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I. A magasabb szintű kognitív folyamatok kutatásának 
elektrofiziológiai módszerei 

1. Szakirodalmi áttekintés 

Ezen fejezet során a központi idegrendszer, azon belül is kiemelten az agy működése 

során létrejövő elektrofiziológiai jelek keletkezésének biológiai hátterét, rögzítési lehetőségeit 

illetve a már rögzített jel legelterjedtebb feldolgozási módjait tekintem át. A fejezet 

részletességét indokolja, hogy az értekezés módszetrtani fejezetei így válnak jobban 

érthetővé, mivel magyar nyelven nem érhető el korszerű, EEG vagy más elektrofiziológiai 

jelek elemzésével mélyebben foglalkozó kézikönyv. 

1.1. Biológiai háttér 

Az alábbiakban az elektrofiziológiai módszerekkel mért jelek keletkezésének biológiai 

hátterét tekintem át. 

A magasabb szintű kognitív folyamatok szempontjából leglényegesebb szerv az agy, 

mely idegsejtekből (neuronok) és támasztósejtekből (gliasejtek) áll. Az emlősök osztályában 

ezt a szervet a következő hártyák, burkok borítják: a koponyacsonthoz nőtt kemény agyhártya 

(dura mater), mely kibéleli a koponyaüreget, külső lemeze a csonthártya szerepét tölti be, a 

belső lemeze összetartja a lágy idegszövetet. A lágy agyhártyát két kötőszöveti lemez, a 

pókhálóhártya (arachnoidea) és a belső érhártya (pia mater) alkotják. Az előbbi áthidalja, míg 

az utóbbi követi az agyfelszínének barázdáit, a két lemez közötti térben, a pia materhez 

tapadva futnak az agyi erek (Vigh és Kondics, 1991).  

Az idegsejtek sejttestjei az emberi agyban a szürkeállományban helyezkednek el. A 

nagyagykéreg (neocortec, isocortex, neopallium) redőzött szerv, mely tekervényeit gyrusnak, 

barázdáit sulcusnak nevezzük, melyek elnevezését a 1. ábra illusztrálja. A nagyagykéreg hat 

rétegből áll, melyek számozása a pia matertől kezdődik (Zboray, 1996):  

I. Hálózatos réteg, mely elsősorban dendritek fonadéka, így a kérgi piramissejtek 

csúcsdendritjetinek, ellenoldali vagy aspecifikus thalamocorticalis afferens rostoknak, s 

más idegsejtek dendritjeinek fonadéka. 

II. Külső szemcsés réteg. Kisebb neuronok, így lokálisan és távolabbra is ható gátlósejtek, 

mint a kis kosársejtek és a nagyobb méretű inhibitoros idegsejtek. 

III. Külső piramissejtes réteg, mely réteg piramissejtjeinek axonjai elsősorban az ellenoldali 

féltekébe futnak. 
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IV. Belső szemcsés réteg. Csillagpiramis-sejteket, vagyis egyforma hosszúságú dendritekkel 

rendelkező interneuronokat tartalmaz.  

V. A belső piramissejtes réteg tartalmazza a Betz-féle óriás piramissejteket. Axonjaik fő 

ága elhagyja a kérget. 

VI. Többféle idegsejtet tartalmaz, így másodlagos kapcsoló neuronokat, vagy gátló 

idegsejteket. 

A rétegek egyik lehetséges funkcionális csoportosítása szerint a IV. réteg az „input”, 

vagyis a bejövő információ helye, a I.-III. asszociációs sejtrétegek, míg a V. és VI. az 

„output”, a kimeneti információt továbbító réteg (Kolb és Whishaw, 2003). 

 
1. ábra. A nagyagykéreg tekervényeinek (gyrus) és barázdáinak (sulcus) elnevezése. A: kéreg laterális felszíne. 
B: kéreg mediális felszíne. Forrás: Gray anatómiaatlasz (1918) 726. és 727. ábra. Az ábrák szabadon 
felhasználhatóak, közlésük engedélyt nem igényel. 

A nagyagykérget két féltekére (jobb és bal), illetve négy lebenyre oszthatjuk: 

homloklebeny, fali lebeny, nyakszirti lebeny és halántéklebeny. A lebenyek latin eredetű 

elnevezése ugyanebben a sorrendben: frontális, parietális, okcipitális és temporális lebeny Ez 

az elnevezés olyan mértékben elterjedt a hazai szakirodalomban is – hasonlóan az általános 
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megnevezések magyaros átírásához (kivétel a konkrét agyi képlet neve), hogy a továbbiakban 

ezt használom, annak ellenére, hogy eltér az eredeti, latin írásmódtól (frontalis, parietalis, 

occipitalis, temporalis). 

Mindennél részletesebb felosztások is léteznek, például Brodmann 1909-ben alkotott 

citoarchitektonikai térképe (a térkép megtalálható a legtöbb szakkönyvben, például: Péter, 

1984). Ezen felosztások részletes bemutatásától jelen dolgozatban eltekintünk. 

1.1.1. Az idegsejtek felépítésének alapjai 

Az idegsejtek (neuronok) információtovábbításra specializálódott sejtek. Az 

információ felvételét és továbbítását segíti, hogy a nyúlványoknak köszönhetően ezen sejtek 

felülete megnövekedett. Az idegsejtek rövidebb nyúlványai a dendritek. A sejttesttel (szóma) 

együtt ez a beérkező kapcsolatok, a bejövő ingerület, vagy információ helye. A idegsejtek 

leghosszabb nyúlványa az axon, mely a kimenő információt, kimenő ingerületet továbbítja. 

Az axon eredési helyét axondombnak nevezzük. Az axon vége szétágazik, az ágak végei 

kiszélesednek (végtalpak, vagy végbunkók). A végtalpak alkotnak kapcsolatot (szinapszist) a 

következő sejttel, mely a leggyakrabban szintén egy idegsejt, annak dendritjén, vagy 

sejttestén (Oláh, 1996). 

Az idegsejteket – a többi sejthez hasonlóan szintén – sejthártya (membrán) határolja, 

mely a lipidek csoportjába tartozó kettős foszfatid rétegből épül fel. A membránban fehérjék 

is találhatóak, melyek – többek között – lehetnek például receptor-, vagy transzportfehérjék. 

A transzportfehérjék alkothatnak csatornákat, melyek így olyan anyagok átjutását teszik 

lehetővé, melyek különben nem jutnának át a sejthártyán, mint például az ion csatornák, 

melyek egy-egy ion sejtmembránon történő átjutását teszik lehetővé (Oláh, 1996). A téma 

szempontjából alapvetően kétféle ioncsatorna lesz fontos a továbbiakban, a feszültségfüggő és 

a ligand függő ioncsatorna. Az előbbi esetben a csatorna átjárhatóságát – mint az a nevéből is 

látszik – a feszültség szabályozza. Ezek a csatornák kis számban a sejttesten, nagyobb 

mennyiségben az axonon, s legnagyobb számban az axon eredési dombján találhatóak. A 

ligand függő ioncsatornák átjárhatóságát az ingerületátvivő anyagok (neurotraszmitter) 

szabályozzák. A dendriteken kizárólag ilyen csatornák találhatóak, de kisebb számban 

fellehetőek a sejttesten is (Giuliodori, Zuccolilli, 2004).  
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1.1.2. Néhány fontosabb villamosságtani alapfogalom, mennyiség 

A továbbiakban elkerülhetetlen néhány egyszerű villamosságtani alapfogalom 

használata, melyek definícióját előrebocsátva, kiemelve ismertetem, Csengeri Pintér (1987) 

alapján: 

Elektromos áram: töltéssel rendelkező részecskék elmozdulása. Elektrolitokban 

pozitív és negatív töltésű ionok elmozdulása. Iránya megállapodás szerint a pozitív töltésű 

részecskék mozgásával egyezik meg. Másként megfogalmazva az áramforrás pozitív sarkától 

a negatív felé mutat. Áramforráson belül viszont pont ellentétes az áram folyásának iránya.  

Potenciál: azt fejezi ki, hogy az elektromos tér egyik pontján egy választott 

alapponthoz (nulla potenciálú pont) viszonyítva az egységnyi töltésnek mekkora a helyzeti, 

avagy potenciális energiája. SI mértékegysége: volt, jele: V.  

Elektromos feszültség: az elektromos tér két pontja közötti potenciálkülönbség. SI 

mértékegysége: volt, jele: U. 

Elektród (avagy az EEG irodalomban elterjedtebb formájában: elektróda): az áramkör 

nem fémes elemeivel érintkező vezető. 

Impedancia: komplex ellenállás, a komplex áramerősség és a komplex feszültég 

hányadosa. Szinuszosan váltakozó áramkörben használatos elnevezés.  

1.1.3. Nyugalmi membránpotenciál kialakulása 

A sejten kívüli és sejten belüli térben az egyes ionok koncentrációja eltérő. A sejten 

kívüli, extracelluláris térben a Na+ ionok koncentrációja magasabb, a sejtplazmában 

(intracelluláris tér), a K+ ionoké. Ezt a koncentráció különbséget a Na+-K+ pumpa állítja be, 

illetve tartja fenn (Oláh, 1996). A koncentráció különbség természetesen erőhatást jelent, ami 

az ionokat az egyenletes eloszlás felé hajtja. A Nernst-egyenlet segítségével kiszámítható, 

hogy egy adott ionkoncentráció1 esetén fennálló koncentrációs erőt mekkora elektromos erő 

tud kiegyenlíteni. Mivel ez az energia képes egyensúlyt tartani az adott 

koncentrációkülönbség esetén, ezt az elektromos energiát egyensúlyi potenciálnak is 

nevezhetjük. Mindezt egy helyettesítő áramkörrel is szemléltethetjük, melyet az 2. ábra 

tartalmaz. A helyettesítő áramkörben a membránt egy kondenzátor jeleníti meg, mely 

kapacitása az egyensúlyi potenciállal fog megegyezni (Stewart, 1999).  

                                                 
1 Természetesen más tényezők is szerepelnek Walther Hermann Nernst, a német fizikokémikus egyenletében. 
Így például a hőmérséklet, az adott elem vegyérték elektronjainak száma, a Faraday állandó.  
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kapacitásának emelkedésével jár (mivel negatív tartományból indult, az emelkedés azt jelenti, 

hogy nulla értékhez közelít), más kifejezéssel depolarizálódik a sejtmembrán. A 

repolarizációs fázisban bezáródnak a nátrium csatornák, s kinyílnak az eddig zárt kálium 

csatornák, amivel K+ áramlik ki a sejt belsejéből. Ezzel a membrán újrapolarizálódik. A 

helyettesítő áramkörben ez a Na+ csatornák ellenállásának emelkedésével és a K+ csatornák 

ellenállásának csökkenésével jeleníthető meg. Az utóhiperpolarizációs fázis alatt a kálium 

csatornák továbbra is nyitva vannak, a K+ ionok továbbra is áramolhatnak kifelé a sejtből. 

Ekkor a membrán potenciál az eredeti értéknél is alacsonyabb lesz. A modell kondenzátorán 

számolt kapacitás jól jeleníti meg ezt a folyamatot. A kálium csatornák záródásával visszatér 

a nyugalmi fázis. A Na+-K+ pumpa állítja vissza az eredeti ionkoncentrációt. Mindez 

energiaigényes folyamat. Egy idegsejt energiafelhasználásának akár 70%-át is felemésztheti a 

Na+-K+ egyensúly fenntartása. Az ionkoncentráció visszaállásáig a membrán adott szakasza 

nem ingerelhető újra. Ezt az időszakot refrakter periódusnak nevezzük (Hodgkin és Huxley, 

1952; Oláh, 1996, Stewart, 1999 valamint Köhl és Bernander, 2003 alapján). 

Az ily módon kialakult akciós potenciál ingerli a szomszédos területeket, s így a sejt 

egészén tovább terjed. Amikor az axonok végtalpait eléri az akciós potenciál, az átvivő-

anyagokat (neurotranszmittereket) tartalmazó hólyagok exocitózissal kiürülnek, így az átvivő-

anyagok a szinaptikus térbe kerülnek. A következő sejt membránjának receptorai felfogják a 

neuroranszmittereket, melynek hatására a szinapszis utáni sejtben átvivő-anyag függő 

csatornák nyílnak meg, melyeken keresztül ion-áramlás történik, mely a sejthártya külső és 

belső fele közötti feszültségkülönbséget növelheti (gátló szinapszis), vagy csökkentheti 

(serkentő szinapszis). Ezen potenciál változást nevezzük posztszinaptikus potenciálnak. Egy 

idegsejtet több száz másik idegsejt végződése is elérhet, mindegyik működése befolyásolja a 

sejthártya membránpotenciálját (Oláh, 1996). 

Fontos hangsúlyoznunk az akciós potenciálok és a posztszinaptikus potenciálok 

közötti különbséget. A posztszinaptikus potenciálok a dendriteken és a sejttesten alakul ki, 

egy másik idegsejt által kiválasztott neurotranszmitterek által megnyitott ligand függő 

csatornákon történő ionáramlás miatt. Az akciós potenciál ezzel szemben az axondombon, 

illetve magán az axonon alakul ki, feszültségfüggő csatornák működésének eredményeként. 

Az idegsejtet érő posztszinaptikus potenciálok volumenvezetéssel terjednek, ezáltal 

nagyságuk folyamatosan csökken, térben és időben összegződnek, majd az axondomb 

membránpotenciálja alapján dől el, hogy az axonon végigfut-e az akciós potenciálok sorozata. 

Vagyis ha a sejtet érő gátlások és serkentések eredője az axon eredésének helyének 



Csuhaj Roland: Doktori disszertáció 

 
12 

 

meghaladja az ingerküszöböt, akkor az axonon kisülések sorozata halad végig (ezt a 

folyamatot nevezzük akciós potenciálnak), az axon végtalpán pedig kiürülnek az átvivő-

anyagok. A posztszinaptikus potenciálok kisebb amplitúdójúak (0,1-10 mV VS 70-110 mV), 

de általában hosszabb ideig tartanak (5-30 ms VS 1-10 ms), mint az akciós potenciálok. Az 

akciós potenciált mindent vagy semmit jellege miatt modellezhetjük digitális kódként, 

melynek frekvenciája és mintázata hordoz többletjelentést. A posztszinaptikus potenciálok 

ezzel szemben az analóg mennyiségekre hasonlítanak, hiszen összeadódnak, kivonódnak 

(Giuliodori, Zuccolilli, 2004). 

Lehetőség van egyetlen idegsejt elektromos aktivitásának nyomon követésére egy élő 

szervezetben, a vizsgálati módszer neve: egysejt-vizsgálat. Ilyenkor egy mikro elektródát 

ültetnek nagyon közel a sejthez, vagy magába a sejtbe. Az eljárás jellegéből adódóan az ilyen 

fajta vizsgálatok alanyai elsősorban állatok (Criado, 2008). Ha mindkét elektróda a sejten 

kívüli térben helyezkedik el, akkor az extracelluláris feszültség mérhető. Így rögzíthető az 

akciós potenciálok időbeli sorozata, amit „spike-train”-nek neveznek (az elnevezés abból 

ered, hogy az akciós potenciál hullámformája a tüskére /spike/ emlékeztet, s ezek sorozatot 

/train/ alkotnak). Ha az egyik elektróda a sejten belül a másik a sejten kívül helyezkedik el, 

akkor közvetlenül a membránpotenciált mérhetjük. Ezzel az elrendezéssel mérhetővé válnak 

az akciós potenciálnál kisebb mértékű feszültségingadozások is (van Drongelen, 2007). 

Egysejt-vizsgálati módszert alkalmazták például olyan klasszikus vizsgálatokban, mint Hubel 

és Wiesel (pl: 1962) látókérget elemző kutatásai, vagy – mint a későbbiekben látni fogjuk – 

specifikusabb kutatásokban, mint például a mentális aritmetika területén is (Nieder és 

munkatársai, 2002). 

Az idegszövetben kialakuló elektromos aktivitás nem marad lokális, a volumenvezetés 

jelenségének köszönhetően terjedni fog a térben, miközben nagysága csökken. Ezért az 

agykéregbe ültetett mikro-elektródák nem feltétlenül egyetlen sejt aktivitását rögzítik, hanem 

akár felvehetik több sejt elektromos aktivitását is, ez a többsejtes aktivitás. Ugyan ez a 

technika is elsősorban nem humán kísérleti alanyok esetében gyakoribb, de egyes esetekben 

az emberi agyszövetbe is beültetésre kerülhetnek mikroelektródák (pl: Ulbert és munkatársai, 

2000). A továbbiakban az idegszövet és az azt körülölelő struktúrák ingerületvezetési 

tulajdonságait részletezzük. 
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1.1.5. Az idegszövet ingerületvezetése 

Az elektromos töltést elektromos tér veszi körül. Ezt a teret elektromos erővonalak 

segítségével szemléltjük. Az erővonalak sűrűsége általában a mező erősségére utal. Az 

erővonalak iránya megállapodás szerint a pozitív töltésből kifelé, a negatív töltésbe befelé 

mutat (Csengeri Pintér, 1987).  Ennek megfelelően a pozitív töltést nevezik „forrás”-nak 

vagy „áramforrás”-nak (angol terminológiában source), a negatív töltést pedig „áramnyelő”-

nek (angolul: sink) (Nunez, Srinivasan, 2006). Két ellentétes előjelű, egyenlő nagyságú, 

pontszerű elektromos töltés együttesét elektromos dipólusnak nevezzük (Csengeri Pintér, 

1987). Az elektromos dipólus (vagy röviden csak dipólus) létrejöttének további fontos 

feltétele, hogy a töltéseknek elég közel kell lenniük ahhoz, hogy egymás elektromos terét 

befolyásolják. Az elektromos erővonalakat helyzetét néhány példán (egy töltés illetve dipólus) 

keresztül szemlélteti a 4. ábra. A dipólustól „nem túl távol” mért elektromos potenciált vagy 

térerősséget közeli mezőnek (near field) nevezik. Értelemszerűen a töltésektől „nagyon távol” 

mért térerősséget távoli mezőnek nevezik (far field vagy wave field). A két esetben az 

elektromos tér mintázata teljesen eltérő. Az elektrofiziológia területén kizárólag közeli 

mezővel találkozhatunk. Azért fontos mindezt megjegyezni, mert néhány fiziológus mégis 

használja a távoli mező kifejezést – tévesen. Ilyenkor mindez csupán arra utal, hogy a forrás 

területétől távol lévő dologról beszél. De ezen távolságok fizikai értelemben még mindig 

közeli mezőhöz tartoznak. A dipólusok jelölésére bevett módszer, hogy egyetlen vektorral 

történő ábrázolás, ahol a vektor kiindulási pontja a forrásterület, a nyíl irányát a két töltés 

magában foglaló egyenes adja meg, jelezve a pozitív töltés relatív pozícióját. A nyíl hossza az 

elektromos tér relatív erősségét jelzi. A 4. ábra dipólusát ennek megfelelően egy, a két töltés 

közül induló, felfelé mutató nyíllal is ábrázolhatnánk. A dipólusok egyik fontos tulajdonsága, 

hogy az általuk keltett tér erőssége a távolság négyzetével csökken még akkor is, ha a 

közvetítő közeg ellenállását elhanyagoljuk (Nunez, Srinivasan, 2006). 
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továbbá, hogy a szóban forgó neuron dendritje a skalpra merőleges, és a sejten kívüli térben 

létrehozott áramok olyan erősek, hogy azok a felszínen is mérhetőek lennének. Ha a 

posztszinaptikus potenciál a sejtestől relatíve távol (mondjuk a II. rétegben, egy ellenoldali 

féltekéből érkező axon szinapszisának hatására) alakul ki, akkor a legjelentősebb áramkör a 

sejttesten keresztülhaladva alakul ki, mivel az a legnagyobb membrán felület. Gátló 

posztszinaptikus potenciál esetén – mint az előzőekben azt láttuk – az áram a szinpaszisnál 

kifelé áramlik a sejtből, a sejttestnél pedig befelé. Vagyis sejten belül az áram a szómától, míg 

a sejten kívül a szóma felé folyik. Dipólus becslés szerint, ha kellően távolról mérjük a 

kialakuló sejten kívüli elektromos tér erősségét, akkor a forrást jól modellezhetjük egyetlen 

dipólus segítségével. Ebben az esetben a dipólus pozitív töltése a szinapszis közelében, a 

negatív töltése pedig a sejttest közelében helyezkedik el. Az erővonalak a skalp felé mutatnak, 

vagyis a skalpon egy pozitív elmozdulást mérhetnénk. Ha ugyanitt egy serkentő 

posztszinaptikus potenciál alakul ki, akkor minden megfordul, s a skalpon negatív irányú 

változást mérhetünk. Ha a posztszinaptikus potenciál a sejttesten, vagy annak közvetlen 

közelében alakul ki, akkor az áramkör a dendriten keresztül alakul ki. Gátló kapcsolat esetén 

tehát sejten belül az áram a sejttest felé, míg sejten kívül a dendrit felé folyik. Így a sejten 

kívüli áram helyettesítő dipólusának pozitív töltése a sejtestnél, míg negatív töltése a dendrit 

mentén fog elhelyezkedni. Az erővonalak a fej belseje felé mutatnak, így a skalpon negatív 

elmozdulást mérhetünk. Ha ugyanitt egy serkentő posztszinaptikus potenciál alakul ki, akkor 

minden megfordul, s a skalpon pozitív irányú változást mérhetünk. Összefoglalva: serkentő 

szinapszis a magasabb rétegekben, vagy gátló a mélyebb rétegekben negatív irányú 

potenciálváltozást eredményez a skalpon, míg serkentő szinapszis a mélyebb rétegekben, 

vagy gátló a magasabb rétegekben pozitív irányú potenciálváltozást eredményez a skalpon 

(Westbrook, 2000). A fenti négy esetet illusztrálja a 5. ábra. 

A fenti modellben egy olyan sejtet vizsgáltunk, melynek dendritje merőleges volt a 

koponya felszínére. Az ilyen sejtek által létrehozott dipólusokat radiális vagy sugárirányú 

dipólusoknak nevezzük. Mivel az agykéreg redőzött szerv, ez a feltétel nem minden esetben 

teljesül. A tekervények „oldalaiban” a piramissejtek dendritjei párhuzamosak a fejbőrrel, így 

ezen sejtek esetében létrejött dipólusok (tengenciális vagy érintői dipólus) elektromos tere 

nehezebben, vagy egyáltalán nem éri el a fejbőrt, így azok a skalpon nehezebben is 

mérhetőek4. Ez azt jelenti, hogy az érintői és a sugárirányú dipólusok által létrehozott, 

                                                 
4 Egészen pontosan csak az elektromos tér mérhető nehezebben. Az elektromos tér által keltet mágneses tér – 
mivel merőleges az elektromos térre – éppen hogy ilyen esetben mérhető könnyebben. A mágneses tér 
mérésének lehetőségével nem foglalkozunk ezen tanulmányban. 
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posztszinaptikus potenciál. UK: az ionkoncentráció különbségből fakadó potenciálkülönbséget megjelenítő 
áramforrás feszültsége, RM, RI és RE: sorrendben a sejtmembrán (ioncsatorna), intracelluláris és extracelluláris 
tér ellenállása. Nyilak: I. és II. részen az áram irányát, III. részen az erővonalakat mutatják. A III. részen a 
szaggatott szürke vonalak az ekvivalens erősségű pontokat köti össze. Az ábra nem méretarányos. További 
magyarázat a szövegben. 

 Az egymás közelében kialakuló elektromos erőterek hatnak egymásra, együtt 

gyengébb, vagy éppen erősebb teret hozhatnak létre. Néhány speciális elrendezést külön 

névvel is illetnek. Ha az idegsejtek axonjai egy oldalon helyezkednek el, egy irányba 

mutatnak és párhuzamosak, s ezzel együtt a sejtek dentritjei a másik irányba mutatnak, akkor 

nyílt mező (open field) elrendezésről beszélhetünk. Ilyen mező mellett az egyes neuronok által 

létrehozott elektromos terek és erővonalak egy irányba fognak mutatni, így a térerősség 

összeadódik. A nagyagy kéregben általában ilyen elrendezést találunk. Ha az idegsejtek 

axonjai, vagy dentritjei egy pont felé mutatnak, vagyis a sejtek koncentrikusan helyezkednek 

el, akkor zárt mezőről (closed field) beszélhetünk. Ilyenkor az egyes sejtek által létrehozott 

erőterek mind-mind egy kicsit más irányba mutatnak, így egymás hatását gyengítik, vagy 

kioltják. Ilyen elrendezést találhatunk például egyes agytörzsi magokban (Fabiani, Gratton, 

Federmeier, 2007).  

Az elektromos erőterek egymásra gyakorolt hatása miatt korlátozott az 5. ábraán 

bemutatott modell. Ebben a modellben csak egyetlen dipólus szerepelt, noha még egy neuront 

érő egy posztszinaptikus potenciál esetében sem csupán a legnagyobb dipólus alakul ki. 

Továbbá ha egyetlen membrán potenciál is alakulna ki, a létrejövő térerő még megfelelő 

irányultság esetén sem lenne mérető, hiszen az agyhártyák, a koponya és a fejbőr ellenállása 

miatt mérhetetlenre gyengülne. Az agy felszínén és a fejbőrön mérhető potenciál hányadosa 

egyetlen dipól esetén nagyjából 100 és 200 közötti. Vagyis az agy felszínére helyezett 

elektródákkal a hajas fejbőrre tett elektródák által mérhető potenciálváltozás 100-200 szorosát 

mérhetjük (Nunez, Srinivasan, 2006). Éppen ezért semmilyen membránpotenciál (sem akciós 

-, sem posztszinaptikus) hatása nem mérhető önmagában a fejbőrről elvezetett elektródákkal. 

A skalpról elvezethető feszültség jelsor – vagyis az EEG (elektro-enkefalográf), illetve 

regisztrátuma, az elektro-enkefalogramm – forrása csak az egy membránpotenciál térerejénél 

sokkal nagyobb erősségű forrás lehet. Ilyen forrás az idegrendszerben akkor alakulhat ki, ha 

térben egymáshoz közel olyan elektromos tevékenységek sora zajlik, amelyek hatása egymást 

felerősíti. Mindennek két feltétele van: elrendezés és időzítés. Az elrendezés azt jelenti, hogy 

az elektromos erőteret létrehozó források – amiket a fent bemutatott módon dipólusokkal 

közelítünk – egy irányba mutassanak. Az időzítés pedig azt, hogy egyszerre jöjjenek létre, 

illetve elég sokáig maradjanak fenn ahhoz, hogy meglétük alatt más források megjelenése 
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erősíthesse őket. Az időzítést és az elrendezést együttesen a szinkronitás vagy szinkron 

működés kifejezésekkel is leírhatjuk.  Az időzítés feltétel zárja ki azt a valaha támogatott 

hipotézist, hogy az EEG-jel forrásai az akciós potenciálok lehetnének. Ezek a membránszintű 

változások egyszerűen túl gyorsan lejátszódnak ahhoz, hogy más tevékenységekkel 

szinkronizálódhassanak. A külön-külön kisebb elektromos változással járó posztszinaptikus 

membrán változások azonban jóval tovább tartanak, emellett a sejtmembrán nagyobb részére 

terjednek ki, így az általuk keltett extracelluláris áramok mind térben mind időben relatíve 

nagy kiterjedésűek. Az agykéreg oszlopos szerveződése segíti, hogy a kialakuló dipólusok 

párhuzamosak lehessenek, így egymás hatását erősítsék (Gevins, 2002). Az úgynevezett 

inverz probléma (a fejbőrön, vagy a fej közelében mért elektromos, illetve mágneses 

aktivitásból az agyi forrásra következtetni) megoldásában használt fej modellek alapján 

végzett számítások segítségével megbecsülhető, hogy a kéregnek legalább 6 cm2-nyi  

területének kell szinkron aktivitást mutatnia ahhoz, hogy a hajas fejbőrön potenciálváltozást 

regisztrálhassunk. Azért területben és nem térfogatban van megadva az eredmény, mert a 

kéregben a dipólusok lehetséges (legvalószínűbb) keletkezési helyeinek összessége egy olyan 

vékony réteget alkot, amelyet dipólus rétegnek is szokás nevezni. Ez a számítási eredmény 

összhangban van azzal a neurológusok által ismert ténnyel, hogy az epilepsziás tüskéknek az 

agykéregnek legalább 6 cm2-nyi területére kell kiterjedniük ahhoz, hogy EEG segítségével 

követhető legyen a változás5. A szinkron működő dipólus réteg területének növekedésével 

együtt csökken az agyfelszínén és a fejbőrön mérhető potenciál hányadosa. A kapcsolat 

messze nem lineáris, hiszen amíg a terület kicsi (<1cm2), addig az arány hasonló az egy 

dipólus esetén ismerttetthez, vagyis 100 és 200 közötti. Ha a terület eléri a 10-20 cm2-t, akkor 

az arány már csak 2 és 5 közötti (Nunez, Srinivasan, 2006).  

