένα καθιερωμένο PCB με οικονομικά και ευρέως
διαθέσιμα υλικά (αντιστάσεις, πυκνωτές ).
Ένα μειονέκτημα αυτών των ηλεκτροδίων είναι τα σφάλματα κίνησης. Διάφοροι ερευνητές
έχουν δείξει δοκιμές συγκρίσιμες με τα κλινικά ηλεκτρόδια, διαμέσου μιας μπλούζας με ένα
κινούμενο αντικείμενο για ECG. Ένας περιορισμός ήταν ότι αυτό απαιτούσε ένα στενό
μπλουζάκι και ζώνη στο στήθος για να διασφαλίσει τη σωστή θέση των ηλεκτροδίων. Για τα
noncontact electrodes, τα σφάλματα τείνουν να οφείλονται σε τρεις πηγές. Πρώτα, η υψηλή
αντίσταση, η χωριτική σύζευξη, ο κόμβος εισόδου του ηλεκτροδίου επιδεικνύει μία μεγάλη
χρονική τακτοποίηση. Δεύτερον, κακές τοποθετήσεις των ηλεκτροδίων στις αποστάσεις
τους με το δέρμα μπορούν να προκαλέσουν σφάλματα. Τέλος, η τριβή μεταξύ του
ηλεκτροδίου και της επένδυσης ( ύφασμα, μαλλί κ.τ.λ.) μπορούν να προκαλέσουν υψηλή
τάση στην ευαίσθητη είσοδο.
Συμπερασματικά, δεν υπάρχει πραγματικός αποτρεπτικός παράγοντας στην κατασκευή ενός
πλήρους λειτουργικού nonocontact αισθητήρα και η εφαρμογή μπορεί να είναι όσο απλή
είναι των dry electrodes, με κατάλληλη επιλογή υλικών. Στην πράξη, αποτελεί πρόβλημα ότι
τα nonocontact electrodes είναι ευαίσθητα στα σφάλματα κίνησης, την τριβή και το θερμικό
θόρυβο.
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1.2.3.3

Σύγκριση των τεχνολογιών

Πρόσφατες απαιτήσεις και ενδιαφέρον στην ασύρματη, κινητή ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη έχει οδηγήσει σε σημαντικό ενδιαφέρον σχετικά με την ανάπτυξη εναλλακτικών
ηλεκτροδίων μέτρησης του ανθρώπινου βιοδυναμικού για ψυχολογική καταγραφή των
ασθενών. Τα συμβατικά επιδερμικά wet Ag/AgCl ηλεκτρόδια που χρησιμοποιούνται
παγκόσμια σε κλινικές εφαρμογές σήμερα παρέχουν ένα άριστο σήμα, αλλά είναι
επιβαρυντικά και ερεθίζουν το δέρμα για κινητή χρήση. Όταν τα ηλεκτρόδια που
εφαρμόζονται χωρίς τζελ, αυτοκόλλητα και ούτε επαφή με το δέρμα είναι γνωστά για
δεκαετίες, μένει ακόμα να πετύχουν την αποδοχή για ιατρική χρήση. Επιπλέον, λεπτομερής
γνώση και σύγκριση μεταξύ διαφορετικών ηλεκτροδίων δεν είναι ευρέως γνωστές στη
βιβλιογραφία. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η συνήθης πρακτική μείωσης της αντίστασης των
ηλεκτροδίων μπορεί να μην είναι πάντοτε απαραίτητη και στην πραγματικότητα τείνει να
αυξάνει το θόρυβο ανάλογα με τη χωρητική ζεύξη.

Εικόνα 4: Ηλεκτρική σύζευξη της διεπαφής δέρματος-ηλεκτροδίου για διάφορες τοπολογίες
ηλεκτροδίων, συμπεριλαμβανομένων των wet-contact Ag/AgCL που βασίζονται σε τζελ, των drycontact MEMS και των μεταλλικών ελασμάτων, των λεπτών μονωμένων μεταλλικών ελασμάτων και
των non-contact συζεύξεων μεταλλικών ελασμάτων μέσω των μαλλιών ή των βαμβακερών ρούχων.

Η
καταγραφή
του
βιοδυναμικού
σε
μορφή
ηλεκτροκαρδιογραφήματος,
ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, ηλεκτροοκουλογραφήματος, και ηλεκτρομυογρφήματος είναι
απαραίτητη και ζωτικής σημασίας εργαλεία για ιατρική και ερευνητική χρήση. Αυτοί οι
καλώς αποδεδειγμένοι τρόποι καταγραφής παρέχουν πληθώρα πληροφορίας της
φυσιολογίας, η οποία με τη βοήθεια της τελευταίας τεχνολογίας χρήση βιοεργαλείων
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μη επεμβατικά και οικονομικά για τις παγκόσμιες εφαρμογές
υγείας που παρουσιάζονται στην κλινική καταγραφή της φυσιολογίας αλλά και στην ιατρική
θεραπεία.
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Παραδοσιακά, τα Ag/AgCl ηλεκτρόδια με το υγρό αγώγιμο τζελ είναι αυτά που
χρησιμοποιούνται ευρέως για καταγραφή βιοδυναμικού. Τα καθιερωμένα Ag/AgCl
ηλεκτρόδια έχουν καλώς χαρακτηριστεί και μελετηθεί για δεκαετιές. Οι περισσότερες από τις
ιδιότητες τους είναι κατανοητές και υπάρχουν αρκετά εμπειρικά δεδομένα για το μηχανισμό
που δεν είναι τόσο χαμηλής συχνότητας θορύβου και ρεύματος. Παρ’όλα αυτά, χωρίς την
κατάλληλη προετοιμασία, το σήμα δεν είναι τέλειο.
Παρά τις χρόνιες έρευνες γύρω από εναλλακτικές τεχνολογίες για αισθητήρες μέτρησης του
βιοδυναμικού σε εφαρμογές ηλεκτροκαρδιογραφήματος και εγκεφαλογραφήματος, τα
καθιερωμένα Ag/AgCl ηλεκτρόδια χρησιμοποιούνται ακόμα παγκοσμίως σε κλινικές και
ερευνητικές εφαρμογές. Κάθε χρόνο παράγονται δισεκατομμύρια επαναχρησιμοποιούμενα
επιδερμικά κλινικά ηλεκτρόδια για καταγραφή ECG, όταν τα dry ηλεκτρόδια περιορίζονται
σε προϊόντα με περιορισμένο αγοραστικό κοινό, για μη ιατρικές/επιστημονικές, εφαρμογές
όπως παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης και παιχνίδια.
Η χρησιμότητα και η απόδοση των dry και ανέπαφων (noncontact) ηλεκτροδίων μπορεί να
διαχωριστεί σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη σχετίζεται με την ποιότητα του σήματος σε
συσκευές αναφορικά με το θόρυβο και την ευαισθησία στην κίνηση. Δεύτερον, εξαιτίας της
επιφάνειας των ηλεκτροδίων στο δέρμα είτε με επαφή είτε σε κοντινή απόσταση, τα
συγκεκριμένα ηλεκτρόδια πρέπει επίσης να αξιολογούνται στην άνεση και στη χρησιμότητα
σε επίπεδο συστήματος. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των καθιερωμένων κλινικά wet
ηλεκτροδίων είναι το γεγονός ότι προσκολλάται πολύ καλά στο δέρμα. Παρόλο που από την
άποψη της άνεσης του ασθενούς είναι προβληματικά για μακροχρόνια χρήση, τα επιδερμικά
υγρά ηλεκτρόδια μένουν προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένα, κλινικά-προκαθορισμένες θέσεις
στο σώμα. Τα στεγνά και ανέπαφα ηλεκτρόδια διαχειρίζονται τα θέματα άνεσης σε σύγκριση
με τα υγρά επιδερμικά, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να προσδεθούν στον ασθενή. Για να
είναι χρήσιμες κλινικά αυτές οι τεχνολογίες, πρέπει να τοποθετηθούν μηχανικά στις
κατάλληλες θέσεις, αφού πρέπει να είναι σταθερά και να μην έχουν επαφή με άλλο σώμα,
γιατί αυξάνεται κατά πολύ ο θόρυβος. Για το λόγο αυτό τα στεγνά και ανέπαφα ηλεκτρόδια
είναι δύσκολο να αντικαταστήσουν τα καθιερωμένα ECG και EEG ηλεκτρόδια.
Η βιβλιογραφία είναι απέραντη γύρω από τα στεγνά ηλεκτρόδια, αλλά διασκορπισμένη
μεταξύ πολλαπλών, ημιμεμονωμένων, ερευνητικών ομάδων και δημοσιεύσεων. Επιπλέον, το
σύνολο των πληροφοριών είναι συγκεχυμένο από πολλές εφαρμογές (ECG, EEG κ.τ.λ.) το
2000, μια ομάδα των Searle et al. δημοσίευσαν μια αναλυτική σύγκριση μεταξύ των
καθιερωμένων υγρών Ag/AgCl ηλεκτροδίων και της δικής τους εφαρμογής στεγνών
μονωτικών ηλεκτροδίων από προοπτική αντίστασης και λάθη παρεμβολών. Σε σύγκριση με
τα συμβατικά ηλεκτρόδια, η εργασία τους αποδεικνύει ότι τα στεγνά και μονωμένα
ηλεκτρόδια μπορούν να λειτουργήσουν όσο καλά μπορούν και τα συμβατικά αν όχι
καλύτερα, παρόλο που ο θόρυβος δεν συζητήθηκε και η εργασία περιορίστηκε στη χρήση
μονάχα δύο ηλεκτροδίων.
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1.2.3.4

Πρότυπα καταγραφής

Το EEG καταγράφεται συνήθως μέσω ηλεκτροδίων που τοποθετούνται στο κρανίο.
Μπορούν να ασφαλίζονται με μία κόλλα (όπως κολλόδιο) ή ενσωματωμένα σε ένα ειδικό
άνετο καπάκι. Η αντίσταση της σύνδεσης θα πρέπει να είναι μικρότερη από 5KOhms, έτσι
ώστε η θέση εγγραφής να είναι η πρώτη που καθαρίζεται με αραιωμένη αλκοόλη, και
αγώγιμη πάστα ηλεκτροδίου εφαρμόζεται στο καπάκι του ηλεκτροδίου. Η γνώση της
ακριβούς θέσης των ηλεκτροδίων είναι πολύ σημαντική τόσο για την ερμηνεία μιας ενιαίας
καταγραφής καθώς και για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων, γι’ αυτό είναι αναγκαία η
τυποποίηση της διαδικασίας. Το παραδοσιακό σύστημα ηλεκτροδίων 10-20 τοποθετεί σε
συγκεκριμένες θέσεις 19 EEG ηλεκτρόδια (και δύο ηλεκτρόδια τοποθετούνται στο αφτί επί
των λοβών Α1 / Α2) που σχετίζονται με συγκεκριμένα ανατομικά ορόσημα, όπως ότι το 1020% της απόστασης μεταξύ τους χρησιμοποιείται ως μεσοδιάστημα των ηλεκτροδίων. Το
πρώτο μέρος της προέλευσης των ονομάτων των δεικτών στη σειρά του από το μπροστινό
μέρος του κεφαλιού: Fp, F, C, P, και O. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από αριθμούς, άρτιους
για το αριστερό μέρος και περιττούς στη δεξιά πλευρά, ενώ στο κέντρο είτε το '' z '' ή το '' 0 ''.
Η πρόοδος στην τοπογραφική αναπαράσταση των καταγραφών EEG έφερε ζήτηση για ένα
μεγαλύτερο όγκο παραγωγής. Με προσθήκη επιπλέον ηλεκτροδίων από αυτά που ορίζονται
από το πρότυπο σύστημα 10-20 στις θέσεις ενδιάμεσα των ήδη υπαρχουσών, δημιουργείται
το σύστημα εκτεταμένου 10-20. Όπως είναι λογικό, αφού έχουμε και περισσότερα
ηλεκτρόδια το λαμβανόμενο σήμα είναι πιο αξιόπιστο.
Το EEG είναι ένα μέτρο διαφοράς δυναμικού στην αναφορική (ή μονοπολική) ρύθμιση,
μετριέται σε σχέση με το ίδιο ηλεκτρόδιο για όλες τις παραγωγές. Αυτό το ηλεκτρόδιο
αναφοράς τοποθετείται συνήθως στο λοβό του αυτιού, της μύτης, του μαστοειδούς, το
πηγούνι, το λαιμό, ή στο κέντρο του τριχωτού της κεφαλής. Δεν υπάρχει συναίνεση ως προς
την καλύτερη θέση του ηλεκτροδίου αναφοράς, επειδή τα ρεύματα που προέρχονται από
βιοηλεκτρική δραστηριότητα των μυών, της καρδιάς, ή του εγκεφάλου διαδίδονται σε όλο το
ανθρώπινο σώμα. Στη διπολική ρύθμιση (μοντάζ), κάθε κανάλι καταγράφει τη διαφορά
δυναμικού μεταξύ δύο ηλεκτροδίων ιδιαίτερα του τριχωτού της κεφαλής. Τα δεδομένα που
καταγράφονται σε μια αναφορική ρύθμιση μπορούν να μετατραπούν σε οποιοδήποτε
διπολικό μοντάζ, για χάρη εμφάνισης ή περαιτέρω επεξεργασίας. Το κοινό μοντάζ «μέση
αναφορά» μπορεί να ληφθεί με την αφαίρεση από κάθε κανάλι της μέσης δραστηριότητας
από όλα τα υπολειπόμενα παράγωγα. Η Hjorth μετατρέπει αναφορές σε κάθε ηλεκτρόδιο για
τους τέσσερις πιο κοντινούς γείτονες, η οποία είναι μια προσέγγιση του μετασχηματισμού
Laplace (LT). Ο LT υπολογίζεται ως δεύτερη χωρική παράγωγος ενός σήματος, που
προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την κατακόρυφη πυκνότητα του ρεύματος. Για καλύτερη
απόδοση, χρειάζεται μια επαρκής απόσταση χωρικής δειγματοληψίας μεταξύ των
ηλεκτροδίων περίπου 20 χιλιοστά (π.χ. 128 ηλεκτρόδια στο τριχωτό της κεφαλής). Οι
εκτιμήσεις που λαμβάνονται με τη βοήθεια του LT για τα ηλεκτρόδια που βρίσκονται στην
περιφέρεια του τριχωτού της κεφαλής υπόκεινται σε συστηματικό σφάλμα και πρέπει να
αποκλειστούν της έρευνας.
Σε αντίθεση με το ανοικτό ζήτημα της αναφοράς, η αναγκαιότητα της απόρριψης
σφαλμάτων αναγνωρίζεται παγκοσμίως. Το κύριο πρόβλημα έγκειται στην έλλειψη ορισμού
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για ένα EEG σφάλμα - μπορεί να προέλθει από μυϊκή ή καρδιακή δραστηριότητα (EMG,
ECG), κίνηση των ματιών (EOG), εξωτερική ηλεκτρομαγνητική πεδίο, κακή επαφή των
ηλεκτροδίων, με την κίνηση του υποκειμένου κ.λπ. Αντίστοιχα σήματα (EMG, EOG, ECG
και σωματικές κινήσεις) που έχουν καταχωρηθεί τυχαία με το EEG είναι χρήσιμα για την
οπτική απόρριψη των επηρεασμένων από σφάλματα εποχών. Το EEG είναι συνήθως
ψηφιοποιημένο από έναν 12-bit αναλογικό σε ψηφιακό μετατροπέα (analog-digital
conversion - ADC) με τη συχνότητα δειγματοληψίας που κυμαίνεται από 100 Hz για
αυθόρμητο EEG και σε αρκετές εκατοντάδες Hz για το ERP και σε πολλά kHz για την
καταγραφή μικρής καθυστέρησης στιγμής ERP. Ένα διάγραμμα ροής (block diagram) μιας
ρύθμισης εγγραφής παρουσιάζεται στην Εικόνα 6. Πριν από τη δειγματοληψία,
χρησιμοποιούνται χαμηλοπερατά και υψηλοπερατά φίλτρα που εφαρμόζονται με σκοπό την
εξάλειψη σφαλμάτων χαμηλότερης κυρίως συχνότητας.

Εικόνα 5: Τοποθεσία ηλεκτροδίων στο 10-20 σύστημα.

Εικόνα 6: Block diagram καταγραφής ενός EEG channel. Ο διαφορικός ενισχυτής υπολογίζει τη
διαφορά δυναμικού δύο ηλεκτροδίων (ένα ηλεκτρόδιο ως αναφορά). Αναλογικά φίλτρα και
προσαρμογή; Ο ενισχυτής προετοιμάζει το σήμα για τη μετατροπή αναλογικού σε ψηφιακό (ADC)
και αποθήκευση (κάτω μονοπάτι). Πριν τον πολλαπλασιασμό των ψηφιακών μέσων, το EEG
αποθηκεύεται (άνω μονοπάτι).
28

1.2.4 Τρισδιάστατη Εκτύπωση (3D printing)
1.2.4.1

Γενικές έννοιες

Με τον όρο τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) εννοούμε τη διαδικασία
πρωτοτυποποίησης, όπου ένα πραγματικό αντικείμενο δημιουργείται από ένα τρισδιάστατο
σχέδιο. Πιο συγκεκριμένα, είναι μια μέθοδος προσθετικής κατασκευής κατά την οποία
κατασκευάζονται αντικείμενα μέσω της διαδοχικής εναπόθεσης επάλληλων στρώσεων
υλικού. Στην τρισδιάστατη εκτύπωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι υλικού,
όπως πλαστικό, μέταλλο, κεραμικά και πολυμερή, σκόνες, υγρά, ή ακόμη και ζωντανά
κύτταρα. Η διαδικασία αυτή αναφέρεται και ως προσθετική κατασκευή (additive
manufacturing - AM), ταχεία πρωτοτυποποίηση (rapid prototyping - RP), ή στερεά
τεχνολογία ελεύθερης μορφής (solid free-form technology - SFF). Κάποιοι τρισδιάστατοι
εκτυπωτές είναι παρόμοιοι με τους παραδοσιακούς εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης, ωστόσο,
το τελικό προϊόν διαφέρει, αφού είναι αντικείμενο τριών διαστάσεων. Η 3D εκτύπωση
αναμένεται να φέρει επανάσταση στην ιατρική, αλλά και σε άλλους τομείς, όχι διαφορετικά
από τον τρόπο που η παραδοσιακή εκτύπωση μεταμόρφωσε την τυπογραφία.
Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή φυσικών μοντέλων
και πρωτοτύπων από σχεδιαστές, μηχανικούς και ομάδες ανάπτυξης νέων προϊόντων, έχουν
τη δυνατότητα να εκτυπώνουν μέρη και εξαρτήματα από διάφορα υλικά, με διαφορετικές
μηχανικές και φυσικές ιδιότητες και συχνά σε μια ενιαία διαδικασία κατασκευής. Σε
σύγκριση με άλλες τεχνολογίες και εξοπλισμό προσθετικής κατασκευής, οι τρισδιάστατοι
εκτυπωτές είναι συνήθως ταχύτεροι, φθηνότεροι και ευκολότεροι στη χρήση. Υπάρχουν
πάνω από είκοσι διεργασίες 3D εκτύπωσης, που χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες,
ταχύτητες, αναλύσεις εκτύπωσης και εκατοντάδες υλικά. Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να
κατασκευάσουν ένα τρισδιάστατο αντικείμενο σε σχεδόν οποιοδήποτε σχήμα που μπορεί να
φανταστεί κανείς, όπως ορίζεται σε ένα αρχείο computer-aided design (CAD file).
Το ψηφιακό 3D μοντέλο αποθηκεύεται σε μορφή STL (Standard Tessellation Language)
στον υπολογιστή. Αρχικά απαιτείται η μετατροπή του CAD αρχείου στο ειδικά
διαμορφωμένο STL. Ένα αρχείο STL περιγράφει μία αδόμητη τριγωνοποιημένη επιφάνεια
των μοναδιαίων διανυσμάτων που χαρακτηρίζουν το τρισδιάστατο καρτεσιανό σύστημα
συντεταγμένων. Αφού ολοκληρωθεί η μετατροπή στον κατάλληλο τύπο, το αρχείο STL
αποστέλλεται στον 3D εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής στη συνέχεια εκτυπώνει επίπεδο προς
επίπεδο, από κάτω προς τα πάνω συνήθως, το σχέδιο και έτσι σχηματίζεται ένα πραγματικό
αντικείμενο.
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Εικόνα 7: Μετατροπή αρχείου CAD σε STL.

Σε μια βασική ρύθμιση, ο εκτυπωτής ακολουθεί πρώτα τις οδηγίες του αρχείου CAD για να
χτίσει τα θεμέλια για το αντικείμενο, μετακινώντας την κεφαλή εκτύπωσης κατά μήκος των
x-y αξόνων. Στη συνέχεια ο εκτυπωτής συνεχίζει να ακολουθεί τις οδηγίες, μετακινώντας
την κεφαλή εκτύπωσης κατά μήκος του άξονα z, για να χτίσει το επόμενο στρώμα του
αντικειμένου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι δύο διαστάσεων (2D) ακτινογραφικές
εικόνες, όπως ακτίνες X, απεικονίσεις μαγνητικού (MRI), ή αξονικού τομογράφου (CT),
μπορούν να μετατραπούν σε εκτυπώσιμα αρχεία, επιτρέποντας τη δημιουργία πολύπλοκων,
εξατομικευμένων ανατομικών και ιατρικών δομών.

1.2.4.2

Ιστορικά στοιχεία

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ο Charles Hull εφηύρε την τρισδιάστατη εκτύπωση, την
οποία και ονόμασε «στερεολιθογραφία» (stereolithography). Ο Hull, ο οποίος έχει πτυχίο
στη μηχανική της φυσικής, δούλευε στο να κάνει πλαστικά αντικείμενα από φωτοπολυμερή,
στην εταιρεία Ultra Violet Products, στην Καλιφόρνια. Η στερεολιθογραφία χρησιμοποιεί τα
αρχεία STL για να ερμηνεύσει τα δεδομένα των αρχείων CAD, επιτρέποντας στις οδηγίες
αυτές να είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στον εκτυπωτή. Μαζί με το σχήμα, οι οδηγίες στο
STL αρχείο μπορούν ακόμα να περιλαμβάνουν πληροφορίες για το χρώμα του αντικειμένου,
την υφή του, αλλά και το πάχος του. Ο Hull αργότερα ίδρυσε την εταιρεία 3D Systems, η
οποία και ανέπτυξε τον πρώτο τρισδιάστατο εκτυπωτή, που ονομάζεται «συσκευή
στερεολιθογραφίας». Το 1988, η 3D Systems παρουσίασε τον πρώτο εμπορικά διαθέσιμο
εκτυπωτή, τον SLA-250. Πολλές ακόμα εταιρείες έχουν αναπτύξει εκτυπωτές έκτοτε για
εμπορικές εφαρμογές, όπως οι DTM Corporation, Z Corporation, Solidscape, και η Objet
Geometries. Το έργο του Hull, καθώς και οι εξελίξεις που έγιναν από άλλους ερευνητές,
έχουν φέρει επανάσταση στον τομέα των κατασκευών, και είναι έτοιμες να κάνουν το ίδιο σε
πολλούς ακόμα τομείς με σημαντικότερο την ιατρική.
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1.2.4.3

Μέθοδοι 3D εκτύπωσης

Υπάρχουν πέντε βασικές μέθοδοι τρισδιάστατης εκτύπωσης:






Selective Laser Sintering (SLS)
Fused Deposition Modeling (FDM)
Stereolithograhpy (SLA)
Laminated Object Manufacturing (LOM)
Thermal Inkjet Printing (TIJ)

Με την τεχνική SLS ή επιλεκτική σύντηξη με
λέιζερ, απλώνεται ένα στρώμα σκόνης νάιλον
συνήθως στην επιφάνεια του εκτυπωτή με τη
βοήθεια ενός κυλίνδρου, όπως φαίνεται και
στη σχετική εικόνα στα αριστερά, και στη
συνέχεια με τη χρήση ενός λέιζερ διοξειδίου
του άνθρακα (CO2) θερμαίνεται η επιφάνεια
που αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο του
σχεδίου και η σκόνη στερεοποιείται. Νέα
στρώση
σκόνης
απλώνεται
και
επαναλαμβάνεται η διαδικασία για το επόμενο
επίπεδο έως ότου να ολοκληρωθεί το σχέδιο.
Στο τέλος απαιτείται ο διαχωρισμός του σχεδίου από τη σκόνη που είναι αχρησιμοποίητη και
ο καθαρισμός του. Αξίζει να σημειωθεί ότι το υλικό της σκόνης είναι ανακυκλώσιμο και
επαναχρησιμοποιήσιμο.

Στην εναπόθεση διαδοχικών στρώσεων
(FDM) χρησιμοποιείται πλαστικό τύπου
PLA, πολυγαλακτικό οξύ, ή ABS το οποίο
ονομάζεται ακρυλονιτριλο- βουταδιένιοστυρόλιο ανάλογα με τη χρήση. Το PLA
είναι βιοδιασπώμενο, φιλικό προς το
περιβάλλον, δεν εκπέμπει επικίνδυνες
αναθυμιάσεις και μπορεί να προσφέρει
μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο σχέδιο και
ταχύτητα στην εκτύπωση, ενώ το ABS
είναι πολύ πιο ανθεκτικό και σκληρό
πράγμα που το καθιστά καταλληλότερο
για την κατασκευή μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτοκινήτων και έχει μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής. Το εκάστοτε υλικό, υπάρχει μέσα στο σύστημα με το λέιζερ όπου
θερμαίνεται και στερεοποιείται προτού τοποθετηθεί στην επιφάνεια του εκτυπωτή για την
ολοκλήρωση της εκτύπωσης.
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Η τεχνική της στερεολιθογραφίας (SLA) είναι
παρόμοια με αυτή της επιλεκτικής σύντηξης με
λέιζερ, με διαφορά ότι το υλικό που
χρησιμοποιείται σε αυτή την περίπτωση είναι
συνήθως υγρή ρητίνη και το λέιζερ υπεριώδες.
Στα υπέρ της τεχνικής είναι ο χρόνος
εκτύπωσης, ενώ στα κατά το κόστος που
απαιτείται, κυρίως για τα υλικά χρήσης.

Με τη συγκόλληση λεπτών φύλλων (LOM)
φύλλα από χαρτί, πλαστικό ή ακόμα και
μέταλλο επικαλυμμένα με κόλλα, απλώνονται
στην επιφάνεια του εκτυπωτή και με τη χρήση
του λέιζερ σκανάρεται η επιφάνεια που πρέπει
και σχηματίζεται το κάθε επίπεδο. Με τη
βοήθεια δύο κυλίνδρων απλώνεται το νέο
επικαλυπτόμενο με κόλλα στρώμα και
επαναλαμβάνεται η διαδικασία αυτή.

Η εκτύπωση με ψεκασμό μελανιού είναι
ανέπαφη τεχνική που χρησιμοποιεί
θερμική,
ηλεκτρομαγνητική,
ή
πιεζοηλεκτρική
τεχνολογία
για
να
εναποθέσει μικροσκοπικά σταγονίδια
«μελανιού» (κανονικό μελάνι ή άλλου
είδους υλικό) πάνω σε ένα υπόστρωμα,
σύμφωνα με τις ψηφιακές οδηγίες. Η
εναπόθεση σταγονιδίων γίνεται συνήθως
με τη χρήση θερμότητας ή μηχανικής
συμπίεσης για να εξαχθούν οι σταγόνες
μελάνης. Σε εκτυπωτές TIJ, η θέρμανση της κεφαλής εκτύπωσης δημιουργεί μικρές
φυσαλίδες αέρα που διαλύονται, δημιουργώντας παλμούς πίεσης που εξάγουν τις σταγόνες
μελάνης από τα ακροφύσια σε όγκους της τάξης των 10-150 picoliters (10-12 λίτρα). Το
μέγεθος των σταγονιδίων μπορεί να μεταβάλλεται ρυθμίζοντας την εφαρμοζόμενη κλίση
θερμοκρασίας, τη συχνότητα των παλμών, και το ιξώδες της μελάνης. Οι εκτυπωτές TIJ είναι
ιδιαίτερα υποσχόμενοι για χρήση στη μηχανική ιστών και την αναγεννητική ιατρική. Λόγω
της ψηφιακής ακρίβειάς τους, τον έλεγχο, την ευελιξία, και την αβλαβή επίδραση στα
κύτταρα των θηλαστικών, η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται ήδη για την εκτύπωση απλών 2D
και 3D ιστών και οργάνων (επίσης γνωστή και ως bioprinting). Οι εκτυπωτές TIJ μπορούν
επίσης να αποδειχθούν ιδανικοί για άλλες εξελιγμένες χρήσεις, όπως η χορήγηση φαρμάκων
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και γονιδίων επιμόλυνσης (η διαδικασία της σκόπιμης εισαγωγής νουκλεϊνικών οξέων με μηιικές μεθόδους σε ευκαρυωτικά κύτταρα) κατά τη διάρκεια της κατασκευής ιστών.

1.2.4.4

Οφέλη στον τομέα της υγείας

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που παρέχουν οι 3D εκτυπωτές σε ιατρικές εφαρμογές είναι η
ελευθερία να παράγουν εξατομικευμένα ιατρικά προϊόντα και εξοπλισμό. Για παράδειγμα, η
χρήση της 3D εκτύπωσης για να προσαρμόσει την προσθετική και τα εμφυτεύματα, μπορεί
να προσφέρει μεγάλη αξία τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τους ιατρούς. Επιπλέον, μέσω
της 3D εκτύπωσης μπορούν να παραχθούν κατά παραγγελίαν εργαλεία και ιδιοσυσκευές για
χρήση τους σε χειρουργεία. Εξατομικευμένα εμφυτεύματα, ιδιοσυσκευές, και χειρουργικά
εργαλεία μπορούν να έχουν ένα θετικό αντίκτυπο όσον αφορά το χρόνο που απαιτείται για
μία χειρουργική επέμβαση, για το χρόνο ανάρρωσης του ασθενούς, καθώς και για την
επιτυχή έκβαση της χειρουργικής επέμβασης ή του εμφυτεύματος. Αναμένεται επίσης ότι η
τεχνολογία 3D εκτύπωσης θα επιτρέψει εν τέλει τη δημιουργία μορφών δοσολογίας
φαρμάκων, και η χορήγηση θα προσαρμοστεί για κάθε ασθενή ξεχωριστά.
Ένα ακόμα σημαντικό όφελος που προσφέρει η 3D εκτύπωση είναι η ικανότητα να παράγει
αντικείμενα φτηνά. Οι παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής παραμένουν λιγότερο ακριβές για
την παραγωγή μεγάλης κλίμακας, ωστόσο, το κόστος των 3D εκτυπώσεων γίνεται ολοένα
και πιο ανταγωνιστικό για μικρές ποσότητες παραγωγής. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για μικρού
μεγέθους πρότυπα εμφυτεύματα ή προσθετικά μέλη, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για τη
σπονδυλική στήλη, για οδοντιατρικές, ή κρανιοπροσωπικές διαταραχές. Το κόστος για την
εξατομικευμένη εκτύπωση ενός 3D εξαρτήματος είναι ελάχιστο, με το πρώτο αντικείμενο
της παραγωγής να είναι τόσο φθηνό όσο το τελευταίο. Αυτό είναι ιδιαίτερα επωφελές για τις
επιχειρήσεις που έχουν χαμηλούς όγκους παραγωγής ή για τα μέρη προϊόντων που είναι
ιδιαίτερα πολύπλοκα ή απαιτούν συχνές τροποποιήσεις. Η 3D εκτύπωση μπορεί επίσης να
μειώσει το κόστος παραγωγής με τη μείωση της χρήσης των περιττών πόρων. Για
παράδειγμα, ένα φαρμακευτικό δισκίο που ζυγίζει 10 mg θα μπορούσε δυνητικά να
κατασκευαστεί προσαρμοσμένο επί της ζήτησης ως 1-mg δισκίο. Μερικά φάρμακα μπορούν
επίσης να εκτυπωθούν σε μορφές δοσολογίας που είναι πιο εύκολο και πιο αποδοτικά για να
παραδοθούν στους ασθενείς.
"Γρήγορο" σε μία 3D εκτύπωση σημαίνει ότι ένα προϊόν μπορεί να κατασκευαστεί μέσα σε
μερικές ώρες. Αυτό κάνει την τεχνολογία 3D εκτύπωσης πολύ πιο γρήγορη από τις
παραδοσιακές μεθόδους παρασκευής αντικειμένων, όπως για προσθετική και εμφυτεύματα,
τα οποία απαιτούν άλεση, σφυρηλάτηση, και μεγάλο χρόνο παράδοσης. Εκτός από την
ταχύτητα, άλλες ιδιότητες, όπως η ανάλυση της εκτύπωσης, η ακρίβεια, η αξιοπιστία, και η
επαναληψιμότητα των τεχνολογιών 3D εκτύπωσης, είναι επίσης καλύτερες.
Ένα άλλο ευεργετικό χαρακτηριστικό που προσφέρεται από την 3D εκτύπωση είναι ο
εκδημοκρατισμός του σχεδιασμού και της κατασκευής των εμπορευμάτων. Ένας
αυξανόμενος αριθμός υλικών καθίσταται διαθέσιμος για χρήση σε 3D εκτυπώσεις, και
μειώνεται σε κόστος. Αυτό επιτρέπει σε περισσότερους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων
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εκείνων σε ιατρικούς τομείς, να χρησιμοποιήσουν έναν 3D εκτυπωτή και τη φαντασία τους,
για να σχεδιάζουν και να παράγουν νέα προϊόντα για προσωπική ή εμπορική χρήση.
Η φύση των αρχείων δεδομένων εκτύπωσης 3D προσφέρει επίσης μια άνευ προηγουμένου
ευκαιρία για την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των ερευνητών. Αντί να προσπαθούν να
αναπαράγουν παραμέτρους που περιγράφονται σε επιστημονικά περιοδικά, οι ερευνητές
μπορούν να έχουν πρόσβαση με δυνατότητα λήψης σε αρχεία STL που είναι διαθέσιμες στις
βάσεις δεδομένων ανοικτού κώδικα. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν
3D εκτυπωτή για να δημιουργήσουν ένα ακριβές αντίγραφο του ιατρικού μοντέλου ή μιας
συσκευής, επιτρέποντας τον ακριβή διαμοιρασμό των σχεδίων τους. Προς το σκοπό αυτό, τα
Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH) ίδρυσαν το 3D Print Exchange (3dprint.nih.gov) το 2014 για
την προώθηση της κοινής χρήσης αρχείων εκτύπωσης 3D, σε μορφή ανοιχτού κώδικα, για
ιατρικά και ανατομικά μοντέλα, προσαρμοσμένα εργαστηριακά, και αντίγραφα πρωτεϊνών,
ιών, και βακτηρίων (Εικόνα 8).

Εικόνα 8: Η ΝΙΗ είναι μια ελεύθερη πηγή ανταλλαγής αρχείων εκτύπωσης σε απευθείας σύνδεση για
το διαμοιρασμό ιατρικών και επιστημονικών αρχείων 3D εκτύπωσης καθώς και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.

1.2.4.5

Εφαρμογές στην υγεία – Παραδείγματα

Η 3D εκτύπωση έχει εφαρμοστεί στην ιατρική από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν η
τεχνολογία αυτή χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για τη δημιουργία οδοντικών
εμφυτευμάτων και προσαρμοσμένων προσθετικών μελών. Από τότε, οι ιατρικές εφαρμογές
για 3D εκτύπωση έχουν εξελιχθεί σημαντικά. Πρόσφατα δημοσιευμένες αναφορές
περιγράφουν τη χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην παραγωγή οστών, αυτιών,
εξωσκελετικών στηριγμάτων (exoskeletons), τραχειών, οστών της γνάθου, γυαλιών,
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κυτταρικών καλλιεργειών, βλαστοκυττάρων, αιμοφόρων αγγείων, αγγειακών δικτύων, ιστών
και οργάνων, καθώς και νέες μορφές δοσολογίας και συσκευές χορήγησης φαρμάκων, όπως
έχει ήδη αναφερθεί. Οι τρέχουσες ιατρικές χρήσεις της 3D εκτύπωσης μπορούν να
οργανωθούν σε διάφορες μεγάλες κατηγορίες: κατασκευή ιστών και οργάνων δημιουργώντας
προσθετικά μέλη, εμφυτεύματα, και ανατομικά μοντέλα, καθώς και στον τομέα της
φαρμακευτικής έρευνας σχετικά με την ανακάλυψη φαρμάκων, την παράδοσή τους στον
οργανισμό, και δοσολογικές μορφές. Μια συζήτηση αυτών των ιατρικών εφαρμογών
ακολουθεί.
Η βασική απαίτηση για 3D εκτυπώσεις ιατρικών εμφυτευμάτων, είναι η διαθεσιμότητα
βιοσυμβατής ύλης (π.χ. σκόνης) για την εκτύπωση. Πολλά υλικά εξαιτίας των μη
βιοσυμβατών τους χαρακτηριστικών δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον τομέα της υγείας.
Αναπτύχθηκε γι’ αυτό σκόνη φωσφορικού ασβεστίου που αποτελείται από βιοδιασπώμενα
υλικά πληρώσεως, τα οποία μπορούν να εκτυπωθούν με ένα υδατικό διάλυμα κιτρικού οξέος.
Αυτή η σκόνη περιλαμβάνει φωσφορικό τετρασβέστιο
(tetracalcium phosphate - TTCP) ως συστατικό αντίδρασης και
φωσφορικό β-τριασβέστιο (β-tricalcium phosphate β-TCP) ή
ασβέστιο θειϊκού νατρίου (calcium sulfate) ως βιοδιασπώμενα
πληρωτικά. Τα κεραμικά με βάση το φωσφορικό ασβέστιο
είναι ευρέως διαδεδομένα στην ιατρική ως υποκατάστατα των
οστών, χρησιμοποιούνται και ως εμφυτεύματα και επικαλύψεις
για την οδοντιατρική και ορθοπεδική επιστήμη. Χάρη στων
χημικών και δομικών ομοιοτήτων με το ανόργανο μέρος των
ανθρώπινων οστών, η σκόνη αυτή παρουσιάζει εξαιρετική βιοσυμβατότητα.
Για να εξεταστεί η σταθερότητα και η αντοχή του υλικού εκτυπώθηκαν διάφορες συσκευές
με πολύπλοκες συσπειρώσεις και τεμνόμενα κανάλια, όπως τα παρακάτω προϊόντα
εκτύπωσης. Στο πρώτο μπορούμε να δούμε και το μέγεθός του, αφού βλέπουμε την κλίμακα
των 10mm (10*10-6m).

Εικόνα 9: Στα αριστερά ένα πολύ μικρό σχέδιο εκτυπωμένο με βιοσυμβατή σκόνη, ενώ στα δεξιά
ένα με πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα.

Η σκόνη αυτή, βρίσκει εφαρμογή στην κατασκευή υποκατάστατων κεραμικών οστών καθώς
και στην υποστήριξη για την ανάπλαση του οστικού ιστού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η
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μετεπεξεργασία των εκτυπωμένων αντικειμένων, που μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε
τα αντικείμενα θερμοσυσσωματώνονται στους 1200 και 1400 οC αντίστοιχα για
διαφορετικούς χρόνους χρησιμοποιώντας βαθμούς θέρμανσης της τάξης των 100 έως
400οC/ώρα. Είτε εισχωρείται ένα μακρομερές μίγμα DLM-1 και 2- μεθακρυλικού
υδροξυαιθυλίου (hydroxyethyl methacrylate) σε αναλογία βάρους 9:1 ως εκκινητής. Τα
αντικείμενα στη συνέχεια εκτίθενται για μία ώρα στους 110οC, για να σκληρύνουν.
Η μηχανική ιστών είναι ένας τομέας έντονης έρευνας τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας των
τεράστιων δυνατοτήτων στην επιδιόρθωση ή αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών και
οργάνων. Η λογική της είναι να χρησιμοποιεί βιοσυμβατά και βιοαπορροφούμενα υλικά με
ελεγχόμενο ρυθμό αποδόμησης και απορρόφησης για να ταιριάζει με αυτό των ιστών και των
κυττάρων του ανθρώπινου σώματος. Αυτά πρέπει να έχουν κατάλληλη χημεία επιφάνειας για
την προσκόλληση του κυττάρου, τον πολλαπλασιασμό και τη μορφοποίηση του. Να είναι
τρισδιάστατα και εξαιρετικά πορώδες με ένα διασυνδεδεμένο πορώδες δίκτυο για την
κυτταρική ανάπτυξη, τη ροή μεταφοράς των θρεπτικών ουσιών, και των μεταβολικών
αποβλήτων. Και τέλος να έχει τις κατάλληλες μηχανικές ιδιότητες για να ταιριάζει με τους
ιστούς στο σημείο της εμφύτευσης.
Με τη συνδυασμένη χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης προσφέρεται ένα αποτελεσματικό
μέσο για να συγκεντρώσει όλα αυτά τα απαραίτητα στοιχεία με τη χρήση των βιοϋλικών,
τεχνικές εκτύπωσης, ακόμη μεθόδους παράδοσης κυττάρων. Τα 3D-εκτυπώμενα
κατασκευάσματα της μηχανικής ιστών, έχουν στόχο να παρέχουν ένα βιομιμητικό δομικό
περιβάλλον που θα διευκολύνει το σχηματισμό των ιστών και θα προωθεί την ενσωμάτωση
του ξενιστή ιστού. Γίνεται επίσης χρήση νανοϋλικών, όπως νανοσωλήνες (nanotubes),
νανοδομικά σωματίδια και νανοΐνες (nanofibers).

Εικόνα 10: Χρήση τρισδιάστατου βιοϋλικού στην αποκατάσταση ανωμαλιών σε ιστούς.

Όπως φαίνεται και στην εικόνα από πάνω (Εικόνα 10), ένας ιστός που έχει δυσλειτουργία με
τη χρήση των τρισδιάστατων βιοϋλικών μπορεί να αναπλαστεί και με την προσθήκη
βλαστοκυττάρων να επιδιορθωθεί πλήρως. Φυσικά μιλάμε για εκτυπώσεις της τάξεως του
νάνο-μέτρου (10-9 m).
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Αφού συλλεχθούν και απομονωθούν τα απαραίτητα κύτταρα, καλλιεργούνται και μετά
τοποθετούνται στο τρισδιάστατα εκτυπωμένο ισκίωμα (scaffold) προκειμένου να εισαχθούν
και πάλι στον ασθενή με την τεχνική της μεταμόσχευσης της μηχανικής ιστού.

1.2.5 Arduino μικροεπεξεργαστής
1.2.5.1

Μικροεπεξεργαστές

Ένας μικροεπεξεργαστής είναι ένας επεξεργαστής υπολογιστή που ενσωματώνει τις
λειτουργίες της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας του υπολογιστή (CPU) σε ένα ενιαίο
ολοκληρωμένο κύκλωμα (IC), ή το πολύ σε μερικά ολοκληρωμένα κυκλώματα. Ο
μικροεπεξεργαστής είναι ένα πολλαπλών χρήσεων, με γνώμονα το ρολόι, με βάση
καταχωρητές, προγραμματιζόμενη ηλεκτρονική συσκευή που δέχεται ψηφιακά δεδομένα ή
δυαδικά ως είσοδο, τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αποθηκεύονται στη μνήμη
του, και παρέχει τα αποτελέσματα ως έξοδο. Οι μικροεπεξεργαστές περιέχουν και
συνδυαστική και διαδοχική ψηφιακή λογική. Λειτουργούν με αριθμούς και σύμβολα που
αναπαρίστανται στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης.
Η ενσωμάτωση μιας ολόκληρης CPU σε ένα μόνο τσιπ ή σε μερικά τσιπς μειώνει σημαντικά
το κόστος της επεξεργαστικής ισχύος. Οι επεξεργαστές σε ολοκληρωμένα κυκλώματα
παράγονται σε μεγάλους αριθμούς από εξαιρετικά αυτοματοποιημένες διαδικασίες με
αποτέλεσμα ένα χαμηλό κόστος ανά μονάδα. Οι επεξεργαστές μονού τσιπ αυξάνουν την
αξιοπιστία, καθώς υπάρχουν πολύ λιγότερες ηλεκτρικές συνδέσεις για να παρουσιάσουν
βλάβη. Καθώς τα σχέδια των μικροεπεξεργαστών γίνονται πιο γρήγορα, το κόστος της
κατασκευής ενός τσιπ (με μικρότερα συστατικά χτισμένα σε ένα τσιπ ημιαγωγών του ίδιου
μεγέθους) παραμένει σε γενικές γραμμές το ίδιο.

1.2.5.2

Τεχνολογία Arduino

Το Arduino είναι ένας μικροελεγκτής μονής πλακέτας, δηλαδή μια απλή μητρική
πλακέτα ανοικτού κώδικα με ενσωματωμένο μικροελεγκτή με πολλαπλές θύρες εισόδου και
εξόδου, η οποία μπορεί να προγραμματιστεί με τη γλώσσα Wiring, που ουσιαστικά πρόκειται
για τη γλώσσα προγραμματισμού C++ και ένα σύνολο από βιβλιοθήκες, υλοποιημένες
επίσης στην C++ . Το Arduino μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη
ανεξάρτητων διαδραστικών αντικειμένων αλλά και να συνδεθεί με υπολογιστή μέσω
προγραμμάτων σε Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider.
Το πρώτο Arduino παρουσιάστηκε το 2005, στοχεύοντας να παρέχει ένα χαμηλού κόστους
τρόπο, τόσο για επαγγελματίες όσο και για αρχάριους, να δημιουργούν συσκευές που θα
αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους με τη χρήση αισθητήρων και ενεργοποιητών. Κοινά
παραδείγματα τέτοιων προϊόντων που προορίζονται για αρχάριους περιλαμβάνουν απλά
ρομπότ, θερμοστάτες, και ανιχνευτές κίνησης.
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Εικόνα 11: Παραδείγματα των Arduino shields.

Το project του Arduino παρέχει το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE), το οποίο
είναι μία διαπλατφορμική εφαρμογή γραμμένη στη γλώσσα προγραμματισμού Java.
Προέρχεται από το IDE των προγραμμάτων Processing και Wiring. Έχει σχεδιαστεί για να
εισαγάγει τον προγραμματισμό σε καλλιτέχνες και σε άλλους νεοεισαχθείς στον
προγραμματισμό, που δεν είναι εξοικειωμένοι με την ανάπτυξη λογισμικού. Περιλαμβάνει
ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κώδικα με χαρακτηριστικά όπως τονισμό σύνταξης,
αντιστοίχιση παρενθέσεων και αγκυλών, και αυτόματη εσοχή, και παρέχει έναν απλό
μηχανισμό με ένα κλικ για τη μεταγλώττιση και το φόρτωμα προγραμμάτων σε μια πλακέτα
Arduino. Ένα πρόγραμμα γραμμένο με το IDE για Arduino ονομάζεται «σκίτσο».
Το Arduino IDE υποστηρίζει τις γλώσσες C και C ++ χρησιμοποιώντας ειδικούς κανόνες για
την οργάνωση κώδικα. Παρέχει μια βιβλιοθήκη λογισμικού που ονομάζεται Wiring από το
ομώνυμο πρόγραμμα, η οποία παρέχει πολλές κοινές διαδικασίες εισόδου και εξόδου. Ένα
τυπικό Arduino C / C ++ σκίτσο αποτελείται από δύο λειτουργίες που μεταγλωττίζονται και
συνδέονται με ένα κύριο πρόγραμμα main() σε ένα εκτελέσιμο κυκλικά εκτελούμενο
πρόγραμμα:
setup(): μια συνάρτηση που εκτελείται μία φορά κατά την έναρξη του προγράμματος και
μπορεί να αρχικοποιήσει τις ρυθμίσεις.
loop(): μια συνάρτηση που καλείται κατ’ επανάληψη μέχρι να αποσυνδεθεί η πλακέτα.
Μετά τη μεταγλώττιση και τη σύνδεση με την εργαλειοθήκη GNU, που περιλαμβάνονται
επίσης με την κατανομή IDE, το Arduino IDE χρησιμοποιεί το avrdude πρόγραμμα για να
μετατρέψετε τον εκτελέσιμο κώδικα σε ένα αρχείο κειμένου σε δεκαεξαδική κωδικοποίηση
που έχει φορτωθεί στην πλακέτα Arduino από ένα πρόγραμμα φόρτωσης στο firmware της
πλακέτας.
Η πλακέτα Arduino UNO που χρησιμοποιούμε και εμείς (θα αναπτυχθεί λεπτομερώς στο
Κεφάλαιο 2 όλο το σύνολο των εξαρτημάτων και λογισμικών) παρέχει ευκρίνεια 10bit στις
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αναλογικές θύρες και μπορεί να μετρήσει δυναμικό από γείωση μέχρι 5V. Αυτό σημαίνει
πως μεταφράζει τις αναλογικές τάσεις εισόδου από το 0-5V σε έναν ακέραιο αριθμό μεταξύ
του 0-1024(=210). Η ευαισθησία του δηλαδή είναι
5 volts/ 1024 μονάδες = 0.049 μονάδες ή 0.049 volts = 4.9mV.
Δεδομένου του πλάτους του σήματος του EEG, η χρήση ενισχυτή κρίνεται απαραίτητη,
καθώς και η αποκοπή των αρνητικών volt εισόδου, για την προστασία της πλακέτας

1.2.5.3

Εφαρμογές

Πολλές εφαρμογές μπορούν να αναπτυχθούν με το Arduino από πολύ απλές μέχρι πιο
σύνθετες.
Ένα απλό σύστημα συναγερμού που χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα κίνησης για να ανιχνεύει
κίνηση και να εκπέμπει ήχο υψηλής συχνότητας, καθώς και οπτική ένδειξη που αποτελείται
από φώτα LED που αναβοσβήνουν. Για την κατασκευή αυτού, χρειάζεται ένα Arduino, ένας
υπερηχητικός αισθητήρας, μία πιεζοσειρήνα και ένας σωλήνας LED. Όταν κάποιος
πλησιάσει στο σημείο όπου έχει τεθεί σε λειτουργία η συσκευή, αυτή αναπαράγει ήχο
συναγερμού και ενεργοποιεί τα ενσωματωμένα LED. Ο κώδικας για την υλοποίησή του είναι
μόλις 75 γραμμές.
Κατασκευή φορητού σταθμού θερμοκρασίας που εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία τόσο
σε βαθμούς Κελσίου όσο και σε Φαρενάιτ. Το σύνολο του κώδικα είναι 43 γραμμές και ο
απαιτούμενος εξοπλισμός είναι ένα Arduino, μία LCD οθόνη, ένας αισθητήρας
θερμοκρασίας, μία μπαταρία των 9V με τον αντίστοιχο μετατροπέα για σύνδεσή της με το
Arduino και φυσικά καλώδια και breadboard.
Ένας μετρητής ύψους όπου χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα απόστασης τοποθετημένο στο
κάτω μέρος ενός κουτιού. Ο αισθητήρας αυτός μπορεί να μετρήσει αποστάσεις μέχρι δύο
μέτρα με ευαισθησία ενός χιλιοστού. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των αξόνων χ και y
της επιτάχυνσης, για την ανίχνευση της οριζόντιας κατεύθυνσης. Η λυχνία LED (Neopixel)
είναι πράσινη, όταν η μέτρηση είναι οριζόντια και όταν είναι μη οριζόντια είναι κόκκινη. Οι
αποστάσεις εμφανίζονται στην οθόνη LCD όπως φαίνεται και στις εικόνες που ακολουθούν.
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Εικόνα 12: Υλοποίηση του παραδείγματος μετρητή ύψους με χρήση Arduino.