A korábban említett 6 cm2-nyi terület érzékeltetésére néhány anatómiai adat: a az 

agykéreg (neocortex) vastagsága 2 és 5 mm között változik,  felülete átlagban 1600-4000 cm2. 

A neuronok száma 1010, vagyis tízmilliárd. Ismerve, hogy. a Földön 2005-ben becslések6 

szerint 6.5 milliárd ember élt Kínában 1.3 milliárd. Vagyis ha minden idegsejtet egyetlen 

emberrel szeretnénk modellezni, akkor ahhoz nagyjából hét és fél Kínára, vagy másfél Földre 

lenne szükségünk. A kapcsolatok sűrűségét jelzi, hogy egyes nagy kérgi neuronok felületén 

104-105 szinapszip is lehet. A 6 cm2-nyi terület megfelel egy 1.9 cm átmérőjű kör területének. 

Ez az adat egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy ugyan egy elektróda a saját területének – 

                                                 
5 Mindezen értékek az átlagolatlan EEG-re vonatkoznak. Mint a későbbiekben látni fogjuk, az átlagolás – 
bizonyos esetekben – jelentősen képes növelni a jel / zaj arányt. 
6 Forrás: wikipedia.com, http://en.wikipedia.org/wiki/World_population 
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ami az EEG esetében egy cm átmérőjű kör – átlagos feszültség értékét rögzíti, ezt az értéket 

azonban a kéreg jóval kiterjedtebb területe befolyásolja. Ennek hátterében az áll, hogy a 

töltések által létrehozott elektromos terek sugárirányba terjednek, vagyis a körülvevő tér 

minden pontját befolyásolják. Egyes elképzelések szerint egy elektróda akár 10 cm átmérőjű 

körből származó jeleket is rögzíthet, ami 31.4 cm2-nyi területnek felel meg. Ekkora 

kiterjedésű kéreg akár 108-109 neuront is tartalmazhat. Ha a 6 cm2-nyi kéregterülettel 

számolunk, akkor az kb 15-30*106, vagyis 15-30 millió neuront tartalmaz. Tehát ennyi sejt 

együttes működése kell ahhoz, hogy az átlagolás nélküli EEG-ben valamilyen potenciál 

változás megjelenjen (Nunez, Srinivasan, 2006). 

Mint azt már említettük, nem mindegy, hogy a jelforrások egymáshoz képest hogyan 

helyezkednek el. A 6. ábra segítségével mutatunk be néhány elrendezést. Az ábrán a kéregben 

elhelyezkedő dipólusok több téri orientációját tüntettük fel. Az a és a d részen a 

tekervényekben nyílt mező elrendezésű radiális dipólusok találhatóak. Az EEG leginkább 

ezen elrendezésből származó jelekre érzékeny. A b és c barázdában szintén nyílt mező 

elrendezésű, de tangenciális helyzetű, egymással ellentétes irányú dipólusok találhatóak. 

Ezeknek a jeleknek nagy esélyük van arra, hogy egymást gyengítik, illetve kioltják, ezért az 

ilyen forrásból származó jelekre kevésbé érzékeny az EEG módszere. A e jelű területtel 

szemben azonban nincsen ellentétes hatású erő, így az innen származó jelek könnyebben 

megjelenhetnek a regisztrátumban, de nehezebben és más kérgi lokalizációval, mint a d mező 

radiális dipólusai. A nem nyílt mező elrendezést mutató tekervény (g) illetve barázda (f) 

elektromos tevékenységére az EEG egyáltalán nem érzékeny, mivel itt nem alakul ki olyan 

mértékű szinkron tevékenység, hogy az fejbőrön is mérhető potenciál változást okozzon 

(Nunez, Srinivasan, 2006). A fejbőr és a koponya természetes aluláteresztő szűrőként 

működik (Pfurtscheller, Cooper, 1974), ezért egy további feltétele van a skalpon történő 

mérhetőségnek: a változásoknak elég lassúnak kell lennie ahhoz, hogy átjusson ezen a szűrőn 

(Mourauxa, Iannetti, 2008). 
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Térjünk vissza a bioelektromos példához, a fejbőr-elektróda kapcsolathoz. A fejbőr 

ellenállása9 általában 5 kΩ környéki érték egy tipikus elektrofiziológiai kísérlet során. Az 

elektródok ellenállása ezzel szemben a néhányszáz kΩ-tól a néhány MΩ-ig terjedő 

tartományon belül helyezkedik el. Ezek az értékek biztosítják, hogy az eredő ellenállás 

kellően nagy legyen, de nem éppen ideális a (2) pont szempontjából, hiszen – az áramforrás 

nagyságát figyelembe véve – a két ellenállás arány nem elég nagy.  

Éppen ezért alkalmaznak az EEG rögzítése során előerősítőt, vagy fej egységet. Ez az 

eszköz általában nagyon magas bemeneti és nagyon alacsony kimeneti impedanciával 

rendelkezik. A felvétel során alkalmazott következő egység az erősítő. Az erősítő szerepe az, 

hogy olyan tartományúvá transzformálja a jelet, ami a legmegfelelőbb az analóg-digitális 

konverter szempontjából. Még az analóg-digitális konverter alkalmazása előtt használhatunk 

szűrőket, amik az olyan tartományokat távolítják el a jelből, melyről azt feltételezzük, hogy 

nem biológiai eredetűek. Ezek lehetnek analóg sávszűrők, lyukszűrők (mellyel például a 

hálózati feszültségnek megfelelő frekvenciát tompíthatjuk), de ebben a csoportba tartozik az 

egyik legfontosabb szűrő is, az AA-szűrő, aminek a neve az angol anti-aliasing filter nevéből 

származik. AA-szűrőt nem csupán az elektrofiziológiában, de több területen is használnak a 

digitális-analóg konverzió előtt, például digitális fényképezőgépek szenzor előtt is található 

egy ilyen szűrő. A szerepük mindenesetben ugyanaz, az alul-mintavételezésből származó 

műtermékek kiiktatása. Mintavételezési frekvencia, vagy mintavételezési sebesség azt mutatja 

meg, hogy egy másodperc alatt hány mérés történik. Másként megfogalmazva azt mutatja 

meg, hogy milyen gyakran történik a kiindulási jel számszerűsítése. Ennek reciproka a két 

mérési pont között eltelt idő. Természetesen minél magasabb a kiindulási jel frekvenciája, 

annál magasabb mintavételezési sebesség mellett azt a rögzített jelben megjeleníteni. Nyquist 

frekvenciának, avagy Nyquist határnak nevezik azt a legmagasabb frekvenciát, amit egy adott 

mintavételezési sebesség mellett még jól megjelenít a rögzített jel. Ez a mintavételezési 

sebesség fele. Ha a kiindulási jel magasabb, mint a Nyquist frekvencia, akkor a rögzített 

jelben megváltozva, torzultan fog megjelenni. Ezt a fajta torzítást nevezik angolul „aliasing”-

nak (lásd 8. ábra), innen ered az anti-aliasing szűrő elnevezés. Ami tehát nem más, mint egy 

alul áteresztő szűrő (vagyis a magas frekvenciákat eltávolító szűrő), aminek célja a Nyquist 

határt meghaladó frekvenciájú jelösszetevők eltávolítása még a digitalizálás előtt. 

Természetesen mindez egy megközelítő érték, tehát szó sincs arról, hogy ezalatt a határ alatt 

minden frekvenciájú kiindulási jel torzítatlanul fog megjelenni a regisztrátumban, a határ 

                                                 
9 Az ellenállások értékeit általában impedancia értékként adják meg. 
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kapacitása kedvező – alacsony – legyen (van Drongelen, 2007). A formájuk kör alakú, 

melynek átmérője 0.5-1 cm körüli érték. Az elektróda és a bőr közé – a jobb elektromos 

kapcsolat kialakítása miatt – paszta kerül. Amikor szakirodalom általában egyszerűen csak az 

elektródák ellenállásáról beszél, ami alatt valójában az elektród-paszta-fejbőr együttes 

ellenállása értendő (Nunez, Srinivasan, 2006).  

Korábban már említettük azt az egyszerű tényt, hogy áram feszültéségét csak úgy 

mérhetünk, ha a mérőműszeren áram folyik át, vagyis bekapcsoljuk azt a létező áramkörbe. A 

bekapcsolást elektrotechnikai szempontból kétféleképpen tehetjük meg. Az egyik módszer 

szerint az áramkörbe két helyen csatlakoztatjuk a mérőműszert, ezzel az áramkör egy új ágát 

alakítjuk ki, majd az ebben az ágban folyó áram tulajdonságait mérjük. A másik metódus 

szerint a feszültségmérőt csak egy ponton csatlakoztatjuk az áramkörbe, a másik kivezetését 

pedig leföldeljük. Ez a módszer csak akkor működik, ha az eredeti áramkör is földelt. Vagyis 

ilyenkor is áramkört hozunk létre, csak a földelésen keresztül. Humán EEG rögzítése közben 

a második eljárás (már) nem alkalmazható, mivel biztonsági előírások miatt tilos leföldelni az 

alanyokat, mert ez megnöveli az áramütés veszélyét. Napjaink erősítői ezért egy izolált közös 

elektródát használnak a felvétel elkészítése közben (az úgynevezett föld elektróda), amely az 

áramforrás földelésétől izolált, s azért közös, minden másik elektróda és a föld közötti 

potenciálkülönbség a mért érték. Az előzőekben bemutatott erősítő valójában már csak a föld 

elektróda és az összes többi elektróda közötti különbséget erősíti fel. Ezáltal sokkal tisztább 

jelet kapunk, mintha nem ebben a konfigurációban próbálnánk mérni a skalp feszültségét 

(Ferree és mtsai, 2001). 

A föld elektródán kívül még egy kitüntetett szerepű elektródát alkalmaznak, mely a 

referencia nevet viseli. Minden más elektróda esetén kapott érték az adott elvezetési hely és a 

referencia elvezetési hely feszültségeinek különbsége. Ezt az elrendezést nevezzük referencia 

montázsnak (Gevins, 2002). A referencia elektród helyének megválasztása nagyon fontos 

kérdés, hiszen annak megváltoztatása a minden másik elvezetésen mért értéket is 

megváltoztat. Ideális esetben a jel forrásától távol helyezkedik el, egy nulla potenciálú helyen. 

Ha túlságosan távol visszük a referencia elektródát, olyannyira, hogy már nem is a fejre, 

hanem a testre helyezzük, akkor azzal további műtermékek forrásokat (pl: EKG) adunk hozzá 

a rögzített jelhez. Ebből a szempontból mindegy, hogy a testen hová helyezzük el a 

referenciát, a nyaktól „lefelé” mindenhol ugyanazt az eredményt kapjuk. A fejbőrön pedig 

csak akkor tudnánk a jel forrásától távol helyezni, ha előre ismernénk a jel forrásnak helyét. 

Azonban ez csak a legritkább esetben ismert előre, és általában számos forrást kellene 
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figyelembe venni. Így az adatrögzítés előtt legtöbbször nem határozható meg egy kitüntetetten 

„jó” referencia pont (Nunez, Srinivasan, 2006). 

Lehetőségünk van a referencia utólagos módosítására. Kiválaszthatjuk bármelyik 

rögzítés közben használt elvezetést, s annak értékeit kivonhatjuk az összes többi elektródából, 

így ugyanazt az eredményt kapjuk, mintha a felvétel közben erre az elvezetési helyre raktuk 

volna a referencia elektródát. Ilyenkor természetesen „visszakapjuk” az eredeti referencia 

helyén mért értékeket, ami az új referencia elektródán mért érték mínusz egyszerese lesz. A 

kutatómunka során több más elvezetési rendszert is létrehoztak. Az egyik két, összekapcsolt 

referencia elektródát használ a két fülcimpán. Az összekapcsolás vagy matematikailag, vagy 

fizikailag történik. Ennek az elrendezésnek hátránya, hogy a mért értékeket egy újabb 

elvezetési hely is befolyásolja, így nem csökkentjük, hanem növeljük a lehetséges problémák 

számát. Az átlagos referencia számítása során – leegyszerűsítve – minden egy időben mért 

érték átlaga lesz a referencia. Ez a fajta elrendezés nagyon jól közelíti az elméleti, referencia 

mentes értékeket, ha kellően sok (64, 128) elvezetés vesz részt a rögzítésben, s azok térbeli 

eloszlás közelít az egyenleteshez, vagyis az agyat leginkább körülveszik. Ezen kívül két 

szomszédos elektród különbségéből kialakíthatunk bipoláris elvezetést is. Nagyon kevés 

elektróda esetén ez tűnik a legjobb választásnak, a regisztrátum térbeli felbontása is megnő 

általa. A bipoláris elrendezéshez bonyolultabb változatai a Laplacian elrendezések, amikor 

nem egy szomszédos, hanem az összes legközelebbi elektróda együttese szolgál 

referenciaként (Nunez, Srinivasan, 2006). 

A referencia elektród elhelyezésére tehát nem lehet egyetlen, „jó” megoldást adni. 

Azonban fontos mégegyszer hangsúlyozni, hogy a referencia elektróda megváltoztatása 

minden rögzített jel alakját megváltoztathatja. Különböző referenciával készült felvételeket – 

ennek megfelelően tanulmányokat is – csak ennek figyelembevételével szabad 

összehasonlítani (Nunez, Srinivasan, 2006). 
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konverteren. Természetesen mind az aktív, mind a referencia elektróda feszültéség értéke a 

föld ponthoz képest kerül meghatározásra (Ferree és mtsai, 2001). 

1.2.2. Elektróda felhelyezési rendszerek 

A kutatási eredmények összehasonlításának egyik elengedhetetlen lépése az 

elektródák felhelyezési helyeinek egységesítése. A legismertebb elhelyezési rendszer a 

(nemzetközi) 10-20-as rendszer. Ez a rendszer négy alap, viszonyítási pontot határoz meg 

(fiduciáris pontoknak is nevezik őket), melyek a követezőek: nasion10, inion11, bal és jobb 

mastoid12. Ezen pontokat a fejbőrön összekötő legrövidebb, egymásra merőleges két egyenes 

metszéspontja a Cz elektróda helye. A többi elektróda helyét ezen egyenesek 10:20-hoz 

arányban történő felosztásával határozza meg. Összesen 19 elektróda pozíciója határozható 

meg ezen a módon. Az elnevezési konvenció szerint az elvezetési helyek neve (általában) egy 

betűből és egy számból áll. A betű az elvezetési hely pozíciójára utal: F: frontális, P: 

parietális, T: temporális, C: centrális, O: okcipitális. A bal félteke feletti elektródák páratlan, a 

jobb félteke felettiek páros számot kapnak. A fej hosszanti középvonalában felhelyezett (két 

félteke közötti) elektródák nem kapnak számot, ehelyett a betű mögött egy z betű áll (pl: Pz, 

Cz, Fz). A kisebb szám a középvonalhoz közelebbi, a nagyobb az attól távolabbi 

elvezetéseket jelöli (van Drongelen, 2007).  

Természetesen idővel egyre több elektróda elhelyezésére volt szükség (és lehetőség), 

így kialakultak a 10-10-es, illetve a 5-5-ös rendszerek is. Ezek az eredeti, 10-20-as rendszer 

elektródái közötti helyeket hivatottak kitölteni. Napjainkban általánosan elterjedtek a 64 és 

128 csatornás rendszerek. Az egyre több elektróda a jobb téri felbontást szolgálja, s különösen 

hasznosak egyes forrás lokalizáció eljárások alkalmazása során. Éppen ezért az a cél, hogy a 

lehető legjobban körbefogják az agyat, ne csupán a hajas fejbőrre helyezzenek elektródákat, 

hanem az alá is (Pizzagali, 2007). 

                                                 
10 A homlokcsont és a két orrcsont közötti csomópont az emberi koponyán. 
11 A koponya nyakszirtcsontjának legkiállóbb hátsó része. 
12 A koponya halántékcsontjának fülkagyló mögötti, kiálló része. 
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1.3. EEG feldolgozás 

1.3.1. EEG feldolgozás néhány alapvető eljárása 

Az alábbiakban az elektro-enkefalogramm feldolgozásának néhány bevett 

módszerének rövid ismertetése következik. A fejezet célja az alapvető fogalmak definiálása a 

következő részek könnyebb érthetőségéért. 

Az EEG-vel végzet vizsgálatokra fokozottan igaz az a közhely, mely szerint „egy 

mérés nem mérés”. Minden vizsgálatban sokszor kell megismételni ugyanazt a feladatot, hogy 

az eredmények megbízhatóbbak legyenek. Az ismétléseket az angol névből eredően trial-

oknak nevezik, melynek magyar megfelelőjeként a próba szót használjuk a továbbiakban. Az 

EEG elemzés legelterjedtebb és leghagyományosabb módszere az átlagolási -, avagy kiváltott 

potenciál technika. Ilyenkor az adatsort egy adott eseményhez képest, mint egy referencia 

ponthoz képest egyforma szakaszokra osztják fel. (A szakaszokat az angol szakirodalom 

gyakran nevez epoch-nak.) Az esemény leggyakrabban valamely inger megjelenése, amihez 

képest kialakított szakaszok lehetnek például -100 ms-tól +2000 ms-ig, ami azt jelenti, hogy 

az inger megjelenése számít a 0 időpontnak, az azt megelőző 100 ms és az azt követő 2000 

ms fog alkotni egy-egy szakasz. Az esemény előtti rész –, vagy annak egy alrésze – szolgál 

alapvonalként (baseline-ként). Az alapvonal korrekció során minden értéket úgy rendeznek, 

hogy a korrekció után az alapvonal átlaga nulla legyen, ezt úgy értik el, hogy a korrekció 

előtti alapvonal átlagát kivonják a szakasz minden egyes értékpontjából. Ez korrekció hasonlít 

a referencia elektróda helyének megválasztásához, mivel mindkettő olyan lépés, melynek 

kevés figyelmet szentelnek, noha nagyon fontosak és lényegesek. Az alapvonal hosszának 

megváltoztatásával szignifikáns hatásokat lehet eltüntetni, vagy előidézni. A próbák során 

elvezetett EEG regisztrátumból egységesen kialakított szakaszokat időpontról-időpontra 

összeátlagolva nyert feszültség, vagy potenciál idősor neve: eseményhez kötött kiváltott 

potenciál, avagy rövidítve EKP (angol megfelelője az ERP – event-related potential). Az 

EKP tehát azért eseményhez kötött, mert egy adott esemény szolgált referencia pontként az 

összeátlagolt szakaszok kialakítása során (Mourax, Iannetti, 2008). Némi terminológiai zavart 

jelent, hogy egyes források (pl.: Truccolo és munkatársai, 2002) használják az átlagolt 

eseményhez kötött potenciál kifejezést is (avagy averaged event-related potential), amellyel 

ugyanerre, az átlagolás után nyert értékre utalnak, megkülönböztetve az egyes próbák során 

mért, átlagolás előtti értéktől, amelyre azonban az EKP kifejezést használják. Lehetséges, 

hogy ez a helyesebb és pontosabb kifejezés, a továbbiakban ennek ellenére a szakirodalomban 
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szélesebb körben használt formát használjuk, ennek megfelelően az EKP kifejés mindig a már 

átlagolt értékekre utal, ha az egyes próbák során rögzített értékekre hivatkozunk, azt külön 

jelöljük. 

Az EKP-t jellemezhetjük polaritásával, csúcslátenciájával – vagyis, hogy az esemény 

megjelenésétől számolva mikor éri el a legnagyobb értékét –, amplitúdójával – legnagyobb 

vagy legkisebb potenciálértéke az alapvonal átlagához képest – illetve skalpeloszlásával – 

különböző elvezetési helyek közötti eltérést jellemzi. Illetve ezeken túl megpróbálkozhatunk a 

forrás lokalizációjával, vagy becslésével (Mourax, Iannetti, 2008), de ezek az eljárások már 

nem tartoznak az egyszerű eljárások közé, így később ismertetjük őket.  

Az EEG feldolgozás egy másik lehetséges útja a frekvenciaelemzés. Ennek során az 

idősorból Fourier transzformációval frekvencia sor készül. A transzformáció mögöttes elve 

az, hogy minden stacionárius jelsorozat felbontható különféle amplitúdójú, fázisú és 

frekvenciájú szinusz (és koszinusz) hullám összetevőkre. Az eredmény azt mutatja meg, hogy 

az egyes frekvenciájú összetevők milyen mértékben vannak jelen az eredeti regisztrátumban. 

A magyar szakterminológiában mindezt a teljesítmény sűrűség spektrum kifejezéssel jelölik. 

A frekvencia elemzés újabb változata az idő-frekvencia elemzés, ahol egy idői dimenzióval 

bővül az eredmény, így a frekvenciaváltozások szekvenciája is követhetővé válik. A fent 

említett EEG szakaszokon, epochokon végzett idő-frekvencia elemzéssel, majd az 

eredmények átlagolásával ugyanúgy eseményhez kötött adatokat kaphatunk, mint az EKP 

esetében. Ha az átlagolt adatokon a spektrumértékek emelkedése látszik, akkor eseményhez 

kötött szinkronizációról (event-related synchronization - ERS), ha csökkenése, akkor 

eseményhez kötött deszinkronizációról (event-related desynchronization - ERD) beszélhetünk 

(Mourax, Iannetti, 2008). Egy másik metódus a két jelenséget összefoglalóan eseményhez 

kötött spektrális változásnak (event-related spectral perturbation - ERSP) nevezi (Makeig, 

1993). Egy újabb terminológiai zavar: itt azért beszélnek szinkronizáció növekedéséről, vagy 

csökkenéséről, mert azt feltételezik, hogy a spektrális teljesítmény növekedés hátterében az 

áll, hogy egyre nagyobb területen működnek szinkronizáltan –, illetve egyre inkább 

szinkronizáltan működnek egy adott területen – a jelet generáló neuronok. A szinkronizációt 

mérő –, később bemutatásra kerülő – módszerek ezzel szemben eltérő elvezetetési ponton – 

esetleg eltérő időben – mért jel együttváltozását számszerűsítik. Vagyis a két esetben eltérő 

léptékű szinkronizációról beszélhetünk (Valera és mtsai, 2001). A továbbiakban a 

szövegkörnyezettel és a megfogalmazással igyekszünk egyértelműsíteni, hogy melyikről is 

írunk éppen. 
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Az ERS-t, ERD-t (esetleg ERSP-t) az alapvonalhoz képesti változás mértékével, 

irányával (polaritás csak ERSP esetén van értelme), idejével (látencia), frekvenciájával és 

skalpeloszlásával jellemezhetünk (Mourax, Iannetti, 2008). 

1.3.2. Eseményhez kötött EEG változások modellezése 

Valamilyen (általában szenzoros) inger bemutatását követő kérgi potenciálváltozások 

modellezésére több elképzelés is született. A következőkben ezen modelleket ismertetjük.  

1.3.2.1. Stacionárius jel és hozzáadott zaj modell (SJHZ)  

Az elképzelés szerint a rögzített jel két összetevőből áll, a nem változó, esemény 

hatására megjelenő fázis és idő kötött jelből, valamint a háttértevékenységből, azaz zajból. 

Azt feltételezi, hogy az eseményhez kötött válasz stacionárius (vagyis alakja és időzítése 

változatlan az ismételt próbák során), a háttértevékenység pedig az ingerel korrelálatlan, 

véletlenszerű zaj. Ebből kifolyólag az egyes próbák13 során készített felvételek csak a 

véletlenszerű háttértevékenység miatt különbözni. Az áltagolással kialakított kiváltott válasz 

(EKP) annál inkább közelíteni fogja a „valódi”, elméleti kiváltott választ, minél több próba 

felvételét átlagoljuk össze. Ha az egyes trialokból kivonjuk az EKP-t, akkor a maradék már 

semmilyen az eseményhez kötött információt nem tartalmaz (Truccolo és mtsai, 2002). 

Ha a fenti állítások igazak, akkor az átlagolási eljárás valóban javítja a regisztrátum 

jel-zaj arányát. Azért van szükség az arány javítására, mert a  tipikus körülmények között 

rögzített EEG-ben a háttértevékenység amplitúdója kb. 50 mikrovolt (μV), a jelé pedig 

néhány μV, vagyis a jel-zaj viszony nem túl kedvező (Fabiani, Gratton, Federmeier, 2007).  

Az eseményhez kétféle módon kötődhet egy jel, vagy időzítésében, vagy fázisában. Ez 

első azt jelenti, hogy a referencia ponthoz képest mindig ugyanolyan időzítéssel jelenik meg a 

jel, ezt időbeli kötöttségnek, vagy idő-kötött komponensnek (time-locked component) 

nevezhetjük. Emellett a komponens lehet fázis-kötött (phase-locked component), ami azt 

jelenti, hogy mindig ugyanolyan fázisban észlelhető, vagy sem. Azért fontos ez a 

megkülönböztetés, mert a „stacionárius jel és hozzáadott zaj modell”, illetve általánosságban 

az EKP módszere kizárólag azokat a komponenseket képes azonosítani, melyek az 

eseményhez képest időzítésükben és fázisukban is egyaránt kötöttek (Mourax, Iannetti, 2008). 

A modellt követve rengeteg kutatást végeztek az elmúlt évtizedekben, megpróbáltak 

jelentést hozzárendelni az egyes kiváltott potenciál komponensek látenciájához, illetve 

                                                 
13 Értelemszerűen azonos ingert, illetve feladatot feltételezve. 
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amplitúdójához, vagyis gondosan elemezték, hogy hullámösszetevők egyes tulajdonságai 

milyen kísérleti manipulációkra érzékenyek. 

A modell feltételezési kétségkívül helytállóak bizonyos esetekben, például amikor 

perifériális idegek közvetlen elektromos ingerlésével kiváltott korai agyi válaszokat 

vizsgálunk. Ellenben számos olyan körülményről tudunk, melyek közepette az agyi kiváltott 

válasz megjelenése próbáról próbára ingadozik, például a következő esetekben: bőr 

receptorok ingerlése, vagy a magasabb szintű kognitív műveletekhez kötődő kiváltott 

válaszok. Ilyen körülmények között az EKP módszere nem képes pontosan azonosítani a 

kiváltott válaszokat. Legjobb esetben csak annyi történik, hogy alulbecsli a komponensek 

amplitúdóját, a legrosszabb esetben teljesen elkeni azokat, így semmit sem jelenít meg a 

kiváltott válaszból. Így különböző kísérleti feltételekben mért különböző amplitúdó mögött 

akár ugyanolyan amplitúdó és eltérő látencia idő is állhat (Mourax, Iannetti, 2008).  