Το SleepQuality VSL Monitor είναι μία ολοκληρωμένη συσκευή ανεπτυγμένη με την
τεχνολογία Arduino που παρέχει επίβλεψη της ποιότητας του ύπνου. Είναι μία ηλεκτρονική
συσκευή τελευταίας τεχνολογίας που ανιχνεύει κινήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και
παρέχει αναφορές και διαγράμματα σύγκρισης. Πιο συγκεκριμένα, όταν κανείς ετοιμάζεται
να κοιμηθεί, μπορεί να ελέγξει τη θερμοκρασία του δωματίου, για να προετοιμαστεί
καλύτερα για τον ύπνο του, έπειτα να επιλέξει το κουμπί Light, το οποίο θα φωτίσει την
οθόνη προβολής μηνυμάτων, το οποίο φως θα εξασθενίσει μετά από δέκα λεπτά, και τέλος
να πατήσει το κουμπί Monitor. Μόλις ξυπνήσει, η συσκευή θα έχει συλλέξει δεδομένα κατά
τη διάρκεια του ύπνου, όπως το συνολικό χρόνο ύπνου, τον αριθμό των κινήσεων, το
συνολικό χρόνο ύπνου χωρίς κινήσεις, καθώς και αναφορά ύπνου. Η συσκευή έχει ακόμα και
τη δυνατότητα χρήσης ξυπνητηριού. Η εφαρμογή αυτή αποτελείται από σχεδόν 600 γραμμές
κώδικα, ο οποίος παρέχεται δωρεάν.
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1.2.6 Ενίσχυση τάσης και φίλτρα
1.2.6.1

Ενίσχυση με χρήση τρανζίστορ

Το τρανζίστορ (transistor), στα ελληνικά κρυσταλλοτρίοδος ή και κρυσταλλολυχνία, είναι
διάταξη ημιαγωγών στερεάς κατάστασης, η οποία βρίσκει διάφορες εφαρμογές στην
ηλεκτρονική, μερικές εκ των οποίων είναι η ενίσχυση, η σταθεροποίηση τάσης, η
διαμόρφωση συχνότητας, η λειτουργία ως διακόπτης και ως μεταβλητή ωμική αντίσταση. Το
τρανζίστορ μπορεί, ανάλογα με την τάση με την οποία πολώνεται, να ρυθμίζει την ροή του
ηλεκτρικού ρεύματος που απορροφά από συνδεδεμένη πηγή τάσης. Τα τρανζίστορ
κατασκευάζονται είτε ως ξεχωριστά ηλεκτρονικά εξαρτήματα είτε ως τμήματα κάποιου
ολοκληρωμένου κυκλώματος.
Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες ενισχυτών, οι ενισχυτές τάσης, οι ενισχυτές ρεύματος
και οι ενισχυτές ισχύος. Με τον όρο κέρδος τάσης ορίζουμε την ac τάση εξόδου ενός
κυκλώματος προς την ac τάση εισόδου του (Av = vout/vin)., ενώ με τον όρο κέρδος ρεύματος
νοείται ο λόγος του ρεύματος εξόδου προς το ρεύμα εισόδου (Ai = iout/iin). Αντίστοιχα
ορίζεται και το κέρδος ισχύος (Ap = pout/pin = AvAi). Υπάρχουν πολλοί κυκλωματικοί τρόποι
δημιουργίας ενίσχυσης, με τη χρήση ενός ή περισσοτέρων τρανζίστορ. Κυριότερες τεχνικές
είναι οι ενισχυτές πολωμένης βάσης, πολωμένου εκπομπού, κοινής βάσης (CB), κοινού
συλλέκτη (CC), κοινού εκπομπού (CE), καθώς και η σύνδεση darlington και το κύκλωμα
καταρράχτη (cascade) κ.α.
Τα διπολικά τρανζίστορ επαφής (Bipolar Junction Transistor - BJT) ήταν τα πλέον
διαδεδομένα τρανζίστορ στις δεκαετίες του 1960 και 1970. Ακόμα και μετά την αύξηση της
χρήσης των MOSFET παρέμειναν στην κυκλοφορία κυρίως σε αναλογικά κυκλώματα όπως
οι απλοί ενισχυτές λόγω της απλότητας κατασκευής τους και της γραμμικότητας που
παρουσιάζει το σήμα τους. Ένας ενισχυτής ac αυξάνει το σήμα ασθενών ac σημάτων.
Τροφοδοτείται με υπέρθεση dc τάσης (VCC) που χρησιμοποιείται για κατάλληλη πόλωση και
ενός μικρού ac σήματος εισόδου (ug) και παρέχει στην έξοδο ένα ac σήμα εξόδου (ul) που
είναι ενισχυμένη μορφή του αντίστοιχου ac σήματος εισόδου. Στο κύκλωμα που ακολουθεί
(Εικόνα 13) οι RG, RL είναι αντιστάσεις της γεννήτριας σήματος και του φορτίου εξόδου
αντίστοιχα. Το ac σήμα εισόδου εφαρμόζεται μέσω του πυκνωτή CG για να αποκόψει τη
δίοδο του dc σήματος που χρησιμοποιείται για την πόλωση του τρανζίστορ, ώστε η RG να
μην επιδράσει στο ρεύμα πρόσω πόλωσης, όμως επιτρέπει τη διέλευση του ac σήματος
διαμέσου του. Για τους ίδιους λόγους, το ac σήμα εξόδου οδηγείται μέσω των στοιχείων CL,
RL. Οι πυκνωτές CG και CL ονομάζονται πυκνωτές σύζευξης. Αντίθετα, ο πυκνωτής CE
χρησιμοποιείται για τη γείωση του ac τμήματος του σήματος εκπομπού, ενώ δεν επιτρέπει τη
διέλευση του dc τμήματος.
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Εικόνα 13: Κύκλωμα διπολικού τρανζίστορ επαφής (BJT).

Για να έχουμε μεγαλύτερο κέρδος τάσης, μπορούμε να συνδέσουμε διαδοχικά με σύνδεση
καταρράχτη δύο ή περισσότερες βαθμίδες ενισχυτών. Αυτό σημαίνει ότι θα
χρησιμοποιήσουμε την έξοδο της πρώτης βαθμίδας σαν είσοδο της δεύτερης και ούτω
καθεξής. Προσοχή χρειάζεται στη διαφορά φάσης που δημιουργείται μεταξύ του εισαχθέντος
σήματος και του ενισχυμένου, αφού κάθε βαθμίδα αναστρέφει το σήμα κατά 180o, επομένως
χρειάζονται δύο βαθμίδες για να αναστραφεί το σήμα κατά 360ο, που ισούται με 0ο που
σημαίνει πως το σήμα εξόδου θα είναι σε φάση με αυτό της εισόδου. Το ολικό κέρδος τάσης
σε αυτές τις εφαρμογές δίνεται από το γινόμενο των επιμέρους κερδών (Av = Av1Av2).
Σε κάθε μία από τις επόμενες τρεις διαμορφώσεις ένας από τους τρεις κόμβους του
τρανζίστορ είναι μόνιμα συνδεδεμένος με μια κοινή τάση (συνήθως έδαφος), και οι άλλοι
δύο κόμβοι είναι είτε είσοδος ή έξοδος του ενισχυτή. Το κύκλωμα του κοινού εκπομπού είναι
μία από τις πιο δημοφιλής διατάξεις με τρανζίστορ. Σε αυτό το κύκλωμα ο εκπομπός είναι
συνδεδεμένος με μια κοινή τάση τόσο στη βάση όσο και στο συλλέκτη (συνήθως έδαφος). Η
βάση γίνεται το σήμα εισόδου, και ο συλλέκτης γίνεται η έξοδος. Το κύκλωμα κοινού
εκπομπού είναι δημοφιλές επειδή είναι καλά προσαρμοσμένο για την ενίσχυση της τάσης,
ιδιαίτερα στις χαμηλές συχνότητες. Είναι κατάλληλο για την ενίσχυση των σημάτων ήχου,
για παράδειγμα. Εάν έχουμε ένα μικρό σήμα εισόδου 1.5Vpp (κορυφή σε κορυφή), θα
μπορούσε να to ενισχύσει σε μια πολύ υψηλότερη τάση χρησιμοποιώντας ένα κύκλωμα
χαμηλής πολυπλοκότητας. Μία ιδιορρυθμία του κοινού εκπομπού, όμως, είναι ότι
αντιστρέφει το σήμα εισόδου κατά 180ο.
Αν συνδέσουμε το pin του συλλέκτη σε μια κοινή τάση, χρησιμοποιήσουμε τη βάση ως
είσοδο, και τον εκπομπό ως έξοδο, έχουμε ένα κύκλωμα κοινού συλλέκτη. Αυτή η
διαμόρφωση είναι επίσης γνωστή ως ακόλουθος εκπομπού. Ο κοινός συλλέκτης δεν κάνει
καμία ενίσχυση τάσης (στην πραγματικότητα, η τάση εξόδου θα είναι 0.6V χαμηλότερη από
την τάση εισόδου). Για το λόγο αυτό, το κύκλωμα αυτό μερικές φορές ονομάζεται
ακόλουθος τάσης. Αυτό το κύκλωμα έχει μεγάλες δυνατότητες ως ενισχυτής ρεύματος.
Εκτός από αυτό, η υψηλή απολαβή ρεύματος σε συνδυασμό με την αύξηση της τάσης
καθιστά αυτό το κύκλωμα μία πολύ καλή επιλογή για εφαρμογές που απαιτείται μεγάλο
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ρυθμιστικό τάσης. Ένα ρυθμιστικό τάσης αποτρέπει ένα κύκλωμα φορτίου από το να
παρεμβαίνει ανεπιθύμητα με το κύκλωμα οδήγησης.
Σε έναν κοινό ενισχυτή βάσης, ο εκπομπός είναι είσοδος και ο συλλέκτης έξοδος, ενώ η
βάση είναι κοινή και στα δύο. Είναι ένας αξιοπρεπής ενισχυτής τάσης, και το ρεύμα εισόδου
είναι περίπου ίσο με αυτό της εξόδου (στην πραγματικότητα το ρεύμα εισόδου είναι ελαφρώς
μεγαλύτερο από της εξόδου). Το κύκλωμα κοινής βάσης λειτουργεί καλύτερα ως ρυθμιστής
ρεύματος. Μπορεί να πάρει ένα ρεύμα εισόδου με μια χαμηλή αντίσταση εισόδου, και να
παραδώσει σχεδόν το ίδιο ρεύμα σε μια υψηλότερη αντίσταση εξόδου.

Εικόνα 14: Πίνακας σύγκρισης ενισχυτών τρανζίστορ με κοινό το ένα άκρο.

Η σύνδεση darlington αποτελεί πολύ καλή τεχνική για εφαρμογές που απαιτείται ενίσχυση
ρεύματος, αφού προσφέρει κέρδος της τάξης του β2 σε σχέση με β που είναι σε ένα
μεμονωμένο τρανζίστορ.
Ένα διαφορικός ενισχυτής αφαιρεί δύο σήματα εισόδου και
ενισχύει αυτή τη διαφορά. Είναι ένα κρίσιμο μέρος των
κυκλωμάτων ανάδρασης, όπου η είσοδος συγκρίνεται με την
έξοδο, για να παραχθεί μια μελλοντική έξοδος. Αυτό το
κύκλωμα καλείται επίσης ζευγάρι μακράς ουράς. Είναι ένα
ζεύγος κυκλωμάτων κοινού εκπομπού που συγκρίνονται
μεταξύ τους για να παράξουν μία διαφορική έξοδο. Δύο
είσοδοι εφαρμόζεται στις βάσεις των τρανζίστορ και η
έξοδος είναι μία διαφορική τάση στα άκρα των δύο
συλλεκτών. Όταν η Vin+ είναι μεγαλύτερη από την Vin- η
τάση εξόδου έχει την ίδια πολικότητα με την είσοδο, ενώ
όταν ισχύει το αντίστροφο, αντιστρέφεται και η έξοδος. Γι’
αυτό το λόγο η Vin+ ονομάζεται μη-αναστρέφουσα είσοδος
(non-inverting input) και η Vin- αναστρέφουσα είσοδος
(inverting input). Σε ορισμένες εφαρμογές χρησιμοποιείται
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μόνο η αναστρέφουσα είσοδος και η μη-αναστρέφουσα συνδέεται με τη γείωση. Η εξίσωση
της τάσης εξόδου είναι Vout = Av(Vin+ - Vin-), όπου Av το κέρδος τάσης.
Όπως είναι αναμενόμενο υπάρχει πληθώρα ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (integrated circuits
- IC) που χρησιμοποιούνται για ενίσχυση σημάτων, μέσα στα οποία κυριαρχούν τα
τρανζίστορ. Συνδυασμένοι μέθοδοι από τις προαναφερθείσες τεχνικές έχουν αναπτυχθεί με
σκοπό την επίτευξη πολύ υψηλών κερδών. Αποτελούν μία πολύ καλή λύση ιδιαίτερα σε
περιπτώσεις που η πολυπλοκότητα του κυκλώματος αρχίζει να επιδρά και στην απόδοσή του.
Σημαντικό πρόβλημα με τη χρήση των τρανζίστορ, αλλά και όλων των ηλεκτρονικών
κυκλωμάτων, είναι η παρουσία θορύβου (noise). Με τον όρο θόρυβο εννοούμαι μία τυχαία
διακύμανση σε ένα ηλεκτρονικό σήμα. Ο θόρυβος που παράγεται από ηλεκτρονικές
συσκευές ποικίλλει σημαντικά, δεδομένου ότι μπορεί να παραχθεί ως αποτέλεσμα πολλών
διαφορετικών επιδράσεων. Ο θερμικός θόρυβος (thermal noise) είναι αναπόφευκτος σε μη
μηδενική θερμοκρασία, σύμφωνα με το θεώρημα διακύμανσης-απορρόφησης, ενώ άλλα είδη
θορύβου εξαρτώνται κυρίως από τον τύπο της συσκευής, όπως ο θόρυβος Poisson
(shot/Poisson noise) όπου απαιτείται η χρήση φράγματος δυναμικού, ή από την ποιότητα
κατασκευής και τα ελαττώματα των ημιαγωγών που χρησιμοποιούνται στο κύκλωμα, όπως
διακυμάνσεις αγωγιμότητας.

1.2.6.2

Φίλτρα

Στην επεξεργασία σήματος, ένα φίλτρο είναι μια συσκευή ή διαδικασία που αφαιρεί κάποια
ανεπιθύμητα συστατικά ή χαρακτηριστικά από ένα σήμα. Το καθοριστικό χαρακτηριστικό
των φίλτρων είναι η πλήρης ή μερική καταστολή κάποια πτυχή του σήματος. Τις
περισσότερες φορές, αυτό σημαίνει αφαίρεση κάποιων συχνοτήτων και όχι κάποιων άλλων,
προκειμένου να κατασταλούν σήματα παρεμβολής, καθώς και η μείωση του θορύβου στο
υπόβαθρο. Ωστόσο, τα φίλτρα δεν ενεργούν αποκλειστικά στο πεδίο των συχνοτήτων,
ιδιαίτερα στον τομέα της επεξεργασίας εικόνας όπου υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι για το
φιλτράρισμα. Συσχετίσεις μπορούν να αφαιρεθούν για ορισμένα συστατικά μιας συχνότητας
και όχι για άλλες χωρίς να χρειάζεται να δρουν στο πεδίο των συχνοτήτων.
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές βάσεις της ταξινόμησης των φίλτρων και αυτές
επικαλύπτονται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Δεν υπάρχει απλή ιεραρχική κατάταξη.
Φίλτρα μπορεί να είναι:







γραμμικά ή μη-γραμμικά
χρονικά αναλλοίωτα ή χρονικά μεταβλητά. Εάν το φίλτρο λειτουργεί σε ένα
χωρικό πεδίο τότε ο χαρακτηρισμός είναι ο χωρικά αναλλοίωτα.
αιτιατά ή μη- αιτιατά: ανάλογα αν η τωρινή έξοδος εξαρτάται ή όχι από
«μελλοντικές» εισόδους, Φυσικά, για τα σήματα που σχετίζονται με το χρόνο και
υποβάλλονται σε επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο όλα τα φίλτρα είναι αιτιατά.
αναλογικά ή ψηφιακά
διακριτού χρόνου (δείγμα) ή συνεχούς χρόνου
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παθητικού ή ενεργητικού τύπου φίλτρα συνεχούς χρόνου
άπειρης κρουστικής απόκρισης (infinite impulse response - IIR) ή πεπερασμένης
κρουστικής απόκρισης (finite impulse response - FIR) διακριτού χρόνου.

Ορισμένοι συγκεκριμένοι όροι χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν και να ταξινομήσουν
γραμμικά φίλτρα:
 Η απόκριση συχνότητας μπορεί να ταξινομηθεί σε ένα αριθμό διαφορετικών
κυματομορφών (bandforms) που περιγράφουν ποιες ζώνες συχνοτήτων επιτρέπει το
φίλτρο να περάσουν (passband) και ποιες απορρίπτει (stopband):
 Χαμηλοπερατά φίλτρα - Οι χαμηλές συχνότητες περνάνε, οι υψηλές συχνότητες
εξασθενούνται.
 Υψηλοπερατά φίλτρα - Οι υψηλές συχνότητες περνάνε, οι χαμηλές συχνότητες
εξασθενούνται.
 Ζωνοπερατά φίλτρα - μόνο συχνότητες σε μία ζώνη συχνοτήτων επιτρέπονται να
περάσουν.
 Ζωνοφρακτικά φίλτρα - μόνο συχνότητες σε μια ζώνη συχνοτήτων
εξασθενούνται.
 Φίλτρα Notch - απορρίπτεται μόνο μία συγκεκριμένη συχνότητα, αποτελεί ένα
ακραίο ζωνοφρακτικό φίλτρο.
 Φίλτρα Comb- έχουν πολλαπλές κανονικά κατανεμημένες επιτρεπόμενες
συχνότητες, δίνοντας στην κυματομορφή την εμφάνιση μίας χτένας.
 Ολοπερατό φίλτρο - όλες οι συχνότητες περνάνε, αλλά η φάση της εξόδου είναι
τροποποιημένη.

Εικόνα 15: Bandforms των διαφόρων γραμμικών φίλτρων.
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 Συχνότητα αποκοπής είναι η συχνότητα πέραν της οποίας το φίλτρο δεν θα περάσει
τα σήματα. Μετριέται συνήθως σε μια συγκεκριμένη εξασθένηση όπως 3 dB.
 Το Roll-off είναι ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνεται η εξασθένηση πέρα από τη
συχνότητα αποκοπής.
 Η ζώνη μετάβασης, η (συνήθως στενή) ζώνη συχνοτήτων μεταξύ μιας ζώνης
διέλευσης και μίας αποκοπής.
 Κυματισμός είναι η διακύμανση της απώλειας παρεμβολής του φίλτρου στη ζώνη
διέλευσης.
 Η τάξη ενός φίλτρου είναι ο βαθμός του προσεγγιστικού πολυωνύμου και σε
παθητικά φίλτρα αντιστοιχεί στον αριθμό των στοιχείων που απαιτούνται για να
κατασκευαστεί. Η αύξηση της τάξης αυξάνει το roll-off και φέρνει το φίλτρο πιο
κοντά στην ιδανική απόκριση.

1.3 Παρόμοιες προσπάθειες
Κατά καιρούς έχουν γίνει διάφορες αξιόλογες προσπάθειες με συσκευές υποβοήθησης για
άτομα με μειωμένες ικανότητες εξαιτίας νευρολογικών ή και άλλων προβλημάτων.
Παρακάτω παρουσιάζουμε ενδεικτικά κάποιες περιπτώσεις από τη διεθνή βιβλιογραφία για
να δείξουμε τη σημαντικότητά τους, το γενικό σενάριο και πιθανώς τις ελλείψεις που
υπάρχουν στον τομέα.

Από το 1997, ο Stephen Hawking επικοινωνεί με το
υπολογιστικό σύστημα που βασίζεται, χορηγείται και
παρέχεται από την Intel® Corporation. Ένας
υπολογιστής ταμπλέτα (tablet) που τοποθετείται στο
βραχίονα της αναπηρικής καρέκλας του, τροφοδοτείται
από μπαταρίες της αναπηρικής καρέκλας, παρόλο που η
εσωτερική μπαταρία του tablet θα κρατήσει τον
υπολογιστή που εκτελεί εάν είναι απαραίτητο.
Η κύρια διασύνδεση του με τον υπολογιστή είναι μέσω ενός προγράμματος ανοιχτού κώδικα
που ονομάζεται Assistive Context-Aware Toolkit (ACAT), γραμμένο από την Intel. Αυτό
παρέχει ένα πληκτρολόγιο λογισμικού στην οθόνη, ενώ ένας δρομέας σαρώνει αυτόματα σε
αυτό το πληκτρολόγιο ανά γραμμή ή ανά στήλη. Μπορεί να επιλέξει ένα χαρακτήρα
κινώντας το μάγουλό του για να σταματήσει το δρομέα. Η κίνηση του μάγουλου του
ανιχνεύεται από ένα διακόπτη υπέρυθρων που είναι τοποθετημένη στα γυαλιά του. Αυτός ο
διακόπτης είναι η μόνη διεπαφή του με τον υπολογιστή. Το ACAT περιλαμβάνει έναν
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αλγόριθμο πρόβλεψης λέξεων που παρέχεται από τη SwiftKey, εκπαιδευόμενο από βιβλία
και διαλέξεις του, γι’ αυτό συνήθως έχει μόνο να πληκτρολογήσει το πρώτο ζευγάρι των
χαρακτήρων πριν να επιλέξει ολόκληρη τη λέξη. Όταν δημιουργήσει μια πρόταση, μπορεί να
το στείλει στο συνθέτη ομιλίας μου. Μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα ξεχωριστό συνθεσάιζερ,
φτιαγμένο από τη Speech Plus. Είναι το καλύτερο που έχει ακούσει, αν και αυτό του δίνει
μια προφορά που έχει περιγραφεί ποικιλοτρόπως ως σκανδιναβική, αμερικάνικη ή
σκωτσέζικη.
Μέσω του ACAT μπορεί επίσης να ελέγξει το ποντίκι στα Windows. Αυτό μου επιτρέπει να
λειτουργούν ολόκληρο τον υπολογιστή μου. Μπορεί να ελέγξει το email του
χρησιμοποιώντας το e-mail client Eudora, να σερφάρει στο διαδίκτυο με τη χρήση του
Firefox, ή να γράψει διαλέξεις χρησιμοποιώντας το Microsoft Word. Ο τελευταίος
υπολογιστής του από την Intel περιλαμβάνει επίσης μια κάμερα που μπορεί να
χρησιμοποιήσει με το Skype για να κρατάει επαφή με τους φίλους του. Μπορεί να εκφράσει
πολλά μέσα από τις εκφράσεις του προσώπου του σε όσους τον ξέρουν καλά, δηλώνει.
Μπορεί επίσης να δώσει διαλέξεις. Γράφει τη διάλεξη εκ των προτέρων και στη συνέχεια την
αποθηκεύει στο δίσκο. Στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα μέρος του λογισμικού
ACAT που ονομάζεται Lecture Manager για να το στέλνει στο συνθέτη ομιλίας μια
παράγραφο τη στιγμή. Δουλεύει αρκετά καλά και μπορεί να δοκιμάσει τη διάλεξη και να τη
διορθώσει πριν την δώσει.
Ψάχνει νέες υποστηρικτικές τεχνολογίες και έχει πειραματιστεί με την παρακολούθηση των
ματιών (eye tracking) και τις διασυνδέσεις του εγκεφάλου που ελέγχονται για να
επικοινωνήσει με τον υπολογιστή του. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι λειτουργούν καλά για
τους άλλους ανθρώπους, ακόμα βρίσκει το μάγουλό του πιο λειτουργικό ως διακόπτη, πιο
εύκολο και λιγότερο κουραστικό.

Εικόνα 16: Η συσκευή υποβοήθησης ACAT του Stephen Hawking.
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Επιπρόσθετα, πρόοδοι στην κινητή τεχνολογία έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση του «έξυπνου
κινητού» (smartphone), μία νέα κατηγορία συσκευών με πιο προηγμένα χαρακτηριστικά
συνδεσιμότητας που το έχουν καταστήσει απαραίτητο στην καθημερινότητά μας. Τα
smartphones είναι εξοπλισμένα με συγκριτικά προηγμένες υπολογιστικές δυνατότητες, με
αισθητήρες GPS (global positioning system) και άλλους αισθητήρες, όπως αδρανειακή
μονάδα μέτρησης (inertial measurement unit – IMU) και πιο πρόσφατα μαγνητόμετρα
(magnetometer) και βαρόμετρα (barometer), οι οποίοι μπορούν να βρεθούν σε πληθώρα
φορητών συσκευών παρακολούθησης ηλεκτρονικής υγείας (wearable ambulatory monitors
WAMs). Σαν αποτέλεσμα αλγόριθμοι που αρχικά απευθύνονταν σε WAMs, όπως μετρητές
βημάτων, υπολογιστές φυσικής κατάστασης, μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν και από τα
smartphones. Οι αλγόριθμοι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κλινικούς ιατρούς για
να βελτιώσουν ή να διατηρήσουν την ευημερία πληθυσμών που είναι σε ρίσκο πτώσης ή
υποφέρουν από χρόνιες ασθένειες που η εξέλιξή τους είναι συνδεδεμένη με μείωση της
κίνησης και της κινητικότητας του ασθενούς. Εφαρμογές όπου υπολογίζεται η κλίση του
χρήστη έχουν αναπτυχθεί, για να προβλέπουν πιθανές πτώσεις, αλλά ακόμη και για να
λαμβάνουν καθημερινά ασύρματα δεδομένα όπως καρδιογράφημα, πίεση και άλλες
μετρήσεις.

Εικόνα 17: Δεδομένα από αισθητήρες των μικρο-ηλεκτρο-μηχανολογικών συστημάτων (MEMS)
ενός smartphone. Τα επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο και μαγνητόμετρο παράγουν σήματα στους τρεις
ορθογωνικούς άξονες: x (μπλε), y (κόκκινο), z (πράσινο). Η κατακόρυφη ροζ γραμμή που
παρουσιάζεται σε όλα τα γραφήματα υποδηλώνει τη χρονικό σημείο όπου ένας ηλικιωμένος
ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι ενώ ένα smartphone είναι τοποθετημένο στην τσέπη του παντελονιού του.
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Η δυσκολία στην κινητικότητα είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των νευρολογικών
ασθενειών και η έλλειψη της κίνησης είναι η δραστηριότητα της καθημερινής ζωής στην
οποία οι ασθενείς δίνουν τη μεγαλύτερη αξία. Ο αντίκτυπος για τους ασθενείς είναι
τεράστιος, με αρνητικές συνέπειες στη συμμετοχή τους σε κοινωνικές, επαγγελματικές, και
ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Στην τρέχουσα κλινική πρακτική η αποκατάσταση της
βάδισης με ρομποτική συσκευή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος
αποκατάστασης. Η ρομποτική θεραπεία περιλαμβάνει τη χρήση μιας συσκευής ρομπότ
εξωσκελετού ή τελεστική συσκευή για να βοηθήσει
τον ασθενή στην επανεκπαίδευση για συντονισμό των
κινήσεων, εστιασμένο στην επαναλαμβανόμενη
εξάσκηση. Ο εξωσκελετός, ως βοηθητική συσκευή,
είναι επίσης ένας εξωτερικός δομικός μηχανισμός με
αρθρώσεις και συνδέσμους που αντιστοιχούν σε
εκείνους του ανθρώπινου σώματος. Αυτά τα ρομπότ
χρησιμοποιούν κοινές τροχιές του συνόλου του κύκλου
βάδισης
και
προσφέρουν
έναν
ομοιόμορφο
(περισσότερο ή λιγότερο) δύσκαμπτο έλεγχο κατά
μήκος αυτής της τροχιάς. Σε αυτόν τον τομέα ο νέος
εξωσκελετός ReWalk (Argo Medical Technologies
Ltd) αναπτύχθηκε για να έχει μια εναλλακτική λύση
κινητικότητας από την αναπηρική καρέκλα και
αποκατάστασης για τα άτομα με σοβαρά προβλήματα
με τα πόδια, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να σταθούν,
να περπατήσουν, να ανέβουν/κατέβουν σκάλες και
περισσότερα. Το ρομπότ με βάση μια συσκευή με
πλατφόρμα που τοποθετείται σε ένα σύστημα
μετάδοσης διπλής μανιβέλας και γρανάζια. Εναλλακτικές λύσεις για ενεργοποίηση του
εξωσκελετού είναι συσκευές που χρησιμοποιούν κινητά footplates με τα οποία είναι
συνδεδεμένα τα πόδια του ασθενούς. Όλες οι συσκευές περιλαμβάνουν κάποια μορφή
υποστήριξης του σωματικού βάρους. Οι στόχοι στον τομέα περιλαμβάνουν: την ανάπτυξη
εφαρμόσιμων τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα από τους ασθενείς,
τους θεραπευτές και τους κλινικούς γιατρούς, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των
θεραπευτικών μεθόδων κλινικού γιατρού και περισσότερη ευκολία των δραστηριοτήτων
στην καθημερινή ζωή των ασθενών.

Το σύνδρομο Congenital Central Hypoventilation είναι μια γενετική ασθένεια που
χαρακτηρίζεται από κυψελιδικό πρόβλημα οξυγόνωσης και αυτόνομη απορρύθμιση. Οι
ασθενείς έχουν δυσκολία στην αναπνοή, ειδικά κατά τη διάρκεια του ύπνου, με αποτέλεσμα
ασφυξίας που μπορεί να οδηγήσει σε νευρολογικές βλάβες και θάνατο. Ως εκ τούτου,
χρειάζονται μηχανικούς αναπνευστήρες, που παρέχουν επαρκή ανταλλαγή αέρα, και παλμόοξύμετρα που παρακολουθούν την συγκέντρωση της οξυ-αιμοσφαιρίνης στο αίμα. Λόγω των
περιορισμών όσον αφορά τις κατ' οίκον υποβοηθητικές συσκευές, η παρουσία ενός
φροντιστή απαιτείται όλη τη νύχτα. Επί του παρόντος, τα μόνα συστήματα συναγερμού που
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υπάρχουν είναι αυτά που ενσωματώνονται στους ανεμιστήρες και τα συστήματα
παρακολούθησης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μπορεί να εμφανιστούν πολλαπλοί ψευδείς
συναγερμοί, διακόπτοντας τον ύπνο και προκαλώντας άγχος. Σε έρευνα περιεγράφηκε μια
βοηθητική συσκευή που αποκτά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από ένα παλμό-οξύμετρο,
παρέχει μια πολυαισθητηριακή διέγερση, αν ο κορεσμός σε οξυγόνο πέφτει κάτω από ένα
ορισμένο όριο, και ξυπνά τον ασθενή αν η υποξία είναι σοβαρή. Δοκιμές σε υγιή άτομα
έχουν δείξει ότι η συσκευή εγγυάται ταχείες αφυπνίσεις, με ένα διεγέρτη που εξαρτάται από
την αποτελεσματικότητα, και ότι αυτό δεν επηρεάζει την αποδοτικότητα του ύπνου. Ο
σκοπός της συσκευής είναι να καθοριστεί ένα ομαλό ξύπνημα εάν επιμένουν ήπιες συνθήκες
υποξίας, και για να εξασφαλιστεί η ταχεία αφύπνιση όταν εμφανίζεται μια σοβαρή υποξία,
μειώνοντας τους ψευδείς συναγερμούς, βελτιώνοντας την ποιότητα του ύπνου και την
αύξηση της αυτάρκειας των ασθενών.

Ο σκοπός μιας άλλης μελέτης ήταν να δειχθεί, μέσα από δοκιμές με υγιείς εθελοντές, η
σκοπιμότητα των πιθανών συσκευών υποβοήθησης σε άτομα με νευρολογικές διαταραχές
μέσω μιας φορητής υποστηρικτικής τεχνολογίας για τα άνω άκρα (UE). Για το σκοπό αυτό
επιλέχθηκε το πρόγραμμα ώστε να μπορούν να πίνουν ανεξάρτητοι ένα ποτήρι νερό,
δεδομένου ότι είναι μια από τις πιο βασικές και ζωτικής σημασίας δραστηριότητες της
καθημερινής ζωής και που δεν είναι δυστυχώς δυνατόν να επιτευχθούν από τα άτομα που
επλήγησαν σοβαρά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Για να επιτευχθεί ο στόχος της μελέτης αυτής
παρουσιάστηκε ένα φορητό σύστημα που αποτελείται από έναν νέο ελαφρύ Ρομποτικό
Βραχίονα Όρθωσης (RAO), ένα σύστημα Λειτουργικής Ηλεκτρικής Διέγερσης (FES) και μια
απλή ασύρματη διεπαφή εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI). Αυτό το σύστημα είναι σε θέση να
επεξεργαστεί σήματα από ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG) και να τις μετουσιώσει σε
κινήσεις του κατεστραμμένου βραχίονα. Πέντε υγιείς εθελοντές συμμετείχαν σε αυτή τη
μελέτη και τους ζητήθηκε να προσομοιώσουν τα συμπτώματα των ασθενών με εγκεφαλικό
επεισόδιο χωρίς εκούσιο έλεγχο του χεριού και του βραχίονα τους. Η εγκατάσταση έχει
σχεδιαστεί όπως οι θεληματικές κινήσεις του UE των υγιών εθελοντών που δεν επηρεάζει
την αξιολόγηση της προτεινόμενης υποβοήθησης του συστήματος. Το πρόγραμμα της πόσης
χωρίστηκε σε έντεκα φάσεις από τα οποία επτά εκτελέστηκαν με βάση την ανίχνευση
σημάτων EEG μέσω της BCI. Ο χρήστης καλείται να φανταστεί UE κίνηση που σχετίζεται
με τη συγκεκριμένη φάση του έργου θα επικουρείται. Η φάση άρχιζε μόλις εντοπιστεί από
την BCI. Κάθε φάση στη συνέχεια τερματιζόταν όταν η BCI ανιχνεύει τους εθελοντές να
σφίγγουν τα δόντια τους. Το πρόγραμμα της πόσης ολοκληρώθηκε από όλους τους πέντε
συμμετέχοντες με μέσο χρόνο 127 δευτερολέπτων με τυπική απόκλιση 23 δευτερόλεπτα. Οι
στοιχειώδεις κινήσεις επέκτασης και κάμψης του αγκώνα ήταν οι κύριοι περιοριστικοί
παράγοντες για την ολοκλήρωση αυτού του έργου γρηγορότερα. Το BCI μαζί με τις
θεληματικές κινήσεις εξαρτάται επίσης από το ρυθμό των χρηστών, εξ ου και η αισθητή
απόκλιση από το μέσο όρο του χρόνου. Μέσα από τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν με
υγιείς εθελοντές, η μελέτη αυτή έδειξε ότι το προτεινόμενο σύστημά έχει τη δυνατότητα για
επιτυχή παροχή βοήθειας σε άτομα με νευρολογικές διαταραχές και με μερική παράλυση από
εγκεφαλικό επεισόδιο να πίνουν ανεξάρτητοι από ποτήρι.
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Εικόνα 18: Πειραματική εγκατάσταση. Το πλήρες σύστημα αποτελείται από ένα EEG, FES, και
RAO. Πρόσθετα όργανα μέτρησης περιλαμβάνουν ένα προσαρμοσμένο γάντι, φοριέται στο δεξί χέρι
και ένα γυροσκόπιο που συνδέονται με το άνω τμήμα του βραχίονα.

Η έρευνα αυτή περιγράφει τη λογική, πρώιμου σταδίου ανάπτυξη, και την αρχική ανθρώπινη
εφαρμογή των νευρικών συστημάτων διεπαφής (NIS) για ανθρώπους με παράλυση. NIS
είναι οι αναδυόμενες ιατρικές συσκευές σχεδιασμένες ώστε να επιτρέπουν στα άτομα με
παράλυση να λειτουργούν βοηθητικές τεχνολογίες ή να επαναλειτουργούν μυς βασισμένοι
σε ένα σήμα εντολής που λαμβάνεται απευθείας από τον εγκέφαλο. Τέτοια συστήματα
απαιτούν την ανάπτυξη αισθητήρων για την ανίχνευση σημάτων του εγκεφάλου,
αποκωδικοποιητές να μετατρέψουν τη δραστηριότητα των νευρικών σημάτων σε μια
χρήσιμη εντολή, και μια διεπαφή για τον χρήστη. Εξετάστηκαν πρώτα αποτελέσματα
πιλοτικής δοκιμής μιας NIS που βασίζεται σε έναν ενδοκρανιακό μικροηλεκτροδιακό
αισθητήρα που οδηγούν σήματα ελέγχου από το φλοιό. Εξετάστηκαν τα πρόσφατα ευρήματα
που δείχνουν, αφενός, ότι οι νευρώνες που ασχολούνται με τις κινήσεις πρόθεσης επιμένουν
χρόνια στο φλοιό μετά από τραυματισμό ή ασθένεια στο σύστημα, και δεύτερον, ότι τα
σήματα που προέρχονται από το φλοιό μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με
παράλυση για να λειτουργούν μια σειρά από συσκευές. Χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη της
NIS που είναι υποσχόμενη ως μια χρήσιμη νέα νευροτεχνολογία για τα άτομα με
περιορισμένη κινητική λειτουργία ή επικοινωνία. Συζητούνται επίσης επιπλέον δυνατότητες
για νευρωνικούς αισθητήρες για να χρησιμοποιηθούν στη διάγνωση και τη διαχείριση των
διαφόρων νευρολογικών καταστάσεων και ως ένας νέος τρόπος για να γίνει γνωστή η
λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου.
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Η Gaze-based υποστηρικτική τεχνολογία (που βασίζεται στο βλέμμα AT) έχει τη δυνατότητα
να προσφέρει στα παιδιά που πλήττονται από σοβαρές σωματικές βλάβες, ευκαιρίες για
επικοινωνία και δραστηριότητες. Αυτή η μελέτη είχε σκοπό να εξεταστούν οι αλλαγές στην
απόδοση του βλέμματος των ματιών με την πάροδο του χρόνου (χρόνος στην εργασία και
ακρίβεια) σε παιδιά με σοβαρές σωματικές βλάβες, χωρίς ικανότητα ομιλίας,
χρησιμοποιώντας το βλέμμα βασισμένο σε ΑΤ. Μια διαχρονική μελέτη πριν και μετά την
κατασκευή διεξήχθη στα 10 παιδιά (ηλικίας 1-15 ετών) με σοβαρές σωματικές βλάβες, τα
οποία ήταν αρχάρια στο gaze-based AT κατά την έναρξη. Στη συνέχεια, όλα τα παιδιά
χρησιμοποίησαν το βλέμμα στις καθημερινές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της μελέτης.
Ένα λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση του χρόνου στην
εργασία και την ακρίβεια με την επιλογή με τα μάτια των στόχων από την οθόνη, και τις
δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν με τα παιδιά κατά την έναρξη, μετά από 5 μήνες, 9-11
μήνες, και μετά από 15-20 μήνες. Ευρήματα έδειξαν ότι τα παιδιά βελτιώθηκαν σε χρόνο
στην εργασία μετά από 5 μήνες και έγιναν πιο ακριβή στην επιλογή των στόχων μετά από
15-20 μήνες. Αυτή η μελέτη δείχνει ότι αυτά τα παιδιά με σοβαρές σωματικές βλάβες, τα
οποία δεν ήταν σε θέση να μιλήσουν, θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους με το
βλέμμα των ματιών. Ωστόσο, τα παιδιά χρειάζονταν χρόνο για εξάσκηση σε μακροπρόθεσμη
βάση για να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για ανάπτυξη γρήγορης και ακριβής
απόδοσης με το βλέμμα.
Διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή (BCIs) παρέχουν επικοινωνία που
είναι ανεξάρτητη από τον έλεγχο των μυών, και μπορεί να είναι
ιδιαίτερα σημαντική για τα άτομα με σοβαρή νευρομυϊκή νόσο, τα
οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα κλασικά μονοπάτια
επικοινωνίας ή άλλες βοηθητικές τεχνολογίες. Έχει προηγουμένως
δειχθεί ότι τα άτομα με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS)
μπορεί να χρησιμοποιήσουν επιτυχώς το BCI εφόσον όλα τα άλλα
μέσα της ανεξάρτητης επικοινωνίας έχουν αποτύχει. Η βιβλιογραφία
του BCI έχει υποστηρίξει ότι οι επιζώντες από εγκεφαλικό επεισόδιο
μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τη χρήση του BCI. Αυτή η
μελέτη χρησιμοποίησε ένα σύστημα ορθογραφίας P300-based eventrelated potential. Αυτή η μελέτη καταδεικνύει ότι ένα άτομο
περιορισμένο εξαιτίας εγκεφαλικού επεισοδίου (locked-in σύνδρομο)
ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσουν ένα μη επεμβατικό BCI να
επικοινωνούν θεληματικά με μηνύματα. Πάνω από ένα χρονικό
διάστημα 13 μηνών, ο συμμετέχων ήταν σε θέση να λειτουργήσει με
επιτυχία το σύστημα κατά τη διάρκεια 40 από 62 ηχογραφήσεις. Ήταν
σε θέση να διευκρινίσει επακριβώς τα λόγια που παρέχονται από τον
πειραματιστή και να ξεκινήσει διάλογο με την οικογένειά του. Τα
αποτελέσματα σε γενικές γραμμές δείχνουν ότι η χρήση του BCI
μπορεί να είναι επωφελής για τα άτομα με locked-in σύνδρομο.
Άτομα με προβλήματα όρασης έχουν δυσκολία πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με τα
δημόσια συστήματα μεταφορών. Πολλά συστήματα έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν
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άτομα με προβλήματα όρασης και τυφλούς ανθρώπους να χρησιμοποιούν το λεωφορείο της
πόλης. Τα περισσότερα συστήματα παρέχουν μόνο μονόδρομη επικοινωνία και απαιτούν
υψηλό κόστος και πολύπλοκο εξοπλισμό. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να μειωθούν οι
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με προβλήματα όρασης κατά τη λήψη λεωφορείων
της πόλης, χρησιμοποιώντας ένα διαδραστικό σύστημα ασύρματης επικοινωνίας. Το
σύστημα αποτελείται από μια μονάδα του χρήστη και μια μονάδα στο λεωφορείο για να
διαπιστωθεί άμεση μία-προς-μία σύνδεση. Όταν ο χρήστης εισάγει 4-ψήφιο αριθμό, η
μονάδα του χρήστη στέλνει αμέσως τις πληροφορίες. Εάν η μονάδα στο λεωφορείο λάβει την
αντιστοίχιση αριθμού λεωφορείων, βουίζει και η προειδοποίηση LED αναβοσβήνει για να
ειδοποιήσει τον οδηγό του λεωφορείου ότι κάποιος περιμένει να επιβιβαστεί σε αυτό.
Δοκιμές χρήστη διεξήχθησαν από δύο άτομα με προβλήματα όρασης σε μια προσομοίωση
οχήματος και ένα λεωφορείο στην πόλη. Το ποσοστό επιτυχίας της διαδραστικής ασύρματης
επικοινωνίας, με την αναγνώριση της άφιξης του λεωφορείου και την επιβίβαση στο σωστό
λεωφορείο έφτασε το 100% σε όλες τις δοκιμές. Το διαδραστικό σύστημα ασύρματης
επικοινωνίας είναι μια συσκευή έγκυρη και χαμηλού κόστους για ενίσχυση ατόμων με
προβλήματα όρασης να χρησιμοποιούν τα λεωφορεία της πόλης με ασφάλεια.

Εικόνα 19: (Αριστερά) Μηχάνημα λεωφορείου, (δεξιά) μηχάνημα χρήστη.

Σε επόμενο project, προτείνεται μια διεπαφή ανθρώπου-μηχανής με την έννοια της "blink
control". Η διεπαφή ανθρώπου-μηχανής εφαρμόζεται σε μια βοηθητική συσκευή, δηλαδή
"ριπή σάρωση πληκτρολογίου ", το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις σοβαρές σωματικές
αναπηρίες και τα άτομα που πάσχουν από παθήσεις των νευρώνων ή σοβαρή εγκεφαλική
παράλυση. Το σήμα του ψευδοηλεκτρομυογραφήματος (EMG) ανοιγοκλείνει τα μάτια θα
μπορούσε να αποκτηθεί φορώντας ένα ακουστικό Bluetooth με έναν αισθητήρα στο μέτωπο
και τους άλλους τρεις στο αριστερό αυτί του χρήστη. Μέσα από μια συνειδητή αναλαμπή,
μια σαφής και άμεση μεταβολή θα διαμορφωθεί στο σήμα του ψευδό EMG από το μέτωπο
των χρηστών. Η εμφάνιση αυτής της παραλλαγής στο σήμα μπορεί να ανιχνευθεί και να
φιλτραριστεί από αλγορίθμους που προτείνονται, που ενεργεί σαν ένα έναυσμα για να
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ενεργοποιηθούν οι ενσωματωμένες λειτουργίες στο πληκτρολόγιο σάρωσης. Ο σοβαρά
σωματικά και οπτικά ανάπηρος στη συνέχεια μπορεί να λειτουργήσει το προτεινόμενο
σχέδιο απλά αναβοσβήνοντας τα μάτια του και έτσι επικοινωνεί με τον έξω κόσμο.

1.4 Παρουσίαση του project
Η διπλωματική αυτή αναπτύχθηκε με σκοπό τη δημιουργία μιας συσκευής υποβοήθησης, για
άτομα με σοβαρές νευρολογικές παθήσεις. Η ομάδα ατόμων που είχαμε ως άξονα μελέτης
είναι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας (MS), όμως η συσκευή μας μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από ένα μεγαλύτερο σύνολο παθόντων από νευρολογικές ασθένειες.
Η λογική της συσκευής είναι να γίνεται χρήση των εγκεφαλικών παλμών, που οι ασθενείς
έχουν ακόμα σε πλήρη λειτουργία ακόμα και σε πιο τελευταία στάδια, και με την
αποκωδικοποίηση και επεξεργασία των σημάτων αυτών να μπορεί να επιτευχθεί επικοινωνία
του χρήστη με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου υπό άλλες συνθήκες θα ήταν απίθανο,
αφού δεν έχουν κινητικότητα στα άκρα τους. Με χρήση κατάλληλων ηλεκτροδίων
τοποθετημένων σε επιστημονικά μελετημένες θέσεις, λαμβάνεται η εγκεφαλική κίνηση και
έπειτα το σήμα περνάει από το κύκλωμα ενίσχυσης, αλλά και φίλτρων, ούτος ώστε να είναι
επεξεργάσιμο από τη μονάδα μετατροπής του αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, δηλαδή στην
περίπτωσή μας τον μικροεπεξεργαστή Arduino. Αξίζει να σημειωθεί, ότι προκειμένου τα
ηλεκτρόδια να είναι, αλλά και να παραμένουν στις σωστές θέσεις, με τη χρήση ενός
τρισδιάστατου εκτυπωτή CubeX, εκτυπώσαμε ένα κράνος ειδικά σχεδιασμένο για τη χρήση
αυτή. Το τελικό σήμα εισέρχεται στο Arduino από όπου και μπορούμε να το επεξεργαστούμε
περαιτέρω για να ολοκληρωθεί η επικοινωνία του χρήστη με τον υπολογιστή.
Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήσαμε 8 ηλεκτρόδια στις θέσεις Fp1, Fp2, C3, C4, P7, P8, O1
και O2, σύμφωνα με το πρότυπο 10-20 (Εικόνα 20), όπου τα "10" και "20" αναφέρονται στο
γεγονός ότι οι πραγματικές αποστάσεις μεταξύ γειτονικών ηλεκτροδίων είναι είτε 10% είτε
20% της συνολικής απόστασης του κρανίου από μπροστά προς τα πίσω ή από δεξιά προς
αριστερά. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να συλλεχθούν όλοι οι εγκεφαλικοί ρυθμοί (alpha,
beta, delta και theta), αφού σήματα συλλέγονται από όλους τους εγκεφαλικούς λοβούς. Το
κράνος υποστηρίζει 21 θέσεις ηλεκτροδίων τις μπλε, κόκκινες και μαύρες της Εικόνας 20,
όπου και μπορούν να μεταφερθούν εύκολα τα ηλεκτρόδια που έχουμε τοποθετήσει σε
περίπτωση που χρειαζόμαστε να αναλύσουμε κάποια άλλη περιοχή του εγκεφάλου.
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Εικόνα 20: Εντοπισμός των θέσεων τοποθέτησης ηλεκτροδίων σύμφωνα με το πρότυπο 10-20.

Απαραίτητες προϋποθέσεις στην επεξεργασία βιοσημάτων είναι η ενίσχυσή τους και η
αντιμετώπιση του ανεπιθύμητου θορύβου, που όπως έχει αναφερθεί είναι αναπόφευκτος, με
την ανάπτυξη κατάλληλου κυκλώματος. Το κύκλωμα χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη, το τμήμα
ενίσχυσης και τα φίλτρα. Ύστερα από την ανεπαρκή ενίσχυση με χρήση των τεχνικών
σύνδεσης με πυκνωτές, η χρήση του ολοκληρωμένου INA125 ενισχυτή είχε τα
προσδοκώμενα αποτελέσματα. Με την κατάλληλη συνδεσμολογία μπορεί να επιτευχθεί τόσο
κέρδος πολύ υψηλής τάσης, καθώς και αποκοπή των αρνητικών τάσεων, κάτι αναγκαίο για
την προστασία του Arduino. Το φίλτρο που απαιτείται είναι ένα ζωνοπερατό (band-pass), για
να επιτρέπεται ένα συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων, το οποίο επιτυγχάνεται με τη
δημιουργία δύο φίλτρων, ενός χαμηλοπερατού (low-pass) και ενός υψηλοπερατού (highpass). Η ενισχυμένη έξοδος του INA125 περνάει σαν είσοδος στα δύο φίλτρα, το πόρισμα
των οποίων και στο τέλος συνδυάζονται για το τελικό σήμα.
Οι τιμές αυτές του σήματος ψηφιοποιούνται με το Arduino, που επικοινωνεί με το Processing
σε πραγματικό χρόνο (real-time), το οποίο και παράγει γράφημα των λαμβανόμενων τιμών
εξόδου (Εικόνα 22). Στο επάνω γράφημα μπορούμε να δούμε την απόκριση του κυκλώματος,
όταν το ηλεκτρόδιο δεν έχει επαφή με κάποιο σώμα. Το κέρδος σε αυτή την περίπτωση τείνει
στη μονάδα, 1 ± 0.1. Στο κάτω γράφημα φαίνεται η τάση εξόδου του κυκλώματος όταν
έχουμε τοποθέτηση του ηλεκτροδίου στο κρανίο και συγκεκριμένα στην περιοχή Ο2 του
συστήματος 10-20. Το σημείο αυτό επιλέχτηκε, γιατί οι ρυθμοί alpha που παράγονται στο
πίσω μέρος του εγκεφάλου (inion part of human brain) είναι και οι μεγαλύτεροι σε πλάτος.
Σε αυτή την περίπτωση το κέρδος τάσης λαμβάνει τιμές στο διάστημα [10-800], ύστερα από
μετρήσεις που κάναμε, κάτι που επιβεβαιώνει τη σωστή χρήση των ηλεκτροδίων.
Με τη σωστή συνδεσμολογία του κυκλώματος με την πλακέτα του Arduino, συνδέοντας
δηλαδή την είσοδο του κυκλώματος (δηλαδή το ηλεκτρόδιο μέτρησης) με μία αναλογική
πόρτα (A0) και την έξοδο (αποτέλεσμα του band-pass φίλτρου) σε μία άλλη (Α5), και με τον
κώδικα που αναπτύξαμε, μπορούμε όταν έχουμε συνδεδεμένο με τον υπολογιστή το Arduino
να μετρήσουμε την AC τάση, που έχουμε ενισχύσει, αλλά και το κέρδος τάσης Av.
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Παράλληλα τρέχουμε και το πρόγραμμα Processing, το οποίο επικοινωνεί με το Arduino
μέσω της θύρας σύνδεσης USB (COM5 στην περίπτωσή μας), για να δημιουργήσουμε το
EEG γράφημα, αφού με το Arduino κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό.