1.3.2.2. Variábilis jel és hozzáadott zaj modell (VJHZ) 

Az elképzelés annyiban tér el az előző modelltől, hogy nem változatlanként modellezi 

a kiváltott választ, hanem egy olyan jelként, mely ugyan minden próba során egy 

sztereotipikus formát követ, de mind a látenciája, mind az amplitúdója változhat próbáról-

próbára. Ez a modell tehát minden próba esetében két összetevővel számol, az egyik az 

eseményhez fázisában de nem megjelenési idejében kötődő jel, a másik az eseményhez 

semmilyen formában nem kötődő zaj komponens. Ennek megfelelően, ha az EKP-kat 

kivonjuk a próbák során rögzített EEG szakaszokból, akkor a különbség tartalmazhat az 

eseményhez fáziskötött komponenseket. Vagyis a két modell predikciója itt eltér egymástól 

(Truccolo és mtsai, 2002). 

Néhány, a modell tulajdonságaiból következő predikció: ugyanakkora látencia 

változatosság mellett a hosszabb ideig tartó komponensek – melyeket gyakran emlegetnek 

lassú összetevőként is – az eredeti formájukat jobban megközelítően jelennek meg az EKP-

ban, míg a rövidebb ideig megfigyelhető – gyors – komponensek rosszabbul. Ha 

feltételezzük, hogy igaz az a plauzabilis állítás, mely szerint a későbbi komponensek látencia 

ingadozása nagyobb, mint a koraiaké, akkor az is következik, hogy a késői komponensek 

között nem fogunk találni rövid ideig tartó (gyors) összetevőket, mivel ezek egyszerűen 

kiátlagolódnak az EKP kialakítása során. A legtöbb kiváltott potenciálra ez teljes mértékben 

igaz, hiszen a korai komponensek általában rövid ideig tartóak, gyorsak, a késői összetevők 

ezzel szemben hosszabb ideig tartanak, lassúak. A késői lassú komponensek esetében 
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lehetséges, hogy a valójában nagyszámú, rövid ideig tartó kiváltott potenciálról van szó, 

melyek az ERP-ben már nem láthatóak (Mourax, Iannetti, 2008).  

Az eseményhez fázisában nem kötődő tevékenységet, vagyis például spektrum értékek 

eseményhez kötött erősödését, vagy gyengülését egyik modell sem képes kezelni. Az ilyen 

változások az EKP módszer számára érzékelhetetlenek (Mourax, Iannetti, 2008). 

1.3.2.3. Megváltozó háttértevékenység  

Ez a modell nem feltételezi a háttértevékenységhez hozzáadódó tranziens jel meglétét, 

hanem az alap EEG teljesítmény spektrum értékeinek valamely esemény hatására történő 

növekedését, vagy csökkenését veszi számításba. Ennek megfelelően azt feltételezi, hogy az 

ingerhez képes ugyanakkor – vagy legalábbis nem túl nagy változatossággal – nem fáziskötött 

változások zajlanak le. Ezek a változások jól követhetőek idő-frekvencia elemzéssel. Erre az 

elképzelésre is igazak a VJHZ modellnél leírtak, mely szerint az ugyanakkora látencia 

változás a hosszabb ideig tartó változásokat kevésbé érinti, mint a rövidebb ideig tartókat. 

Vagyis gyorsan végbemenő, nagyon változatos látenciával megjelenő spektrális változást az 

ERSP (ERS vagy ERD) sem fog tudni kimutatni. Bár ebben az esetben már egy olyan jelről 

beszélünk, mely az eseményhez sem idejében, sem fázisában nem kötődik, így jogos a kérdés, 

hogy tekinthetjük-e még egyáltalán az adott eseményhez kötött EEG változásnak, vagy sem. 

Ha felmerül a gyanú, hogy ilyen változással kell számolni, akkor érdemes megfontolni új 

viszonyítási pont keresésének lehetőségét. Például inger megjelenése helyett a válaszadáshoz 

képest számolni a kiváltott válaszokat, stb. 

Önmagában az idő-frekvencia elemzések nem képesek jelezni a kiváltott potenciál 

megjelenését, ezért kiegészítésül próbák közötti fázis koherencia vizsgálatot (inter-trial phase 

coherence) szoktak alkalmazni. A két eljárás technikailag is nagyon közel áll egymáshoz, a 

fázis koherencia vizsgálattal kiegészített idő-frekvencia elemzés nem igényel több 

számítókapacitást, mint az anélkül elvégzett elemzés. Értelemszerűen a magas átlagolt fázis 

koherencia érték (idő és) fáziskötött jel jelenlétére utal, mely – mint azt korábban bemutattuk 

– az EKP-ok megjelenésének feltétele (Mourax, Iannetti, 2008). 

1.3.2.4. Fázis beállítódás modell  

Az elmélet szerit egyes események hatására a háttértevékenység fázisa egy ponton 

újraindul, avagy beáll egy megadott értékre (phase reset), s onnan folytatódik tovább. 

Ilyenkor nincs szó arról, hogy a háttértevékenységhez bármilyen tranziens jel adódna, sem 

arról, hogy az alaptevékenység teljesítmény spektruma változna meg. A fázisbeállítódással 
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modellezett EEG szakaszokat összeátlagolva a hagyományos kiváltott potenciálokhoz hasonló 

görbéket kapunk (Makeig és mtsai, 2004). Több kutató véli úgy, hogy számos EKP jelenség 

mögött joggal feltételezhetünk fázis beállítódás jelenségét (pl.: Makeig és mtsai, 2002 vagy 

Luu és mtsai, 2004), noha az általuk alkalmazott módszereket érték támadások (Yeung és 

mtsai, 2004 illetve Yeung és mtsai, 2007).  

Fázis beállítódás esetén tehát egy megjelenési idejében és megjelenési fázisában is az 

eseményhez kötött jelet látunk, csakúgy, mint a SJHZ vagy VJHZ modellek esetében, de itt 

nincs szó hozzáadódó tranziens jelről. Elméletileg a fázis beállítódás jelensége magas próbák 

közötti koherencia értékkel, és csak minimálisan megváltozott spektrum értékekkel jár együtt. 

Az EKP módszert használva megkülönböztethetetlen a jel plusz zaj, és a fázis beállítódással 

létrejött kiváltott válaszok (Mourax, Iannetti, 2008). 

1.3.2.5. Alapvonal eltolás modellje 

 Ez a modell annyiban hasonlít a fázisbeállítódás modellre, hogy szintén képes 

megmagyarázni az EKP-k kialakulását anélkül, hogy egy hozzáadódó jelet feltételezne, ám itt 

nincsen szó fázis újraindulásról. Az elképzelés két igen egyszerű jelenségre épít, az egyik 

szerint a folyamatban lévő EEG tevékenység amplitúdóját az események (ingerek, feladatok) 

befolyásolják. Ez az elgondolás nem új, ugyanezt láttuk a 3. modell esetén is, illetve az 

ERS/ERD módszer is ezen jelenség kimutatására szolgál. A második feltételezés szerint az 

alaptevékenység oszcillációnak átlaga nem feltétlenül nulla. A két feltétel együttes 

fennállásából az következik, hogy az oszcillációk átlaga is megváltozik az amplitúdó 

modulációval. Ezt a jelenséget alapvonal eltolásnak (baseline shift) nevezték el a szerzők. 

Nagyon lényeges, hogy mindkét feltétel egyszerre teljesüljön, hiszen az amplitúdó modulált 

nulla átlagú oszcillációk átlaga értelemszerűen nulla, vagyis így nem jelenik meg az alapvonal 

eltolódás. Az áltagolás során az oszcillációs tevékenységek eltűnnek, az alapvonal eltolódás 

viszont megmarad. Ha az alaptevékenység amplitúdó értékét is oszcillációval jellemezhető 

folyamatok modulálják, akkor az alapvonal eltolódás is oszcilláció szerű lesz, vagyis az 

átlagolás után a kiváltott potenciálokhoz hasonló jelformák jönnek létre.  

Nagyon fontos még egyszer hangsúlyozni, hogy itt nem hozzáadódó jelről van szó, 

hanem a jel által megváltoztatott amplitúdójú (nem zéró átlagú) alaptevékenységről. Így az 

EEG folyamatban lévő tevékenysége sem tekinthető csupán zajnak, hiszen ezen folyamtok 

jellemzőinek finom változása, modulációja eredményezi az EKP-t, nem pedig egy adott 

pillanatban megjelenő, mindentől független hozzáadódó „igazi” jel. További lényeges 

hozadéka a modellnek, hogy esemény kiváltotta spektrális változás alacsony próbák közötti 
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koherencia esetén is okozhat ERP jelenséget. Sőt, a szerzők annak a lehetőségét is felvetik, 

hogy a skaplon regisztrálható elektromos tevékenységben az amplitúdó változás már nem is 

észlelhető, csak az alapvonal eltolódás. Az alfa hullámok alapvonal eltolódása mögött a 

szerzők a hullámok generálásában résztvevő neuronok számának változását valószínűsítik 

(Nikulin és mtsai, 2007). 

Az áttekintett modellek mindegyike egymást kiegészítő elképzelésnek tekintendő. 

Ritka az olyan kutató, aki azt állítaná, hogy minden egyes eseményhez köthető EEG változás, 

vagy akár csak minden egyes EKP keletkezése egyetlen mechanizmussal megmagyarázható 

lenne, vagy a most ismertetett elképzelések közül egyetlen egyel modellezhető volna. A 

kiváltott válasz időzítésétől, jellegétől függően más és más mechanizmus vagy 

mechanizmusok együttese állhat a keletkezés hátterében (Nikulin és mtsai, 2007). 

1.4. Digitális jelfeldolgozás eszközei 

A digitális jelfeldolgozás néhány eljárásáról bővebben. 

1.4.1. Fourier transzformáció 

Az módszer nevét Joseph Fourier (1768-1830), francia matematikusról kapta, aki 

kidolgozta azt az alapelvet, mely szerint minden stacionárius adatsor felírható különböző 

amplitúdójú és fázisú szinusz és koszinusz hullámok összegeként. A Fourier-transzformáció 

az a művelet, mely egy adott jelhez megadja ezt a felbontást (Proverbio, Zanni, 2002). Így az 

időfüggő jelből (idői tartományból) frekvencia tartományban megadott jelet állít elő. A 

transzformáció reverzibilis, fordítottját inverz Fourier-transzformációnak nevezik. A 

frekvencia-összetevőkre bontás mindennapi és mindenki által ismert fénytani analógiája 

lehetne a prizma, avagy annak még természetesebb formája a szivárvány. A prizma ugyanígy 

felbontja különböző hullámhosszú összetevőire a fehér fényt, mint ahogyan a levegőben 

található vízcseppek (van Drongelen, 2007). Így láthatjuk a szivárvány színeit vöröstől az 

ibolyáig, melyek a hullámhosszukban, másként megfogalmazva a frekvenciájukban 

különböznek egymástól, a vörös szín 400 THz-nél kezdődik, az ibolya színt megközelítőleg 

790 THz-ig látjuk. Maga a spektrum szó is színképet jelent, éppen ezért a frekvencia-

elemzéseket spektrum elemzésekként is emlegetik. 

A transzformációnak többféle változata is létezik, Diszkrét (Discrete Fourier 

Transform - DFT), Folytonos (Continuous Fourier Transform - CFT) illetve Gyors Fourier 

transzformáció (Fast Fourier Transzform - FFT,), melyek részletes matematika hátterét e 

helyen nem ismertjük, csak gyakorlati szempontból lényeges vonásokat emeljük ki. Folytonos 
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függvények elemzésére szolgál a CFT. A DFT feltétele, hogy a kiindulási adat diszkrét 

értékekből álljon és időben véges legyen. A digitalizált adatsorok megfelelnek ezeknek a 

feltételeknek. Az EEG elemzés gyakorlatában legtöbbet a Gyors Fourier transzformációt 

használják, elsősorban azért, mert – mint a neve is mutatja – gyors, vagyis jóval kevesebb 

számítás időt igényel, a DFT-hez viszonyítva 1024 adatpont esetén a különbség 

háromszázszoros. Az FFT módszer hátránya, hogy a kiinduló adatsor hossza nem tetszőleges, 

hanem 2 hatványának kell lennie (Pizzagali, 2007). 

A transzformáció eredménye a Fourier együtthatók összessége. Minden lehetséges 

frekvencia értékhez tartozik egy együttható, mely egy komplex szám. A valós és az 

imaginárius rész együttesen hordozza az adott frekvenciájú hullámra vonatkozó fázis és 

amplitúdó információt (Nunez, Srinivasan, 2006). Az együtthatókból általában háromféle 

spektrum mutatót számolnak ki, melyek a következők: 

Teljesítmény (sűrűség) spektrum: messze a leggyakrabban alkalmazott mutató. Az 

együtthatók négyzetre emelésével számítható ki14. Ezzel a négyzetre emeléssel 

tulajdonképpen az adott frekvencia(tartomány) teljesítményét számoljuk ki, innen az 

elnevezés: teljesítmény sűrűség spektrum (power spectral density avagy power spectrum). 

Mértékegysége lehetne watt per hertz is (W/Hz), de helyette inkább a voltnégyzet per hertz 

mértékegységet használatos (V2/Hz illetve a kiváltott válaszok feszültég-tartományának 

jobban megfelelő μV2/Hz vagy esetleg μV2Hz-1). 

Amplitúdó spektrum: a teljesítmény spektrum négyzetgyökeként határozható meg. 

Ezen érték normalizált formája a szinusz hullámok amplitúdójának felel meg az idői 

tartományban. 

Fázis spektrum: az egyes frekvencia értékek fázisát adja meg15. Ezekből az értékekből 

számítható ki a már korábban is említett próbák közötti fázis koherencia, illetve a később 

következő csatornák közötti fázis koherencia.  

A transzformáció eredményének frekvencia felbontása, vagyis két szomszédos 

együtthatóhoz tartozó frekvenciaérték távolsága a kiindulási jel hosszának reciproka. Vagyis 

ha egy 0.512  sec hosszú jelet transzformálunk, akkor az eredmény frekvencia felbontása 

megközelítőleg 2 Hz lesz. Az eredmény terjedelme a jel mintavételezési sebességének a fele, 

                                                 
14 Valójában ennél némileg bonyolultabban, mert együtthatók a komplex számok. Ezt a számot kell önmaga 
komplex konjugáltjával megszorozni, majd a szorzatot elosztani a kiindulási adatsor pontjainak számával, hogy 
megkapjuk a normalizált teljesítmény spektrumot. Ezen eredménysor egyaránt tartalmazza a pozitív és a negatív 
frekvenciaadatokat is. Mivel ezek egymás abszolút értékei, ezért csak az adatsor felét használják fel a 
továbbiakban (van Drongelen, 2007).  
15 Az analízis eredményéül kapott komplex szám imaginárius és valós részének hányadosából számítható ki (van 
Drongelen, 2007).  
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tekintettel a Nyquist frekvenciára. Mindez azt jelenti, hogy a kiindulási jel tulajdonságai 

determinálják a transzformáció eredményének tulajdonságait. Ennek a megállapításnak az 

elméleti következménye, hogy az optimális kiindulási adat a lehető leghosszabb, és kellően 

gyorsan mintavételezett. Az EEG analízis során azonban nagyon ritka az olyan felvétel, 

melyet – a hosszabb időn keresztül is – stacionáriusnak feltételezhetünk. A változások minél 

pontosabb időbeli lokalizációja azt követlené meg, hogy a lehető legrövidebb szakaszokon 

végezzük el az elemzést, ez azonban a frekvenciafelbontás csökkenésével jár együtt. Ezért az 

elemzett szakaszok hosszának kiválasztása nagy gondosságot igényel ennél a módszernél (van 

Drongelen, 2007). 

Az eljárás eredetileg nem rendelkezik idői felbontással, vagyis nem képes a spektrum 

értékek időbeli változásának követésére. Ezen hiányosság kiküszöbölésére dolgozták ki a 

Short-Time Fourier Analízis-nek (Short-Time Fourier Transform - STFT) nevezett eljárást, 

aminek a lényege, hogy vizsgálandó adatsort több, rövidebb szakaszra bontják fel, majd 

mindegyik szakaszon elvégzik a Gyors Fourier Transzformációt. Ez az eljárás már az idő-

frekvencia elemzések közé tartozik. Az előző bekezdésben ismertetett tulajdonságok azonban 

változatlanul igazak, vagyis a rövidebb elemzett szakasszal együtt járó jobb idői felbontás 

minden egyes frekvenciatartományban egységesen rosszabb frekvencia felbontással jár. 

Megfordítva is igaz, vagyis a jobb frekvencia felbontás csak rosszabb idői felbontással együtt 

valósítható meg (van Drongelen, 2007). 

1.4.2. Wavelet transzformáció 

Az idő-frekvencia elemzések másik eszköze a wavelet transzformáció. Ez is egy 

összefoglaló név, több alváltozatról beszélhetünk. A Diszkrét változat (Discrete Wavelet  

Transform - DWT) leginkább zajszűrésben, tömörítési eljárásokban használatos. Például 

képek tömörítésére használg JPEG2000 szabvány is ezt az eljárást használja. A 

frekvenciaelemző eljárások a folytonos változatot (Continuous Fourier Transform - CFT) 

alkalmazzák, így ezen metódus elveit ismertetjük a továbbiakban (van Drongelen, 2007). A 

wavelet elemzések tudománytörténeti érdekessége, hogy az egyik első wavelet forma a Haar 

nevet viseli, Harr Alfréd tiszteletére, aki részt vett a Szegedi Tudományegyetem Matematika 

és Természettudományi Karának alapításában, illetve annak rektora is volt.  

Az eljárás alapelve ugyanolyan régi, mint a Fourier transzformációé, ennek ellenére az 

utóbbi évtizedekben kezdték el használni intenzíven. Minden elemzéshez szükséges egy 

rövid, összetett jelsor, ez az alaphullám, amiről az eljárás a nevét kapta (mother wavelet, vagy 
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egyszerűen csak wavelet, ami nagyjából hullámocskát jelent). Első lépésként ezt az 

alaphullámot a jelsor elejéhez illeszti, majd számszerűsítik a két adatsor kapcsolatának 

szorosságát korrelációval, vagy konvolúcióval. Az elemzés során két transzformációval, a 

csúsztatással és a nyújtással jönnek létre az alaphullámból a hullámváltozatok (daughter 

wavelet). Az alaphullám eredeti idősoron való elcsúsztatásával más időpontban végezhető el a 

kapcsolat szorosságának mérése, így jön létre az idői felbontás. A nyújtással létrejövő 

hullámváltozatok átlagfrekvenciája és időbeli kiterjedése is megnő, így elvégzett 

transzformáció segítségével létrejön a frekvencia felbontás. A nyújtásnak köszönhetően az 

eredmény felbontása nem egységes. Az alacsonyabb frekvenciák esetében rosszabb a módszer 

időbeli –, de a jobb a frekvencia felbontása, míg a rövidebb hullámok esetén rosszabbul 

különíti el ugyan az egyes frekvenciákat, de pontosabb időbeli követést tesz lehetővé (van 

Drongelen, 2007). EEG adatok elemzése során az úgynevezett Morlet wavelet a 

leggyakrabban használt alaphullám. Ez a jelforma eloszlása mind a frekvencia, mind az idői 

tartományban a Gaus eloszlást követi. A Fourier analízishez hasonlóan a wavelet 

transzformáció segítségével is meghatározható az egyes frekvenciájú hullámok fázisa 

(Mourax, Iannetti, 2008).  

Az eseményhez kötött spektrális változásnak (event-related spectral perturbation - 

ERSP) is egy wavelet transzformáción alapul. Az ERSP tartalmaz egy normalizációs lépést. 

Az EEG szakaszokon (epochokon) az esemény megjelenése előtti - és utáni időszakra is 

elvégzi a wavelet transzformációt. Az eseményt megelőző szakasz szolgál alapvonalként, az 

itt mérhető spektrum értékek átlaga a nulla szint, az eseményt követő időszak minden 

spektrum értéke ehhez képest kerül meghatározásra egy dB (decibel) skálán. Több szakasz 

összeátlagolva kapjuk meg az eseményhez kötött spektrális változásokat (Makeig, 1993). 

1.4.3. Szűrők 

A szűrők feladata, hogy meghatározott frekvenciájú jeleket kivegyenek a jelsorból, ne 

engedjenek tovább, vagy legalábbis csillapítva engedje tovább azokat a további feldolgozási 

lépésekbe. Egy szűrő karakterisztikáját alapvetően három tulajdonsággal jellemezhetünk: az 

áteresztett tartomány, a csillapított tartomány és a végül e két tartomány közötti átmenet. Egy 

ideális szűrő esetében az áteresztett tartomány érintetlen marad (az erősítése 1x, avagy 0 dB), 

a csillapított tartomány teljesen megszűnik (az erősítése 0x, avagy -∞ dB), az átmeneti 

tartomány szélessége pedig nulla. A valóságban alkalmazott szűrők karakterisztikája ettől 

jelentősen eltérhet. Megállapodás szerint vágási pontnak azt a pontot tekintik, ahol a 
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csillapítás átlépi -3 dB-es értéket, vagyis ahol a felére csökken az eredeti jel amplitúdója16.  

Frekvenciaátviteli karakterisztika alapján megkülönböztethetünk alapvető szűrő típusokat, 

melyek a következők: aluláteresztő szűrő a vágási pont alatti tartományt engedi át, felette 

csillapít, a felüláteresztő szűrő a vágási pont feletti tartományt engedi át, az alatt csillapít. A 

sáváteresztő szűrő a tartományon belüli értéket engedi át, a többit csillapítja, míg a lyukszűrő 

egy adott tartomány értékeit csillapítja a többit engedi át (van Drongelen, 2007). 

A szűrők egyik szerepe a műtermékek csökkentése, a jel-zaj arány javítása. A humán 

EEG esetében bizonyos frekvencia felett kevéssé valószínű, hogy a jeleknek idegrendszeri 

eredete lenne. Ezt a határt különböző szerzők 30 és 100 Hz közé teszik (Sanei, Chambers, 

2007). A nagyon alacsony frekvenciájú (kb.: <0,01 Hz17) tevékenység, avagy alapvonal 

ingadozás esetében is jogosan tételezzük fel, hogy nem az idegrendszerből eredő jelekkel van 

dolgunk (Luck, 2005). 

A digitális szűrők két változata a végtelen - és a véges impulzusválaszú szűrők.  A 

végtelen impulzusválaszú szűrő (infinite impulse response – IIR) alkalmazása esetén a bejövő 

impulzus akár végtelen ideig is befolyásolhatja a kimeneti jelet, ami akár nem várt 

oszcillációkhoz is vezethet. Az véges impulzusválaszú szűrő (finite impulse response – FIR) 

bejövő impulzus véges ideig befolyásolja a kimenetet. Éppen ezért az előbbit nevezhetjük 

rekurzív szűrőnek, az utóbit pedig nem rekurzív szűrőnek (van Drongelen, 2007). 

1.4.4. Forráselemzés 

Minden EEG elemzés egyik legizgalmasabb kérdése lehetne, hol található a 

regisztrátum forrása, hogy honnan ered a skalpon mért jel. Ez, az úgynevezett inverz 

probléma azonban az egyik legnehezebben megválaszolható kérdés. A korábbi fejezetekben 

láthattuk, hogy egy-egy elektróda segítségével mért potenciál értékeket a kéreg hatalmas része 

befolyásolhatja. Tehát a lehetséges források nagyon nagy területen oszlanak szét. Ráadásul azt 

is láthattuk, hogy egyszerre viszonylag nagy területnek kell szinkronizált tevékenységet 

folytatnia ahhoz, hogy azt a skalpon láthassuk. Ha egy ismert, fejbőrön mért potenciál 

eloszlást szeretnénk modellezni, akkor elvileg végtelen számú helyes modellt állíthatunk fel, 

melyek mindegyike okozhatná a mért értékeket. Vagyis minden inverz problémának végtelen 

számú megoldása van.  

                                                 
16 Zavart okozhat, hogy egyes szerzők az amplitúdó helyett a fél teljesítmény spektrum érték elérésének határát 
adják meg (Nitschk és mtsa, 1998). 
17 Hangsúlyozzuk, hogy ezek körülbelüli értékek. Befolyásolhatják a határt az alkalmazott eszközök, az aktuális 
paradigma, stb.  
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Az „előrefelé” probléma (forward problem) azt a kérdést jelenti, hogy ismert EEG 

források milyen skalpon mérhető potenciáleloszláshoz vezetnek. Ezt a problémát a fej 

különböző szöveteinek és képleteinek fizikai adatait (ellenállás, vezetőképesség, 

elhelyezkedés, vastagság stb.) ismerve elvileg nem túlságosan nehéz megoldani, alapvető 

fizikai törvényszerűségeket kell hozzá alkalmazni. A fej fizikai tulajdonságait fej modellek 

jelenítik meg, melyek különböző bonyolultságúak lehetnek (Pizzagali, 2007): 

Gömb modellek: a legegyszerűbb modell egyetlen homogén tulajdonságú gömbként 

jeleníti meg a fejet, egyetlen egységes ellenállás értékkel számolva. Ennél általában 

bonyolultabb modelleket használnak. Az egyik szempont, hogy hány különböző 

tulajdonsággal rendelkező réteget használ a modell. A széles körben használt három rétegű 

fejmodellek az agy, a koponya és a fejbőr rétegeket modellezik eltérő vezetőképességgel. A 

négy rétegű modellek ezt egészítik ki egy további folyadék réteggel (cerebro-spinal fluid – 

CSF). Maga a koponya is három, különböző tulajdonságú rétegből áll. De más módon is 

növelhető a fejmodellek pontossága. 

BEM (Boundary Element Model) és FEM (Finite Element Model), avagy realisztikus 

fejmodellek: a gömb modellek hibáit elsősorban abban látják ezek a megközelítések, hogy 

gömbként modellezik a fejet, illetve annak különböző rétegeit. Ezért anatómiailag 

megfelelőbben próbálják létrehozni az egyes rétegeket, így különböző tulajdonságú 

háromszögekből (BEM), vagy térbeli testekből (FEM) építi fel azokat, mint egy 3 dimenziós 

grafikai program esetében. Így minden apró részlet különböző tulajdonságot kaphat. Azonban 

az egyes szövetek vezetőképességét és vastagságát nehéz pontosan meghatározni, nagy egyéni 

különbségekkel kell számolni, illetve akár az életkor előrehaladtával is változhatnak ezek az 

értékek. Ezért egyes szerzők szerint a realisztikus fejmodellek nem feltétlenül vezetnek 

pontosabb eredményre, mint a gömb modellek (Nunez, Srinivasan, 2006).  