Εικόνα 21: Τελικό αποτέλεσμα εφαρμογής κράνους με προσαρτημένα τα ηλεκτρόδια.

Εικόνα 22: Γράφημα της τάσης εξόδου του κυκλώματος από το Processing.
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Με το πέρας του κεφαλαίου αυτού ολοκληρώνεται η θεωρητική ανάλυση των τεχνολογιών
που χρειάστηκαν στη διπλωματική αυτή, αλλά και μία σύντομη επεξήγησή της. Στα
κεφάλαια που ακολουθούν θα δοθεί αναφορά στα υλικά και τα λογισμικά χρήσης (hardware
και software), μία εκτενής ανάλυση του project με όλη τη διαδικασία που ακολουθήσαμε, τα
προβλήματα που παρουσιάστηκαν, αλλά και πως τα αντιμετωπίσαμε, θα συζητηθούν τα
αποτελέσματα και κατά πόσο αυτά επαληθεύονται από τη βιβλιογραφία που έχουμε
μελετήσει. Τέλος θα αναπτύξουμε τα συμπεράσματά μας και κατά πόσο μπορεί η συσκευή
μας να υποστηρίξει το target group, καθώς και μελλοντικές ιδέες για την εξέλιξή της.



Κεφάλαιο 1: Γενική εισαγωγή.



Κεφάλαιο 2: Λογισμικό και υλικά χρήσης.



Κεφάλαιο 3: Αναλυτική πειραματική διαδικασία.



Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα – Συζήτηση.



Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα – Προτάσεις για μελλοντική εργασία.
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Κεφάλαιο 2ο
Hardware/software
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2 Hardware/software που χρησιμοποιήθηκε
Τα ηλεκτρόδια που χρησιμοποιήσαμε είναι από την εταιρεία Florida Research Instruments,
των 60 ιντσών μαζί με τα dry και wet ηλεκτρόδια (https://fri-fl-shop.com/product/packageof-dry-wet-disposablereusable-electrodes-with-60-inch-lead-wires/) αξίας 76,5 ευρώ (€). Οι
ενισχυτές είναι οι INA125PA από την grobotronics (http://grobotronics.com/ina125paoperational-amplifier.html) κόστους 5,2 € ανά μονάδα, στους οποίους χρησιμοποιήσαμε δύο
παράλληλα συνδεδεμένες αντιστάσεις κέρδους (RG) των 64Ω, για να πετύχουμε τη μέγιστη
ενίσχυση. Για τα φίλτρα χρειαστήκαμε διάφορες αντιστάσεις (2.7KΩ – 10ΜΩ) και πυκνωτές
(33pF – 1μF) τα οποία προμηθευτήκαμε από την grobotronics καθώς και δύο
ολοκληρωμένους τελεστικούς ενισχυτές τους TL072 και TL074. Ο μικροεπεξεργαστής είναι
ο Genuino UNO (https://store.arduino.cc/product/GBX00066), ενώ ο τρισδιάστατος
εκτυπωτής μας ο CubeX (http://www.3dsystems.com/shop/support/cubex/videos) της 3D
Systems και το υλικό εκτύπωσης το PLA πλαστικό. Για το κυρίως κράνος χρησιμοποιήθηκε
ο εκτυπωτής
Fortus
400mc 3D System
από την εταιρεία Stratasys
(http://www.stratasys.com/3d-printers/production-series), γιατί η τεχνολογία του CubeX δεν
προβλέπει την πρόσθετη τοποθέτηση στηριγμάτων σε ογκώδεις ή δύσκολες κατασκευές,
όπου χωρίς αυτά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εκτύπωση του σχεδίου με επιτυχία. Επίσης
για τη συναρμολόγηση του κράνους χρειάστηκαν βίδες και παξιμάδια από ανοξείδωτο
ατσάλι, χάρις της ηλεκτρικής του αγωγιμότητας για να μεταφέρεται το σήμα από το dry
ηλεκτρόδιο στην πλακέτα, αλλά και ελατήρια συγκεκριμένων προδιαγραφών τα οποία
προμηθευτήκαμε από εξειδικευμένα καταστήματα (http://www.springs-store.gr/). Για την
αρχική μελέτη του κυκλώματος χρησιμοποιήσαμε τους παλμογράφους, το τροφοδοτικό και
τη γεννήτρια σήματος του εργαστηρίου, καθώς και το αντίστοιχο πολύμετρο από την
εταιρεία Hameg (https://www.rohde-schwarz.com/gr/general-information/hameg/rohdeschwarz-company_230166.html). Δοκιμάζαμε την απόδοση του κυκλώματος σε διάφορα
στάδια και προσομοιώναμε από τη γεννήτρια το σήμα εισόδου που θα είχαμε από το EEG.

(α)

(β)
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(γ)

Εικόνα 23: (α) Σετ ηλεκτροδίων, (β) εκτυπωμένο κράνος , (γ) τελικό αποτέλεσμα με την πλήρη
συναρμολόγηση του κράνους μαζί με τα ηλεκτρόδια.

Η έκδοση του λογισμικού του Arduino είναι η 1.7.10 και για την απεικόνιση του σήματος
χρησιμοποιήσαμε το Processing 3.2.1. Και τα δύο αυτά προγράμματα παρέχονται δωρεάν και
η χρήση τους έχει μία ολοένα αυξανόμενη τάση σε πολλούς τομείς.
Το συνολικό κόστος της εφαρμογής μας ανέρχεται στα 160€, δεδομένου του μεταφορικού
κόστους όλων των υλικών, καθώς και της πλακέτας του Arduino που είχαμε διαθέσιμη και η
αγορά της υπό άλλες συνθήκες θα ανέβαζε το κόστος κατά περίπου 25€. Η τιμή αντιστοιχεί
στην κατασκευή του κράνους εκ του μηδενός συμψηφισμένης και της τιμής απόκτησης του
πλαστικού εκτύπωσης PLA και του κυκλώματος ενίσχυσης ενός ηλεκτροδίου
(ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, αντιστάσεων, πυκνωτών και καλωδίων). Αυτό γιατί το
κύκλωμα είναι αρκετά μεγάλο και η απόκτηση όλων των υλικών που απαιτούνται και για τα
οχτώ ηλεκτρόδια θα αύξανε το συνολικό κόστος κατά 17,5€ ανά ηλεκτρόδιο (δηλαδή
συνολικά κατά 17,5€ * 7 = 122,5€).
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3 Πειραματική διαδικασία και ανάλυση
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε την πρακτική διαδικασία που ακολουθήσαμε για την
παρούσα διπλωματική εργασία. Θα αναλυθεί λεπτομερώς το πως καταλήξαμε στο τελικό
σχέδιο και το όλη η λογική της συσκευής μας, τα στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε, αλλά και
τα προβλήματα που συναντήσαμε και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Αναλυτικές λίστες και
αναφορές σε όλα τα υλικά και τα καταστήματα που τα προμηθευτήκαμε θα δοθεί, αλλά και
το συνολικό κόστος.

3.1 Στόχος της εφαρμογής
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, στόχος της εφαρμογής μας είναι η παροχή βοήθειας τόσο σε
άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας, όσο και σε άλλους με παρόμοιες νευρολογικές παθήσεις,
όπου η κινητικότητα στα άκρα είναι ιδιαιτέρως δύσκολη έως πολλές φορές αδύνατη. Σε
τελικά στάδια η όραση αρχίζει επίσης να φθίνει, συνεπώς δεν έχει εφαρμογή και η χρήση
ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, οπότε και η ομάδα-στόχος (target group) της συσκευής μας
αναγκαστικά είναι τουλάχιστον ένα στάδιο πίσω. Καθ’ όλη την εξέλιξη της ασθένειας η
εγκεφαλική δραστηριότητα παραμένει ανεπηρέαστη, αφού η φύση των ασθενειών αυτών
είναι να προσβάλλει την επικοινωνία του εγκεφάλου με το υπόλοιπο σώμα, δηλαδή τα νεύρα.
Με την αξιοποίηση των εγκεφαλικών σημάτων που παράγονται, όπως είπαμε κανονικά, και
την επεξεργασία τους, μπορεί να επιτευχθεί επικοινωνία μεταξύ του ασθενούς με έναν
ηλεκτρονικό υπολογιστή, με τη χρήση ηλεκτροδίων τοποθετημένων στο κεφάλι και με την
ψηφιοποίηση των σημάτων αυτών με την πλακέτα Arduino UNO. Δίνοντας στα άτομα αυτά
ξανά τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μόνοι τους μία ηλεκτρονική συσκευή, ενισχύεται η
αυτοπεποίθησή τους και γενικότερα η διάθεσή τους, αλλά επίσης και το αίσθημα της
ασφάλειας, αφού θα μπορούν να ειδοποιήσουν κάποιον σε περίπτωση κάποιας κρίσης ή
κάποιου άλλου έκτακτου γεγονότος.

3.2 Πειραματική διαδικασία
Για τη συγκομιδή των εγκεφαλικών σημάτων χρησιμοποιήσαμε το σετ ηλεκτροδίων
εγκεφαλογραφήματος (dry ηλεκτρόδια) της εταιρείας Florida Research Instruments, τα οποία
και τοποθετήσαμε στο ειδικά σχεδιασμένο κράνος που εκτυπώσαμε στον τρισδιάστατο
εκτυπωτή της 3D Systems, τον CubeX. Τα ηλεκτρόδια είναι επικαλυμμένα με άργυρο και
χλωριούχο άργυρο (Ag/AgCL), το υλικό που υποστηρίζουν πληθώρα άρθρων ως το
καταλληλότερο για τη δουλειά αυτή. Το εκτυπωμένο κράνος αποτελεί σχέδιο της OpenBCI
(http://openbci.com/) ομάδας, που ασχολείται με την ανάπτυξη εργαλείων επικοινωνίας
ανθρώπων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω αισθητήρων EEG, EKG, EOG, EMG, κ.α.
Το σχέδιο αυτό είναι το Ultracortex Mark III Nova Revised. Στο συγκεκριμένο σχέδιο μπορεί
κανείς να αγοράσει έτοιμο το κράνος συνδεδεμένο μαζί με τα ηλεκτρόδια στην τιμή των
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800$, και μία ειδικά σχεδιασμένη πλακέτα, όπου μπορούν να προσαρμοστούν τα ηλεκτρόδια
για 500$, και γίνεται ενίσχυση και φιλτράρισμα του σήματος αυτόματα. Το συνολικό κόστος
ανέρχεται στα 1300$ (περίπου ≈1184€). Επίσης υπάρχει και ειδικό software όπου
λαμβάνονται τα σήματα και σύμφωνα με το πρότυπο P300 Speller, μέσω του
εγκεφαλογραφήματος γίνεται επιλογή γραμμάτων ώστε ο χρήστης να δημιουργεί λέξεις και
να στέλνει μηνύματα. Το κόστος αυτού του πακέτου είναι ιδιαίτερα υψηλό και εμείς θέλουμε
η συσκευή μας να απευθύνεται σε περισσότερα άτομα, με όσο το δυνατόν καλύτερα
αποτελέσματα. Οπότε χρησιμοποιήσαμε τα σχέδια του κράνους και αποφασίσαμε να το
εκτυπώσουμε μόνοι μας. Εκτός από το βασικό κομμάτι του κράνους χρειαζόταν και η
εκτύπωση πολλών ακόμα μικρών κομματιών απαραίτητων για τη συναρμολόγησή του, όπως
παξιμάδια, βίδες και άλλα μικρά ή όχι αντικείμενα. Η χρήση του τρισδιάστατου εκτυπωτή
απαιτεί γνώσεις συντήρησης του, αλλά και σωστής τεχνικής κατά την προετοιμασία
εκτύπωσης.

3.2.1 Η συμβολή της τρισδιάστατης τεχνολογίας στο project
Για τον εκτυπωτή εργασίας μας CubeX, η διαδικασία για να πραγματοποιηθεί μία εκτύπωση
είναι η παρακάτω:
1. Αρχικά απαιτείται η εύρεση/σχεδίαση του μοντέλου που θέλουμε να εκτυπώσουμε.
Το αρχείο αυτό πρέπει να είναι αρχείο .STL (Standard Tessellation Language). Με
προγράμματα όπως το AutoCAD, μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα μοντέλο της
αρεσκείας μας και να το μετατρέψουμε από .CAD σε .STL, ώστε να είναι
εκτυπώσιμο. Υπάρχουν και πολλά site όπου παρέχονται έτοιμα .STL προς εκτύπωση
σχέδια.
2. Ανοίγουμε το .STL αρχείο με το πρόγραμμα CubeX (το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ
http://www.3dsystems.com/shop/support/cubex/downloads) και μπορούμε να
επεξεργαστούμε πως αυτό θα εκτυπωθεί, αλλάζοντάς του θέση στις x, y, z
διαστάσεις.
3. Αφού αποφασίσουμε το βέλτιστο τρόπο εκτύπωσης (π.χ. μεγαλύτερη επιφάνεια στο
έδαφος) πατάμε Build, και στο αναδυόμενο μενού επιλέγουμε το πάχος του κάθε
στρώματος (0.1, 0.25 ή 0.5) και την πυκνότητα (hollow, thin, medium ή thick).
Αφήνουμε τις υπόλοιπες επιλογές ως έχουν και πατάμε Build. Με τη διαδικασία
αυτή, δημιουργείται ένα αρχείο .BUILD, όπου φαίνεται ακριβώς πως θα εκτυπωθεί το
μοντέλο μας, μαζί δηλαδή με τη βάση και τα στηρίγματα, εάν αυτά χρειάζονται. Στα
αριστερά μπορούμε να δούμε και κάποια επιπλέον στοιχεία, όπως τη μάζα της
κατασκευής και τον προβλεπόμενο χρόνο εκτύπωσης.
4. Αν όλα είναι εντάξει, θα έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή “Save Print File” στο μενού
του προγράμματος, το οποίο και επιλέγουμε για να δημιουργήσουμε το τελικό
.CUBEX αρχείο.
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5. Σε έναν αφαιρούμενο δίσκο (USB) φορτώνουμε το αρχείο .CUBEX που
δημιουργήσαμε και το συνδέουμε στον εκτυπωτή.
6. Από το μενού του εκτυπωτή επιλέγουμε Print και το αρχείο που έχουμε εισάγει στο
USB και ξεκινά η εκτύπωση.
Πολλές φορές όμως η εκτύπωση δεν ολοκληρώνεται με επιτυχία εξαιτίας κάποιων
προβλημάτων που παρουσιάζονται. Τις περισσότερες φορές η ποσότητα της κόλλας είναι ο
παράγοντας αποτυχίας. Με μικρή ποσότητα το αντικείμενο θα κουνηθεί είτε θα πέσει από το
άγγιγμα της κεφαλής με αποτέλεσμα να μην εναποτίθεται το υλικό εκτύπωσης στη σωστή
θέση, ενώ άλλες φορές όταν η ποσότητα κόλλας είναι υπερβολική, το αντικείμενο
μετατοπίζεται ολόκληρο και πάλι έχουμε αδυναμία εκτύπωσης. Η καλή κατάσταση του
πλαστικού εκτύπωσης αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για την ορθή διεκπεραίωση της
διαδικασίας. Όταν δεν φυλάσσεται υπό σωστές συνθήκες ή είναι παλιό, το αποτέλεσμα είναι
να χάνει την ευκαμψία του και να σπάει. Συνεπώς μένουν σπασμένα κομμάτια πλαστικού
στο σωλήνα τροφοδοσίας της κεφαλής, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθούν. Η
σωστή γεωμετρική τοποθέτηση του αντικειμένου μπορεί να επιδράσει σημαντικά στην
επιτυχία της τελικής εκτύπωσης. Κάποιες φορές μπορεί να τραβηχτεί λάθος το πλαστικό από
την κεφαλή, η οποία αποτελείται από δύο γρανάζια που το τραβάνε, με αποτέλεσμα να
κολλήσει εκεί και να μην μπορεί να τροφοδοτηθεί η κεφαλή. Σε περίπτωση όπου συμβαίνει
τέτοια βλάβη, εμφανίζεται στην οθόνη του εκτυπωτή το μήνυμα «Filament Flow Fail» και η
μόνη λύση είναι να λυθεί ο εκτυπωτής για να καθαριστεί το σημείο αυτό. Απαιτούνται
συγκεκριμένες ενέργειες και τα κατάλληλα εργαλεία, τα οποία παρέχονται από την εταιρεία
με την αγορά του μηχανήματος, για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Αφού εκτυπωθεί το αντικείμενο χρειάζεται αφαίρεση της επιπρόσθετης βάσης στήριξης,
αλλά και των στηριγμάτων που πιθανών έχουν προστεθεί (τα επιπρόσθετα μέρη μπορεί να τα
δει κανείς όταν έχει γίνει δημιουργία του .BUILD αρχείου όπως έχουμε αναφέρει) με ένα
κοπίδι, αλλά και λιμάρισμα των άκρων και των λεπτομερειών που θέλουμε με τις
κατάλληλες λίμες. Το λιμάρισμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και απαραίτητο, επειδή τα σχέδια
απέχουν από το τέλειο, με την έννοια ότι τα κενά που πρέπει να έχουν δημιουργηθεί, όπως
για παράδειγμα όταν θέλουμε να περάσουμε ένα καλώδιο ή να στηρίξουμε τα ελατήρια,
πρέπει να έχουν πολύ συγκεκριμένο μέγεθος διατομής με αποτέλεσμα να χρειάζονται αρκετή
δουλειά για να γίνουν λειτουργικά. Στις εικόνες που ακολουθούν (Εικόνες 24-25) φαίνονται
κάποια από τα κομμάτια, πλην του κράνους, που χρειάζονταν.
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Εικόνα 24: Ελατήρια συγκεκριμένων προδιαγραφών που παραγγείλαμε.

(α)

(β)
Εικόνα 25: Στο (α) ο εκτυπωτής CubeX εν ώρα λειτουργίας και στο (β) τα κομμάτια εκτύπωσης.
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Να σημειωθεί ότι παρόλο που πήραμε το σχέδιο του κράνους χωρισμένο σε τέσσερα μέρη, η
εκτύπωσή του στον CubeX ήταν σχεδόν αδύνατη, μιας και η τεχνολογία του δεν προβλέπει
τη σχεδίαση επιπλέον στηριγμάτων σε κάποια σχέδια που είναι απαραίτητα, με αποτέλεσμα
την ανάθεση της εκτύπωσης στον άλλον εκτυπωτή του πανεπιστημίου τον Fortus 400mc 3D
System από την εταιρεία Stratasys (http://www.stratasys.com/3d-printers/production-series),
η οποία έλαβε χώρα υπό την επίβλεψη του κ. Βαφειάδη Κυριάκου, διδακτορικού φοιτητή του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Σε αυτόν τον εκτυπωτή κατά τη δημιουργία του
τελικού αρχείου εκτύπωσης, όταν είναι απαραίτητο προστίθενται αυτόματα επιπλέον
στηρίγματα στήριξης, για να μπορεί να γίνει η εκτύπωση. Τα στηρίγματα αυτά εκτυπώνονται
με διαφορετικό υλικό πλαστικού, ώστε να είναι ευκολότερη η αφαίρεσή τους, μετά το πέρας
της εκτύπωσης.
Με την επιτυχή εκτύπωση όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων, σειρά είχε η συνένωσή
τους. Αρχικά κολλήσαμε τα τέσσερα μέρη του βασικού κράνους και στη συνέχεια
προετοιμάσαμε τις θέσεις όπου και θα έμπαιναν τα ηλεκτρόδια, λιμάροντας τόσο το κράνος
όσο και τα υπόλοιπα μέρη ώστε να είναι συμβατά, και τοποθετήσαμε τα εκτυπωμένα
εξαρτήματα που έπρεπε. Στη συνέχεια περάσαμε τα ελατήρια στα κομμάτια με όνομα
electrode holders, απογυμνώσαμε το πάνω μέρος των ηλεκτροδίων και τα τυλίξαμε σε μία
βίδα, την οποία ασφαλίσαμε με δύο παξιμάδια πάνω στο electrode holder και τοποθετήσαμε
το συνδεδεμένο τμήμα στα octabolt, τα οποία τοποθετούνται πάνω στο κράνος στις θέσεις
όπου θέλουμε να πάρουμε το σήμα (Εικόνα 26).
Το κράνος υποστηρίζει ηλεκτρόδια σε 21 θέσεις (Fp1, Fpz, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, T3, C3,
Cz, C4, T4, T5, P3, Pz, P4, T6, O1, Oz και O2), οι οποίες και φαίνονται και στην Εικόνα 27,
αλλά εμείς συνδέσαμε στις θέσεις που έχουμε ήδη αναφέρει (Fp1, Fp2, C3, C4, P7, P8, O1
και O2). Στο σχεδιασμό του κράνους έχει προβλεφθεί να χωράει και η πλακέτα που διαθέτει
η εταιρεία, εκτυπώνοντας κάποια επιπλέον εξαρτήματα, τα οποία εμείς δεν
χρησιμοποιήσαμε, αφού ως μονάδα ψηφιοποίησης είχαμε επιλέξει το Arduino. Αξίζει να
αναφερθεί ότι εάν αξιοποιηθούν όλες οι θέσεις του κράνους, τότε τα αποτελέσματα θα έχουν
πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία και υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία που το στηρίζει, όμως θα
αυξανόταν ραγδαία και το κόστος της εφαρμογής μας. Συγκεκριμένα εάν τώρα
χρειαζόμασταν (160€+122,5€=) 282,5€ για την πλήρη αξιοποίηση 8 ηλεκτροδίων, τότε για
21 ηλεκτρόδια θα χρειαζόμασταν ακόμα περίπου (13ηλεκτρόδια*17,7€ + 80€σετ
ηλεκτροδίων) 310€, δηλαδή το συνολικό κόστος θα έτεινε στα 600€. Βέβαια ακόμα και έτσι
σε σύγκριση με εμπορικά συστήματα που κάνουν από μία δύο έως πολλές χιλιάδες ευρώ, το
κόστος είναι αρκετά ανταγωνιστικό.
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Εικόνα 26: Διαδικασία τοποθέτησης των ηλεκτροδίων στα εκτυπωμένα μέρη του κράνους.

΄
Εικόνα 27: Υποστηριζόμενες θέσεις ηλεκτροδίων του κράνους Mark III “Nova” με βάση το σύστημα
10-20.
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Με δεδομένη την ολοκληρωμένη σύνδεση του κράνους με τα ηλεκτρόδια, διασφαλίζεται ότι
το λαμβανόμενο σήμα θα είναι από την περιοχή του εγκεφάλου που επιθυμούμε και ότι δε θα
δημιουργούμε επιπλέον θόρυβο στο σήμα από την επαφή άλλου σώματος στο ηλεκτρόδιο,
όπως για παράδειγμα από τα χέρια μας κατά την επαφή για να το κρατήσουμε στη θέση του.
Όπως έχουμε αναφέρει, με αυτή τη σύνδεση το ηλεκτρόδιο τυλίγεται πάνω σε μία βίδα από
ανοξείδωτο ατσάλι, αφού έχουμε απογυμνώσει το πάνω άκρο του, και έτσι συνδέεται με το
dry cup ηλεκτρόδιο, το οποίο ακουμπάει στο κεφάλι του ασθενούς. Το κάτω άκρο του
ηλεκτροδίου επίσης το απογυμνώσαμε και το τυλίξαμε γύρω από ένα απλό καλώδιο ώστε να
μπορούμε να το συνδέσουμε σε μία πλακέτα (breadboard) και να αποτελέσει την είσοδο του
κυκλώματός μας.