Mivel az inverz problémának nincs egyetlen jó megoldása, a forráselemző eljárások 

egyike sem képes pontosan jelezni, hogy hol van egy adott jel forrása, helyette azt próbálják 

megmondani, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén milyen források, generátorok 

működése valószínűsíthető. Másként megfogalmazva ahelyett, hogy azt állítanánk, hogy egy 

bizonyos helyre lokalizálható a forrás, inkább csak azt mondják, hogy akár azon a helyen is 

lehet a jel generátora, ha az alapfeltevéseik igazak. A forráslokalizáló technikákat az 

előzetesen alkalmazott feltételeik alapján két nagy csoportba oszthatjuk, az első csoportba az 

ekvivalens dipólusokkal közelítő eljárások tartoznak, a másodikba a lineárisan elosztott 

forrásokkal közelítő eljárások sorolhatóak (Pizzagali, 2007).  
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 Ekvivalens dipólus közelítés: ezen eljárások alapfeltételezése az, hogy az agyi 

elektromos tevékenységet jól lehet leírni, vagy legalábbis elég jól lehet közelíteni néhány 

(akár egy) dipólus segítségével. Ezekben az eljárásokban a dipólusok nem egy-egy elkülönült 

forrást jelenítenek meg, hanem inkább egy nagyobb szinkronizált neuron tevékenység 

súlypontját. A dipólusokat leggyakrabban hat paraméter segítségével írják le, három a térbeli 

koordinátáikat adja, kettő az irányukat, a hatodik paraméter pedig az erősségüket definiálja. 

Az egyes módszerek abban különböznek, hogy milyen tulajdonságok feltételeznek a 

dipólusokról. A dipólusok bármelyik paramétere lehet időben állandó, vagy változó. A 

modellbe bevont dipólusok számának meghatározása kardinális kérdés, nagyban befolyásolja 

az eredményeket. Ennek ellenére ezt a paramétert nem lehet, vagy nagyon nehéz megbecsülni. 

A dipólus közelítést használó modellek tehát az előfeltevésekkel leszűkítik a lehetséges 

dipólusok számát és tulajdonságait, majd az algoritmusban alkalmazott fejmodell segítségével 

meghatározzák, hogy milyen források generálhatják legvalószínűbben a skalpon mérhető 

EEG-t. Az ekvivalens dipólusokkal dolgozó modellek egyik legnagyobb hátránya, hogy kevés 

bizonyíték van arra nézve, hogy az EEG illetve EKP-k keletkezésében csak néhány forrás 

játszana szerepet (Pizzagali, 2007). 

Lineárisan elosztott források: ezen megközelítések jóval több lehetséges forrással 

dolgoznak, mint a ekvivalens dipólus megközelítések. Az EEG jel lehetséges forrásaként 

szolgáló teret több száz kisebb egységekre („pontokra”, dobozokra, voxelekre) osztják fel. 

Minden egyes pont önálló forrásként szolgál, avagy tekinthetjük őket úgy, mintha mindegyik 

önálló dipólus lenne, mely pozíciója és gyakran iránya is előre meghatározott (Pizzagali, 

2007). Természetesen önmagában ezzel a felosztással nem kerülnének közelebb a probléma 

megoldásához, ezért az eljárások további feltevéseket alkalmaznak. Az egyik legismertebb 

lineárisan elosztott forrásokat használó eljárás, a LORETA módszer (Low-resolution 

Electromagnetic Tomography) például azt feltételezi, hogy a szomszédos térbeli voxelek 

aktivitása hasonló lesz egymáshoz, és a dipólusaik térbeli irányultsága is fokozatosan 

változik, valamint az EEG jel elsődleges forrásának a kéreget feltételezi. Az első feltevéséből 

következik, hogy a végeredmény térbeli felbontása alacsony lesz (Pascual-Marqui, Michel, 

Lehmann 1994).  

1.4.5. Komponens-elemzések  

A komponens-elemzések a regisztrátum csatornái között keresnek kapcsolatot. A 

hasonló tevékenység összetevőket a kiindulási csatornától függetlenül egyetlen adatsor, 
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egyetlen komponens segítségével írja le. Mivel a teljes regisztrátum megjelenítéséhez 

ugyanannyi komponensre van szükség, ahány csatornát a kiindulási jel tartalmazott. Vagyis 

tulajdonképpen az adatok lineáris transzformálásáról van szó, mintha egy új koordináta 

rendszerben ábrázolnánk az adatokat. Ezek az eljárások adategyszerűsítés, adatredukciót is 

jelentenek, ha kiválogatjuk azokat a komponenseket, melyekről azt feltételezzük, hogy a 

vizsgált jelenség szempontjából releváns jelenségeket jelenítenek meg. Azokat a 

komponenseket, melyek nem a vizsgált jelenséghez kötődnek – például mozgásos 

műterméket, pislogási jelet, elektromos zajt képviselnek – elhagyjuk (Bell, 2003). Ez utóbbi a 

komponens elemzések nagyon fontos a tulajdonsága, gyakran és egyre többet használják őket 

az EEG műtermék-mentesítésére (Jung és mtsai 2004; Mourax, Iannetti, 2008). 

A komponens elemzések közé tartozik a fő - és a függetlenkomponens elemzés is (PCA 

/Principal Component Analysis/ illetve ICA /Independent Component Analysis/). A két 

módszer közötti fontos különbség, hogy PCA a transzformáció során az új koordináta 

rendszer úgy alkotja meg, hogy annak tengelyei – vagyis a komponensek – egymásra 

merőlegesek legyenek. Ezzel szemben az ICA úgy választja meg a komponenseket, hogy 

azok által hordozott információ maximális legyen. Ezen tulajdonsága miatt az ICA szélesebb 

körben használt, mint a PCA (Bell, 2003). A független komponens elemzés feladatára 

számtalan megoldási mód létezik, pl.: infomax, jade stb. (Sanei, Chambers, 2007), a 

megoldási módok száma száz fölötti (Póczos, 2006). Ezek változatok ismertetésétől jelen 

dolgozatban eltekintünk. A független komponens analízis nem feltétlenül a „legjobb”, vagy 

akár az EEG szempontjából legoptimálisabb eljárás. Matematikus számos változatát 

kidolgozták, pl.: MICA (többdimenziós függetlenkomponens elemzés), ISA (független altér 

analízis), melyek kevesebb eltevéssel élve képesek megoldani a feladatukat, vagyis 

robusztusabbak, mint az ICA (Póczos, 2006). Ezen eljárásokat jelenleg nem alkalmazzák 

rutinszerűen EEG regisztrátumok elemzésére, nem léteznek még a mindennapi munkát 

lehetővé tevő szoftverek. 

A komponens-elemzések erőssége akkor nyilvánul meg, ha az elemzett jelenségek 

stacionáriusak abban az értelemben, hogy ugyanolyan sztereotip jelenségek jelennek meg a 

adatsorban újra és újra. Bizonyos fajta EEG műtermékek – pl: pislogás, elektromos zaj – 

pontosan ilyen tulajdonságokkal bírnak. Ezért is olyan hatékony a módszer ezek 

azonosításában és eltávolításában (Onton és mtsai, 2006). 

Némileg másképpen megfogalmazva a fentieket, azt is mondhatjuk, hogy a 

komponens elemzések „forrásokat” azonosítanak a jelben. Ezen elképzelés és terminológia 
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szerint a csatornákon rögzített adatok a „források” különböző súlyozású keverékei lennének. 

Blind source separation (BSS – nincs bevett magyar megfelelője, források vak elkülönítése a 

szó szerinti fordítása) nevű eljárás különíti el a „forrásokat” minden további információ 

felhasználása nélkül (Sanei, Chambers, 2007). Az idézőjel azért szerepel, mert itt nem 

anatómiai értelemben vett forrásokról beszélünk, hanem matematikai szabályok alapján 

együttváltozó jelekről (Mourax, Iannetti, 2008).  

A független komponens elemzés régóta része az egyik nyílt forráskódú EEG 

feldolgozó programcsomagnak, az EEGLab-nak (Delorme, Makeig, 2004). A program alkotói 

több cikkükben amellett érvelnek, hogy minden elemzést (például kiváltott potenciál, idő-

frekvencia, vagy forráselemzés) érdemes lenne csatorna adatok helyett a komponenseken 

elvégezni, mivel ezek a komponensek a csatornák által hordozott közös információt 

képviselik (pl.: Makeig és mtsai, 1999; Makeig és mtsai, 2004; Onton és mtsai, 2006). Egy 

metodológiai probléma mindezzel, hogy míg az elvezetési helyek minden személynél és 

minden laborban nagyjából ugyanazt jelölik, addig két komponenst nagyon nehéz összevetni 

egymással, még akkor is, ha egy kísérletből származó két emberről van is szó. Így csoportok 

összehasonlítása nehézkes, hiszen egy szubjektív válogatás előzi meg, melynek során minden 

vizsgálati személynél ki kell válogatni a relevánsnak feltételezett komponenseket. A folyamat 

automatizálására – egzakt kritériumok bevonásával – történt kísérlet egy klaszteranalízis 

segítségével (Onton és mtsai, 2006), de egyelőre nem általánosan követett eljárás a 

komponensek értelmezése. 

Egy zenei analógián keresztül talán még érthetőbbé válik a komponens-elemzések 

folyamata. Képzeljünk el egy szimfonikus zenekart. A képzeletbeli együttesünk is több 

szólamból áll össze, mint a valóságbeli rokonai: hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő, fafúvós és 

rézfúvós szólamokat és egy ütős szekciót képzeljünk el kezdetben. Ez tehát hét szólamot 

jelent. Képzeljük el, hogy az előadást tíz mikrofon segítségével rögzítjük, melyek a tér 

különböző pontjain, de mindegyik a zenekar felett helyezkedik el. A felvételeket 

meghallgatva természetesen minden mikrofon csatornáján minden szólamot egyszerre, 

összekeveredve fogunk hallani. Ha a felvételeken komponens elemzést18 hajtunk végre, akkor 

– ideális esetben – azt kapjuk, hogy az egyes komponensek az egyes szólamok hangját fogja 

tartalmazni, mintha egy-egy szólampróbát rögzítettünk volna. Mivel a komponensek száma 

megegyezik a csatornák számával, a tíz komponensünk lesz, melyből hétnek – még egyszer 

kiemelve: ideális esetben – ismert a tartalma. A maradék hármon lehet valamilyen statikus, 
                                                 
18 Vagyis a feladat egy akusztikus blind source separating. Maga a helyzet pedig nagyon hasonló, mint a 
pszichológiában a figyelemi jelenségek kapcsán sokat emlegetett koktélparti-jelenség (Sanei, Chambers, 2007). 
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technikai eredetű zaj, ami a felvétel közben keletkezett az eszközök tökéletlenségéből 

kifolyólag (mondjuk egy forrasztás már nem olyan tökéletes valahol), rajta lehet a közönség 

zaj és akár a teremből származó egyéb zajok, mint mondjuk a padló nyikorgása. Az utóbbi 

három komponenst kivéve egy tisztább felvételt kapunk, pontosan így zajlik az EEG 

műtermékmentesítése. A példából talán érthető, hogy Makieg féle munkacsoport miért 

támogatja annyira a komponensekkel történő munkát. Hiszen a komponensek hordozzák 

források valódi jelét, a csatorna adatok ezek keverékét jelenítik meg, hiszen a térfogat 

vezetésnek köszönhetően az elektromos potenciálok ugyanúgy szétterjednek a térben, mint a 

hangok a koncertteremben. 

A fenti példa azonban egy nagyon ideális helyzet volt, például több csatornával 

dolgoztunk, mint amennyi forrásunk volt. Ha azonban a helyzet fordított, akkor nem biztos, 

hogy ennyire jól szerepel az eljárásunk. A valóságban nagyon nehéz megmondani, hogy hány 

forrásunk is van. Hiszen a hegedű szólam egy prím és egy szekund szólamból áll össze, 

melyek mást játszhatnak. A szólamvezetők játszhatnak szóló részeket még akkor is, ha nincs 

külön szólista. A fúvósokon belül az angolkürt nem ugyanazt a dallamot játsza, amit a 

kontrafagott. Az első fuvolista időnként elválik a második fuvolistától, aki néha talán 

piccolóra vált. Ekkor még nem beszéltünk az egyéni különbségekről, hiszen az egyik brácsás 

lehet kevésbé képzett, így néha elronthat egy-két hangot, vagy játszat fél hanggal feljebb, 

mint a többiek. A terem is lehet zajosabb, működhet egy klíma berendezés, behallatszódhat a 

HÉV szerelvénye, vagy influenzás téli időszakban a közönség is lehet hangosabb. Láthatjuk, 

hogy a források száma hirtelen átláthatatlanul megnőtt annak ellenére, hogy egyelten új 

zenészt sem szerződtettünk a képzeletbeli előadásra. Nézzük a koncert felvételeit. Most is tíz 

mikrofont használtunk, így a komponens elemzés után most is tíz komponensünk lesz. Ezek 

azonban már nem fogják annyira tisztán tartalmazni a szólamokat, a legtöbb komponens 

valószínűleg a források valamilyen arányú keveréke lesz. Az erőteljes, nagy jelek nagyobb 

valószínűleg jelennek meg külön komponensként, míg a kisebbek valószínűleg 

egybemosódva más forrásokkal. A légkondicionáló monoton zaja valószínűleg külön 

komponensre kerül, ha hangos volt, így könnyebben távolítjuk el a felvételből, de ha halkabb, 

akkor lehetséges, hogy a hangjával együtt kidobjuk a triangulumot is, ami csak ritkán szólalt 

meg. Azt, hogy melyik hangszer melyik komponensen szerepel majd, előre nem lehet 

megmondani. Sőt, nagyon valószínű, hogy egy koncert sorozat felvételeit elemezve a 

különböző előadások alatt hol az egyiken, hol a másik hallhatjuk ugyanazt a hangszert. Néha 

talán más hangszerekkel összekeveredve, néha önmagában. Tehát ha a hegedű játékot 
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akartjuk kiemelni, akkor egyszer talán a brácsával együtt kapjuk meg, másszor külön találjuk 

a prím és a szekund szólamot. 

Az EEG elemzések területén a helyzet különösen problémás: meghatározhatatlan 

számú forrásból származó jel keveredik véges számú csatornán az elkerülhetetlenül 

hozzáadódó zajjal. A fenti analógia rávilágított arra, hogy miért nem jó, ha kevesebb 

csatornánk van, mint jelforrásunk. A fordítja sem szerencsés, ha sokkal több csatornánk van, 

mint jelforrásunk, akkor az egyetlen forrásból származó adatok több komponensen jelennek 

meg. Bár a komponensek számát matematikailag hozzá lehet igazítani a források számához, 

ezt azonban EEG esetében megbecsülni is nagyon nehéz. A komponensek ráadásul nem 

anatómiai értelemben vett forrásokat különítenek el, hanem matematikai szabályok alapján 

együttváltozó jeleket (Mourax, Iannetti, 2008). Mindezek miatt csoportokon végzett EEG 

vizsgálatok során nagyon nehéz a (pszichológiai, vagy fiziológiai értelemben vett) releváns 

komponenseken számításokat elvégezni, azok eredményét értelmezni, illetve azokra 

támaszkodni. 

1.4.6. ROI elemzések  

A hatalmas mennyiségű adat statisztikai elemzése sem egyszerű. Több ezer, netán 

millió pontot ugyanennyi statisztikai próbával összehasonlítani még akkor sem egyszerű, ha 

korrekciókkal gondoskodunk a próbák erejének megőrzéséről, hiszen az eredmények 

értelmezése, prezentálása, közlése is nehézkessé válik. A több ezerszer elvégzett, ismételt 

próba alternatívája lehet a ROI (regions of interest – mely magyarul talán érdekes területek 

lehetne, de nem használatos a fordítása) elemzés, melynek a lényege az, hogy az elemzéseket 

nem minden egyes adatpont esetében külön-külön végzik el, hanem a kiemelten fontos 

területek esetében összevontan csak egyetlen próba készül. A kiemelt területnek általában van 

egy térbeli és egy idői dimenziója, így több elvezetési hely és egy időintervallum adatai 

vehetnek részt az elemzésben. Az adatok típusától függően a ROI tovább bővülhet újabb  

dimenziókkal, például frekvencia tartománnyal az idő-frekvencia elemzések esetében. Az 

adatok régión belüli összegzésére használhatunk egyszerű átlagot, melynek során az ROI-ba 

tartozó minden egyes adat számtani átlagán végezzük el a statisztikai összehasonlítást. Az 

átlagszámítás hátránya, hogy nagy gondossággal kell kijelölni a régió határait. Túl nagy 

terület esetén az átlagolás után eltűnhet a kísérleti manipuláció hatása, túl szűk határok esetén 

lehetséges, hogy a hatás egyes részeit kizárjuk az elemzésből. Az alternatív eljárás során csak 

a legfelső x százalékot használják fel az áltagoláshoz, így csak a legnagyobb mértékű 
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változások kerülnek az elemzésbe. Az „x” értéke előre meghatározott. Ez a megközelítés 

jobban kezeli a kísérleti manipuláció hatására megfigyelhető idői különbségek jelenségét, az 

egyéni variabilitást és kiemeli a tényleges hatásokat (Mourax, Iannetti, 2008). 

1.4.7. Kapcsolatkeresés 

Különböző elektródák felett elvezett jelek kapcsolata izgalmas kérdés. Ilyen adatok 

birtokában következtethetünk az idegrendszeri hálózatok működésére, a jel terjedésére és 

különböző agyi területek kapcsolatára. A kapcsolatelemző módszerek egyik legrégebbi 

változata a kereszt-korreláció, mely az adatsorok közötti korrelációs együtthatót méri úgy, 

hogy az egyik adatsort különböző mennyiségű idői késleltetésekkel vonja be az elemzésbe19 

(Quiroga, Arnold és Grassberger, 2000).  

A csatornák közötti kapcsolat erősségének egy másik lehetséges módszere a 

koherencia számítás, avagy csatornák közötti fázis-koherencia számítás. Két jel közötti fázis-

koherenciát úgy kaphatjuk meg, hogy a jelsorok közötti kereszt-spektrum20 négyzetét21 

elosztjuk a csatornák teljesítmény sűrűség spektrum értékeinek szorzatával. A számítás 

eredménye egy 0 és 1 közötti érték, ahol az előbbi a kapcsolat hiányára, míg az utóbbi a 

tökéletes kapcsolatra utal (van Drongelen, 2007). A módszer képes kimutatni a kapcsolatot, 

ha a fázisok között nincs idői csúszás, vagy a csúszás mértéke állandó. Idői csúszás azt jelenti, 

hogy a két jel egyszerre változik, de az egyik lemaradva követi a másikat. A koherencia nem 

ad támpontot arra nézve, hogy melyik követi a másikat. Erre kérdésre kaphatunk választ a 

Granger kauzalitás nevű mutató alkalmazásával (Sanei, Chambers, 2007). A fázis-koherencia 

mutató értelmezésekor nem szabad figyelmen kívül hagyni az adott frekvencia teljesítmény 

spektrum értékét sem. Ha magas koherenciát mérünk nulla közeli teljesítmény spektrum 

mellett, akkor ennek a koherenciának nincs igazi jelentősége (van Drongelen, 2007). Ez egyes 

frekvencia összetevők fázisára vonatkozó információt wavelet transzformáció segítségével is 

kinyerhető az adatokból, s ezen mutatók együttváltozását is számszerűsíthető (Makeig, 1993; 

Delorme és Makeig, 2004; Pereda, Quiroga, Bhattacharya, 2005). 

A csatornák közötti kapcsolatot az információ elméleten alapuló megközelítésekkel is 

mérhetjük. A kölcsönös információ módszere az entrópia segítségével a közös redundanicát 

méri (Pereda, Quiroga, Bhattacharya, 2005). 

                                                 
19 0 késleltetés felel meg a hagyományos lineáris korrelációs együtthatónak. 
20 Ami a jelsorok közötti kereszt-korrelációs együtthatók Fourier transzformáltja (Sanei, Chambers, 2007). 
21 A négyzetre emelés biztosítja, hogy az eredmény egy dimenzió nélküli 0 és 1 közötti szám legyen (van 
Drongelen, 2007). 
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A fent bemutatott módszerek eredményei szerencsére nem különböznek egymástól 

lényegesen. Quiroga és munkatársai (2002) patkányokból elvezetett EEG felvételeket 

elemeztek a következő módszerekkel: kereszt korreláció, kölcsönös információ, fázis 

szinkronizáció kétféle módszer (Hilbert transzformáció, illetve wavelet alapú eljárás) alapján 

meghatározva, valamint nemlineáris interdependencia módszerével (melyet a késsőbbiekben 

mutatunk be részletesebben). Eredményeik szerint a fenti módszerek a kölcsönös információ 

kivételével hasonló eredményre vezetnek. A különböző jellegű adataikat a nemlineáris 

módszer jobban különítette el, ami feltételezésük szerint arra utalhat, hogy a nemlineáris 

eljárás nagyobb érzékenységét jelezheti, habár más típusú adatokra nehezen általánosítható ez 

utóbbi értelmezés. 

1.4.8. Kaotikus rendszerek 

A káosz elnevezés 1975-ben született, és egy adott rendszer nemlineáris természete 

által okozott szabálytalan, de determinisztikus viselkedést jelent. A determinisztikus 

rendszerek jellemzője, hogy a jelenlegi állapotukból – mozgástörvényeik ismeretében – 

következtetni tudunk a jövőbeni állapotaikra. Ezen tulajdonságuk különbözteti meg őket a 

zajtól, mely véletlenszerű, ezért jövőbeni állapotai teljes mértékben megjósolhatatlanok. A 

determinisztikus káosz jellemzője, hogy determinisztikus ugyan, de a kezdőfeltételek 

megadásának apró, de elengedhetetlenül jelenlévő pontatlanságai miatt a rendszer jövőbeni 

állapotaik csak rövidtávon jelezhetőek előre (Muraközy és Tél, 1993).  

Miért lényeges mindez az EEG elemzés szempontjából? A kaotikus viselkedés sok, 

korábban véletlenszerűnek tekintett jelenségre tudott magyarázatot adni azáltal, hogy 

viselkedésük mögött determinisztikus törvényeket sikerült azonosítani (Szépfalusy, 1993). 

Matsumoto és Tsauda (1988) szerint a neuronok erőteljesen nemlineáris rendszerek, s 

bizonyos esetekben kaotikus viselkedést mutatnak. Első pillantásra az EEG is egy 

zajszerszerű adatsor, ezért jogos a felvetés, hogy a kaotikus rendszerek esetében alkalmazott 

módszerek az enkefalogram elemzésében is előrelépést jelenthetnek.  

Az idősorok fázistérben (ami nem más, mint egy absztrakt, több dimenzió tér, 

gyakorlatilag egy több dimenziós koordinátarendszer) történő ábrázolásával sokkal 

könnyebben azonosíthatóvá válnak az idősorok lefutása közben periodikusan visszatérő 

ciklikus változások. Egy szinusz hullám által a fázistérben bejárt út – az úgynevezett trajektor 

– egy elipszis, a fehér zaj trajektora véletlenszerűen, minden struktúra nélkül tölti ki a 

fázisteret. Egy kaotikus rendszer – melynek mozgására a determinisztikus káosz jellemző – 
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önhasonló trajektort hoz létre a fázistérben, vagyis egy olyan utat, amely mindig hasonló, de 

soha nem ugyanolyan. Több olyan eljárás is ismeretes, melyek a trajektorok elemzésén 

alapulnak, például a nemlineáris interdependencia (Arnhold és mtsai, 1999 illetve Quiroga, 

Arnold és Grassberger, 2000), a Wackermann-féle lineáris leíró eljárás, mely egy három 

mutatóból álló együttessel jellemzi a vizsgált rendszer makró állapotát (Wackermann, 1999), 

vagy a többcsatornás nemlineáris jóslás (multichannel non-linear prediction, MNLP), mely 

egy rendszer állapotának előrejelezhetőségét, avagy szabályosságának mértékét számszerűsíti 

(Stam, Pijn és Pritchard, 1998; illetve Jelles, 2001). A következőkben a szinkronizációs 

valószínűség (Stam és van Dijk, 2002) nevet viselő módszerrel foglalkozunk részletesen.  
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2. Empirikus vizsgálat I.: módszertani szimulációs vizsgálat 

2.1. Szinkronizációs valószínűség módszere 

A szinkronizációs valószínűség módszerének megalkotása Stam és kollegái nevéhez 

fűződik (Stam és Van Dijk, 2002a). Ez az eljárás az idősorok közötti interdependenciát - 

kapcsolatot – hivatott számszerűsíteni, mind a lineáris, mind a nemlineáris szinkronizációra 

érzékeny (Stam és mtsai, 2002c). 

Az eredményül kapott százalékos mérőszám, a  szinkronizációs valószínűség, azt 

fejezi ki, hogy amennyiben az egyik idősor szabadon választott i és j időpontokban hasonló 

állapotban van, akkor mennyire valószínű, hogy a többi idősor is i időponthoz hasonló 

állapotban lesz j időpontban. Az eljárást széles körben alkalmazták, például alkohol 

fogyasztás hatásának elemzésére (de Briun és mtsai, 2004), Alzheimer kórban szenvedő 

betegeket állapotának leírására (Stam és mtsai, 2002c), vagy munkamemória feladatok 

elemzése során (Stam és mtsai, 2002b). Magyarországon alkalmazták agyvérzésen átesett 

betegek állapotának elemzésekor (Molnár és mtsai, 2006, illetve Csuhaj, 2004), kognitív 

feladatok végzése közben rögzített regisztrátum feldolgozásához (Molnár és mtsai, 2005). 

Mivel a későbbiekben szeretném kiemelni a módszer néhány sajátosságát, ezért 

elsőként részletesen bemutatom a szinkronizációs valószínűség számításának menetét.  

2.1.1. A rendszer pillanatnyi állapotának leírása 

Ez az eljárás az adatsorok állapotát, és nem egy pillanatnyi értékét igyekszik 

megragadni. Ezért a vizsgálat idősort egy több dimenziós térben, a „fázistér”-ben, vagy 

„állapottér”-ben ábrázolja oly módon, hogy az egymást követően rögzített adatpontok 

szolgálnak az állapotot leíró koordinátákként. Így az állapottér minden egyes eleme nem 

csupán egyetlen mért értéket képvisel, hanem egy rövid szakasz állapotát jeleníti meg. A 

fázistér megalkotásának ezen módszerét nevezzük idői beágyazásnak22 (time-delay 

embedding). 

Egy xi idősor (ahol i az idősor diszkrét elemeit jelöli (i=1…N)), Xi állapotát a 

fázistérben képviselő pont koordinátáit a 1. egyenlet alapján határozhatjuk meg. 

1. egyenlet 
( )( )lmililiii xxxxX ∗−+∗++= 1  ...   2,,  

                                                 
22 A beágyazás másik módszere a téri beágyazás, ahol a koordinátákat a tér különböző pontjain egy időben 
rögzített adat pontok jelentik. Ezt az eljárást használja például a korábban röviden említett többcsatornás 
nemlineáris jóslás (Jelles, 2001). 
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Ahol m a fázistér dimenzióinak száma, mely ezen beágyazás során egy választott 

érték. Az l a késleltetési paraméter, azt fejezi ki, hogy ez egyes koordinátaként szolgál pontok 

között mekkora késletetés telik el, vagyis hány pontot hagyunk ki közöttük. Ezek alapján 

definiálhatjuk azt az időablakot, a beágyazási időablakot (avagy beágyazási ablakot) (Tbi) 

melyet Xi állapot a fázistérben megjelenít:   

2. egyenlet 
tlmTbi Δ∗+∗−= )1)1((  

Ahol Δt két rögzített adatpont között eltelt idővel, vagyis 
sebesség lásidigitalizá

1000
=Δt . 

Xi állapotot i időponthoz tartozó állapotnak nevezzük, annak ellenére, hogy az egész 

beágyazási időablakból hordoz információt (Stam, Pijn és Pritchard, 1998). Belátható, hogy 

az idősor végén (ahol nem igaz, hogy i < N-Tbi) elhelyezkedő időpontokhoz nem rendelhetünk 

fázistérbeli állapotot, mert ezeket már nem követi az állapot felépítéséhez elegendő számú 

időpont. 

2.1.2. Az állapotok hasonlósága 

A módszer két időpillanatban meghatározott állapotot a fázistérbeli euklidészi 

távolságuk alapján minősít hasonlónak, vagy eltérőnek. Amennyiben két állapotot jellemző 

fázistérbeli pontok távolsága egy kritikus ε távolságnál kisebb, akkor a két állapot hasonló. 

Ezen ε távolságot úgy határozza meg, hogy azon a távolságon belülre a figyelembevett pontok 

egy meghatározott százaléka essen, mely százalékot Pref-fel jelöljük. A „figyelembevett 

pontok” kitétel arra utal, hogy az eljárás nem vizsgálja végig a teljes idősort, csupán annak 

egy részét, egy időablakot (keresési időablak, avagy keresési ablak). Amennyiben x idősorban 

Xi állapothoz hasonló állapotokat keres, akkor nem veszi figyelembe az i-hez időben 

túlságosan közel rögzített adatokat, mivel ezek az autokorrelációs hatás miatt automatikusan 

hasonlóak lesznek, mint az adatsor i-edik eleme (Theiler és Rapp, 1996). Az eljárás időbeli 

felbontásának javítása érdekében az i ponttól időben túlságosan messze rögzített adatpontokat 

sem veszi figyelembe. A közelebbi távolság jele w1, a távolabbié w2. Így két keresési ablak 

jön létre, egy hátsó, mely pontjaira (j) igaz, hogy 12 wijwi −<<− , illetve egy első, mely 

pontjaira igaz, hogy 21 wijwi +<<+ . A két keresési ablak együttesét, a figyelembevett 

pontok halmazát jelölje Tf. Az 10. ábra szemlélteti a beágyazás folyamatát és a keresési 

ablakok helyzetét. 

Mindez formális képlet segítségével a következőképpen írható le (3. egyenlet):  
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3. egyenlet 

( ) ( )∑
<−<

=
−−

−
=

N

wijw
j

jXXi
wwi

P

21
1122

1 εθ
ε

 

Ahol .  jelöli a fázistérben ábrázolt, két állapotot megjelenítő pont euklideszi 

távolságát. θ Heaviside függvény, melynek értéke ( ) 0  ha0 ≤= xxθ , illetve 

( ) 0  amennyiben 1 >= xxθ . Az εxi értéke úgy kerül meghatározásra, hogy ef
i

P rP=
ε

 legyen 

(lásd még 11. ábra).  Xi és Xj állapotok hasonlóak, ha jiix XX −>,ε  feltétel teljesül. Jelölje K 

azon pontok számát, melyekre ez a feltétel teljesül, vagyis a hasonlónak választott pontok 

számát.  

 
10. ábra. Beágyazási folyamatot és a keresési ablakok. Az ábra A részén az eredeti idősor látható (xi (i=1...N)), 
az i időpont az aktuális, ábrázolandó időpont. A B rész szemlélteti a háromdimenziós fázisteret, ahol a 
koordináták az eredeti idősorból származó, egymást késleltetéssel (l) követő értékek. A C rész az állapotok sorát 
ábrázolja, s szemlélteti az elemzéskor figyelembevett, elemzett szakaszt. Az elemzésben nem vesznek része a 
túlságosan közeli (w1) állapotok és a túlságosan távoli állapotok (w2). Piros szakasz, és római számok jelzik a 
két keresési ablakot, az I. a hátulsó, míg II. az elülső keresési ablak. 

 
11. ábra A hasonló pontok kiválasztásának menete. Tegyük fel, hogy egy két dimenziós fázisteret használunk a 
beágyazás során (m=2). A fázistérben ábrázoljuk az aktuálisan vizsgált állapotot, Xi-t (A rész). Majd ábrázoljuk 
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az összes többi, elemzés során figyelembevett állapotot is, jelen esetben 100 további pontot helyeztünk el az 
ábrán (B rész). Ha Pref=5%, akkor az ε értéke úgy kerül kiválasztásra, hogy az 5 legközelebbi pont legyen e 
távolságon belül (C rész).   

2.1.3. Idősorok hasonlósága 

A fentiek alapján meghatározható, hogy egy Xj állapotban – természetesen azzal a 

megkötéssel, hogy a 21 wijw <−<  feltétel teljesül – a rendszer hasonló állapotban volt-e 

(avagy lesz-e), mint Xi. Ugyanígy meghatározhatjuk, hogy egy másik, yi idősor23 Yj állapota 

hasonló-e, mint Yi. E két idősor közötti, i és j időpontokhoz tartozó szinkronizációs 

valószínűség (Si,j) értéke 1, amennyiben mindkét idősor hasonló állapotban van ezen j 

időpontban, mint az i időpontban, vagyis egyszerre teljesülnek az jiix XX −>,ε  és az 

jiiy YY −>,ε  feltételek. Si,j=0, amennyiben legfeljebb az egyik idősor esetében igaz, hogy j 

állapota hasonló i-hez. Az i időponthoz tartozó, két idősor közötti szinkronizációs 

valószínűség (Si) minden lehetséges Si,j átlaga és 
i

P
ε

 hányadosa, vagyis a 4. egyenlet alapján 

számítható ki.24  
4. egyenlet 

( )
∑

<−<
=−∗∗

=
N

wijw
j

jii S
ww

i
P

S

21
1

,

122

1
ε

  

Si értéke 0 és 1 között lehet, ahol az 1-es érték jelöli az adatsorok közötti tökéletes 

szinkronizációt, míg 0 a tökéletes aszinkront. Véletlenszerű idősorokból álló rendszerhez 

tartozó Si értéke Pref körül lesz. 

Egy sokcsatornás EEG regisztrátum esetén minden csatornapár és minden lehetséges 

időpillanatra (ami 1-től N-Tbi-ig terjed) kiszámíthatjuk a fenti értéket, így egy 

háromdimenziós (csatorna x csatorna x idő) mátrixot kapunk eredményül. Az egyik csatorna 

dimenziót átlagolással rendszerint elhagyják25, az így létrejött kétdimenziós adathalmaz 

értékei már az adott csatorna és az összes többi csatorna közötti átlagos szinkronizációt 

                                                 
23 Feltételezve, hogy yi és xi megegyező digitalizálási sebességgel, egyidőben rögzített idősorok. 

24 Érdemes megjegyezni, hogy a módszer eredeti közleményében (Stam és Van Dijk, 2002a) a 
i

P
ε

-vel történő 

osztás – feltehetően nyomdahibából – nem szerepel. Azonban a kívánt terjedelem eléréséhez elengedhetetlenül 
szükséges ez az osztás. 
25 Az átlagolás során figyelembe kell venni, hogy a háromdimenziós (csatorna x csatorna x idő) mátrixban 
minden csatorna önmagával vett (tökéletes) szinkronizációs értéke is szerepel. Ezért az egyik csatorna dimenzió 
mentén képzett összegből ki kell vonni egyet (mert tökéletes szinkronizáció esetén S=1), majd a különbséget 
csatornák száma-1 –el kell elosztani. 
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mutatják egy adott időpillanatban. Az idői tengely mentén vett átlaggal készíthetünk 

szinkronizációs térképet is, mint azt a korábbi közleményeinkben ismertettük (Molnár és 

mtsai, 2005). A legtöbb esetben mindössze egyetlen nagyátlagot képeznek az adatsorok 

jellemzésére (Stam és Van Dijk, 2002a; Stam és mtsai, 2002c; de Briun és mtsai, 2004). 

Találunk olyan vizsgálatokat is, ahol az egyes frekvenciatartományokban elkülönült 

számításokat végeznek (pl: Stam, 2004; Molnár és mtsai, 2005 illetve 2006; Csuhaj, 2004). 

Bár elméletileg a módszer képes a szinkronizációs változások időbeli követésére, kevés olyan 

kutatás készült, mely kihasználná ezt a jellemzőt. A szinkronizációs valószínűség idői 

tengelyének tulajdonságait szisztematikusan vizsgáló kutatás mindezidáig nem készült. 

A paraméterek megválasztásánál m, vagyis a beágyazási dimenziók esetében 

kívánatos, hogy nagy legyen, ami a gyakorlatban 10 körüli éréket szokott eredményezni. Az l, 

vagyis a késletetés értékét úgy célszerű megválasztani, hogy a legnagyobb teljesítményű, 

uralkodó agyi tevékenység periódusidejét minél jobban közelítse az m és az l szorzata26. 

Frekvencia sávokra bontott EEG esetében ezt egyszerűbb kivitelezni, teljes EEG esetében 

legtöbbször az alfa tartomány periódusidejéhez igyekeznek igazítani ezt az értéket. Pref értéke 

szinte minden tanulmányban 5%. A keresési ablak hosszát definiáló w1 és w2 paraméterek 

meghatározására nincs szakirodalmi útmutató. 

2.2. Hipotézisek 

Az empirikus kutatásokhoz a következő kérdéseket fogalmazzuk meg: 

H1: Milyen karakterisztika jellemzi a szinkronizációs valószínűség idői tengelyét? 

Változatlan szinkronizációs viszonyt milyen formában jelenít meg? 

H2: Milyen módon jeleníti meg a szinkronizációs valószínűség az adatsorok között 

megváltozott erősségű kapcsolatot? 

H3: Milyen következményekkel jár az eddig keveset vizsgált paraméterek (Pref, w1 és 

w2) megváltoztatása? 

H4: Megfogalmazható-e valamilyen ajánlás a módszer használatára nézve?  

2.3. A szinkronizációs valószínűség idői tengelyének vizsgálata 

A számítás menetéből következik, hogy az idői tengely mentén hat szakaszt 

különböztethetünk meg, melyek határait az 1. táblázat mutatja be. Az I. szakasz alatt csak az 

elülső keresési ablak létezik. A hátulsó keresési ablak hossza folyamatosan nő a II. szakasz 

                                                 
26 Szándékosan nem a beágyazási időablakkal közelítjük az uralkodó hullám periódusidejét, mivel a ciklusokat 
jobban követő felosztást kapunk, ha az egyébként is könnyebben meghatározható m*l formulát alkalmazzuk.  
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során, teljes hosszát csak a középső (III.) szakaszra éri el. Mindezek fordítottja játszódik le az 

elemzett adatsor végéhez közeledve. Először fokozatosan csökken az elülső keresési ablak 

(IV. szakasz), majd teljesen megszűnik (V. szakasz). Amikor már az aktuálisan vizsgált 

időponthoz tartozó fázistérbeli állapothoz felépítéséhez sincs elegendő pont, a módszer már 

nem képes értékeket produkálni (VI. szakasz). A továbbiakban ezen szakaszokban 

megfigyelhető sajátosságokat, torzulásokat, műtermékeket mutatjuk be.  

 Szakasz 
elnevezése Határok 

I Kezdeti 11 wi ≤≤
II. Átmeneti 21 wiw ≤<
III. Közép )2(2 TbiwNiw −−<<
IV. Átmeneti ( ) ( )TbiwNiTbiwN −−≤<−− 12  
V. Végső ( ) ( )TbiNiTbiwN −≤≤−− 1  
VI. Hiányzó ( ) iTbiN <−  

1. táblázat. A szinkronizáció számítása során az idői tengely mentén keletkező elemzési szakaszok illetve azok 
határai. 

2.3.1. A hiányzó (VI.) szakasz 

A számítások nem a teljes idősoron zajlanak, annak végén (ahol nem igaz, hogy i < N-

Tbi) elhelyezkedő időpontokhoz nem rendelhetünk fázistérbeli állapotot, mert ezeket már nem 

követi az állapot felépítéséhez elegendő számú időpont, így szinkronizációs valószínűség sem 

számítható azokon a pontokon. Ez a sajátosság a lassú hullámú tartományokban válik egyre 

hangsúlyosabbá. Théta tartományban, mely tipikusan 4-8 Hz körüli tevékenységet foglal 

magában a beágyazási időablak, ezzel együtt az elemzett szakasz végén jelentkező 

„veszteség” 181 ms (ha Δt =1, m=10, l=20, és az 5 Hz-es hullám periódusidejét közelítjük). 

Delta tartományban ugyanezen érték 451 ms (Δt =1, m=10, l=50, ha a 2 Hz-es hullám esetén). 

Vagyis minél lassabb tevékenységet akarunk elemezni, annál hosszabb EEG szakaszra van 

szükségünk. Ez ugyan nem meglepő, de azzal is számolni kell az elemezendő szakasz 

hosszának megállapításakor, hogy az utolsó periódust szinte teljesen elveszítjük.  

2.3.2. Hasonlónak választott pontok számának meghatározása 

A módszer megismerésekor láthattuk, hogy az ε távolság úgy kerül meghatározásra, 

hogy azon belül a figyelembevett pontoknak pontosan Pref százaléka essen (lásd 11. ábra).  

Vagyis ha w1 és w2 között 100 pontot találunk, és Pref =5% akkor az eljárás az 5 

leghasonlóbb állapotot keresi meg (K=5). Ha azonban 101 pont esik a két határ közé, akkor K 

értéke 5,05 lenne, ami értelemszerűen nem lehet. Hiszen az eljárás nem keresheti meg a 

leghasonlóbb 5,05 pontot, csak ötöt, vagy hatot. A kerekítés elkerülhetetlen, s mint látni 
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fogjuk elkerülhetetlenül műtermékek forrása is. Ha a hatos értéket választja az eljárás, akkor 

már nem 5% lesz a véletlen szinkronizáció szintje az eljárás során, hanem 6/101, vagyis 

5,94%, ami igen jelentős emelkedés ezen mutató esetében. Palk jelölje a valójában, a kerekítés 

után alkalmazott P értéket, mely az 5. egyenlet alapján határozható meg. 
5. egyenlet 

Tf
KPalk =  

Ahol Tf az elemzés során aktuálisan figyelembevett fázistérbeli pontok száma, mely 

az adatsor közepén27 ( ) 2112 ∗−−= wwTf . K pedig az ε távolságon belüli pontok száma.   

A torzulás nulla, amennyiben a figyelembevett pontok számát (w1 és w2 közötti rész) 

Pref-fel szorozva egész számot kapunk, másképpen megfogalmazva ha Palk=Pref. Ha azonban 

ez a feltétel nem igaz, akkor annál nagyobb mértékű torzulással kell számolnunk, minél 

nagyobb a kerekítés mértéke, illetve minél kisebb a figyelembevett pontok száma. Ezt a 

jelenséget vizsgáltuk teszt elemzések segítségével. 

2.3.2.1. Szimuláció 

Három adatsort készítettünk, mindhárom esetben 20 csatornát, egyenként 2000 

adatponttal, és 100 ismétlést (avagy epochot, ha ez EEG kutatások terminológiáját használjuk) 

hoztunk létre. Az első esetben (A adatsor) minden csatornán normál eloszlású, 0 átlagú, 1-es 

szórású zaj szerepel. A második (B) és harmadik (C) adatsor esetében a zajt és 100 pont 

periódusidejű szinusz hullámot (átlag: 0, terjedelem: +/-1) kevertünk össze. A második (B) 

adatsor esetében a hozzáadott zaj szórása: 0,5; a harmadik (C adatsor) esetben 0,2 volt. 

Vagyis az A adatsor teljesen véletlenszerű, a B-ben magasabb, a C-ben pedig legmagasabb, 

de még nem tökéletes a szinkronitás. Az első futtatás során mindhárom adatsort a következő 

beállításokkal elemeztük: m=10, l=10, Pref =5%, w1=50, w2=101, speed=228. Ekkor adatsor 

közepén 100 olyan pont volt, melyre 21 wijw <−<  feltétel teljesül, vagyis Tf=100, amit 

Pref-fel megszorozva 5-öt kapunk (K=5). Vagyis Palk=Pref, így torzulásra nem kell 

számítanunk. Újra elemeztük mindhárom adatsort úgy, hogy egyetlen paramétert 

változtattunk, a w2 értéke 102 lett. Ezzel a módszer 102 pontot vett figyelembe, amit Pref-fel 

megszorozva 5,1-et kapunk. Ezt az eljárás felfelé kerekítette (K=6), vagyis a véletlen szintjét 

megnövelte a beállított Pref=5%-ról Palk=5,88%-ra.  
                                                 
27 A 2.3.3 pontban adjuk meg ezen paraméter többi elemzési szakaszban érvényes értékét. 
28 Erről az egy paraméterről eddig nem esett szó. A számítás során csak minden olyan ponton esetében végzi el a 
számítást az eljárás, mely ezen paraméter többszöröse. A számítás felgyorsítására szolgál anélkül, hogy 
megváltoztatná az eredményt. 
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2.3.2.2. Eredmények 

Az eredményeket szemlélteti az 12. ábra. Látható, hogy minden adatsor esetében 

magasabb lett a szinkronizáció pusztán azáltal, hogy a w2 értékét egyel megnöveltük. Az A 

adatsor esetében 5,1%-ról 5,88%-ra, a B adatsor esetében 19,49%-ról 21,63%-ra, a C esetében 

42,03%-ról 43,5%-ra nőtt az átlagos szinkronizációs valószínűség. 

2.3.2.3. Értelmezés 

A referencia valószínűség, a Pref paraméter éréke nagyon fontos tényező a 

szinkronizációs valószínűség meghatározása során. Megváltoztatása minden szinkronizációs 

érték megváltozását vonja magával. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy a beállított, elméleti 

érték, és a paraméterek által meghatározott valós érték ténylegesen megegyezzen egymással. 

Amennyiben ez nem történik meg, akkor az eljárás az adatok megváltoztatása nélkül jelez 

megváltozott szinkronizációs valószínűség értéket.  

Mindez arra hívják fel a figyelmünket, hogy az eljárás során nagy gondosságot igényel 

a w1 és a w2 egymáshoz képesti megválasztása. Torzulásmentes eredményre csak akkor 

számíthatunk, ha a figyelembevett pontok számát Pref paraméter értékével megszorozva egész 

számot kapunk eredményül, vagyis ha Palk=Pref. Minden más esetben az eredményekben 

műtermékek megjelenésére kell számítanunk.  
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A kezdeti szakasz (I.) során hátsó keresési ablak nincs, ezért a figyelembevett pontok 

száma fele a középső szakaszban számított értéknek. A végső szakaszban (V.) elülső keresési 

ablak hiányzik, így ott is ugyanennyi a figyelembevett pontok száma. A 2.3.2 pontban 

bemutatott hatások érvényesek ezen szakaszok (I. és V.) során is, vagyis akkor nem 

számíthatunk torzulásra29, ha Palk=Pref.30 Az állítás fordítottja is igaz, minden más esetben 

torzulásra számíthatunk.  

2.3.3.1. Szimuláció 

Az különböző szakaszokban mutatott viselkedésének vizsgálatához a már korábban 

(Error! Reference source not found.) bemutatott adatsorok elemzésének első 250 pontja 

használtuk. 

2.3.3.2. Eredmények és azok értelmezése 

Az eredményeket a 13. ábra mutatja be. Az adatsorok közötti kapcsolat időben 

állandó, így az ideális eredmény egy konstans érték lenne. Ezzel szemben különféle 

nagymértékű, markáns változásokat láthatunk, melyek változásoknak nincs oka a kiindulási 

adatokban, így azok műtermékeknek tekinthetők. 

Az első 50 pont (I., kezdeti szakasz) során egyik elemzés sem szolgáltat elfogatható 

eredményt, mivel itt csak az elülső elemzési szakasz tartalmaz adatokat, s ennek hosszát – 

mely az ábrán is feltüntetett Tf fele –Pref-fel megszorozva egyik esetben sem egész számot 

kapunk eredményül, másként megfogalmazva refalk PP ≠ .  

A következő, átmeneti (II.) szakasz a 100. illetve 102. pontig tart (Tf nagyságától 

függően). Láthatjuk, hogy milyen nagymértékű, markáns műtermékek jelennek meg ezen 

szakasz során. Ugyanezen hatást megfigyelhetjük a 14. ábra is. Itt a közép szakasz során 

érvényes Tf hossza 200, vagyis annak fele is Pref egészszámú többszöröse. Így azon ábrán azt 

is láthatjuk, hogy az első szakasz során (1-tól 50. pontig) is torzításmentes eredményeket 

kapunk. 

                                                 
29 Megjegyezzük, hogy egyes adatsorok esetében lehet eltérés különféle hosszúságú keresési ablakokkal végzett 
számítások között. Ez azt jelzi, hogy az adatsor jelenlegi állapottól mért távolsága a fázistérben az idővel együtt 
változik. Jelen tesztadatok során a szinuszhullám fázisával együtt periodikusan változik, így 100 pontonként 
mindig ugyanoda tér vissza. Bővebben lásd később. 
30 Természetesen mivel az I. és a V. szakaszban a figyelembe vett pontok száma fele a III. szakasz hasonló 
értékének, így ha egy w1-w2 páros megfelelő a III. szakaszban, az nem jelenti automatikusan azt, hogy az I. és 
az V. szakaszban is megfelelő lesz. 
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2.3.4. Aszimmetria hatása 

Az adatsorok közötti aszimmetrikus erősségű kapcsolat, vagyis olyan jelenség, amikor 

az adatsorok közötti kapcsolat erőssége az idő során megváltozik hatásának vizsgálatához az 

alábbi elemzést végeztük. 

2.3.4.1. Szimuláció 

Szinusz hullámokból álló 2000 pont hosszúságú adatsort kevertünk össze zajjal oly 

módon, hogy az első 1000 pont esetében a zaj szórása 0,5; a második 1000 pont esetében 

pedig 0,2. A szinusz hullámok és a zaj létrehozásakor a korábban már ismertetett módon 

jártunk el, vagyis a zaj normál eloszlású, 0 átlagú, a szinusz hullámok periódusideje 100 pont, 

átlaguk nulla, terjedelme +/-1. Ebben az esetben is 20 csatornának és 100 ismétlésnek 

(epochnak) megfelelő jelet készítettünk. Az elemzéskor használt paraméterek: m=10, l=10, 

Pref=5%, w1=50, w2=151, speed=2.  

2.3.4.2. Eredmények 

Az elemzés eredményét a 14. ábra szemlélteti. Az ábra „ideális értékek” adatsorának 

megalkotásakor feltételeztük, hogy az első és a második 1000 pont alatt a szinkronizáció 

értéke konstans, s megegyezik az előző elemzésben a szakaszok közepén mért értékekkel (12. 

ábra). Látható, hogy módszer a szinkronizáció emelkedését egyrészt előrevetíti, másrészt a 

tényleges emelkedéssel egy időben azt jelentősen eltúlozza, a valós emelkedés kétszeresét 

jelzi. Ezt követően egy nem létező csökkenéssel áll be a valós értékre, ahol megmarad a 

szakasz végén a 2.3.3 pontban már előre jelzett újabb műtermékekig.  
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14. ábra. A szinkronizáció megváltozásának hatása. Az elemzett adatsor szinusz hullámokból áll, melyekhez 
zajt kevertük. A hozzáadott zaj szórása 1000. ponttól lecsökkent. Az „ideális értékek” (szaggatott vonal) adatsor 
ezt a váltást tükrözi. Folytonos vonal: az elemzés tényleges eredménye. 

2.3.4.3. Értelmezés 

A jelenség magyarázata a következő. A módszerbe épített első keresési ablak, és az 

előrefelé irányuló beágyazási ablak miatt az eljárás minden változást előre jelez. A 

későbbiekben látni fogjuk, hogy a csökkenést ugyanígy előre jelzi a módszer, ami nem túl 

szerencsés, mert megnehezíti a változás lokalizációját (lásd 20. ábra). A szinkronizáció 

emelkedésével az aktuális állapot és az elülső keresési ablakban található pontok közötti 

fázistérben mért távolság kisebb lesz, mint az aktuális állapot és a hátsó keresési ablak 

állapotai közötti távolság, így a hasonló pontokat is inkább az első keresési ablakban találja 

meg a módszer. Ez az aszimmetria ugyanolyan hatású, mintha megnövelnénk Pref értékét, ami 

megnöveli a szinkronizációs valószínűség értékét. Ahogyan előrébb haladunk, ez az 

aszimmetria csökken, s ezzel együtt a mért valószínűség is csökken.  

Hogy mindez könnyebben érthető legyen, nézzünk egy példát. Tételezzük fel, hogy az 

első és a hátsó keresési ablak is 100-100 pontból áll, valamint azt, hogy a két ablakban 

található állapotok eltérő mértékben hasonlítnak az aktuális állapothoz. Az első ablak 

állapotai jobban, a hátsó állapotok kevésbé. Ha Pref most is 5%, akkor K=10, vagyis az eljárás 
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a 10 leghasonlóbb pontot keresi meg. Tételezzük fel, hogy az aszimmetria olyan mértékű, 

hogy mind a 10 pontot az első ablakban találja meg, vagyis az elülső ablak 100 pontjából 

kiválasztja a 10 leghasonlóbbat. Ha minden csatornán ugyanaz történik, akkor a módszer 

tulajdonképpen arra a kérdésre válaszol, hogy mekkora az esélye annak, hogy 100 pontból a 

10 leghasonlóbb egybeesik a csatornák között, ami megegyezik a Pref=10 paraméter 

alkalmazása esetén érvényes kérdésfeltevésnek. A 12. ábra megmutatta, hogy milyen mértékű 

torzuláshoz vezet ha a pontok 5,88%-át választjuk ki 5 helyett. A 14. ábra pedig az 

aszimmetria gyakorlati hatását mutatja be. 

Láthattuk, hogy itt a két keresési ablak állapotainak a jelenlegi állapotához képest 

megállapítható hasonlóságának aszimmetriájáról van szó, és nem közvetlenül a csatornák 

közötti szinkronizácós valószínűség aszimmetriájáról.  Vagyis ez a fajta markáns műtermék 

nem jelentkezne abban az esetben, ha a csatornák közötti szinkronizáció úgy növekedne meg, 

hogy közben a jelenlegi állapothoz mért hasonlóságuk csatornán belül nem változna. Ilyen 

teszt adatsor például az, mely az első részben minden csatornán véletlenszerű értékeket 

tartalmaz, a második részben szintén véletlenszerű, de minden csatornán ugyanazon 

véletlenszerű értékeket tartalmazza. Hogy a csatornák közötti szinkronizáció ne legyen 

tökéletes, a második szakaszhoz további kis amplitúdójú zajt is keverhetünk. Ezen az 

adatsoron tényleg nem okoz a 14. ábra látható markáns műterméhez hasonló kilengést a 

keresési ablakokban mért csatornák közötti szinkronizáció aszimmetriája. 

Mindezekből az a paradox jelenség is következik, hogy az elemzés a kiindulási adatok 

közötti kapcsolat erősségének csökkenésére is a szinkronizációs valószínűség emelkedésével 

fog reagálni. Ezt az állítást a későbbiekben elemzésekkel is alátámasztjuk, lásd 19. ábra. A 

növekedést az aszimmetria mérséklődésével csökkenés követi. 

Azonban az általunk bemutatott jelenség megjelenik minden olyan esetben, amikor a 

csatornák közötti szinkronizáció hátterében önmagához hasonló jel megjelenése (vagy éppen 

eltűnése, felerősödése, gyengülése) áll. Ilyen lehet például, ha valamely oszcilláció több 

csatornán egyszerre felerősödik, vagy gyengül, megjelenik vagy eltűnik, vagy ha változatlan 

oszcilláció melletti háttérzaj felerősödik, vagy gyengül, megjelenik vagy eltűnik. Úgy véljük, 

hogy ilyen jelenségek a humán EEG-ben előfordulhatnak, így az itt bemutatott aszimmetria 

jelenséggel számolni kell. 
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2.3.5. A keresési ablak hosszának beállítása 

Következő teszt adatsorunk esetében azt vizsgáltuk, hogy milyen hatása van annak, ha 

a keresési ablakok hosszát – a 2.3.2 pontban leírtakat betartva – változtatjuk. 