3.2.2 Κατασκευή του κυκλώματος διαχείρισης των σημάτων
3.2.2.1

Τμήμα ενίσχυσης (signal amplification)

Το λαμβανόμενο σήμα είναι αρκετά ασθενές ώστε να είναι διαχειρίσιμο από οποιαδήποτε
συσκευή, γι’ αυτό και η ενίσχυσή του είναι απαραίτητη. Ισχύει πως με μη-επεμβατικές
μεθόδους το λαμβανόμενο πλάτος των alpha ρυθμών, των μεγαλύτερων σε πλάτος, του EEG
κυμαίνεται από 10μV-100μV, όταν στις επεμβατικές αγγίζει τα 10-20mV. Όπως έχει ήδη
αναφερθεί, η πλακέτα χρήσης μας (Arduino UNO) παρέχει ευκρίνεια 10bit στις αναλογικές
θύρες και μπορεί να μετρήσει δυναμικό από γείωση μέχρι 5V. Αυτό σημαίνει πως
μεταφράζει τις αναλογικές τάσεις εισόδου από το 0-5V σε έναν ακέραιο αριθμό μεταξύ του
0-1024(=210). Η ευαισθησία του δηλαδή είναι 4,9mV. Συνεπώς χρειάζεται κέρδος τάσης
τουλάχιστον 4,9mV/10μV = 490. Στην αρχική μας προσπάθεια θέλαμε να επιτύχουμε
ικανοποιητική ενίσχυση τάσης με τις κατάλληλες συνδεσμολογίες με τρανζίστορ. Αφού και
στόχος μας ήταν το κέρδος τάσης, αρχικά δοκιμάσαμε με το κύκλωμα κοινού εκπομπού
(Common Emitter - CE) και κοινής βάσης (Common Base - CB), αλλά τα αποτελέσματα δεν
ήταν ικανοποιητικά. Δοκιμάσαμε με τα τρανζίστορ 2N2219A, τα οποία είναι αρκετά παλιάς
τεχνολογίας και διαπιστώσαμε ότι είχαμε κέρδος της τάξης περίπου του 50 (Av = vout/vin).
Ακόμα και με την αλλαγή των τρανζίστορ με πιο νέα, τα BC639, δεν υπήρξε ουσιαστική
διαφορά των αποτελεσμάτων. Σειρά είχε η συνδεσμολογία καταρράχτη (cascade) με λίγο
καλύτερα αποτελέσματα, αλλά ξανά μη διαχειρίσιμα. Στο κύκλωμα αυτό δύο τρανζίστορ
συνδέονται ώστε το συνολικό κέρδος του συστήματος να είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με
ενός μεμονωμένου τρανζίστορ. Δοκιμάσαμε έπειτα και κυκλώματα πολλαπλών βαθμίδων με
τρανζίστορ προσέχοντας την αλλαγή φάσης του σήματος εξόδου που δημιουργείται,
θέλοντας να εισάγουμε και ενίσχυση ρεύματος για καλύτερα αποτελέσματα με τη σύνδεση
darlington, όπου το κέρδος ρεύματος προκύπτει β2, όπου β είναι του ενός τρανζίστορ. Και
πάλι το τελικό σήμα δεν είχε ενισχυθεί στο βαθμό που θέλαμε. Το πρόβλημα που είχαμε
στην υλοποίησή μας είναι ότι το δυναμικό τροφοδοσίας του κυκλώματος που πάντα
απαιτείται (VCC) σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, αλλά και άλλες πηγές, και πρέπει να είναι
συνήθως στα 12V. Όμως σε εμάς επειδή χρησιμοποιούμε το Arduino αυτό δεν είναι εφικτό,
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αφού η τάση DC που μπορεί να ανακτηθεί από την πλακέτα είναι 5V, εκτός και αν
χρησιμοποιηθεί εξωτερική τροφοδοσία με μπαταρία των 9V. Συνεπώς τα αναγραφόμενα
κέρδη των τρανζίστορ με τις διάφορες συνδεσμολογίες δεν μπορούσαν να επιτευχθούν.
Η λύση προέκυψε από ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα το INA125. Με το κέρδος τάσης να
μπορεί να τεθεί από 4 μέχρι 10000 με τη χρήση μιας μόνο εξωτερικής αντίστασης, και με τη
συνεχή τάση τροφοδοσίας VCC να είναι 1.24V, 2.5V, 5V ή 10V, καθιστούν το ολοκληρωμένο
αυτό μία πάρα πολύ καλή και απλή λύση για πάρα πολλές εφαρμογές. Όπως είναι εύλογο, το
κέρδος τάσης των 10000 δεν μπορεί να επιτευχθεί με τροφοδοσία μικρότερη των 10V, αλλά
και πάλι τα αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον ενισχυτή
INA125 γίνεται και αποκοπή των αρνητικών τάσεων εξόδου, κάτι απαραίτητο για την
προστασία του Arduino. Το εσωτερικό κύκλωμα του INA125, φαίνεται στην Εικόνα 28.
Αποτελείται από πολλαπλά MOSFET, με τα οποία επιτυγχάνεται το τόσο υψηλό κέρδος.
Στην Εικόνα 29 απεικονίζεται η συνδεσμολογία που εφαρμόσαμε για να συνδέσουμε τον
ενισχυτή με την πλακέτα. Στα άκρα F+ και F- εφαρμόστηκαν το ηλεκτρόδιο μέτρησης και το
ηλεκτρόδιο αναφοράς αντίστοιχα (6 και 7 pins του ΙΝΑ125), ενώ το +1 άκρο τέθηκε στη
θετική τάση DC των 5V (pin 4).

Εικόνα 28: Εσωτερικό κύκλωμα του ολοκληρωμένου INA125.
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Εικόνα 29: Συνδεσμολογία του ΙΝΑ125 με τη σταθερή τάση λειτουργίας 5V του Arduino.

Το σήμα εξόδου του κυκλώματος ενίσχυσης λαμβάνεται από τα 10 και 11 pins του
ολοκληρωμένου. Εμείς για να επιτύχουμε το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος, θέσαμε την
αντίσταση κέρδους RG στα 32Ω, συνδέοντας παράλληλα δύο από τις μικρότερες αντιστάσεις
που είχαμε διαθέσιμες των 64Ω (RG = R2/2R = R/2 = 64/2 = 32Ω). Από τον τύπο κέρδους του
ολοκληρωμένου παίρνουμε ότι το θεωρητικό κέρδος μας είναι:
4 + 60kΩ/RG = 4 + 60kΩ/32Ω = 1879.
Το κέρδος αυτό βέβαια υπολογίζεται για τάση λειτουργίας των +10V, οπότε αναμένουμε να
έχουμε χαμηλότερο από αυτό. Από μετρήσεις που κάναμε με το Arduino από μία αναλογική
πόρτα, λάβαμε τιμές της τάξης μερικών Volt. Είχαμε τιμές από 400mV μέχρι και 3-4V.
Μετρώντας και την τάση εισόδου, μπορούμε να υπολογίσουμε και το κέδρος τάσης, το οποίο
κυμαίνεται από 1 ± 0.1 όταν δεν υπάρχει επαφή του ηλεκτροδίου με το σώμα (όταν δηλαδή
είναι στον αέρα), και φτάνει από μερικές δεκάδες (10-20) έως και 800. Αυτό μας δίνει το
συμπέρασμα πως δεν παίρνουμε σίγουρα το αναγραφόμενο κέρδος του ολοκληρωμένου,
αλλά είναι επαρκές, ώστε να είναι «ορατό» στον μικροεπεξεργαστή.
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3.2.2.2

Τμήμα φιλτραρίσματος (signal filtering)

Εξαιτίας των μη ιδανικών συνθηκών κάθε ηλεκτρονικό κύκλωμα επηρεάζεται από
ηλεκτρονικό θόρυβο, ο οποίος και πρέπει να αφαιρεθεί. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση
φίλτρων. Ο κάθε εγκεφαλικός ρυθμός έχει συγκεκριμένο φάσμα συχνοτήτων που
εμφανίζεται και συνολικά βρίσκονται από 0,5Hz μέχρι 30Hz. Σε αυτό το στάδιο, έχουμε
δεδομένο το ενισχυμένο σήμα από τα ηλεκτρόδια, την έξοδο δηλαδή του INA125, και στόχος
μας είναι να επιτρέψουμε μόνο τις συχνότητες σε αυτό το φάσμα να διέρχονται από το
κύκλωμα. Χρειάζεται δηλαδή ένα χαμηλοπερατό φίλτρο για την αποκοπή των μεγάλων
συχνοτήτων, και ένα υψηλοπερατό για τις πολύ μικρές.
Στην Εικόνα 30 φαίνεται το συνολικό κύκλωμα που κατασκευάσαμε, μαζί με τον ενισχυτή.
Όπως φαίνεται στο πρώτο στάδιο είναι η ενίσχυση που αναφερθήκαμε με λεπτομέρεια στην
προηγούμενη υποενότητα, έπειτα βρίσκεται ένας ζωνοπερατός ενισχυτής, που χρησιμοποιεί
ένα διαφορικό ενισχυτή TL072, η έξοδος του οποίου είναι η είσοδος του τελικού σταδίου
φιλτραρίσματος, που επίσης χρησιμοποιεί ένα διαφορικό ενισχυτή τον TL074 και διάφορους
πυκνωτές συγκεκριμένων τιμών (Εικόνα 31). Για το τελικό σήμα που συνδυάζουμε το
αποτέλεσμα των low pass και του high pass φίλτρων, το οποίο και δίνουμε στο Arduino για
ψηφιοποίηση στην αναλογική πόρτα A5.

Εικόνα 30: Διάγραμμα κυκλώματος.
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Εικόνα 31: Τιμές των στοιχείων του κυκλώματος.

Το κύκλωμα παρέχει και τη δυνατότητα μελέτης μόνο του αποτελέσματος του
χαμηλοπερατού ή του υψηλοπερατού φίλτρου, αλλά στην περίπτωσή μας το συνδυαστικό
πόρισμα των δύο φίλτρων είναι και το ζητούμενο. Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται η
δημιουργία περισσότερων του ενός φίλτρων ακόμα και για την αποκοπή των ίδιων
συχνοτήτων, όμως έτσι αυξάνεται ο όγκος και η πολυπλοκότητα της συσκευής. Με την
ύπαρξη πολλών στοιχείων (αντιστάσεων, πυκνωτών, LED) πάνω στο ίδιο breadboard
υπάρχει και ταυτόχρονη αύξηση του θορύβου, συνεπώς χρειάζεται αρκετή μελέτη για τον
προσδιορισμό της βέλτιστης λύσης, ειδικά όταν γίνεται και χρήση βιοσημάτων που είναι
συνήθως μικρής συχνότητας και πλάτους. Αυτό επαληθεύτηκε και από εμάς, όταν κατά την
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αρχική δημιουργία του κυκλώματος των φίλτρων χρησιμοποιήσαμε περισσότερα στοιχεία
για να πετύχουμε τις προσδοκώμενες τιμές (παράλληλη ή σειριακή σύνδεση αντιστάσεων για
μείωση ή αύξηση της συνολικής αντίστασης αντίστοιχα και ανάποδα στην περίπτωση των
πυκνωτών, αφού η παράλληλη σύνδεση ισοδυναμεί με αύξηση της χωρητικότητας). Να
σημειωθεί ότι απαιτούταν η χρήση δύο breadboard για το συνολικό κύκλωμα ενός
ηλεκτροδίου. Με την αντικατάσταση των αντιστάσεων και των πυκνωτών με τις σωστές
τιμές, υπήρξε ουσιαστική διαφορά στα αποτελέσματα και κατ’ επέκταση στη χρηστικότητα
της συσκευής. Στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 32) φαίνεται το κατασκευασμένο
κύκλωμα ενίσχυσης και φιλτραρίσματος επάνω στο breadboard, το οποίο είναι συνδεδεμένο
στον μικροεπεξεργαστή Arduino. Τα ηλεκτρόδια αναφοράς και μέτρησης της περιοχής
βρίσκονται στις θέσεις Vin- και Vin+ του INA125 αντίστοιχα.

Εικόνα 32: Ολοκληρωμένο κύκλωμα ενίσχυσης και φίλτρων.

3.2.3 Ανάπτυξη λογισμικού
Η δυνατότητα χειρισμού των σημάτων εξόδου του κυκλώματος είναι η τελευταία φάση της
διπλωματικής αυτής. Χάρις της ψηφιοποίησής τους, τα σήματα είναι διαθέσιμα στον
υπολογιστή όπου συνδέεται η πλακέτα Arduino με το κύκλωμα, και μπορούν να συλλεχθούν
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για επιπλέον επεξεργασία. Ο μικροεπεξεργαστής παίρνει ενέργεια από τον υπολογιστή όπου
και είναι συνδεδεμένος και τροφοδοτεί το κύκλωμα, παρέχοντας τη σταθερή τάση DC των
5V, αλλά και τη γείωση (grounding). Με την κατάλληλη συνδεσμολογία, μεταφέρουμε από
το Arduino στους διαδρόμους της πλακέτας την τάση και τη γείωση από όπου και θα
τροφοδοτούνται τα επιμέρους μέρη της.
Στην παρούσα φάση, δημιουργήσαμε κώδικα σε δύο πλατφόρμες, στο Arduino και το
Processing, όπου το καθένα έχει διακριτό ρόλο και θα αναλυθεί ξεχωριστά. Κάναμε τα
σήματα διαθέσιμα στο περιβάλλον του Arduino και τα αναπαραστήσαμε γραφικά με το
Processing.

3.2.3.1

Ανάλυση κώδικα Arduino

Στη συνάρτηση αρχικοποίησης setup(), το μόνο που κάνουμε είναι να δηλώσουμε το baud
rate στο 9600. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως θέτουμε τον ρυθμό αποστολής δεδομένων της
σειριακής επικοινωνίας στα 9600 bit ανά δευτερόλεπτο. Η ρουτίνα setup() καλείται κάθε
φορά που πατιέται το κουμπί reset του Arduino.
void setup() {
// initialize serial communication at 9600 bits per second:
Serial.begin(9600);
}

Η loop() ρουτίνα είναι που εκτελείται διαρκώς. Αρχικά απαιτείται το διάβασμα από τις
πόρτες όπου έχουμε συνδέσει στοιχεία της πλακέτας. Στην περίπτωσή μας έχουμε την τάση
εισόδου Vin στο Α0 και την τάση εξόδου Vout στο Α5. Όπως είναι λογικό επιλέξαμε τις
αναλογικές πόρτες, αφού και το σήμα μας είναι αναλογικό. Οι λαμβανόμενες τιμές είναι ένας
ακέραιος αριθμός στο [0, 1024], ο οποίος και χρήζει μετατροπής σε τάση. Αυτό
επιτυγχάνεται πολλαπλασιάζοντας με το κλάσμα 5/1024. Έτσι η τιμή μετατρέπεται σε
πραγματικό αριθμό στο [0-5] V.
// read the input on analog pins 0 and 5:
int sensorValue = analogRead(A0);
int sensorValue2 = analogRead(A5);
// Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023)
// to a voltage (0 - 5V):
float Vin = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
float Vout = sensorValue2 *(5.0 / 1023.0);
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Στη συνέχεια εμφανίζουμε στη σειριακή οθόνη του Arduino τις τιμές των σημάτων που
λάβαμε. Από παρατηρήσεις που κάναμε κάποιες φορές η τάση εισόδου έπαιρνε αρκετά
υψηλές τιμές, πράγμα που σημαίνει σφάλμα, έτσι αποφασίσαμε να δεχόμαστε τιμές
χαμηλότερες από ένα κατώφλι που θέσαμε αρχικά στο 4.
if (Vin < 4) {
// print out the value you read:
Serial.print("Vin = ");
Serial.println(Vin);
Serial.print("Vout = ");
Serial.println(Vout);
…
}

Τα δεδομένα αυτά τα αποθηκεύσαμε σε ένα μονοδιάστατο πίνακα εκατό θέσεων για
στατιστική ανάλυση με όνομα data. Όταν ο μετρητής επαναλήψεων δείχνει ότι ο πίνακας
γέμισε, καλούμε τη συνάρτηση void collect_statistics(), η οποία και συγκεντρώνει στατιστικά
όπως μέγιστο, ελάχιστο και μέσο όρο. Στο τέλος της συνάρτησης αυτής μηδενίζουμε τον
μετρητή έτσι ώστε να επαναληφθεί η διαδικασία όσες φορές θέλει ο χρήστης. Αυτό το
κάνουμε γιατί το Arduino έχει πεπερασμένη μνήμη (2048 bytes) και γι’ αυτό είναι αδύνατο
να θέσουμε το μέγεθος του πίνακα συλλογής δεδομένων σε μεγάλες τιμές, χωρίς αυτό όμως
να επηρεάζει το πρόγραμμά μας. Ο πίνακας data[100] και ο μετρητής του είναι καθολικές
μεταβλητές για να είναι προσβιβάσιμες από όλες τις ρουτίνες του προγράμματος.
Δηλώθηκαν στην αρχή και εξωτερικά όλων των συναρτήσεων.
Τέλος θέσαμε τη συχνότητα επανάκλησης της συνάρτησης loop() στα 300ms, όπως είναι και
στο πρότυπο P300 Speller. Κατά το πρότυπο αυτό απαιτείται η συλλογή δεδομένων του
EEG ανά 300ms για να διασφαλίζεται μία συνεχής, αλλά όχι επικαλυπτόμενη κυματομορφή.
// Collect data every 300ms according to the P300 Speller
delay(300);
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Εικόνα 33: Απόκριση σειριακής οθόνης Arduino με συνδεδεμένο ένα ηλεκτρόδιο στην περιοχή Ο2.

Επειδή το Arduino δεν προσφέρει τη δυνατότητα γραφικής αναπαράστασης δεδομένων, και
αφού τα βιοσήματα είναι πιο κατανοητά μέσω γραφημάτων, αποφασίσαμε να αναπτύξουμε
ένα πρόγραμμα στο Processing, το οποίο θα εξυπηρετεί το σκοπό αυτό.

3.2.3.2

Ανάλυση κώδικα Processing

Το Processing είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ανοικτού κώδικα και παράλληλα ένα
προγραμματιστικό περιβάλλον για ανθρώπους που θέλουν να προγραμματίσουν εικόνες,
animation και ήχο. Παρόλο που η γλώσσα αναπτύχθηκε στη Java, το συντακτικό της είναι
απλουστευμένο και το προγραμματιστικό της μοντέλο βασίζεται στα γραφικά. Απώτερος
σκοπός των δύο δημιουργών είναι η εκμάθηση προγραμματισμού από αρχάριους χρήστες
μέσω ενός οπτικού πλαισίου καθώς και η παροχή ενός επαγγελματικού εργαλείου
παραγωγής πολυμεσικών εφαρμογών. Το Processing έχει τη δυνατότητα να συνδέεται με το
Arduino, μέσω της θύρας USB από όπου και συνδέουμε την πλακέτα με το κύκλωμα.
Για την εγκαθίδρυση της επικοινωνίας των δύο προγραμμάτων, χρειάζεται μία συγκεκριμένη
διαδικασία. Αρχικά η εύρεση της πόρτας σύνδεσης του Arduino με τον υπολογιστή (στην
περίπτωσή μας είναι η USB COM5), το οποίο γίνεται με την γραμμή
myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);
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όπου η μεταβλητή myPort είναι τύπου Serial, αφού έχουμε σειριακή μορφή επικοινωνίας.
Στη συνέχεια δίνουμε τον χαρακτήρα μέχρι τον οποίο θα διαβάζονται δεδομένα σε κάθε
κύκλο επανάληψης, που στην περίπτωσή μας είναι το πέρας της γραμμής, δηλαδή το ‘/n’.
myPort.bufferUntil('\n');

Αυτά εκτελούνται μία φορά κατά την αρχικοποίηση στη συνάρτηση setup(), αντίστοιχη με
αυτή του Arduino. Σε κάθε επανάληψη θέλουμε να αναπαριστούμε την ενισχυμένη και
φιλτραρισμένη τιμή που λαμβάνουμε από το ηλεκτρόδιο γραφικά. Συνεπώς επεξεργαζόμαστε
τα περιεχόμενα της ρουτίνας draw() (αντίστοιχης της loop() του Arduino).
Σχεδιάζει σε μορφή μπάρας (bar praph) τις λαμβανόμενες τιμές με τη συνάρτηση line(), και
γίνεται αυτόματη ανανέωση του γραφήματος, μόλις αυτό γεμίσει την οθόνη. Μπορεί να τεθεί
το χρώμα της γραμμής εμφάνισης με την εντολή stroke(‘rgb code’), καθώς και το χρώμα
φόντου, το οποίο και έχουμε θέσει γκρι με την εντολή background(224);
// draw the line with a specific color:
stroke(115, 33, 23);
line(xPos, height, xPos, height - inByte);
// at the edge of the screen, go back to the beginning:
if (xPos >= width) {
xPos = 0;
background(224);
} else {
// increment the horizontal position:
xPos++;
}

Υπάρχει και μία συνάρτηση χειρισμού γεγονότων που καλείται κάθε φορά που έχουμε
εισερχόμενα δεδομένα από τη θύρα επικοινωνίας, η void serialEvent(Serial myPort). Σε αυτή
θέτουμε τον κωδικό ASCII του αλφαριθμητικού τερματισμού. Όταν διαβάσουμε τη
λαμβανόμενη τιμή χρειάζεται μετατροπή γιατί είναι τύπου String. Αρχικά αφαιρούνται τυχόν
χαρακτήρες κενών (whitespaces) με την εντολή inString = trim(inString. Έπειτα
μετατρέπεται σε φυσικό αριθμό με inByte = float(inString).
String inString = myPort.readStringUntil('\n');

if (inString != null) {
// trim off any whitespace:
inString = trim(inString);
// convert to an int and map to the screen height:
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inByte = float(inString);
println(inByte);
inByte = map(inByte, 0, 6, 0, height);
line(xPos, height, xPos, height - inByte);
}

Εικόνα 34: Απόκριση οθόνης του Processing.

Στην παραπάνω εικόνα (Εικόνα 34) παρατηρούμε την άμεση αναπαράσταση των
λαμβανόμενων τιμών από το Arduino με την επαφή του ηλεκτροδίου στο δέρμα, καθως και
στο ανοιγοκλείσιμο των ματιών (eye blinking). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα γίνει
εκτενέστερα στο κεφάλαιο που ακολουθεί.

3.2.3.3

Ανάλυση στατιστικών δεδομένων μέσω Matlab

Για καλύτερη αναπαράσταση των δεδομένων, αλλά και για τη συλλογή στατιστικών
αναπτύχθηκε ένα script σε Matlab. Η ανάλυση αυτή δεν γίνεται σε πραγματικό χρόνο, απλά
έχει σκοπό την παρακολούθηση των σημάτων για μεγαλύτερη κατανόηση.
Διαβάσαμε τις τιμές που μεταφέραμε στα αρχεία και τις αποθηκεύσαμε σε ένα δισδιάστατο
πίνακα. Όπου δυναμικά αυξάναμε το μέγεθός του για την βέλτιστη αξιοποίηση της μνήμης.
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fid = fopen('open.txt','r');
fid2 = fopen('close.txt','r');
Vout = zeros(0,2);
while true
temp = fscanf(fid,'%f',1);
if isempty(temp)
break;
else
Vout(end+1,1) = temp;
end
end

Στη συνέχεια και με τα κατάλληλα μηνύματα εμφανίσαμε τα ζητούμενα στατιστικά στοιχεία,
αλλά και ένα συνδυαστικό γράφημα των δύο καταστάσεων του σεναρίου.
Στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 35) μπορούμε να δούμε την ανάλυση δεδομένων από το
σενάριο όπου κατά τη διάρκεια μέτρησης του EEG, ο χρήστης είχε ανοιχτά τα μάτια και
έπειτα κλειστά. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, παρατηρείται αύξηση του πλάτους στους
ρυθμούς alpha όταν είμαστε σε ηρεμία και με κλειστά τα μάτια. Πράγματι διαπιστώσαμε
αυτή την αύξηση στα αποτελέσματα, όχι σχετικά με τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές, αλλά
από τις μέσες τιμές και τις τυπικές αποκλίσεις των δύο καταστάσεων. Να σημειωθεί ότι οι
δύο καταστάσεις αποτελούνταν από τον ίδιο αριθμό δειγμάτων (n=100), από την ίδια
περιοχή μέτρησης την Ο2, όπου οι alpha ρυθμοί έχουν τη μέγιστη εμφάνιση και με τον ίδιο
χρήστη.

Εικόνα 35: Ανάλυση στατιστικών σεναρίου ανοιχτών και κλειστών ματιών.
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Κεφάλαιο 4ο
Αποτελέσματα-Συζήτηση
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4 Αποτελέσματα - συζήτηση
4.1 Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Παρότι στο κράνος προσθέσαμε με επιτυχία 8 ηλεκτρόδια, τα οποία είναι σε θέση να
παράξουν επεξεργάσιμο σήμα, ο όγκος, η πολυπλοκότητα και το επιπλέον κόστος της
επέκτασης της εφαρμογής μας οδήγησε στη δυνατότητα καταμέτρησης ενός ηλεκτροδίου τη
φορά. Αυτό πρακτικά σημαίνει χαμηλότερη ανάλυση σήματος και αξιοπιστίας της συσκευής,
αφού μόνο μία περιοχή μπορεί να μετριέται. Η λογική βέβαια για την επέκτασή της είναι ίδια
για κάθε ηλεκτρόδιο, δηλαδή το κύκλωμα επεξεργασίας δεν αλλάζει από περιοχή σε περιοχή
μέτρησης, συνεπώς δεν απαιτείται επιπλέον μελέτη σχετικά με την ολοκλήρωση της
κατασκευής.
Εν συντομία τρία είναι τα βασικά αποτελέσματα της εφαρμογής μας. Η λήψη σήματος σε
περίπτωση επαφής του ηλεκτροδίου με το δέρμα, η αύξηση των τιμών των αποτελεσμάτων
στο σενάριο κατά το οποίο ο χρήστης έχει ανοιχτά και κλειστά τα μάτια του και τέλος η
διαφοροποιημένη έξοδος, όταν γίνονται μετρήσεις σε διαφορετικές εγκεφαλικές ομάδες
(nasion, vertex, preauricular, inion).
Πιο αναλυτικά και σχετικά με το πρώτο αποτέλεσμα, είναι εύκολο να συμπεράνουμε
διαφοροποιήσεις στις κυματομορφές των τάσεων εξόδου, όταν υπάρχει επαφή με το
ηλεκτρόδιο και όταν αυτό βρίσκεται στον αέρα. Από μετρήσεις που έγιναν σε πραγματικό
χρόνο τόσο με το Arduino, όσο και με το Processing, επαληθεύεται η υπόθεση. Οι τιμές του
κέρδους τάσης του κυκλώματος (Av = vout/vin) υπολογίστηκαν προγραμματιστικά γύρω στη
μονάδα (1 ± 0.1). Όπως είναι εύλογο, όταν δεν υπήρχε επαφή με το dry ηλεκτρόδιο, η τάση
εισόδου ήταν σχεδόν μηδενική και κατ’ επέκταση και η τάση εξόδου, η οποία δεν υπόκειταν
σε ενίσχυση. Όταν όμως ακουμπούσε το ηλεκτρόδιο με το σημείο μέτρησης, η απόκριση
ήταν άμεση και η λειτουργία του κυκλώματος φαινόταν από τα αποτελέσματα του vout, αφού
για μικρά κύματα εισόδου το αποτέλεσμα του τμήματος ενίσχυσης και του τμήματος
φιλτραρίσματος απέδιδε τιμές μέχρι και 4.49 V, υψηλά αρκετά ώστε να είναι ορατά από τις
συσκευές επεξεργασίας και τα προγράμματα ανάλυσης. Το συνολικό κέρδος του συστήματος
άρχιζε από μερικές δεκάδες, ενώ κορυφωνόταν έως και αρκετές εκατοντάδες (15 – 800).
Δεδομένου ότι το αναγραφόμενο θεωρητικό κέρδος του τμήματος ενίσχυσης υπολογίστηκε
ως 1879 για τάση τροφοδοσίας 10V, είναι λογικό το μέγιστο δικό μας, αφού από μετρήσεις
που πραγματοποιήθηκαν με εργαστηριακό παλμογράφο, το κέρδος του ολοκληρωμένου
έπεφτε σημαντικά με μείωση της τάσης τροφοδοσίας, οπότε με δεδομένα τα 5V του Arduino
τα αποτελέσματά μας είναι λογικά.
Στο σενάριο κατά το οποίο λαμβάνονται τιμές από το ίδιο σημείο του εγκεφάλου, όταν ο
χρήστης έχει ανοιχτά και κλειστά τα μάτια, επιβεβαιώθηκε πως στη δεύτερη περίπτωση τα
αποτελέσματα της τάσης εξόδου έτειναν συνολικά να παίρνουν μεγαλύτερες τιμές από όταν
είχε ο χρήστης τα μάτια του ανοιχτά. Αυτό φαίνεται στο γράφημα που ακολουθεί (Εικόνα
36).
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Εικόνα 36: Γράφημα σύγκρισης σεναρίου με ανοιχτά και κλειστά μάτια.

Η μπλε γραμμή αναπαριστά την κατάσταση με τα μάτια ανοιχτά, ενώ η κόκκινη αφορά το
διάστημα που ο χρήστης είχε τα μάτια του κλειστά. Όπως φαίνεται και στο γράφημα, οι
μέγιστες και οι ελάχιστες τιμές και στις δύο περιπτώσεις είναι σχεδόν ίδιες (min = 1.30/1.29,
max = 4.49/4.5), αλλά από τις τιμές των μέσων όρων και των τυπικών αποκλίσεων φαίνεται
πως όντως η πλειοψηφία των τιμών στη δεύτερη περίπτωση έχουν πράγματι μεγαλύτερες
τιμές (mean = 3.0108/3.8336, std = 1.516887/1.137998). Το γράφημα αυτό παράχθηκε με
χρήση της Matlab. Αυτό γίνεται γιατί με το Processing γίνεται παρακολούθηση ενός κύματος
κάθε φορά και προφανώς δεν είναι εφικτό ο χρήστης να βρίσκεται και στις δύο καταστάσεις
ταυτοχρόνως (ανοιχτά-κλειστά μάτια).
Είναι ιατρικά τεκμηριωμένο πως διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου (nasion, vertex,
preauricular, inion) παράγουν και διαφορετικά σήματα. Για παράδειγμα στο inion έχουν
παρατηρηθεί τα μεγαλύτερα alpha κύματα, τα οποία και μελετήσαμε για την συμπεριφορά
τους στο προηγούμενο σενάριο. Μετρήσαμε από τις περιοχές Ο2 (inion), F2 και F7 (vertex)
και τα αποτελέσματα φαίνονται στην Εικόνα 37. Παρατηρήθηκαν μικρότερες τιμές τάσεων
εξόδου στις περιοχές F2 και F7 από ότι στην Ο2, αφού όπως και προηγουμένως οι μέγιστες
και ελάχιστες τιμές είναι σχεδόν ταυτόσημες (min = 1.3/1.3/1.3, max = 4.49/4.5/4.5), αλλά η
διαφορά φαίνεται στη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση (mean = 3.8471/3.7313/3.2554, std
= 1.086154/1.218733/1.028021).
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Εικόνα 37: Γράφημα σύγκρισης σεναρίου μέτρησης σημάτων διαφορετικών περιοχών.

Όπως είναι γνωστό από την τομογραφία, διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου μπορεί να
σχετίζονται με διαφορετικές λειτουργίες. Κάθε ηλεκτρόδιο στο κρανίο που τοποθετείται
κοντά σε συγκεκριμένες κεντρικές περιοχές, π.χ. η F7, τοποθετείται κοντά στα κέντρα για
λογικές δραστηριότητες, η Fz σε επιτηδευμένες και υποκινούμενες δραστηριότητες, η F8
κοντά σε συναισθηματικές, γύρω από το cortex (κέντρο του εγκεφάλου) οι περιοχές C3, C4
και Cz αφορούν αισθητήριες και κινητήριες λειτουργίες. Περιοχές δίπλα στα P3, P4 και Pz
συνεισφέρουν σε δραστηριότητες αντίληψης και διαφορετικότητας. Κοντά στις Τ3 και Τ4,
λαμβάνουν χώρα συναισθηματικές επεξεργασίες, ενώ στην Τ5 και στην Τ6 συγκεκριμένες
λειτουργίες μνήμης. Οι περιοχές του vertex Cz και C7, χρησιμοποιούνται ως αναφορά, ενώ
οι εμπρόσθιες περιοχές του Fpz, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν γείωση. Οι πρωταρχικές
περιοχές όρασης, μπορούν να βρεθούν κοντά στα σημεία Ο1 και Ο2. Παρόλα αυτά τα
ηλεκτρόδια στο κρανίο μπορεί να μην αντανακλούν τις συγκεκριμένες περιοχές του
εγκεφάλου, αφού η ακριβή τοποθεσία των ενεργών πηγών είναι ακόμα ανοιχτό πρόβλημα,
εξαιτίας περιορισμών που προκύπτουν από τα μη ομογενή χαρακτηριστικά του κρανίου.
Διαφορετικοί προσανατολισμοί των πηγών του cortex μπορούν να δημιουργήσουν σύγχυση
των πηγών. Για αυτό το λόγο, τίθεται το ζήτημα της εξατομικευμένης ιατρικής περίθαλψης
(personalized medicine), εφόσον κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και κάθε άνθρωπος
πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μονάδα. Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει και χρήζει
αναφοράς, είναι η διαμέτρηση (calibration), δηλαδή η απαραίτητη αρχικοποίηση
καταστάσεων πριν από τη λήψη μετρήσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για να γίνει ορθή
σύγκριση των διαγραμμάτων για δύο διαφορετικές καταστάσεις (π.χ. ύπνος - επαγρύπνηση),
πρέπει να παρθούν τιμές από το ίδιο υποκείμενο.
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4.2 Συζήτηση
4.2.1 Ωρίμανση του EEG
Το EEG εξελίσσεται με την ηλικία και επιτυγχάνει τον τελικό του χαρακτήρα στην ηλικία
των 30, όπου και σταθεροποιείται και στη συνέχεια αρχίζει να αλλάζει και πάλι στην τρίτη
ηλικία. Ο ρυθμός μεταβολής του συσχετίζεται με την ψυχική υγεία του κάθε ατόμου. Η
ανάπτυξη του EEG στην παιδική ηλικία και την εφηβεία χαρακτηρίζεται από μια μετατόπιση
του ρυθμού EEG προς υψηλότερες συχνότητες. Σε νεογέννητα, κυριαρχούν αργοί ρυθμοί
δέλτα (delta), έπειτα η βασική συχνότητα μετατοπίζεται προς τους theta ρυθμούς σε ηλικία
12 μηνών. Η οπίσθια χαρακτηριστικά αργή δραστηριότητα στα μικρά παιδιά μειώνεται
συνεχώς κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Ο alpha ρυθμός εμφανίζεται στην ηλικία των 10
ετών. Σε νεαρούς ενήλικες (21-30 ετών), το EEG εξακολουθεί να εμφανίζει ήπια σημάδια
ανωριμότητας, περιλαμβάνοντας τη συμβολή των 1.5-3Hz και 4-7 Hz κυμάτων κατά τη
διάρκεια επαγρύπνησης, και κατά κανόνα δεν παρουσιάζονται μετά από την ηλικία των 30.
Φυσιολογικά, η διαδικασία ωρίμανσης είναι συνδεδεμένη με την ανάπτυξη των δενδριτικών
δέντρων και τη μυελίνωση. Στρώματα μυελίνης παράγονται από νευρογλοιακά κύτταρα και
καλύπτουν τους άξονες των νευρώνων και ενεργούν ως μονωτές ηλεκτρικά αγώγιμων
κυττάρων. Η διάδοση της ηλεκτρικής δραστηριότητας είναι ταχύτερη και λιγότερο
ενεργοβόρα στις εμμύελες ίνες.

4.2.2 EEG κατά τη διάρκεια του ύπνου
Το EEG κατά τη διάρκεια του ύπνου έχει μια χαρακτηριστική διαφορετική μορφή. Η
κλασική περιγραφή του του ύπνου περιλαμβάνει το διαχωρισμό του σε στάδια που αρχικά
ορίστηκαν από τους Rechtschaffen και Kales: στάδιο 1 (υπνηλία), στάδιο 2 (ελαφρύς ύπνος),
στάδιο 3 (βαθύς ύπνος), στάδιο 4 (πολύ βαθύς ύπνος) και REM (περίοδος με όνειρα
συνοδευόμενη από γρήγορες κινήσεις των ματιών). Η διαφορετικότητα των σταδίων του
ύπνου παίζει σημαντικό ρόλο στη μέτρηση πολλών σημάτων. Η καταγραφή τους, που
ονομάζεται πολυυπνόγραμμα (polysomnogram), δεν περιλαμβάνει μόνο EEG, αλλά και
Ηλεκτροοφθαλμογράφημα (EOG), ηλεκτρομυογράφημα (μυϊκή δραστηριότητα), και την
αναπνοή. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μέτρηση της αρτηριακής πίεσης,
ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG) και μέτρηση του επιπέδου του οξυγόνου στο αίμα. Το EOG
καταγράφεται μέσω των ηλεκτροδίων που τοποθετούνται στο κάτω μέρος των ματιών. Ως
αποτέλεσμα του διαρκούς δυναμικού (ο κερατοειδής είναι θετικός σε σχέση με το βυθό), οι
κινήσεις των ματιών παράγουν αλλαγές στο δυναμικό μεταξύ των ηλεκτροδίων. To EOG και
to EMG βοηθά να γίνει διάκριση της κατάστασης REM. Η αλληλουχία των σταδίων του
ύπνου συνήθως απεικονίζεται με τη μορφή του υπνογράμματος (hypnogram). Η αναγνώριση
των σταδίων βασίζεται στη συμβολή των διαφορετικών ρυθμών και την εμφάνιση του
χαρακτηριστικού μεταβατικά σήματος που απουσιάζει στο EEG στη διάρκεια ενός ξύπνιου
ανθρώπου, δηλαδή οι άτρακτοι ύπνου, τα κύματα με κορυφή, και συμπλέγματα Κ. Οι
άτρακτοι ύπνου είναι ρυθμικά κύματα με συχνότητα 11-15Hz και διάρκεια μεγαλύτερη από
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0.5s. Χαρακτηριστική αύξηση και στη συνέχεια σταδιακή μείωση του πλάτους δεν τηρείται
πάντοτε και είναι πιο σημαντικό στις κεντρικές απαγωγές. Στις ατράκτους χαμηλής
συχνότητας (11-12.5Hz) είναι πιο έντονες στους μετωπιαίους και στους υψηλής συχνότητας
ατράκτους (12.5-15Hz) στα πιο οπίσθια παράγωγα. Το κύμα Vertex είναι μια ένωση
δυναμικό: μία μικρή κορυφή θετικής πολικότητας πριν από μια μεγάλη κορυφή που
ακολουθείται από ένα αρνητικό κύμα λανθάνουσας κατάστασης γύρω στα 100ms και συχνά
μια άλλη μικρή θετική κορυφή. Τα Vertex κύματα είναι ένα είδος ακουστικής απόκρισης
(AER), όπως μπορεί να κριθεί από το σχήμα και τη θέση της εμφάνισής τους. Το
συγκρότημα K αποτελείται από μια αρχική απότομη κλίση, ακολουθούμενη από μια αργή
συνιστώσα που συνδυάζει με υπέρθεση γρήγορης κλίσης. Η απότομη κλίση μπορεί να είναι
διφασική ή πολυφασική. Μερικές φορές το συγκρότημα K περιγράφεται μόνο ως μια αργή
και γρήγορη κλίση η αρχική απότομη κλίση εξισώνεται με ένα κύμα vertex.
Τα στάδια του ύπνου μπορούν να περιγραφούν περιληπτικά ως εξής.
* Το στάδιο 1 (υπνηλία) συνδέεται με μια μείωση της τάξης του άλφα ρυθμού, ρυθμούς σε
2-7Hz ζώνη συχνοτήτων και τους ρυθμούς χαμηλής έντασης της τάξης των 15-25Hz.
Εμβάθυνση της υπνηλία συνδέεται με την ενίσχυση της βραδείας δράσης και της εμφάνισης
των vertex κυμάτων και αργές κινήσεις των ματιών. Σύμφωνα με τους Rechtschaffen και
Kales το στάδιο 1 βαθμολογείται όταν λιγότερο από το 20% της εποχής περιέχει
οποιαδήποτε δραστηριότητα άλφα και το EEG αποτελείται από μεσαίου εύρους μικτή
συχνότητα (κυρίως θήτα) δραστηριότητα, μερικές φορές με vertex απότομα κύματα.
* Το στάδιο 2 χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση των ατράκτων του ύπνου, οι οποίες
συνήθως θεωρούνται ως σήμα της έναρξης του ύπνου. Οι αργές συχνότητες που κυμαίνονται
από 0,75 Hz έως 4Hz συνήθως κυριαρχούν στο στάδιο 2 του ύπνου. Ωστόσο, γρήγορες
συχνότητες (15-30Hz) μπορεί να υπάρχουν επίσης. Συνοψίζοντας, το στάδιο 2
χαρακτηρίζεται από ατράκτους και συμπλέγματα Κ, λιγότερο από το 20% της εποχής μπορεί
να περιέχει δέλτα κύματα.
* Το στάδιο 3 συνδέεται με κυρίαρχο αργό ρυθμό στη συχνότητα δέλτα (0.75-3Hz).
Δραστηριότητα χαμηλότερου πλάτους στο φάσμα 5-9Hz είναι επίσης αρκετά κοινή. Σε ένα
σημαντικό αριθμό υγιών ατόμων, η δραστηριότητα άλφα (7-11Hz) μπορεί να αναμιχθεί με το
δέλτα ρυθμό, και, σε αυτό το εναλλασσόμενο μοτίβο, μπορεί να προκύψει κάποια
περιοδικότητα. Τα Κ συμπλέγματα εξακολουθούν να υπάρχουν στο στάδιο 3 του ύπνου. Οι
άτρακτοι είναι λιγότερο συχνοί απ’ ότι στο στάδιο 2. Το στάδιο 3 βαθμολογείται όταν 2050% της εποχής περιέχει κύματα δέλτα συχνότητας 0.5-2.5Hz και των 75mV ή μεγαλύτερο
από κορυφή σε κορυφή πλάτος.
* Το στάδιο 4 κυριαρχείται από τη δραστηριότητα βραδέων κυμάτων υψηλού πλάτους. Τα Κ
συμπλέγματα μπορεί να εμφανιστούν. Το στάδιο 4 βαθμολογείται όταν πάνω από το 50% της
εποχής περιέχει δέλτα δραστηριότητα σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται παραπάνω.
* Η REM κατάσταση χαρακτηρίζεται από μία μείωση του πλάτους EEG, εμφάνιση
ταχύτερων ρυθμών, ταχείες κινήσεις των ματιών, και απώλεια μυϊκής δραστηριότητας.
Φασματικά χαρακτηριστικά στο REM είναι πολυρυθμικά και, στη βάση του EEG μόνο, είναι
δύσκολο να διακριθεί η κατάσταση REM από το στάδιο 1.
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Η εξέλιξη της δραστηριότητας βραδέων κυμάτων και οι ακτινοειδείς διακυμάνσεις κατά τη
διάρκεια του ολονύκτιου ύπνου φαίνονται στην Εικόνα 38. Υπάρχουν αποδείξεις ότι, όταν ο
ύπνος γίνεται πιο βαθύς, οι πηγές που οδηγούν την EEG δραστηριότητα μετακινούνται από
τις οπίσθιες περιοχές του κεφαλιού (κυρίαρχες κατά τη διάρκεια επαγρύπνησης με τα μάτια
κλειστά) στις κεντρο-εμπρόσθιες περιοχές.

Εικόνα 38: Χρονική εξέλιξη του ολονύκτιου ύπνου (οριζόντια κλίμακα σε ώρες). Επάνω:
Υπνόγραμμα. Κάτω: SWA και οι ακτινοειδείς διακυμάνσεις του ύπνου εντοπίζονται αυτόματα
από ταίριασμα ασκήσεων παραμετροποίησης του σήματος EEG. % SWA δηλώνει το ποσοστό της
εποχής που καταλαμβάνεται από κυματομορφές που ταξινομούνται ως SWA. Συνεχής περιγραφή του
ύπνου βραδέων κυμάτων είναι συμβατή. με τα III / IV στάδια οριοθέτησης που ορίζονται ως R&K,
όπως υποδεικνύεται από το 20% και 50% γραμμές. Σφάλματα δεν απομακρύνθηκαν από την
ανάλυση.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι nonREM (NREM) και REM περίοδοι συμβαίνουν σε
κύκλους. Ύπνος βραδέων κυμάτων συγκεντρώνεται κατά το πρώτο ένα τρίτο της νύχτας και
είναι κυρίαρχος στην παιδική ηλικία. Το μοτίβο του ύπνου αλλάζει πολύ κατά τη διάρκεια
της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας. Για νεογέννητα μωρά, το REM καταλαμβάνει το
μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του ύπνου, και στα μικρά παιδιά, μόνο τα REM και non-REM
στάδια μπορούν να διακριθούν. Ελάττωση του βαθύ ύπνου βραδέων κυμάτων και αύξηση
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της εγρήγορσης συνεχίζουν σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής μετά την ηλικία του 1 έτους.
Σε μεγάλη ηλικία, η συμβολή των σταδίων 3 και 4 μειώνεται αισθητά και το πρώτο στάδιο
REM εμφανίζεται αργότερα το βράδυ. Οι αλλαγές του μοτίβου του ύπνου μπορούν να
προκληθούν όχι μόνο από μια κανονική γήρανση, αλλά και από εκφυλιστικές ασθένειες. Ένα
άτυπο polysomnogram μπορεί να παρατηρηθεί σε μια ποικιλία καταστάσεων (π.χ. στέρηση
ύπνου, ανώμαλες συνήθειες ύπνου, ναρκωτικά και αποτελέσματα αποτοξίνωσης από
ναρκωτικά, παθήσεις του ύπνου). Διαχωρισμένος ύπνος ή αλλιώς άτυπες συνήθειες ύπνου
μπορούν να εκδηλωθούν με εισβολή του ρυθμού alpha στα βραδέως κύματα στα στάδια 3
και 4 ή την εμφάνιση ακτινοειδών διακυμάνσεων κατά τη διάρκεια του ολονύκτιου ύπνου σε
REM. Επίσης, η κανονική υποημερήσια κυκλικότητα των NREM / REM μπορεί να
τροποποιηθεί ή να χαθεί εντελώς. Η κανονική έναρξη του REM στους ενήλικες εμφανίζεται
μετά από περίπου μία ώρα ή αργότερα. Η έναρξη του ύπνου REM νωρίτερα (περίπου 10
λεπτά), που ονομάζεται SOREM, μπορεί να είναι αποτέλεσμα προηγούμενων στερήσεων
REM ύπνων, αλκοολισμού, απεξάρτησης φαρμάκων, ακανόνιστων συνηθειών ύπνου,
σοβαρής κατάθλιψης, ή ναρκο-καταληψίας. Στην τελευταία περίπτωση, παρατηρείται μια
φτωχή κυκλικότητα REM.
Από κλινική άποψη, δεν περιγράφεται μόνο η μακροδομή του ύπνου από ένα υπνόγραμμα,
αλλά και η μικροδομή του, είναι σημαντική. Παροδικές αφυπνίσεις σχετίζονται με ασταθείς
συνθήκες ύπνου που αντανακλώνται στο EEG. Μια σειρά από κατευθυντήριες γραμμές για
την κατηγοριοποίηση της διέγερσης έχει προταθεί από την Αμερικανική Ακαδημία Ιατρικής
Ύπνου. Μια EEG διέγερση ορίζεται σαν μία απότομη αλλαγή στην συχνότητα του EEG, που
μπορεί να περιλαμβάνει τους ρυθμούς theta, alpha, ή συχνότητες μεγαλύτερες των 16 Hz,
αλλά όχι των ακτινοειδών διακυμάνσεων. Ένας ορισμένος αριθμός αυθόρμητων αφυπνίσεων
φαίνεται να είναι ένα εγγενές συστατικό του φυσιολογικού ύπνου, αλλά η συχνή εμφάνισή
τους μπορεί να συνδεθεί με διαταραχές του αναπνευστικού κατά τη διάρκεια του ύπνου,
νυκτερινής μυοκλωνίας, και άλλων κλινικών συνθηκών.

4.2.3 Παθολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν το EEG
Το EEG επηρεάζεται από τις CNS διαταραχές (π.χ., εγκεφαλική ανοξία, εγκεφαλικές
φλεγμονώδεις διεργασίες, εγκεφαλική παράλυση, ασθένεια Creutzfeld-Jacob, και
μεταβολικές και εκφυλιστικές διαταραχές του νευρικού συστήματος όπως η γεροντική και
προγεροντική άνοια). Επηρεάζεται από όγκους στον εγκέφαλο και κρανιοεγκεφαλικά
τραύματα. Στη δεύτερη περίπτωση, μπορεί να χρησιμεύσει ως μέτρο ανάκτησης των
ασθενών. Το EEG είναι επίσης ένα σημαντικό τεστ σε ψυχιατρικές ασθένειες, σε διαταραχές
του ύπνου, και σε αναπτυξιακές διαταραχές. Ειδικότερα, η ανάλυση των evoked δυναμικών
είναι πολύ χρήσιμη στη διάγνωση της δυσλεξίας και στη διαφοροποίηση μεταξύ ψυχογενών
και νευρογενών διαταραχών. Ο χαρακτήρας του EEG αλλάζει δραματικά στην επιληπτική
κατάσταση και η ανάλυση του είναι ένα βασικό εργαλείο σε αυτή την περίπτωση.
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Κεφάλαιο 5ο
Συμπεράσματα-Μελλοντικές προσπάθειες
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5 Συμπεράσματα - Μελλοντικές προσπάθειες
Συμπεραίνουμε ότι συσκευές όπως η παρούσα μπορούν να συντελέσουν στη βελτίωση της
ζωής των ανθρώπων με ανίατες ασθένειες, όπως είναι πολλές νευρολογικές και η σκλήρυνση
κατά πλάκας. Αυτές οι συσκευές μπορούν να κλιμακωθούν από πολύ απλές μέχρι πολύ
περίπλοκες κατασκευαστικά, αλλά από τη βιβλιογραφία καταλαβαίνουμε πως υπάρχει
σημαντική έλλειψη τέτοιων συσκευών ακόμα και απλών τεχνικών κατασκευών που η
δημιουργία τους δεν απαιτεί ιδιαίτερες εξειδικευμένες γνώσεις.
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στο διαδίκτυο που αναζητούν δωρεές για απλά μπαστούνια ή
στηρίγματα μπάνιου ή βοηθητικά πιρούνια και στυλό, γιατί έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες στη
χρήση των άκρων τους, στην ισορροπία και την χρήση των χεριών τους για βασικές
καθημερινές δραστηριότητες. Μελλοντικά, η επιστημονική κοινότητα θα έπρεπε να
ερευνήσει και να μεριμνήσει για κάλυψη των διάφορων αναγκών σε διαφορετικές ασθένειες
ανά τον κόσμο. Βλέπουμε πως κατά καιρούς γίνονται προσπάθειες τουλάχιστον ακαδημαϊκά
για συσκευές με μικρό κόστος που για αυτούς τους ανθρώπους είναι ζωτικής σημασίας όσο
απλές και ανούσιες μπορεί να φαίνονται σε εμάς τους υγιείς ανθρώπους. Κάποιες από τις
συσκευές αυτές υπάρχουν εμπορικά σε κάποια μέρη στο εξωτερικό σε εξειδικευμένα
καταστήματα, αλλά βλέπουμε πως δεν έχουν εδραιωθεί σημαντικά στην αγορά.
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Εικόνα 39: Συσκευές υποβοήθησης για άτομα με νευρολογικές παθήσεις.