2.3.5.1. Szimuláció 

Ugyanolyan adatsort készítettünk, mint a 2.3.2 pont C adatsora. Az elemzést a 

következő paraméterekkel végeztük: m=10, l=10, Pref=5%, w1=50, speed=2. A w2 paraméter 

értékét 151-ről tízesével növeltük – ezzel elértük, hogy minden esetben Palk=Pref legyen – 

egészen 251-ig. 

2.3.5.2. Eredmények 

Az elemzés eredményét a 15. ábra szemlélteti. Látható, hogy a kiindulási adatok 

közötti kapcsolat változatlansága ellenére jelentősen megváltozik a szinkronizációs 

együttható, ha a keresési ablak hosszát változtatjuk. 

2.3.5.3. Értelmezés 

A legkisebb w1 esetén mindkét keresési ablakban pont egy periódusnyi hullám 

szerepel. A kiindulási adathoz (legyen Xi) leghasonlóbb állapot 100 ponttal követi, illetve 

előzi meg a kiindulási állapotot, hiszen ez az érték egyezik meg a szinusz hullám 

periódusidejével. A többi „leghasonlóbb állapot” (vagyis a kritikus ε távolságon belüli 

pontok) legnagyobb valószínűséggel ezen értékek környékén helyezkednek el a, vagyis 

valahol a keresési ablakok közepén. Ha növeljük a keresési ablakok hosszát, akkor kezdetben 

olyan állapotok kerülnek be az ablakba, melyek nem hasonlítanak igazán a Xi-re. A 

növeléssel viszont mindig együtt nő az ε távolságon belüli állapotok száma. Ezek az „új, 

hasonló” állapotok nagy valószínűséggel ismét a már szűkebb ablak esetén is kiválasztott, 

„régi, hasonló” állapotok környékéről kerülnek ki. Minél több állapotot választunk ki ezek 

közül, annál valószínűbb, hogy több csatornán is kiválasztásra kerülnek ugyanazon állapotok, 

vagyis megnő a csatornák közötti szinkronizáció. Pontosan ezt láthatjuk a 15. ábra 151 és 

191-es w2 értékek között. Ez a szinkronizáció növekedés tart mindaddig, amíg a w2 

növelésével a kiindulási állapothoz hasonlóbb állapotok nem kezdenek bekerülni a keresési 

ablakba. Ekkor a szinkronizációs együttható lecsökken, hiszen immár két hely között 

„oszlanak meg” a hasonló pontok. Ezt láthatjuk a 15. ábra 211-es w2 esetén. Ezek után újra 

nem hasonló állapotok kerülnek be a keresési ablakba, így a szinkronizáció – a fent leírtak 

miatt – újra nőni kezd. A hozzáadott zaj miatt ezek a változások bizonyos valószínűséggel 
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mennek végbe. Így a w2=201 esetében mért szinkronizációs együttható értékét a két 

növekedési szakasz közötti átmenetnek tekintjük.  

Mivel az egyes csatornákon (vagy idősorokon) belül tapasztalható önhasonlóság 

periodikus változása okozza a megfigyelt jelenségeket, zaj esetében nem tapasztalhatunk 

hasonló anomáliát.  

Mindezek alapján úgy véljük, hogy a keresési ablakok hosszát is célszerű az uralkodó 

oszcilláció periódusidejéhez igazítani. Legcélszerűbbnek az látszik, ha teljes periódust, vagy 

periódusokat foglal magában a keresési ablak, mert ezzel biztosítható, hogy annak minden 

fázisa hasonló súllyal szerepeljen az elemzésben. Valamint ha w1 segítségével úgy álltjuk be 

a keresési ablakot, hogy az Xi-hez leghasonlóbb állapotok a keresési ablakok közepére 

kerüljenek legnagyobb valószínűséggel, vagyis ha w1 értéke az uralkodó oszcilláció 

periódusidejének fele, másfélszerese vagy két és félszerese, stb.  

 
15. ábra. A w2 – s ezzel együtt a Tf – paraméter változtatásának hatása. A szürke szaggatott vonal az adatsor 
szinusz hullámát illusztrálja. Az ábrán i jelöli az aktuálisan vizsgált pontot, tőle 50 pont távolságra láthatjuk a 
keresési ablak kezdetét (w1), majd 151-től 251-ig találjuk a w2 által felvett értékeket, vagyis a keresési ablak 
végét. A számokhoz tartozó fekete oszlopok jelölik az aktuális w2 mellett a szakasz közepén mért átlagos 
szinkronizációs együtthatót. Megjegyezzük, hogy – a szakasz közepén létező – hátulsó keresési ablak nem 
szerepel az ábrán. 

2.4. Hipotézisekre adható válaszok 

H1: Az adatsorok közötti változatlan erősségű kapcsolat esetén sem konstans érték a 

szinkronizációs valószínűség eredményeinek idői tengelye. Hat alszakaszt sikerült 

azonosítani, melyek során az elemzés eltérően viselkedik. Ezen szakaszok során az elemzés 

folyamata, tényleges paraméterei, ezzel együtt eredményei és azok megbízhatósága is 

változik. 
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H2: Az adatsorok közötti kapcsolat erősségének megváltozását az eljárás műtermékek 

megjelenésével együtt jeleníti meg. A kapcsolat erősségének növekedését túlzott mértékű 

növekedéssel, majd annak korrigálásával jeleníti meg. A vizsgálat során feltárt 

jellegzetességek okait elemezve elmondhatjuk, hogy a csökkenésre is hasonlóan fog reagálni 

az elemzés, vagyis – paradox módon – azt is kezdeti növekedéssel fogja jelezni. 

H3: Megmutattuk, hogy mindegyik vizsgált paraméter megváltoztatása képes 

megváltoztatni a végeredményt akkor is, ha a kiindulási adatok nem változnak. Rámutattunk 

továbbá, hogy a három mutató kölcsönös viszonya is nagy jelentőséggel bír, és 

meghatározásukra más-más irányelvek alkalmazhatóak az egyes szakaszokban. Láthattuk, 

hogy a Stam módszerének egyik legtöbb gondot okozó paramétere a referencia valószínűség. 

Ez az egyszerű, szinte mindig 5%-on tartott paraméter nagyban befolyásolja, hogy milyen 

méretű keresési ablakkal dolgozhatunk az elemzés során, s egyben a legtöbb műtermék 

forrását is jelenti. 

H4: A fenti vizsgálatok alapján a következő javaslatokat tesszük a Stam-féle 

szinkronizációs valószínűség alkalmazására:  

• A módszer a III. (közép) elemzési szakaszban szolgáltatja a legmegbízhatóbb 

értékeket 

• Stacionárius adatokon szolgáltatja a legmegbízhatóbb eredményeket 

• A III. (közép) elemzési szakaszból származó értékek is csak akkor tekinthetőek 

torzításmentesnek, ha az elemzés során figyelembevett fázistérbeli pontok 

számát Pref–fel megszorozva egészszámot kapunk eredményül, vagyis ha 

Palk=Pref 

• Kívánatos, hogy a keresési ablakok hossza az uralkodó oszcilláció 

periódusidejével, vagy annak valamely egészszámú többszörösével egyezzen 

meg 

• A w1-es paraméter lehetőleg az uralkodó oszcilláció periódusidejének fele, 

másfélszerese, két és félszerese stb. legyen, vagy ezt az értéket közelítse 

• Az elemzett szakasz „elejéről” és „végéről” (bővebben lásd 2.3.3. pont) 

származó információ csak akkor vehető figyelembe, ha az egyes keresési 

ablakokba tartozó állapotok száma is Pref egészszámú többszöröse 

• Az átmeneti szakaszokból származó értékek torzulása elkerülhetetlen, így azok 

felhasználhatósága megkérdőjelezhető 



 

A

példán k

idősort 

átlagú, 0

elemzés

(m=10, 

minden 

szakirod

mtsai, 

figyelem

átlagolá

Az első

Vagyis 

értéke a

16. ábra
ugyanazo

• Ezen

az 

para

eltűn

A Stam-fél

keresztül m

alkottunk, 

0,2 szórású)

st két beáll

l=10, Pref

pont össze

dalomban m

2004; Mo

mbe vettük 

ásnál csak a

ő esetben a 

a helytelen

a negyedéve

a. A szinkron
on adatsoron 

C

n ajánlások

adatok jel

améterválas

ntetheti az a

e szinkroni

mutatjuk be j

vagyis 100

) keveréke s

ítással vége

f=5%, w1=5

átlagolásáv

megjelent ta

olnár és m

a fenti ajá

a fentiek ala

szinkronizá

n beállítások

el emelkede

nizációs valós
történt, egye

Csuhaj Rola

k önkontroll

llegétől fü

ztás ugyan

adatokban m

izációs való

javaslataink

 pont perió

szerepelt 50

eztük el, el

50, w2=172

al alakítottu

anulmányba

mtsai, 2005

ánlásokat (

apján torzít

ációs valósz

knak, és a 

tt. A műterm

színűség során
etlen paramét

and: Doktori

65 

los kísérlete

ügg a torz

nolyan beá

meglévő kül

ószínűség tu

k fontosság

ódusidejű sz

00 ponton, 2

lsőként figy

2, speed=2)

uk ki, vagyi

an szerepel

5). Másods

(w2=151, m

tásmentesne

zínűség érté

nem megfe

mékek időb

n alkalmazot
terben, a w2

i disszertáci

ekben is fo

zulás mérté

állítások m

lönbséget. 

ulajdonsága

át. A b) pon

zinusz hullá

20 csatornán

yelmen kívü

). Az átlago

is, úgy ahog

(pl.: Stam 

szorra a p

minden más

ek tekinthet

éke S1=0,25

elelő átlagol

beli megjele

t beállítások 
2-ben különbö

ió 

ontosak, his

éke. Így 

mellett is 

ait elemző r

nt B adatso

ám és zaj (n

n és 100 epo

ül hagyva 

os szinkron

gyan szinte 

és mtsai, 2

paraméterek

s paraméter

tő pontokat 

5. A másodi

lásnak kösz

enését mutat

fontossága. A
özik egymást

zen láthattu

a nem m

felerősíthet

rész zárásak

orához hason

normál elos

ochon keres

a fenti java

nizációs egy

minden, vo

2002c; de B

k megválas

r változatla

vettük figy

ik esetben 

zönhetően a

tja a 16. ábr

Az A és a B
tól. A megfo

 

uk, hogy 

megfelelő 

ti, vagy 

ként egy 

nló teszt 

szlású, 0 

sztül. Az 

aslatokat 

yütthatót 

onatkozó 

Briun és 

sztásánál 

an), s az 

yelembe. 

S2=0,20. 

a mutató 

ra.  

 
B elemzés 
ogalmazott 



Csuhaj Roland: Doktori disszertáció 

 
66 

 

ajánlásokat B elemzés paramétereinek megválasztásakor és átlagolásakor vettük figyelembe, így az áltagos 
szinkronizációs együttható S=20% lett, a C, avagy „ideális” konstans ezen értéket jeleníti meg. Az A elemzés 
során az ajánlásokat figyelmen kívül hagytuk, így az áltagos szinkronizációs együttható S=25%-ra emelkedett. 

Láthatjuk, hogy a kiindulási adatsor stacionárius volt, az elemzéshez kellően hosszú 

szakaszt választottunk, az átlagolási módszer megfelelt a szakirodalomban olvashatónak, 

mégis teljesen alaptalanul sikerült 25%-kal emelni a mutató értékét. 
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3. Empirikus vizsgálat II.: módszertani fejlesztés, tesztelés 

3.1. Bevezetés, célkitűzések, hipotézisek 

Az előző részben megfogalmazott ajánlások betartásával a Stam-féle szinkronizációs 

együtthatóban jelentkező számos műtermék kiküszöbölhető. Az ajánlások egyrészt nem 

nyújtanak megoldást a 0 pontban bemutatott jelenségre, mely így a legnehezebben kezelhető 

műtermékforrásnak bizonyult. Másrészt érdemes hasznos lehetne egy olyan alternatív eljárás, 

mely akkor is megbízható eredményeket szolgáltat, ha a fenti ajánlások betartása valamiért 

nem lehetséges.  

Ezért a következőkben annak lehetőségét vizsgáljuk, hogy a számítási módszer 

megváltoztatásával lehetséges-e olyan módszerváltozat vagy változatok kialakítása, amelyik 

kevésbé érzékeny a számolási paraméterek beállítására, másként megfogalmazva 

létrehozható-e a Stam-féle szinkronizációs valószínűség robusztusabb változata (H5). 

Vizsgáljuk a létrehozott új változatok viselkedését is (H6). 

3.2. Módszerváltozatok bemutatása 

3.2.1. Előre-hátra számolt szinkronizációs valószínűség (Seh) 

Az előző részben megfogalmazott ajánlások betartásával a Stam-féle szinkronizációs 

együtthatóban jelentkező számos műtermék kiküszöbölhető. Azonban ezen ajánlások sem 

nyújtanak megoldást a 0 pontban bemutatott aszimmetria jelenségre. Ez a probléma azonban 

kiküszöbölhető, ha két keresési ablak helyett csak egyetlen ablakkal dolgozunk. Csak az első 

keresési ablak marad meg, vagyis azon Xi állapot vizsgálatakor azon j pontok halmaza, 

melyekre igaz, hogy 21 wijwi +<<+ . Ennek megfelelően a 3. egyenlet a 6. egyenlet 

váltaná fel. 
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6. egyenlet 
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ε

 

Az egyenletben minden jelölés változatlan, vagyis .  jelöli a fázistérben ábrázolt, két 

állapotot megjelenítő pont távolságát. θ Heaviside függvény, melynek értéke 

( ) 0  ha0 ≤= xxθ , illetve ( ) 0  amennyiben 1 >= xxθ . Az εxi értéke úgy kerül meghatározásra, 

hogy ef
i

P rP=
ε

 legyen.  Xi és Xj állapotok hasonlóak, ha jiix XX −>,ε  feltétel teljesül. 

Ezzel a változtatással Tf értéke is konstans marad az egész elemzés során, 

112 −−= wwTf . Így a 2.3.3 pontban bemutatott átmeneti szakaszokkal nincs többet 

probléma, az egész elemzés során ugyanolyan érvényességű pontokat kapunk.  

A változtatás hátulütője, hogy a hiányzó szakasz hossza megnő, N-Tbi-ről N-w2-Tbi-re, 

ami jelentős különbség. Ezért azt javasoljuk, hogy egy adatsoron ne egyszer, hanem kétszer 

végezzük el az elemzést, egyszer az eredeti, másodszor az időben megfordított adatsoron. A 

végleges eredményt ezen két elemzés eredményeiből alakítsuk ki.  

Ezt az egyesítést többféleképpen is elvégezhetjük. Két teszt adatsor segítségével 

különféle súlyozású átlagolásokat hasonlítunk össze. Mindkét adatsor alapját 2000 pont 

hosszú, 100 pont periódus idejű szinusz hullámok jelentették, melyekhez zajt kevertünk 

(normál eloszlású, 0,5-es szórású zaj). A hozzáadott zaj szórását a középső szakaszon (700-

1300. pontok között) lecsökkentettük 0,2-re. Egyik esetben (A adatsor) hirtelen, négyszögjel 

szerűen, a másik esetben (B adatsor) 150 ponton keresztül egy Hamming-féle ablaknak 

megfelelően, fokozatosan. Ideális értéknek azt az átlagos értéket tekintettük, melyek a 

szinkronizációs valószínűség hosszú idő alatt felvesz ilyen jel esetén, vagyis 0,5-es szórású 

zaj hozzáadása esetén 20%; 0,2-es szórású zaj hozzáadása esetén 44%. Az alábbi 

beállításokkal végeztük az elemzést, mind a 20 csatorna, 2000 pont és 100 epoch esetében: 

m=10, l=10, Pref=5%, w1=50, w2=151, speed=2. A kapott eredményekből tizenegy 

különböző arányú egyesítést végeztünk el, a magasabb érték súlya 1-től nulláig csökkent 0,1-

es lépésekben. Minden súlyozás esetében kiszámoltuk az ideális értéktől való átlagos 

eltéréseket32. Az eredményeket 3. táblázat foglalja össze. Láthatjuk, hogy az az eljárás 

szerepelt a legjobban, mely a magasabb értéket 0,9-es, az alacsonyabbat 0,1-es értékkel 

szerepelteti az átlag megalkotása során. Így a továbbiakban ezt az egyesítő eljárást fogjuk 

                                                 
32 Azért nem az átlagos négyzetes eltéréseket, mert nulla alatti számok esetén ez a különbségek csökkentését, 
nem felnagyítását jelenti. 
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alkalmazni. Természetesen egyedi adatokhoz miden esetben lehet(ne) ennél megfelelőbb 

eljárást találni. 

 
3. táblázat. Az előre illetve hátrafelé számolt értékek különbözőképpen súlyozott átlagait tartalmazó egyesítési 
eljárásokat hasonlítja össze. A adatsor esetében négyszögjel szerűen nő meg, majd csökken le a szinkronizáció. 
B adatsor esetében 150 pontos átmeneti időszak vezeti be és le a növekedést. A vízszintes fejléc százalék értékei 
a magasabb érték százalékos súlyát jelzik az átlagban. A „Stam módszer” oszlop az eredeti eljárást jelöli. Az 
értékek az ideális értéktől való átlagos eltérést jelentik.  

Ezzel a viszonylag egyszerű változatással elvárásaink szerint a fenti öt 

jellegzetességből hármat orvosolni tudunk. Nézzük ezeket sorban.  

a) Hiányzó (VI.) szakasz 

Ezt a problémát megszünteti az előre-hátra számolt szinkronizációs valószínűség, 

hiszen minden időponthoz tud szinkronizációs értéket redelni 

b) Hasonlónak választott pontok számának meghatározása 

Ez a sajátosság megmarad, továbbra is ügyelni kell arra, hogy Palk=Pref legyen.  

c) A keresési ablakok hossza nem állandó 

A keresési ablakok hossza az átalakítás után végig konstans érték marad. Így nem kell 

számolnunk az átmeneti szakasz okozta nehézségekkel.  

d) Aszimmetria hatása 

Mivel egyetlen keresési ablakot használunk, így aszimmetriával hatásával nem kell 

számolnunk. 

e) A keresési ablak hosszának beállítása 

A keresési ablak hosszának beállítását ugyanolyan gondossággal kell elvégeznünk, 

mint a hagyományos módszer esetében. 

f) A két számolás eredményinek egyesítése 

Az előre-hátra számolt szinkronizációs valószínűség alkalmazásakor az első w2+Tbi 

pont esetében csak egyetlen eredménysorunk van, az előre felé számolt valószínűségi értékek. 

Az utolsó w2+Tbi a helyzet hasonló, itt csak a hátrafelé számolt eredménysor áll 

rendelkezésre. A többi adatpont esetében mindkét irányból kapunk eredményeket, így ezeket 

valamilyen módon – például a fent leírt, súlyozott átlagolási módszerrel – egyesíteni kell. Az 

első, illetve az utolsó egyesített pont különbözhet az egyetlen számolás eredményéül kapott 

értéktől abban az esetben, ha az első, illetve az utolsó w2+Tbi pont alatt a szinkronizáció 

értékében jelentős változás következik be. Az ilyen ugrás helye azonban könnyen 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A adatsor 0,043 0,033 0,031 0,030 0,028 0,026 0,025 0,023 0,022 0,020 0,019 0,018
B adatsor 0,031 0,035 0,031 0,028 0,025 0,022 0,020 0,019 0,017 0,017 0,017 0,019

Átlag 0,037 0,034 0,031 0,029 0,026 0,024 0,023 0,021 0,020 0,018 0,018 0,018

Előre-hátra számolt érték átlagolási súlyaiStam 
módszer
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kiszámítható, így gyorsan ellenőrizhető, hogy kell-e számolnunk ezzel a hatással. Az új 

módszer tesztelésekor illusztráljuk ezen hatást.  

3.2.2. Korrelációval számolt szinkronizációs valószínűség (Sk) 

Az alap, Stam-féle módszer fent bemutatott egyszerű változtatása sok műtermékre 

megoldást kínál, azonban ez sem oldja meg a 2.3.2 és az 2.3.5 pontokban jelzett problémát, 

vagyis a keresési ablak hosszának pontos beállításának kérdését. Ha pontosan ismerjük a 

vizsgálni kívánt oszcilláció periódusidejét, s az nem is változik az elemzett adatainkban, 

akkor meghatározható egy ideális ablak hossz. Minden más esetben hasznos lehetne egy olyan 

eljárás, mely nem érzékeny ilyen mértékben az ablak hosszának – akár csak kismértékű – 

beállítási pontatlanságaira.  

A fentiekben részletesen ismetettük a Stam-féle módszer számítási menetét. Láthattuk, 

hogy az aktuálisan vizsgált fázistérbeli állapot és a keresési ablak állapotainak euklideszi 

távolságát számítja ki. A szinkronizációs valószínűség ezen távolságértékek csatornák közötti 

együttváltozási valószínűsége. Láthattuk azt is, hogy az együttváltozás meghatározásakor a 

pontok nagy része egyszerűen nem kap szerepet, csupán azok Pref-nyi százaléka, vagyis a 

leghasonlóbb pontok befolyásolják a végső mutatót. Láthattuk, hogy mennyi problémát okoz 

a gyakorlatban ezen pontok kiválasztása. A problémákat megoldaná, ha az összes pont 

figyelembevételével határoznánk meg az együttváltozás mértékét. Ezért javasoljuk, hogy 

továbbra is csatornánként határozzuk meg az aktuálisan vizsgált Xi állapot és a keresési ablak 

állapotainak fázistérbeli távolságát. Majd ezen távolságadatok közötti korrelációs mátrix 

segítségével jellemezzük az együttváltozás mértékét. Mindezt az előre-hátra módszer alapjain 

javasoljuk elvégezni, hogy megtartsuk az ott kialakított előnyöket.  

Vagyis az új módszer esetében ugyanúgy alakítjuk ki a fázisteret, mint a Stam féle 

módszer esetén, lásd 1. egyenlet illetve 2. egyenlet. A keresési ablak csak az aktuálisan 

vizsgált (i) pontot követő w1 és w2 közötti szakasz lenne. Két adatsor (X és Y) között i 

időpontban mért szinkronitás tehát a következőt jelenti: 
7. egyenlet 

( )YjYiXjXirSki −−= ,2  

 Ahol j minden lehetséges értéket felvesz, ahol igaz, hogy 21 wijwi +<<+ . .  a 

fázistérben ábrázolt i és j időpontokhoz tartozó pontok euklideszi távolsága. r2 a Pearson-féle 

korrelációs együttható négyzete. Azért a korrelációs együttható négyzete szerepel, mert ezzel 

a Ski (i időponthoz tartozó, korrelációval számolt szinkronizációs valószínűség) értéke 0 és 1 
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közé kerül, a megmagyarázott varianciát fejezi ki, valamint a nagyon alacsony korreláció 

együtthatókat egymáshoz még hasonlóbbá teszi. 

Innentől ugyanúgy járunk el, mint az előre-hátra számolt szinkronizációs valószínűség 

esetében, vagyis elülső keresési ablakkal számolunk előrefelé, majd megfordított idősoron 

elvégezzük a számítást újra. 

A korrelációval számolt szinkronizációs valószínűség értékei nem hasonlíthatók egy 

az egyben össze a Stam-féle metódus eredményeivel, mivel ugyanazon szinkronizációs 

valószínűséget más értékkel fejezik ki. A háromféle metódussal (Stam-féle /Ss/, előre-hátra 

számolt /Seh/ illetve korrelációval számolt szinkronizációs valószínűség /Sk/) számolt 

szinkronizációs valószínűség karakterisztikájának jellemzéséhez és összehasonlításához 

különféle jel-zaj arányú teszt adatsorokat készítettünk. A jel minden esetben 100 pont 

periódusidejű, 0 átlagú, +/- 1 terjedelmű szinusz hullám. A hozzáadott egyenletes eloszlású 

zaj terjedelmét +/- 2 és 0 között változtattuk 0,1-es lépésenként. Minden esetben 20 

csatornával, 2000 pont hosszúságú adatsorokkal dolgoztunk, ahol az adatsorok közepén 

számított értékek átlagait hasonlítottuk össze. A számításokat a következő beállításokkal 

végeztük: m=10, l=10, Pref=5% (Ss és Seh esetében), w1=50, w2=151, speed=2. Az 

elemzések eredményeit a 17. ábra tartalmazza. Láthatjuk, hogy az elvárásoknak megfelelően 

az előre-hátra számolt és a Stam-féle szinkronizációs együttható értéke teljesen együtt 

változik. Ezek a mutatók legjobb felbontással akkor bírnak, ha a jelsorok közötti 

szinkronizáció meglehetősen magas, ha a jel terjedelme legalább két-, vagy két és félszerese a 

zaj terjedelmének, hiszen ebben a tartományban változik a legnagyobbat S értéke, vagyis itt a 

legérzékenyebb a mutató. Ennél magasabb jel-zaj arány esetén a felbontása folyamatosan 

csökken. A korrelációval számolt mutató felbontása jóval egyenletesebben változik, legjobb 

felbontással közepes korrelációk esetében rendelkezik (zaj terjedelme a jel terjedelmének 

140-60%-a), mind a magasabb, mind az alacsonyabb tartományban rosszabb felbontás 

jellemzi. Tapasztalati tények azt mutatják, hogy a humán skalpon rögzített EEG Stam-féle 

szinkronizációs értéke legtöbbször 0,1 és 0,3 között változik (Stam és mtsai, 2002c; de Briun 

és mtsai, 2004; Molnár és mtsai, 2005 illetve 2006; Csuhaj, 2004). Ez a tartomány nagyjából a 

150-50%-os jel terjedelméhez viszonyított zaj terjedelemnek felel meg. Ezeket az értékeket a 

17. ábra függőleges szürke vonalakkal tüntettük fel. Az elemzés azt mutatja, hogy a humán 

EEG-t jellemző jel-zaj tartományban a korrelációval számolt szinkronizáció sokkal jobb 

felbontással rendelkezik, mint a Stam-féle szinkronizáció. 
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e) A keresési ablak hosszának beállítása 

A keresési ablak hosszának beállítására nézve robosztusabb az eljárás, mivel az 

összes, keresési ablakban szereplő pont részt vesz az együttváltozás mértékének 

meghatározásában 

f) A két számolás eredményeinek egyesítése 

Az előre-hátra számolt szinkronizáció esetében leírtak érvényesek ebben az esetben is. 

3.3. A módszerváltozatok összehasonlítása 

Különféle teszt-adatsorok segítségével vizsgáljuk az egyes számítási módszerek 

jellegzetességeit. Minden összehasonlításban szerepel az eredeti, Stam-féle szinkronizációs 

valószínűség (Ss). Nulla értékkel helyettesítettük azon idősávot, ahol az eljárás nem képes 

eredményeket produkálni. Szerepel benne az előre-hátra számolt szinkronizációs valószínűség 

(Seh). Az összehasonlításokban szerepel továbbá a korrelációval számolt szinkronizációs 

valószínűség (Sk).  

3.3.1. Zaj 

Elsőként azt vizsgáltuk, hogyan viselkednek az eljárások független, szinkronizálatlan 

jelsorok esetén.  

3.3.1.1. Szimuláció 

20 csatornán 1000 pontból álló normál eloszlású, 1-es szórású zajt elemeztünk 100 

próbán (epochon) keresztül a következő beállításokkal: m=10, l=10, Pref=5% (Ss és Seh 

esetében), w1=50, w2=151, speed=2.  