Ο 3D εκτυπωτής θα μπορούσε να αποτελέσει λύση στο πρόβλημα για οικονομικές
λειτουργικές συσκευές. Η 3D εκτύπωση αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
τάση προς εξατομικευμένη ιατρική, μέσω της χρήσης της στην προσαρμογή των
διατροφικών προϊόντων, οργάνων και φαρμάκων. Η 3D εκτύπωση αναμένεται να είναι
ιδιαίτερα συχνή σε φαρμακευτικά θέματα. Η κατασκευή και η διανομή των φαρμάκων από
τις φαρμακευτικές εταιρείες θα μπορούσε θεωρητικά να αντικατασταθεί με την αποστολή
βάσεων δεδομένων των σκευασμάτων στα φαρμακεία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
για ζήτηση εκτύπωσης των απαιτούμενων φαρμάκων. Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει
δραστικά τις υπάρχουσες μεθόδους παραγωγής και διανομής φαρμάκων και να γίνουν πιο
δραστικές και οικονομικές. Αν τα πιο κοινά φάρμακα γίνουν διαθέσιμα με τον τρόπο αυτό,
οι ασθενείς μπορεί να είναι σε θέση να μειώσουν το βάρος των φαρμάκων τους σε ένα
πολυχάπι ανά ημέρα, το οποία θα κάνει τους ασθενείς πιο αφοσιωμένους στη λήψη τους. Η
πιο προηγμένη 3D εφαρμογή εκτύπωσης που αναμένεται είναι η βιοεκτύπωση πολύπλοκων
οργάνων και έχει εκτιμηθεί ότι σε λιγότερο από 20 χρόνια θα έχουμε μια πλήρως λειτουργική
εκτυπώσιμη καρδιά. Παρά το γεγονός ότι, λόγω των προκλήσεων στην εκτύπωση αγγειακών
δικτύων, η πραγματικότητα των έντυπων οργάνων είναι ακόμα αρκετά μακριά, η πρόοδος
που έχει σημειωθεί είναι υποσχόμενη. Καθώς με την τεχνολογική πρόοδο, αναμένεται ότι θα
κατασκευαστούν οι πολύπλοκοι ετερογενείς ιστοί, όπως το ήπαρ και τα νεφρά. Αυτό θα
ανοίξει την πόρτα στη δημιουργία βιώσιμων ζωντανών εμφυτευμάτων, καθώς και
τυπωμένων μοντέλων ιστών και οργάνων για χρήση σε ανακάλυψη φαρμάκων. Μπορεί
επίσης να είναι δυνατή η εκτύπωση ιστού του ασθενούς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
δοκιμές για να διαπιστωθεί ποια φάρμακα θα είναι πλέον αποτελεσματικά. Στο μέλλον, θα
μπορούσε ακόμη και να είναι δυνατόν να ληφθούν τα βλαστικά κύτταρα από τα δόντια ενός
παιδιού για τη δια βίου χρήση ως εργαλειοθήκη για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη ιστών
αντικατάστασης οργάνων και ιστών.
In situ εκτύπωση, στην οποία τα εμφυτεύματα ή ζωντανά όργανα τυπώνονται στο ανθρώπινο
σώμα κατά τη διάρκεια εγχειρήσεων, είναι μια άλλη αναμενόμενη μελλοντική τάση. Μέσω
της χρήσης της 3D βιοεκτύπωσης, κύτταρα, αυξητικοί παράγοντες και βιοϋλικά ικριώματα
μπορούν να εναποτεθούν για την επισκευή βλαβών διαφόρων τύπων και πάχη με ακριβή
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ψηφιακό έλεγχο. In situ εκτύπωση για την επισκευή εξωτερικών οργάνων, όπως το δέρμα,
έχει ήδη λάβει μέρος. Σε μία περίπτωση, ένας 3D εκτυπωτής χρησιμοποιήθηκε για να
καλύψει μια δερματική βλάβη με κερατινοκύτταρα και ινοβλάστες, σε στρωματοποιημένες
ζώνες σε όλη την πληγή. Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί
για την in situ επισκευή του εν μέρει καταστραμμένου, άρρωστου, ή δυσλειτουργικού
εσωτερικών οργάνων. Ένας φορητός 3D εκτυπωτής για την άμεση επισκευή των ιστών είναι
μια αναμενόμενη καινοτομία σε αυτόν τον τομέα. Εξελίξεις στη ρομποτική βιοεκτυπωτές και
robot βοηθοί μπορούν επίσης να είναι εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας.

Εικόνα 40: Τρισδιάστατη εκτύπωση ανθρώπινων οργάνων.

Καταλαβαίνουμε πως όταν οι εκτυπωτές του μέλλοντος προορίζονται για τόσο περίπλοκους
χειρισμούς, η εκτύπωση απλών βοηθητικών συσκευών αποτελεί μια διαδικασία ρουτίνας
ακόμη και σήμερα που ήδη υπάρχουν μικροί οικονομικοί εκτυπωτές για οικιακή χρήση.
Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι η ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας για
δημιουργία συσκευών οι οποίες με λίγη φαντασία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τεράστια
βοήθεια σε ανθρώπους με προβλήματα και επιπλέον η προώθηση αυτών στην αγορά. Η 3D
εκτύπωση έχει γίνει ένα χρήσιμο και δυνητικά εργαλείο μετασχηματισμού σε μια σειρά από
διαφορετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής. Όσο η απόδοση του εκτυπωτή, η
ανάλυση, και τα διαθέσιμα υλικά αυξάνονται, έτσι ώστε να έχουν εφαρμογή, οι ερευνητές
συνεχίζουν να βελτιώνουν τις υπάρχουσες ιατρικές εφαρμογές που χρησιμοποιούν και να
διερευνούν νέες. Οι ιατρικές πρόοδοι που έχουν γίνει με τη χρήση εκτύπωσης 3D είναι ήδη
σημαντικές και συναρπαστικές, αλλά μερικές από τις πιο επαναστατικές εφαρμογές, όπως η
εκτύπωση οργάνων, θα χρειαστεί χρόνο για να εξελιχθεί.
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Επιπλέον, το EEG για πολλά χρόνια έχει αποτελέσει ένα σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο,
και πιο πρόσφατες έρευνες έχουν αποδείξει την σημαντικότητα για την κατανόηση των
επεξεργάσιμων πληροφοριών του λειτουργικού εγκεφάλου. Σήμερα, οι τοπογραφικές
τεχνικές, όπως η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) ή η λειτουργική τομογραφία
πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (fMRI), χρησιμοποιούνται ευρέως για διάγνωση
παθολογικών νευρολογικών καταστάσεων και στην εγκεφαλική έρευνα. Παρ’ όλα αυτά,
αυτές οι μέθοδοι δίνουν πληροφορίες για την απορρόφηση κάποιων ουσιών σε
συγκεκριμένες δομές ή για το ρυθμό μεταβολισμού ή την κατανάλωση γλυκόζης και όχι
απευθείας για την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου. Αν και οι ιδιότητες τους χωρικά
είναι καλές, ο χρόνος απόκρισης είναι πολύ μικρότερος από το EEG. Επιπλέον, στις
επεξεργάσιμες πληροφορίες του εγκεφάλου, οι EEG ρυθμοί έχουν έναν διαφορετικό ρόλο, ο
οποίος δεν μπορεί να αντικατασταθεί με απεικονιστικές μεθόδους. Οι περισσότερες
πληροφορίες συνδέονται συνήθως με τους υψηλότερης συχνότητας ρυθμούς (ειδικά τους
gamma) που παράγονται από τα άκρα μικρών νευρώνων, κάτι το οποίο κάνει την
πληροφορία λιγότερο προσιτή από απεικονιστικές μεθόδους. Για αυτό το λόγο, αυτές οι
τεχνικές δεν δύναται να αντικαταστήσουν το EEG, το οποίο είναι τελείως μη επεμβατικό και
χαμηλού κόστους ικανό να προσφέρει πληροφορία για τις σχέσεις μεταξύ των κρανιακών
πλευρών και του χρόνου εξέλιξης των εγκεφαλικών διεργασιών.
Από τη σκοπιά των ηλεκτρονικών, σχεδόν όλα τα ζητήματα σχεδιασμού του κυκλώματος
είναι πλέον καλά κατανοητά και έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία, από την επίτευξη
υψηλής κοινής λειτουργίας απόρριψη στη δημιουργία κυκλωμάτων χαμηλής ενέργειας. Στην
πραγματικότητα, ένας καινοτόμος FET-input amplifier διαμορφωμένος στο συνολικό κέρδος
θα είναι κάτι περισσότερο από αρκετός για να τροφοδοτεί τα σήματα από σχεδόν
οποιοδήποτε ηλεκτρόδιο. Η επίτευξη μιας αρκετά υψηλής αντίστασης εισόδου δεν αποτελεί
πρόβλημα στις περισσότερες περιπτώσεις. Μετατοπίσεις εισόδου είναι προβληματικές, αλλά
DC σύζευξη με πολύ χαμηλά κέρδη (0 dB) και ADs υψηλής ανάλυσης (24-bit) μπορούν να
ανεχθούν μεγάλες μετατοπίσεις ηλεκτροδίων. Εκτός από τις εσωτεριστικές εφαρμογές, όπως
το ECG χωρίς επαφή, είναι απίθανο κάθε καινοτόμο κύκλωμα απευθείας στο ηλεκτρόδιο να
είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Είναι αδιαμφισβήτητο, ωστόσο, ότι χρειάζεται πολύ μελέτη σχετικά
με καινοτόμα ηλεκτρονικά κυκλώματα σε επίπεδο συστήματος για την κατασκευή
ενσωματωμένων, φορητών και ασύρματων βιοδυναμικών αισθητήρων. Επιλύοντας τις
δυσκολίες με τα σφάλματα κίνησης η άλυτη πρόκληση σε συστήματα κινητών-φορητών
αισθητήρων EEG/ECG παραμένει. Σε αντίθεση με το χαρακτηρισμό κυκλωμάτων που
περιλαμβάνουν σταθερές, εύκολα προσομοιωμένες και άμεσα μετρούμενες παραμέτρους,
όπως ο θόρυβος, το κέρδος και η κατανάλωση ενέργειας, τα σφάλματα κίνησης είναι μη
ορθά καθορισμένα και υπόκεινται στην ανθρώπινη μεταβλητότητα. Επιπλέον, διάφοροι τύποι
ηλεκτροδίων επηρεάζονται από σφάλματα διαφόρων πηγών. Η πλήρης κατανόηση και ο
χαρακτηρισμός της προέλευσης του θορύβου μεταξύ δέρματος-ηλεκτροδίου είναι ακόμα
ένας τομέας που χρήζει μελέτης. Είναι γνωστό ότι τα επίπεδα θορύβου, ενώ συσχετίζονται
έντονα με την αντίσταση του δέρματος, υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό που προβλέφθηκε από
τον θερμικό θόρυβο στις χαμηλές συχνότητες. Έχει αποδειχθεί ότι η οξειδοαναγωγική
αντίδραση στο ηλεκτρόδιο αντιπροσωπεύει το χαρακτηριστικό 1/f με wet electrodes Ag /
AgCl. Δεν έχει αποδειχθεί ότι o ηλεκτροχημικός θόρυβος συμβάλλει στην χωρική σύζευξη
των ανέπαφων αισθητήρων, αφού οι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής δεν λαμβάνουν χώρα σε
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όλη τη διεπαφή. Παρατηρήσεις θεωρητικές και πειραματικές έχουν δείξει ότι για ανέπαφα
ηλεκτρόδια, το μοντέλο θερμικού θορύβου είναι πιο ακριβές και παρέχει ορισμένες σαφείς
κατευθυντήριες γραμμές για θέματα σχεδιασμού στη διεπαφή ηλεκτροδίων. Και πάλι η
έλλειψη τυποποιημένων μεθόδων μέτρησης σε συνδυασμό με την ανθρώπινη μεταβλητότητα
κάνει μια αντικειμενική σύγκριση σπάνια και δύσκολη. Μια εγκατάσταση ενός σαφούς
πρωτοκόλλου μέτρησης που ακολουθείται από λεπτομερείς και αντικειμενικές συγκρίσεις
της συμπεριφοράς του θορύβου όλων των τύπων ηλεκτροδίων θα είναι ιδιαίτερα
διαφωτιστική. Συνολικά, θα πρέπει επίσης να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα υλικά, την
τοποθέτηση, την επεξεργασία σήματος και τα επίπεδα συστήματος. Η βέλτιστη λύση θα είναι
πιθανώς ένας συνδυασμός κάποιων κυκλωματικών σχεδίων, αλλά και θέμα καινοτόμων
μηχανολογικών κατασκευών και επεξεργασίας σήματος. Οι προσπάθειες που τείνουν σε
αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να αποφέρουν σημαντικά οφέλη σε αυτόν τον τομέα.
Όσον αφορά τη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, θα ήταν ενδιαφέρον να συνεχιστεί με
στόχο την αρχική προσέγγιση, δηλαδή μια ολοκληρωμένη λειτουργική συσκευή με το
κράνος να συνδέεται με όλα τα ηλεκτρόδια και ίσως με περισσότερα για μεγαλύτερη
ακρίβεια και αυτά να ενισχύονται με τρόπο
τέτοιο ώστε το κύκλωμα να είναι μικρό και
εύχρηστο αλλά λειτουργικό, γιατί στη
συγκεκριμένη
ανάλυση
όπως
προαναφέρθηκε
ήταν
αδύνατο
να
δημιουργηθεί
διαφορετικό
κύκλωμα
ενίσχυσης και φίλτρων για 8-10
ηλεκτρόδια. Βασικά, δεν υπάρχει λόγος να
δημιουργηθεί κάτι τέτοιο μη εύχρηστο και
πιθανότατα άχρηστο πρακτικά λόγω του
υψηλού επιπέδου θορύβου που θα
δημιουργηθεί σε ένα τόσο μεγάλο κύκλωμα. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα
συσσωρεύοντας τα κυκλώματα με χρήση της PCB τεχνολογίας, δηλαδή δημιουργία μιας
πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος. Μια τέτοια πλακέτα η οποία χρησιμοποιείται για την
υποστήριξη και διασύνδεση ηλεκτρονικών στοιχείων μέσω αγώγιμων μονοπατιών τα οποία
τυπώνονται πάνω στην πλακέτα, θα μείωνε την πολυπλοκότητα των κυκλωμάτων καθώς και
του θορύβου που προκύπτει και τα ηλεκτρόδια είναι πολύ ευαίσθητα στο θόρυβο. Μια
τέτοια πλακέτα μπορεί να είναι μονής όψης, διπλής όψης είτε να αποτελείται από πολλαπλά
επίπεδα. Οι πλακέτες πολλαπλών στρώσεων επιτρέπουν την τοποθέτηση περισσότερων
στοιχείων στην ίδια επιφάνεια. Οι πιο εξελιγμένες πλακέτες ενσωματώνουν ηλεκτρονικά
στοιχεία μέσα σε μια στρώση. Έτσι, θα μπορούσε να κατασκευαστεί με τη βοήθεια του 3Dεκτυπωτή ένα κουτί για να εσωκλείεται το κύκλωμα και αυτό να τοποθετείται στο πίσω
μέρος του κράνους στις ειδικές εσοχές που ήδη υπάρχουν. Εν συνεχεία, το κύκλωμα
συνδέεται με το Arduino όπως γίνεται ήδη και μεταφέρει στοιχεία σε πρόγραμμα ανάλυσης
σήματος για άμεση επεξεργασία από νέο πρόγραμμα που δημιουργείται από εμάς με γραφικό
περιβάλλον, επιλογές και ίσως μακροπρόθεσμα γραφής και εκφώνησης. Η επιλογή μπορεί να
γίνεται με blinking των ματιών καθώς παρατηρήθηκε αλλαγή της καμπύλης στη περίπτωση
αυτή. Ένα γάντι για επιπλέον βοήθεια γραφής εκτυπωμένο στο 3D-εκτυπωτή, αλλά με πιο
ελαστικό υλικό από αυτό που παρέχεται από το πανεπιστήμιο, το οποίο θα λαμβάνει σήματα
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και θα ειδοποιεί σε περίπτωση κάποιας κρίσης ή θα βοηθάει στις επιλογές. Είναι σημαντικό
να αναφερθεί φυσικά ότι το κόστος θα είναι αρκετά ψηλό σε αυτή την περίπτωση, εφόσον η
PCB τεχνολογία είναι ιδιαίτερα ακριβή, καθώς και η συντήρηση του 3D εκτυπωτή, τα
επιπλέον ηλεκτρόδια και τα προγράμματα ανάλυσης και επεξεργασίας EEG σημάτων, τα
οποία είναι ελάχιστα σε αριθμό και απρόσιτα σε κόστος επίσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Λόγοι συνεργασίας στη διπλωματική
Από τη φύση του θέματος της διπλωματικής, του συνολικού της όγκου, και της μη
διακριτότητας των ρόλων των μελών της, η διαχώρισή της δεν είχε πρακτική εφαρμογή. Πιο
συγκεκριμένα:



Στόχος της διπλωματικής αυτής ήταν η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πακέτου
υποβοήθησης ατόμων με νευρολογικές διαταραχές, όπως άτομα με σκλήρυνση κατά
πλάκας (Multiple Sclerosis – MS), το οποίο θα αποτελούταν τόσο από λογισμικό
(software), όσο και από τεχνικό κομμάτι (hardware). Όπως μπορεί να γίνει
αντιληπτό, το τεχνικό κομμάτι αλληλεξαρτάται από το λογισμικό γεγονός που τα
κάνει αχώριστα.



Γνωρίζοντας την ύπαρξη δύο ατόμων εξαρχής, η αναζήτηση βιβλιογραφίας έγινε με
στόχο την προετοιμασία για μία ολοκληρωμένη και αρκετά ακριβής συσκευή με
σύνδεση διαφόρων τεχνικών και επιστημονικών πεδίων. Συνεπώς, ο όγκος της
εργασίας για την περαίωση για ένα άτομο σίγουρα υπερβαίνει το αναμενόμενο. Πιο
συγκεκριμένα, η δημιουργία μίας συσκευής BCI (brain-computer interface) που θα
λειτουργεί με την τεχνική P300 της ανάλυσης του εγκεφαλογραφήματος
(electroencephalography - EEG). Εκ βιβλιογραφίας, τέτοιες συσκευές στις οποίες ο
χρήστης δέχεται ερεθίσματα από το εξωτερικό περιβάλλον (οθόνη με επιλογές), είναι
εξαιρετικά υψηλού κόστους και πολυπλοκότητας και μόνο πολύ λίγες ενέργειες έχουν
γίνει για τη δημιουργία πιο απλώς συστημάτων χαμηλότερου κόστους, αλλά
αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Το τεχνικό κομμάτι ολοκληρώνεται με ένα headwearable-device (κράνος) σχεδιασμένο με 3D-printer και επεξεργασμένο μέσω
AutoCAD (σε περίπτωση αλλαγών) για την ομαλή στερέωση και τοποθέτηση όλων
των ηλεκτροδίων σε επιστημονικά επιλεγμένες θέσεις του κρανίου. Η ταυτόχρονη
ανάπτυξη προγράμματος eyetracker ήταν στα σχέδιά μας, καθώς και η δημιουργία
γραφικού περιβάλλοντος επιλογών, για την διευκόλυνση του χρήστη. Ο eyetracker θα
χρησιμοποιούταν για επιβεβαίωση των επιλογών του EEG για να ενισχύεται η
αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Εξαιτίας όμως της έλλειψης χρόνου και των
προβλημάτων που προέκυψαν με το κύκλωμα δεν διεκπεραιώθηκαν αυτά τα
κομμάτια της εφαρμογής. Βέβαια η μελέτη της αντίστοιχης βιβλιογραφίας έγινε
καθώς και τα πρωταρχικά βήματα των μερών αυτών.



Η αρχική πρόταση ήταν η εντριβή του κάθε συμμετέχοντα σε ένα από τα τμήματα
hardware ή software ξεχωριστά με συνεισφορά σε όλο το θέμα, όμως η
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αλληλεπίδραση των δύο μερών είναι συνεχής και μη αποσπώμενη. Δεν έχει εφαρμογή
η αποκλειστική ανάπτυξη ενός εκ των δύο μερών μεμονωμένα. Επιπλέον, δεν θα ήταν
ισομερές για τους φοιτητές να ασχοληθούν περισσότερο με ένα από τα δύο αυτά
αλληλένδετα και διαφορετικά κομμάτια ταυτόχρονα.

Τομείς εντριβής συμμετεχόντων
Ευθυμιόπουλος Ανδρέας

Κωνσταντινίδου Λεμονιά

Πρακτικό Μέρος

Θεωρητικό Μέρος

Πρακτικό Μέρος

Θεωρητικό Μέρος

Εκτύπωση
εξαρτημάτων
κράνους
Συντήρηση εκτυπωτή

Έρευνα στη
σκλήρυνση κατά
πλάκας (MS)
Τρισδιάστατη
Εκτύπωση

Εκτύπωση
εξαρτημάτων
κράνους
Συντήρηση εκτυπωτή

Έρευνα στη
σκλήρυνση κατά
πλάκας (MS)
Νευροφυσιολογία του
EEG

Συναρμολόγηση
κράνους
Ανάπτυξη
κυκλώματος
ενίσχυσης
Ανάπτυξη
κυκλώματος φίλτρων

Τεχνολογία Arduino

Συναρμολόγηση
κράνους
Ανάπτυξη
κυκλώματος
ενίσχυσης
Ανάπτυξη
κυκλώματος φίλτρων

Τύποι ηλεκτροδίων

Μετρήσεις
κυκλωμάτων με
εργαστηριακό
εξοπλισμό
Προγραμματισμός
Arduino
Προγραμματισμός
Processing

Τεχνολογία
Processing
Ενισχυτές
κυκλωμάτων
Παρόμοιες
προσπάθειες
Μελέτη μελλοντικών
εργασιών

Μετρήσεις
κυκλωμάτων με
εργαστηριακό
εξοπλισμό
Προγραμματισμός
Arduino

Πρότυπα καταγραφής
του EEG
Τρισδιάστατη
Εκτύπωση
Τεχνολογία Arduino
Ηλεκτρονικά φίλτρα
Παρόμοιες
προσπάθειες
Μελέτη μελλοντικών
εργασιών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Κώδικας Arduino
/*
ReadAnalogVoltage
Reads an analog input on pin 0, converts it to voltage, and prints the result to the serial monitor.
Graphical representation is available using serial plotter (Tools > Serial Plotter menu)
*/

// global variables
float data[100];
int counter = 0;

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
// initialize serial communication at 9600 bits per second:
Serial.begin(9600);
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
// read the input on analog pins 0 and 5:
int sensorValue = analogRead(A0);
int sensorValue2 = analogRead(A5);

// Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):
float Vin = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
float Vout = sensorValue2 *(5.0 / 1023.0);

if (Vin < 4) {
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// print out the value you read:
Serial.print("Vin = ");
Serial.println(Vin);
Serial.print("Vout = ");
Serial.println(Vout);
Serial.print("gain = ");
Serial.println(Vout/Vin);
Serial.println(

);

data[counter] = Vout;
counter++;
}

if (counter == 100) {
collect_statistics();
}

// Collect data every 300ms according to the P300 Speller
delay(300);

}

// Function to collect statistic data
void collect_statistics(){
float sum = 0;
float maximum = data[0];
float minimum = data[0];

for (int i=0; i<100; i++){
sum = data[i] + sum;
if (data[i] < minimum){
minimum = data[i];
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}

if (data[i] > maximum){
maximum = data[i];
}
}

// print out collected data
Serial.println("--------------");
Serial.print("Max = ");
Serial.println(maximum);
Serial.print("Min = ");
Serial.println(minimum);
Serial.print("Mean = ");
Serial.println(sum/100);
Serial.println("--------------");
Serial.println(

);

// reset data array
counter = 0;
}
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Κώδικας Processing
import processing.serial.*;

Serial myPort;
int xPos = 1;

// The serial port
// horizontal position of the graph

float inByte = 0;

void setup () {
// set the window size:
size(800, 300);

// List all the available serial ports
// if using Processing 2.1 or later, use Serial.printArray()

// Serial.printArray();

// Open whatever port is the one you're using.
// In our case is always my Arduino, so we open Serial.list()[0].
myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);

// don't generate a serialEvent() unless you get a newline character:
myPort.bufferUntil('\n');

// set inital background:
background(224);
}
void draw () {
// draw the line with a specific color:
stroke(115, 33, 23);
line(xPos, height, xPos, height - inByte);
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// at the edge of the screen, go back to the beginning:
if (xPos >= width) {
xPos = 0;
background(224);
} else {
// increment the horizontal position:
xPos++;
}
}

void serialEvent (Serial myPort) {
// get the ASCII string:
String inString = myPort.readStringUntil('\n');

if (inString != null) {
// trim off any whitespace:
inString = trim(inString);
// convert to an int and map to the screen height:
inByte = float(inString);
println(inByte);
inByte = map(inByte, 0, 6, 0, height);
line(xPos, height, xPos, height - inByte);

}
}
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Κώδικας Matlab
clear all;
close all;
clc

fid = fopen('open.txt','r');
fid2 = fopen('close.txt','r');

Vout = zeros(0,2);

while true
temp = fscanf(fid,'%f',1);
if isempty(temp)
break;
else
Vout(end+1,1) = temp;
end
end

c=1;
while true
temp = fscanf(fid2,'%f',1);
if isempty(temp)
break;
else
Vout(c,2) = temp;
end
c = c + 1;
end

fclose(fid);
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fclose(fid2);

disp(sprintf('With opened eyes the output signal has: \nMin = %.2f Volts\nMax = %.2f Volts\nMean = %f
Volts\nStd = %f Volts', min(Vout(:,1)), max(Vout(:,1)), mean(Vout(:,1)), std(Vout(:,1))));

disp(sprintf('With closed eyes the output signal has: \nMin = %.2f Volts\nMax = %.2f Volts\nMean = %f
Volts\nStd = %f Volts', min(Vout(:,2)), max(Vout(:,2)), mean(Vout(:,2)), std(Vout(:,2))));

plot(Vout);

axis([0 100 0.5 5])
xlabel('Time');
ylabel('Voltage (V)');
legend('Opened Eyes','Closed Eyes')

147