3.3.1.2. Eredmények és azok értelmezése 

Az elvárás minden eljárással kapcsolatban az, hogy az eredmények konstans módon 

valamely nulla közeli értéket vegyenek fel. Ss esetében az elméleti értéke pontosan 0,05 (Pref) 

lenne. Az eljárás ehelyett átlagosan 0,0515-ös értéket vesz fel 0,0024-es szórás mellett az első 

410 pont esetében. 411-500 pontok esetében nem képes eredményt produkálni. Seh minden 

időpontra képes értéket adni, átlagos értéke pontosan megegyezik az elméletileg várt 0,05-tel, 

szórása 0,0007. Sk szintén minden időpontra ad eredményt, átlag értéke 0,0143, szórása 

0,0002. A 18. ábra mutatja be az eredményeket. Az ábrán is, és a szórás értékekből is 

láthatjuk, hogy a két alternatív módszer (Seh és Sk) sokkal egyenletesebb eredményt ad, ami 

közelebb áll az elvárthoz, mint Ss módszerrel kapott értékek.  
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18. ábra. A háromféle szinkronizációs valószínűség eredményeit hasonlítja össze független adatsorok esetében. 
Ss: Stam-féle szinkronizációs valószínűség, Seh: előre-hátra számolt szinkronizációs valószínűség, Sk: 
korrelációval számolt szinkronizációs valószínűség. 

3.3.2. A szinkronizáció négyszög-jel szerű változás 

Korábban láthattuk, hogy a hagyományos eljárás (Ss) nagyon rosszul viseli, ha egy 

állandó oszcillációhoz adott háttérzaj hirtelen felerősödik, vagy lecsökken. 

3.3.2.1. Szimuláció 

A következő elemzéshez 20 csatornán 2000 pont hosszúságú, 100 pont periódusidejű 

szinusz hullámokat készítettünk, melyhez normál eloszlású, 0,5-es szórású zajt kevertünk. A 

hozzáadott zaj szórását 700-1300. pontok között 0,2-re csökkentettük, ezzel ugrásszerűen 

megnöveltük a csatornák közötti szinkronizációs együtthatót. 100 próbán (epochon) keresztül 

végeztük el az elemzést, az alábbi paraméterekkel: m=10, l=10, Pref=5% (Ss és Seh esetében), 

w1=50, w2=151, speed=2.  

3.3.2.2. Eredmények és azok értelmezése 

A csatornapárok közötti átlagos szinkronizációt szemlélteti a 19. ábra. Láthatjuk, hogy 

minden módszer hamarabb jelzi az emelkedést is és a csökkenést is, mint ahogyan az 

bekövetkezik. Láthatjuk azt is, hogy az eredeti eljárás milyen rosszul reagál az aszimmetrikus 

helyzetre, s hogy a két alternatív eljárás megszünteti ez ebből eredő markáns műtermékeket. 

Az eredeti eljárás a szinkronizáció megváltozását időben nem következetesen jelzi. A valódi 

növekedés pillanatában jelzi a legnagyobb (hamis) értéket, de ugyanez a csökkenésről már 
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nem mondható el, ugyanis a csökkenés bekövetkezte előtt látható a legnagyobb (mű) értéke, s 

a csökkenés valódi időpontjának megismeréséhez az eredmények nem szolgáltatnak 

támpontot. Ebből a szempontból következetesebb a két alternatív eljárás, mindegyik 

szimmetrikusan jelzi a változásokat, vagyis ugyanolyan időbeli lefutással jelzi a csökkenést, 

mint a növekedést. Hiszen azok valódi bekövetkeztével egy időben kezd el változni az 

eredménygörbe. A szakasz elején és végén megfigyelhető, korábban már ismertetett 

műtermékek ebben az esetben is megjelennek az eredeti módszer alkalmazásakor. 

 
19. ábra. A szinkronizáció ugrásszerű megváltozását tartalmazó adatsor elemzésének eredményeit tartalmazza. 
A szinkronizáció 700. pontnál nő meg, majd az 1300. pontnál csökken vissza az eredeti értékre. A változás 
határait jelölik a függőleges szürke szaggatott vonalak. Ss: Stam-féle szinkronizációs valószínűség, Seh: előre-
hátra számolt szinkronizációs valószínűség, Sk: korrelációval számolt szinkronizációs valószínűség. 

3.3.3. A szinkronizáció fokozatos változása 

A csatornák közötti kapcsolat hirtelen megváltozása mellett vizsgáltuk a lassabb 

változások hatását is. 

3.3.3.1. Szimuláció 

A következő adatsor elkészítéséhez ugyanazt a jelet és hozzáadott zajt használtuk, 

mint a négyszög-jel szerű változás illusztrációjánál. A zaj terjedelmének csökkentése, majd 

növelése nem hirtelen, hanem fokozatosan történt. A 700-850 pontok között 150 ponton 

keresztül egy Hamming ablaknak megfelelően csökkentettük a jelhez kevert zaj terjedelmét. 
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850-1150. pontig változatlan maradt, majd 1150-1300. pontok között ugyanilyen fokozatosan 

növeltük a zaj terjedelmét. Az elemzéseket ugyanolyan paraméterekkel végeztük, mint az 

előző szakaszban.  

3.3.3.2. Eredmények és azok értelmezése 

Az eredményeket mutatja be a 20. ábra. Ez eredmények nagyon hasonlóak a fenti 

elemzéshez. Az eredeti eljárás ebben az esetben is nagymennyiségű műterméket eredményez, 

s eltérő karakterisztikával reagál a csökkenésre és a növekedésre. Az alternatív eljárások 

ugyanúgy reagálnak a szinkronizáció növekedésére, mint a lecsökkenésére amellett, hogy 

nem termelnek műtermékeket. 

 
20. ábra. A szinkronizáció fokokozatos megváltozását tartalmazó adatsor elemzésének eredményei. A 
szinkronizáció 700. és 850. pontok között nő meg, majd az 1150-1300. pontok között csökken vissza az eredeti 
értékre. A változás határait jelölik a függőleges szürke vonalak. Ss: Stam-féle szinkronizációs valószínűség, Seh: 
előre-hátra számolt szinkronizációs valószínűség, Sk: korrelációval számolt szinkronizációs valószínűség. Az 
„Ideális” szürke vonal egy elméleti érték, mely jelhez kevert zaj változási dinamikáját szemlélteti. A nyugalmi 
értékei az eredeti Stam-féle módszer átlagértékein alapulnak.  

Fontos hangsúlyoznunk a 850-1150. pontok közötti szakasz szerepét. Mint már 

említettük, ezek az elemző módszerek akkor szolgáltatják a legmegbízhatóbb adatokat, ha 

időben változatlan adatsort analizálunk a segítségükkel. Éppen ezért fontos a fent említett 

szakasz szerepe, hiszen ennek köszönhetően nem egyetlen folyamatos, hanem két, elkülönülő 

változásról volt szó, melyek között konstans értékek találhatóak. A változatlan szakaszok 
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alkalmat teremtenek a módszernek, hogy felvegye, vagy legalábbis közelítse az elméletileg 

kívánatos értéket.  

3.3.4. A szinkronizáció tranziens jellegű változása 

A következő elemzés során azt vizsgáljuk meg, hogy milyen eredményre 

számíthatunk, ha a kiindulási adatokban nincsen nyugalmi szakasz. 

3.3.4.1. Szimuláció 

A kérdést a fentiekhez hasonló módon vizsgáltuk. A jel és a hozzáadott zaj változatlan 

volt, csupán a zaj terjedelemváltozásának időzítését változtattuk. Ezúttal 700-1300 pontok 

között a hozzáadott zaj terjedelme folyamatosan változott egy Hamming ablaknak megfelelő 

ütemben. Az 1000. pontig monoton módon nőtt, majd monoton csökkent. Az elemzés 

paramétererei megegyeztek a korábban már bemutatott paraméterekkel.  

3.3.4.2. Eredmények és azok értelmezése 

Az eredményeket a 21. ábra szemlélteti. Láthatjuk, hogy az ilyen jellegű változást 

egyik módszer sem képes igazán jól követni. Az eredeti módszer (Ss) szakasz elejei és szakasz 

végi műtermékei változatlanul megfigyelhetőek, a változás követésekor a műtermékek 

nagysága a fenti helyzetekhez képest csökkent. Azonban továbbra is eltérő karakterisztikával 

reagál a csökkenésre és a növekedésre, a maximális értéket nem jelzi. A két alternatív eljárás 

szimmetrikusan, hasonló módon reagál a csökkenésre, mint a növekedésre. Azonban a 

csúcsérték helyett, illetve azzal egy időben egy lokális minimumot adnak eredményül.  
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21. ábra. A szinkronizáció folyamatos változását tartalmazó adatsor elemzésének eredményei. A szinkronizáció 
700. és 1000. pontok között nő meg, majd az 1000-1300. pontok között csökken vissza az eredeti értékre. A 
változás határait jelölik a függőleges szürke vonalak. Ss: Stam-féle szinkronizációs valószínűség, Seh: előre-
hátra számolt szinkronizációs valószínűség, Sk: korrelációval számolt szinkronizációs valószínűség. Az „Ideális” 
szürke vonal egy elméleti érték, mely jelhez kevert zaj változási dinamikáját szemlélteti. A nyugalmi értéke és a 
maximuma az eredeti Stam-féle módszer átlagértékein alapulnak. 

3.3.5. A keresési ablak hosszának beállítási pontossága 

A korábbiakban láthattuk, hogy a Stam-féle szinkronizációs valószínűség értékei 

nagyban különbözhetnek akkor, ha a keresési ablak hosszát változtatjuk. Azt valószínűsítettük 

továbbá, hogy a korreláció segítségével számolt szinkronizáció érték nem lesz érzékeny a 

keresési ablak hosszának megváltoztatására.  

3.3.5.1. Szimuláció 

A feltevés ellenőrzésére az eddigiekhez hasonló adatsort készítettünk, ahol a jel 

(szinusz hullám) és a hozzáadott egyenletes eloszlású zaj terjedelme megegyezett. Az adatsor 

tizenegy különböző keresési ablak beállítással elemeztük, w2 értékét 151 és 251 között 10 

pontonként növeltük. A többi értéket az eddigiekhez képest nem változtattuk, m=10, l=10, 

w1=50, speed=2, Pref=5%.  

3.3.5.2. Eredmények és azok értelmezése 
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Az elemzések eredményeit a 22. ábra foglalja össze. Láthatjuk, hogy a Stam-féle 

módszer esetében ugyanazt az eredményt kaptuk, amit a korábbi elemzésnél is tapasztaltunk 

(lásd 15. ábra), az eredmények terjedelme +24 -12% az első mért értékhez képest. Az előre-

hátra számolt mutató értékei megegyeznek a hagyományos módszer eredményeivel, 

amennyiben mindkettőre igaz, hogy Palk=Pref. Ez minden második mért érték esetében igaz. A 

köztes értékek esetében a korábban ismertetett tényezők miatt a szinkronizációs valószínűség 

értéke megnő. A korrelációval számolt mutató esetében a kilengés sokkal kisebb, mint a 

hagyományos mutató esetén, az eredmények terjedelme +3 -5% az első mért értékhez képest. 

Vagyis ez az eljárás közelíti meg legjobban az ideális, változatlan értéket. 

 
22. ábra. A w2 – s ezzel együtt a Tf – paraméter változtatásának hatása a háromféle szinkronizációs 
valószínűség esetében. A piros szaggatott vonal az adatsor szinusz hullámát illusztrálja. Az ábrán i jelöli az 
aktuálisan vizsgált pontot, tőle 50 pont távolságra láthatjuk a keresési ablak kezdetét (w1), majd 151-től 251-ig 
találjuk a w2 által felvett értékeket, vagyis a keresési ablak végét. A számokhoz tartozó értékek jelölik az 
aktuális w2 mellett a szakasz közepén mért átlagos szinkronizációs együtthatók értékét a 151-es w2 értékhez 
viszonyítva, százalékban kifejezve. Ss: Stam-féle szinkronizációs valószínűség, Seh: előre-hátra számolt 
szinkronizációs valószínűség, Sk: korrelációval számolt szinkronizációs valószínűség. 

3.3.6. Számolások eredményének összefűzése 

Mint azt korábban bemutattuk, a Stam-féle módszer esetében összesen hat számolási 

szakaszt különböztethetünk meg, melyek mind eltérő számolási és érzékenységi 

tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezzel szemben az újonnan kialakított eljárások esetében 

csupán három szakaszról beszélhetünk. Az első során csak az előre felé történő számolás 

szolgáltat eredményt, a második mindkettő, itt történik a fentiekben bemutatott összefűzés. A 

harmadik során ismételten csak egy eredményünk van, itt a hátrafelé számoló módszerre 

támaszkodhatunk. Az szakaszok határai a következők: 

Az utolsó, összefűzésben még nem szereplő pont = beágyazási ablak + w2 

Az első, összefűzésben már szereplő pont = összes pont – beágyazási ablak – w2 
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Okozhat-e az a felosztás valamilyen problémát, össze nem illést a szakaszok között? 

Bizonyos körülmények között igen. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy melyek ezek a 

körülmények. 

3.3.6.1. Az összefűzött szakasz során alacsonyabb a szinkronizáció értéke 

Ebben a helyzetben számíthatunk műtermék megjelenésére. A jelenséget a 

szinkronizációs valószínűség megváltozása – az első szakaszban történő csökkenése, vagy a 

harmadikban történő növekedése – okozza. A fentiekhez hasonló paraméterekkel (m=10, 

l=10, w1=50, w2=150, speed=2) korreláció alapú módszerrel elemeztünk egy adatsort, ahol a 

szinkronizáció értéke a 400. pont után hirtelen lecsökken. Láthatjuk (23. ábra), hogy a 

végleges érték (piros vonal) egy erőteljes ugrást mutat az összefűzés határán, vagyis 241 ms-

nál. A jelenség magyarázata a következő: az előre számolt szinkronizáció (kék görbe) – mint 

a neve is mutatja – előre vetíti a szinkronizáció csökkenését mintegy 200 ms-mal (w1+w2 

értékének összege). Ennek köszönhetően az összefűzés határán már egy csökkent értéket 

tartalmaz ez az elemzés. A hátra felé számolt módszer (zöld görbe) a csökkenés kezdetét 

pontosan jelzi, így az összefűzés határán még magas értéket tartalmaz. Mivel az összefűzés 

módszere nagyobb súllyal veszi figyelembe a magasabb értéket, így az összefűzés helyén 

hirtelen ugrást láthatunk a végleges értékben. 

Hasonló jelenségre számíthatunk miden olyan esetben, ahol az összefűzés határa olyan 

időszakra esik, ahol a csökkenést az előre felé számolt módszer már, a hátra felé számolt 

eljárás még nem jelzi. Másképpen megfogalmazva akkor, ha csökkenés ideje (i) az alábbi 

intervallumba esik: 

( ) ( ) ( ) ( )122122 wwwTiwwwT bibi +++≤≤+−+  

Könnyen beláthatjuk, hogy az elemzés végén ugyanezen jelenség tükörképét 

tapasztalhatjuk, vagyis az összefűzés második határán is ugyanilyen műtermékre 

számíthatunk, ha a növekedést az előre felé számolt módszer már, a hátrafelé számolt még 

nem jelzi. A kritikus intervallum ebben az esetben: 

( ) ( ) ( ) ( )122122 wwwNiwwwN ++−≤≤+−−  

Azonban a műtermékek könnyedén azonosíthatóak, hiszen azok minden esetben jelzi 

az összefűzés határán az egyesített, végleges érték hirtelen megváltozása. 
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23. ábra. Az összefűzési határ környékén bekövetkező szinkronizáció változás hatása. A kék görbe az előre felé 
számolt S érték, a zöld a hátrafelé számolt érték, míg a piros görbe a kettő egyesítésével keletkező, végleges 
mutató. Az összefűzés kezdetét (241 ms) szürke szaggatott vonal jelöli, szürke pontvonal jelöli a szinkronizáció 
csökkenés helyét (400 ms). 

 
24. ábra. Az összefűzési határ környékén bekövetkező szinkronizáció változás hatását szemlélteti. Minden görbe 
egy-egy teszt adatsor elemzése során kapott S értékeket jelöli. A szinkronizáció minden adatsor esetében 
lecsökken egy ponton. E pontot ugyanolyan színű szaggatott vonal jelöli, mint az elemzés eredményét. A 
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kritikus tartományt szürke téglalap jelöli, melyen belül fehér csík jelzi az összefűzés határát. Itt minden olyan 
esetben hitelen változást látunk, ahol műtermékek jelennek meg az elemzésben. 

A jelenséget még egy példán keresztül illusztráljuk. Az elemzés során használt öt 

adatsor és a paraméterek ugyanolyak, mint a 23. ábra esetében. Az adatsorokat az 

különbözteti meg, hogy hol csökkentettük a szinkronizáció értékét, mely érték 50, 

100 200 400 és 600 ms volt. Az jól mutatja, hogy amennyiben műtermék megjelenésére 

számíthatunk (vagyis a változás a kritikus intervallumon belülre esett), akkor az összefűzés 

határán minden esetben látható volt a szinkronizációs együttható hirtelen megváltozása. 

3.3.6.2. Az összefűzött szakasz során nem alacsonyabb a szinkronizáció 

értéke 

A fentiekből következik, hogyha a szinkronizáció valószínűség változása ellentétes 

előjelű, vagy nincs változás a kritikus intervallumban, akkor nem fog jelentkezni a fent 

említetthez hasonló műtermék.  

Az eddig bemutatott teszt adatsorok mind olyanok voltak, ahol nem volt változás ezen 

kritikus intervallumokon belül. 

3.4. Hipotézisekre adható válaszok 

H5: Sikeresen alakítottunk ki két módszerváltozat. Az előre-hátra számolt és a 

korrelációval számolt változatot hoztuk létre. 

H6: Az új változatok kevésbé érzékenyek a kapcsolat erősségének megváltozására, és 

a  paraméterek megválasztásakor is kevesebb megkötéssel kell élni mint az eredeti eljárás 

esetében.  

Tapasztalatainkat a következő táblázatban összegezzük: 

 
4. táblázat. A különféle szinkronizációs valószínűség számítások tulajdonságait hasonlítja össze. Ss: Stam-féle 
szinkronizációs valószínűség, Seh: előre-hátra számolt szinkronizációs valószínűség, Sk: korrelációval számolt 
szinkronizációs valószínűség. : a probléma fenn áll, vagy fenn állhat; : a probléma megoldva, vagyis nem, 
vagy csak alig jelentkezik. 

Probléma Ss Seh Sk
Hiányzó (VI.) szakasz
Hasonlónak választott pontok számának 
meghatározása (ε érték)
A keresési ablakok hossza nem állandó
Aszimmetria
Keresési ablak hosszának beállítása
Felbontás az EEG szempontjából 
A két számolás eredményeinek egyesítése
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Vagyis a Stam-féle szinkronizációs valószínűség hat gyenge pontjából sikerült 

kiküszöbölnünk ötöt. Így az új változat, a korrelációval számolt szinkronizációs valószínűség 

az adatsor teljes egészében képes egy olyan szinkronizációs valószínűség értéket produkálni, 

amely nem érzékeny a hasonlónak választott pontok számára, mivel kiszámítása során nem 

alkalmazunk ε értéket. Az egész elemzés során ugyanolyan hosszúságú keresési ablakkal 

dolgozik, továbbá az eredetinél eljárásnál sokkal kevésbé érzékeny a kapcsolat erősségének 

megváltozására (aszimmetria jelenségére). Láthattuk, hogy felbontása a humán skalpról 

elvezetett EEG jel/zaj viszonyainak jobban megfelel, mint Stam módszere. Cserébe a módszer 

hátránya, hogy érzékeny az összefűzési határ környékén bekövetkező bizonyos irányú 

változásokra. De ezen esetek könnyen azonosíthatóak mindössze két időpont ellenőrzésével. 

Kijelenthetjük, hogy sikeresen hoztuk létre a Stam-féle szinkronizációs eljárás 

robusztus változatát. 
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II.  Számérzék, számfogalom, mentális aritmetika  

1. Szakirodalmi áttekintés 
A számérzék, számfogalom, mentális aritmetika területe az elmúlt évtizedekben a 

népszerű és intenzíven vizsgált témakörök közé tartozott. Ennek megfelelően a vonatkozó 

szakirodalom szerteágazó és terjedelmes. Jelen áttekintés során nem is vállalkozunk arra, 

hogy a vonatkozó területet teljességében bemutassuk, így nem foglalkozunk például sem a 

számok, számjelölő rendszerek történetével, sem a számérzék, számfogalom szerzett 

hiányával vagy sérülésével, sem az ezen a területen mutatkozó tanulási nehézségekkel, az 

atipikus fejlődési utakkal. Mindez nem jelenti azt, hogy ezek az altémákat nem tartjuk 

érdekesnek vagy hasznosnak a megismerés szempontjából. A döntés oka kettős: egyrészt az 

utóbbi időben több, ezekkel témákkal foglalkozó magyarnyelvű munka látott napvilágot 

(Szűcs, 2002; Dehaene, 2003; Márkus, 2007), másrészt terjedelmi megfontolások támogatják 

e döntést. Emellett igyekeztünk a mentális aritmetika hátterét előtérbe helyezni. 

1.1. Számreprezentáció 

1.1.1. Csecsemők  

Starkey és Coper (1980) igazolták elsőként, hogy (4-7 hónapos) újszülöttek képesek 

kis számokat felismerni és megkülönböztetni, képesek azokról reprezentációt kiépíteni és 

emlékezni rájuk. Nézéspreferencia vizsgálatokat alkalmaztak, melyek lényege, hogy az 

alanyoknak addig vetítenek valamilyen szempontból ugyanolyan ábrákat (jelen vizsgálatban 

ez a szempont a számosság), míg az elveszti az érdeklődésüket irántuk (habituáció). Ezekután 

a táblák megváltoznak. Ha a nézési idő nem változik, akkor a kísérletben résztvevő nem vette 

észre a különbséget, ha azonban a nézési idő megnő (diszhabituáció), akkor meg tudja 

különböztetni az adott tulajdonság mentén bekövetkező változást. Ezt a módszert alkalmazva 

kimutatták, hogy a babák a két elemről háromra történő váltást detektálják, de a hat elemről 

nyolcra történő váltást már nem. A vizsgálati helyzet módosított változatában Xu és Spelke 

(2000) nagyobb számok esetében vizsgálták a csecsemők diszkriminációs képességeit. 

Eredményeik szerint a nagyobb számok megkülönböztetése esetén a számok közötti arány a 

döntő tényező, 6 hónapos csecsemők boldogulnak az 1:2-es aránnyal, de nem különböztetik 

meg a 2:3-os arányt. Az eredmények alapján arra következtetnek, hogy kis mennyiségek 

(négy alatt) esetén az újszülöttek egyesével és pontosan követik a tárgyakat, így ebben az 
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esetben a mennyiségek közötti arány nem fontos tényező. Ezért lehet, hogy a 3 és a 2 

megkülönböztethető számukra. Mindezzel összhangban állnak Xu (2003) eredményei, melyek 

szerint a 2 és 4 megkülönböztetése is meghaladja a 6 hónaposok képességeit. Nagyobb 

számosság esetén nem egyesével követik az elemeket, hanem globálisan, így más a 

mennyiségek közötti arány jósolja be legjobban a különbségtevési képességet. Ez a rendszer 

némileg pontatlanul működik, nagyjából a Weber-törvénynek (lásd később) megfelelően (Xu, 

Spelke, 2000; illetve Xu, 2003). Ezt az elgondolást fejti ki részletesebben Feigenson, Dehaene 

és Spelke (2004) a magrendszerekről szóló elképzelésükben, melyre a későbbiekben 

visszatérünk. 

A diszkriminációs képesség határát jelentő arány az életkorral egyre javul. 9-10 

hónaposan a 2:3 aránnyal is boldogulnak a csecsemők (Xu, Arriaga, 2007). Felnőtt korban is 

megmarad a becslés arányérzékenysége, minél közelebb áll egymáshoz a két mennyiség, 

annál nehezebben különböztetik meg őket a felnőttek, de a 7:8-hoz aránnyal is elboldogulnak. 

A diszkriminancia feladatokban mutatott teljesítményhez hasonlóan alakul a nagy elemszámú 

halmazok összeadásának teljesítménye is. Ugyanolyan módon érzéketlen a halmazok 

elemszámára, de érzékeny a mennyiségek hányadosára. Ugyanolyan arányú halmazok 

kivonásakor viszont rosszabbul teljesítenek a felnőttek, mint összeadásakor, vagy 

megkülönböztetésekor (Barth és mtsai, 2003; illetve Barth és mtsai, 2006).  

Starkey, Spelke és Gelman (1990) a számosság modalitás független 

megkülönböztetésének képességét vizsgálták. Eredményeik szerint a 6-8 hónapos csecsemők 

a számosság szempontjából az akusztikus ingerrel kongruens vizuális ingert nézték hosszabb 

ideig. Vagyis az akusztikus ingerek száma modulálta a vizuális ingerek nézéspreferencia időit. 

Az elmúlt évtizedben nem jelent meg olyan számokkal, számolással foglalkozó 

pszichológiai mű, amely a gyerekek számtani képességeinek tárgyalásakor legalább 

érintőlegesen ne foglalkozott volna Karen Wynn (1992) eredményeivel. Wynn 

nézéspreferencia módszerrel vizsgált négy-öt hónapos újszülötteket, olyan helyzetekben, 

amelyek egyikében a baba elé egy tárgyat helyezett, majd azt függönnyel eltakarta. Az 

alanyok láthatták, ahogyan a függöny mögé újabb tárgy kerül, majd elhúzták a függönyt. Az 

eredmények szerint az újszülöttek tovább szemlélték azt a helyzetet, amikor az elhúzott 

függöny mögött egyetlen tárgy volt (lehetetlen kimenetel), mint azt, amikor kettő (lehetséges 

kimenetel). Vagyis az újszülöttek itt 1+1=1 vagy az 1+1=2 problémával szembesültek. Az 

értelmezés szerint az előbbi eredmény meglepőbb a kicsik számára, ezért nézték azt tovább, 

mint az utóbbit. S azért lehet számukra meglepőbb, mert rendelkeznek a kis számok közötti 
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számossági kapcsolatok koncepciójával, és képesek ezeket a kapcsolatokat manipulálni. Így 

mentálisan képesek követni az eseményeket, és egyszerű aritmetikai műveleteket 

végrehajtani. Kontroll kísérlettel igazolták, hogy az újszülöttek nem csupán egyetlen tárgy 

hozzáadását, de elvételét is képesek pontosan követni, avagy ezt a műveletet is el tudják 

végezni, hiszen tovább a 2-1 helyzetben is tovább nézték a lehetetlen kimenetelt (2), mint a 

lehetségest (1). Illetve nem csupán a változás irányára vonatkozó elvárásokat építenek ki, 

hanem annak nagyságára is, mivel tovább nézték a 1+1 feladat esetén a 3 kimenetelt, mint a 

2-t (Wynn, 1992). Xu és Carey (1996) vizsgálatában a 10 hónapos csecsemőket meglepte, ha 

a tárgyak számossága megváltozott, de nem figyelték tovább azt a helyzetet, amikor a 

számosság ugyan megfelelt a fizika törvényeinek, de közben a tárgy egy teljesen más formájú 

és színű tárggyá alakult át. Például ha a függöny egyik oldalán egy játékkamion gurul be, 

majd a másikon oldalon egy játékkacsa tűnik fel rövid időre, majd kerül vissza ismét, akkor a 

csecsemők nem lepődnek meg, ha a függöny elhúzása után csak egyetlen játékot látnak. 

Mindez azt jelenti, hogy a csecsemők kevés tárgy esetében a tárgyak egyesével történő téri-

idői követésével hajtják végre a kísérleti feladatokat, de nem tulajdonítanak jelentőséget a 

formáknak és a színeknek. Egy éves korban a már két külön tárgyat tételeznek fel, két külön 

mentális reprezentációt építenek ki, ha a tárgy formája megváltozik, nem még mindig nem, ha 

a színe, vagy mérete lesz más, vagyis egyre részletesebb, pontosabb vagy stabilabb lesz a 

tárgyak reprezentációja (Xu és Carey, 1996).  

Azt gondolhatnánk, hogy felnőtt korban mindez már annyira automatikus, hogy 

hasonló jelenség felnőttekkel nem fordul elő. Simons és Levin (1997) vizsgálata szinte egy az 

egyben a csecsemő vizsgálatok analógiája. Ezen vizsgálat során utcán állítja meg a leendő 

vizsgálati személyt az útbaigazítást kérő beavatott személy. Miközben az útbaigazítás zajlik, a 

két ember között munkások haladnak el egy nagy táblával, ami mögött egy új beépített ember 

ékezik, az eredeti pedig a táblától takarva távozik. Az embereknek nagyjából fele nem veszi 

észre a cserét, és folytatja a magyarázatot még akkor is, ha a két személy egyáltalán nem 

hasonlít egymásra (például eltér a bőrszíne, stb.). A változási vakságnak nevezett jelenségre 

több kísérleti demonstráció is létezik, nyilvánvalóan nem az áll a jelenség hátterében, hogy a 

személyek nem képesek megkülönböztetni a két embert, vagy nem képesek helyes mentális 

reprezentációt kialakítani a személyek tulajdonságairól. A mindennapi élet során a minket 

körülvevő világ különböző változásai különböző fontossággal bírnak. Egyeseket 

automatikusan észreveszünk, mert jelentőséggel bírnak számunkra, másokra „vakok” 

vagyunk (Simons és Levin, 1997). A csecsemők esetében tehát 6 hónapos korban a tárgyak 
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téri idői helyzete bír kiemelt jelentőséggel, ennek segítségével olyan jelenségeket is képesek 

produkálni, melyeket a kísérletvezetők, vagy egyszerűen csak a felnőttek számolásként 

aposztrofálnak.  

1.1.2. Állatok számreprezentációja 

Az állatok számtani képességeinek laboratóriumi körülmények között történő 

vizsgálatának egyik első kísérlete Mechner (1958) nevéhez fűződik. A patkányokkal végzett 

vizsgálat során az állatokat akkor jutalmazták, ha az egy pedál megadott szám lenyomása után 

áttértek egy másik pedálra. Az állatok megtanulták a feladatot, de nem hajtották azt végre 

tökéletesen. A pedálnyomások átlagos száma közeledett a célszámhoz, de a tényleges szám 

próbáról próbára változott. A válaszok szórása annál nagyobb volt, minél nagyobb volt a 

célszám (Mechner, 1958). A teljesítményt magyarázhatná a válaszadásra fordított idő 

kontrollálása is, ameddig a patkányok egyenletes sebességgel nyomogatják a pedálokat. Az 

éhesebb patkány azonban gyorsabban válaszol, de a válaszok száma ugyanolyan marad, mint 

a kevésbé éhesek esetében (Mechner, Guevrekian, 1962). 

Platt és Johnson (1971) hasonló kísérletet végzett el, mely hasonló eredményre 

vezetett. A célszámok halmazát kibővítette, így általános érvényű következtetést tudtak 

levonni az eredményekből. A pedálnyomások átlagának és szórásának hányadosa a célszámtól 

függetlenül 0,5 körüli értéket vett fel. Ezt a hányadost variancia együtthatójának nevezik (CV 

- coefficient of variation). 

Whalen, Gallistel, Gelman (1999) hasonló vizsgálatot végzett el felnőtt emberekkel. 

Ők természetesen nem ételért dolgoztak. Az volt a résztvevő személyek feladata, hogy olyan 

gyorsan, ahogyan csak tudják, nyomják le annyiszor a gombot, amilyen szám a képernyőn 

megjelenik. Ezzel a kísérleti elrendezéssel az volt a céljuk, hogy a személyek ne 

megszámolják, hanem megbecsüljék a gombnyomásokat. Az eredmények alapján úgy vélik, 

hogy elérték céljukat, mert a gombnyomások közti idő sokkal rövidebb volt, mint amikor 

számolnak az emberek, továbbá a tízes határokat átlépve nem tartottak rövid szünetet, és 

akkor is ugyanilyen eredményeket kaptak, amikor a gombok nyomogatása mellett egy 

mondatot kellett ismételgetniük (kettős feladat helyzet). A személyek válaszmintázata 

nagyban hasonlított az állatokéra, azzal a különbséggel, hogy az emberek esetében az 

válaszok átlagának és szórásának hányadosa (CV=) 0,15 volt, ami azt jelenti, hogy 

pontosabban becsülték meg a gombnyomások számát. 
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Meck és Church (1983) gyűjtőedény modellje (accumulator model) a jelenség 

szemléletes analógiáját kínálja. A modell minden objektumot vagy eseményt az idegrendszer 

aktivációjának egy-egy impulzusként jelenít meg, melyek egy edénybe (accumulator) 

gyűlnek. Itt tárolódnak, ameddig a kiolvasás meg nem történik. Mivel ez egész folyamat nem 

szimbólumokkal, nem digitális egységekkel történik, a mennyiségek bizonyos mennyiségű 

zajjal együtt tárolódnak, vagy kerülnek kiolvasásra. Végeredményként a kiolvasott érték nem 

pontosan, hanem csak megközelítőleg fogja képviselni a diszkrét mennyiségek pontos 

összegét. Meck és Church eredeti elképzelése számosságra és idői mennyiségek 

reprezentálásra egyaránt vonatkozott. Idő esetében a bejövő mennyiségek természetesen nem 

diszkrétek, hanem folytonosak, de a gyűjtőedényben való tárolás és kiolvasás hasonlóan 

alakul. A gyűjtőedény modell Gibbon (1977) munkáján alapul. Az analógia egyre 

szemléletesebb ábrázolásban több műben is megjelenik (pl: Whalen, Gallistel, Gelman, 1999; 

Gallistel, Gelman, 2000, Dehaene, 2003). 

1.1.3. Felnőttek analóg számreprezentációja 

1.1.3.1. Távolság- és nagyság hatások 

A számolással, számokkal foglakozó szakirodalom egyik legtöbbet idézett 

publikációja Moyer és Landauer (1967) műve. Vizsgálataikban résztvevőknek azt kellett 

eldönteniük a lehető leghamarabb, hogy a két látott számjegy közül melyik a nagyobb. 

Eredményeik azt mutatták, hogy a reakcióidő megnő, ha a két szám közötti különbség kisebb. 

A jelenséget távolság hatásnak (distance effect) nevezték el. A szerzőknek azt is sikerült 

kimutatni, hogy ugyanakkora különbség mellett nagyobb számok esetén a reakcióidő is 

nagyobb volt, ez a jelenség a nagyság hatás (magnitude effect vagy problem-size effect) nevet 

kapta. A szerzők úgy értelmezték a jelenséget, hogy a számok összehasonlításakor analóg 

reprezentációkra támaszkodunk, akkor is, ha a bemeneti információ szimbolikus. 

A távolság- és a nagyság hatások együttesen megfelelnek a minden más érzékelési 

modalitásban folytatott diszkriminancia vizsgálatok eredményeinek, vagyis a klasszikus 

pszichofizikai törvénynek, Weber törvényének (más elnevezés szerint Weber-Fechner 

törvény). A törvény szerint két inger között a legkisebb észlelhető különbség az ingerek 

„értékétől” (nagyságától, erejétől, fényességétől, hangosságától stb.) függ, e két mennyiség 

hányadosa állandó. A számok összehasonlításakor kapott távolsági hatást az teszi mégis 

érdekes jelenségé, hogy szimbólumok összehasonlítása is ugyanúgy történik, mint más 

érzékleti modalitások ingereinek összehasonlítása. 
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A távolság- és nagyság hatásokat sok kísérletben vizsgálták. Az állatokkal folytatott 

vizsgálatok eredményei is teljesen hasonló eredményeket mutatnak (összehasonlítás: Gallistel 

és Gelman, 2000; Dehaene, Dehaene-Lamertz, Cohen, 1998), csak a korai munkák során még 

nem alkalmazták a távolság- és nagysághatás elnevezéseket. A jelenségek kimutathatóak 

vakon született személyek esetében is (Szűcs, Csépe, 2005). A távolság hatás a tizedes 

határok  átlépésénél is megmarad, ami arra utal, hogy a számokat egészében (holisztikusan) 

dolgozzuk fel, nem pedig helyiértékenként (Dehaene, Dupoux, Mehler, 1990). Ennek ellenére 

gyorsabban döntünk az olyan számokról, melyek esetében a tizedes és az egyes helyiértéken a 

vizsgált tulajdonság szempontjából ugyanolyan számok vannak, mintha nem. (Például 

nagyság szerinti összehasonlítás esetén a 41 VS 89 [kompatibilis]pár esetén gyorsabban 

hozunk ítéletet, mint a 49 VS 81 [inkompatibilis]pár esetében.) Vagyis az egészleges 

feldolgozás mellett a tizedesjegyek önálló feldolgozása is automatikusan megtörténik (Nuerk, 

Weger és Willmes, 2001). 

Henik és Tzagelov (1982) szerint a különböző nagyságú betűmérettel (fonttal) írt 

számok nagyságának fizikai összehasonlításakor sem tudjuk figyelmen kívül hagyni a számok 

jelentésének a nagyságát. Dehaene és Akhavein (1995) hasonló vizsgálatot végzet, a 

személyeknek nem a jelentésük, hanem a fizikai egyezésük alapján kellett összehasonlítani a 

számjegyeket és vagy számszavakat. A vizsgálati személyek ebben a helyzetben is 

gyorsabban végezték el a feladatot, ha a két szám egymástól nagyon különbözött. A szerzők 

értelmezése szerint ez azt jelenti, hogy az analóg reprezentáció aktiválódása, az abba való 

átkódolás automatikusan megy végbe akkor is, ha arra a feladat szempontjából nincs is 

szükség. Ez az automatikus jelentés aktiváció hasonlóan megy végbe, mint a színnevek 

olvasásakor, ami a Stroop jelenség alapját képezi. Az eredeti Stroop paradigmához hasonlóan 

a számjegyek felhasználásával is kialakíthatunk két dimenzió (jelentés és fizikai méret) 

alapján megítélhető ingerkészletet, melyből kongruens és nem kongruens párokat 

készíthetünk. (Pl.. 5 7 – kongruens, 5 7 nem kongruens pár.) Az ilyen ingerkészlet esetén a 

fizikai dimenzió mentén történő összehasonlítás során rövidebb lesz a reakcióidő kongruens, 

mint nem kongruens párok esetén. Ezt a jelenséget numerikus Stoop hatásnak (numerical 

Stroop effect) nevezhetjük  (Henik és Tzagelov, 1982, Szűcs és Soltész, 2007). 

1.1.3.2. SNARC hatás 

Dehaene, Bossini és Giraux (1993) vizsgálataikban azt találták, hogy a jobb kézzel 

gyorsabban adunk választ nagyobb számokra, mint bal kézzel. Mindez fordítva is igaz, bal 

kézzel gyorsabban adunk választ kisebb számokra. A jelenségben nem számít, hogy valaki 
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jobb vagy bal kezes-e, de a hatás megfordul, ha az illető keresztbe teszi a kezeit. Vagyis 

mindez azt jelenti, hogy a nagyobb számok nem igazán a kezekhez, hanem a testen kívüli tér 

egy adott részéhez kötődnek, amelyik az európai kultúrában a jobb oldal. Ezt a jelenséget 

SNARC hatásnak (Spatial-Numerical Association of Response Codes, mely magyarul33 

automatikus, téri reprezentációs assziciáció lehetne Márkus (2007) nyomán) nevezték el. A 

jelenség úgy látszik kultúrafüggő, mert balról jobbra író iráni személyek esetében éppen 

ellentétes hatást találtak. A számok nagysága mindig egymáshoz képest értendő, tehát relatív 

nagyságról van szó, így ugyanaz a szám a tér bal és jobb oldalára is kerülhet a vele együtt 

megjelenő számoktól függően.  

Mindezen vizsgálatok eredményeit modellezni képes a mentális számegyenes 

metafora. A mentális számegyenes nem más, mint az analóg nagyságreprezentációk sorba 

rendezett, képzeletbeli megjelenítése. Az elképzelés Restle (1970) munkájában jelenik meg 

elsőként. A számok, számjegyek, mennyiségek bemutatásakor aktiválódik a mentális 

számegyenes, s ennek segítségével hajtunk végre műveleteket is. Ez elképzelés mindeddig 

nem tér el a gyűjtőedény metaforától, azonban a számegyenes téri asszociációja (, mely a 

SNARC hatásban érhető tetten) megkülönbözteti a két modellt. A számegyenesen csak a 

pozitív egész számokat jeleníti meg (Dehaene, 2003), vagy lineárisan, de egyre 

pontatlanabbul reprezentálva (pl: McCloskey, 1992), vagy logaritmikusan, de hasonló 

pontossággal megjelenítve (Dehaene, Dupoux, Mehler, 1990). Végeredményül mindkét 

számfelírási elképzelés ugyanazokat a viselkedési predikciókat fogalmazza meg (Feigenson, 

Dehaene és Spelke, 2004). 

1.1.3.3. Számlálás 

A számlálási kísérletekben kapott tipikus viselkedéses eredmény, hogy egy és három 

között az emberek nagyon gyorsan, az elemek számától szinte függetlenül gyorsan határozzák 

meg az ingerek számosságát és mindeközben alig hibáznak. Ezt a gyors számlálási képességet 

nevezik szubitizációnak (subitizing) (Kaufman és mtsai, 1949). Mandler és Shebo (1982) 

elemzése szerint 1 és 3 elem között az észlelési folyamatok alapján döntünk a tárgyak 

számosságáról, 4 és 6 vagy 7 elem között számlálással, e felett pedig egyre nagyobb teret kap  

a becslés. A reakcióidők csak kis mértékben emelkednek egy és három között és jellemzően a 

5-600 ms-os tartományban helyezkednek el. Hat elemig a válaszidő lineárisan emelkedik, 2-

300 ms-mal elemenként (Dehaene, 2003).  
                                                 
33 Az elnevezés magyarítását nehezíti, hogy egyben Lewis Carroll: Hajsza a Snark után c. versére is utal, ahol ez 
egy soha nem látott mitikus lény neve, akit a nyomai alapján próbálnak azonosítani (Dehaene, 2003). 
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A szubitizáció egyik kulcseleme, hogy elkülönült tárgyak számosságát kelljen 

megítélni, ugyanis a jelenség nem működik például koncentrikus körök esetén (Trick és 

Pylyshyn, 1993). Egyes szerzők szerint a jelenség hátterében nagyon gyors számlálás áll, 

mely minőségileg nem különbözik a nagyobb elemszámú halmazok esetében végzett 

számlálástól, csak sokkal gyorsabb azoknál (Gallistel, Gelman, 2000). Más szerzők szerint a 

subitizáció a figyelmi folyamatok egy speciális működése (Trick és Pylyshyn, 1993; Dehaene, 

2003). 

1.1.4. Absztrakt számreprezentáció 

Számok absztrakt reprezentálása erősen kötődik a nyelvi rendszerhez. Olyannyira, 

hogy egyes elképzelések szerint a nyelvnek oksági szerepe van abban, hogy az emberek 

elsajátítanak olyan fogalmakat (és azok tulajdonságait), mint például a természetes számok 

(Mix, Huttenlocher és Levine, 2002; illetve Carey, 2004). Az oksági viszony azáltal jön létre, 

hogy az újonnan megtanult szavak alakítanak ki új kategóriákat a gyerekek számára (Carey, 

2004). Más szerzők szerint a nyelv használata csak facilitálja a számtani fogalmak 

használatát, nem játszik oksági szerepet a létrejöttükben. Neuroanatómia, neuropszichológiai, 

fejlődéspszichológiai illetve amazóniai törzsek körében végzett vizsgálatok eredményeire 

támaszkodva úgy vélik, hogy a számfogalom ontogenetikai eredete és neuronális alapja 

nyelvtől független (Gelman és Butterworth, 2005). Egy példa a nyelv facilitáló hatására: a 

kínai nyelv a decimális számrendszernek megfelelően, teljesen szabályosan képzi a 

számneveket, ráadásul az egyes számok nevei is rövidebbek, egyszerűbbek, mint az angolban. 

A kínai gyerekek azonos életkorban tovább tudnak számolni, mint az amerikai társaik, 

akiknek a lemaradása nagyjából egy év ezen a téren. Míg az amerikai négyéveseknek gondot 

jelent a 13 vagy 14 utáni folytatás, addig a hasonló korú kínaiak gond nélkül elszámolnak 

negyvenig (Miller és mtsai, 1995). 

A gyerekek 6-7 éves korukra önmaguktól felfedeznek sok számolási alapszabályt, a 

számlálásra alapozva (Dehaene, 2003). A számlálás az egyik legalapvetőbb absztrakt 

számreprezentációs művelet. Gelman és Gallistel (1978, idézi Szűcs, 2002) szerint a 

számlálás alapelvei: egy az egyhez megfeleltetés, stabil sorrend, kardinalitás, absztrakció, 

sorrend lényegtelensége mind veleszületett képességek, illetve megértésük mindenképpen 

megelőzi a számlálási képességet. Más szerzők szerint ezek az elvek nem veleszületettek, 

tanulás és utánzás során sajátítjuk el őket (Dehaene, 2003). Wynn (1990) szerint a gyerekek 

három és fél éves kor körül értik meg a kardinalitás elvét, vagyis azt, hogy az utolsó szám 
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egyben a halmaz elemeinek számosságát is jelenti, ami egyben az egész számolás lényegét 

jelenti. Egyes eredmények szerint a gyerekek a számlálási elvek pontos ismerete nélkül is 

mutathatnak helyes számlálási viselkedést (Sarnecka és Carey, 2008). 

Az iskolai formális oktatás során sajátítjuk el a matematika „tudományát”, egyszerűbb 

esetben a matematika tárgyat. Az oktatás a formális szabályok és tények tudására, számolási 

mechanizmusok elsajátítására helyezi a hangsúlyt. Erre jó példa a szorzótábla tanulása, mely 

pont olyan, ami sem a számérzéknek, sem az emberi emlékezetnek nem kedvez, hiszen 

egymáshoz nagyon hasonló dolgokat kell nagyon pontosan megtanulni. Az emberi emlékezet 

alapvető jellemzői, az asszociációk erőteljes hatása, a hasonló elemek aktiválódása vagy a 

nem pontos felidézés mind olyan tényezők, melyek hátráltatják az ilyenfajta tudás 

elsajátítását. De az sem mindegy, hogy melyik országban zajlik a tanítás. A teljes szorzótábla 

elvileg 100 elemből áll (10x10), ha a nem túl nehéz egyes és a tízes táblát nem számítjuk, 

akkor 80 elemet kell elsajátítania a gyereknek. Japánban ennek csak (valamivel több, mint) a 

felét, mert a szorzás kummutatív művelet, vagyis 3x8=8x3. Az iskolai oktatás 

eredményeképpen a természetes számérzék háttérbe szorul (Dehaene, 2003). 

A matematikai képességeket Geary (2000) elsődleges és másodlagos matematikai 

képességekre osztja fel. Elsődleges képességek öröklött képességek, melyek univerzálisak. A 

nyelvi rendszertől függetlenül alakulnak ki. A másodlagos képességeket az iskolában 

tanuljuk, ezért a különböző korokban és különböző kultúrákban eltérőek (lehetnek). Ide 

tartozik a szám szimbólumok és azok rendszerének (tízes alapú számrendszer) elsajátítása, 

ami a szerző szerint az általános iskola egyik legnehezebben elsajátítható, ugyanakkor 

legalapvetőbb és legfontosabb matematikai tananyaga. Emellett az a másodlagos képességek 

közé tartoznak a számolási eljárások, szabályok, illetve az alapvető számolási tények 

elsajátítása, memorizálása. Ide tartozik továbbá a „világi problémák”, avagy „szöveges 

feladatok” megoldása, ahol a legfontosabb a probléma azonosítása és helyes átfordítása 

matematikai formulákká. 

Az iskolai oktatás során megtanult szimbolikus számreprezentációk szigorú lineáris 

rendje visszahat az analóg reprezentációra is. Opfer és Siegler (2007) eredményei szerint a 

második osztályosok a kicsi számokat (ami itt esetben 100 alattit jelent) lineárisan ábrázolják 

egy szakaszon, vagyis ha az ötvenet a szakasz közepére, a hatvanhatot a kétharmadára jelölik 

be. Szerintük ez az elrendezés egy az egyben megfeleltethető az analóg nagyságreprezentáció 

(a mentális számegyenes) szerveződésének. Ugyanezek a gyerekek a nagyobb számokat 

(1000-ig) már logaritmikus összefüggéssel jobban leírhatóan ábrázolják, míg a hatodikosok 
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mindkét halmaz elemeit lineárisan osztják el. Azonban ha a másodikasoknak akár csak 

egyetlen egy visszajelzést adnak a kalibrációról, akkor a nagy számok halmazán is sokkal 

jobban közelítik a lineáris megfeleltetést, mint anélkül. A visszajelzés hosszú ideig érezteti a 

hatását és akkor a leghatékonyabb, ha a 150-es szám helyét mutatják be, mert egy és ezer 

között százötvennél a legnagyobb a különbség a lineáris és a logaritmikus ábrázolás között. 

Ebből nem csak arra következtetnek, hogy a szimbolikus reprezentációk megtanulása 

megváltoztatja az analóg reprezentációkat is, hanem arra is, hogy a reprezentálási stratégiák 

nem mindent vagy semmit jelleggel léteznek, hanem egyszerre párhuzamosan több stratégia 

áll a személyek rendelkezésére, s ebből választja ki az egyén az adott helyzetben 

legmegfelelőbbet (Opfer, Siegler, 2007). 

Izard és Dehaene (2008) szintén az analóg és a szimbolikus reprezentáció kapcsolatát 

vizsgálta. Kísérletükben pontok számosságát kellett megbecsülni. Gondosan kialakított 

ingeranyaggal dolgoztak, kontrollálták, hogy a résztvevők valóban a számosságra reagálnak-

e, nem az inger fényességre, méretére, teljes elfoglalt területérére, vagy a pontok sűrűségére. 

Az eredmények egybeesnek a korábbi megállapításokkal, mely szerint az emberek a 

számosság növekedésével tendenciózusan egyre jobban alulbecslik az eredményt, de a 

számossággal együtt monotón nő a becsült érték. Becslések szórása is együtt nő a 

számossággal, mely hányadosa ez esetben is állandó volt. (Korábban ismertetett eredmények 

patkányokkal végzett kísérletből: Platt és Johnson, 1971; humán vizsgálati eredmény: 

Whalen, Gallistel, Gelman, 1999, összehasonlító mű: Gallistel, Gelman, 2000.) Izard és 

Dehaene eredményei szerint felnőtteknél is kalibrálható a mentális számegyenes a 

szimbolikus reprezentációk segítségével. A beállítás hatása jelen vizsgálat eredményei szerint 

is hosszú távúnak bizonyult. A kalibrálási mechanizmus a szerintük logaritmikusan kódolt 

mentális számegyenes transzformálásával (nyújtás vagy összenyomás) megy végbe (Izard és 

Dehaene, 2008). Amazóniai bennszülött indiánokkal, a Mundurucukkal folyatatott vizsgálat is 

alátámasztja ezt az elképzelést. Ezek a bennszülöttek kevés vagy semmilyen formális 

oktatásban nem részesültek, s a nyelvükben is kevés a számnevekre, számosságra vonatkozó 

szó. A vizsgálatok eredménye szerint ezen törzs tagjai logaritmikus nagyságreprezentáció 

jellegzetességeit mutatják (Dehaene és mtsai, 2008).  

Az eredmények alapján a valós számok halmaza természetesebb, mint a természetes 

számok halmaza. Abban az értelemben legalábbis, hogy a valós számokat megjelenítő analóg 

nagyságreprezentáció az állatoknál és a csecsemőknél is megtalálható, alapvető rendszer. 

Ezzel szemben a természetes számokat képviselő szimbolikus rendszer a kultúra által 
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közvetített és elsajátított rendszer. A szimbolikus reprezentáció, így a természetes számok 

kialakulásában fontos tényező lehetett a nyelv fejlődése során kialakuló címkézési, 

kategorizálási kényszer, melynek során az analóg reprezentáció egyes értékei, „állomásai” 

elnevezésre kerülnek (Gallistel, Gelman, 2000). Leslie, Gelman és Gallistel (2008) szerint a 

hozzárendelés kulcsa az EGY koncepciójának pontos kialakulása. Csak ezen koncepció 

birtokában történhet meg a hozzárendelés folyamat és alakulhatnak ki a természetes számok. 

Akár a nyelvtől függetlenül alakítja ki az agy ezt a koncepciót (pl: Gelman és Butterworth, 

2005) akár a nyelvi kóddal együttműködve, vagy arra alapozva (pl: Carey, 2004). 

1.1.5. Számreprezentációs modellek 

1.1.5.1. McCloskey modell 

Ez a számreprezentációs elképzelés elsősorban neuropszichológai adatokra 

támaszkodik. A modell központi eleme egy absztrakt, belső reprezentáció, mely nem kötődik 

kizárólagosan egyetlen modalitáshoz sem. Minden numerikus folyamat, vagy számolás során 

aktiválódik ez a reprezentáció. A bementért is és a kimenetért is két-két modalitás függő 

mechanizmus felel, egy az arab számokért (illetve tágabb értelemben a vizuális ingerekért), 

míg a másik a nyelvi formáért. Mind a négy mechanizmus szemantikai és lexikai 

alfolyamatokat foglal magában. A lexikai feldolgozás a hallott és az írott számjegyek 

értelmezését végzi, a szemantikai folyamat a számjegyek egymáshoz képesti viszonyát 

(helyiérték) határozza meg. A produkciós, kimeneti oldalon ezen folyamatok fordítottjai 

mennek végbe. Minden, számokkal kapcsolatos műveletet egy ötödik mechanizmus végez. 

Ide tartoznak az aritmetikai tények és a számolási eljárások is (McCloskey, Caramazza és 

Basili, 1985; McClosky, 1992). 

1.1.5.2. Komplex kódolás modellje 

Campbell és Clark (1988) elképzelése szerint nem létezik egyetlen amodális, központi 

reprezentáció. Szerintük minden modalitásnak saját, specifikus reprezentációja van, melyek 

kodólás-komplexbe (encoding-complex) integrálódnak. A műveleteket is a modalitás 

specifikus reprezentációkon hajtjuk végre. Vagyis a bemeneti információ modalitása szabja 

meg, hogy melyik reprezentációt használjuk az adott feladat végrehajtásához (Campbell és 

Clark, 1988, Clark és Campbell, 1991).  

1.1.5.3. Preferált belépési kód hipotézis 
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Noël és Seron (1993) modellje egy egyénre szabott elképzelést tartalmaz. Szerintük 

minden egyén saját, preferált kóddal rendelkezik. A bejövő információt ennek megfelelően 

átkódolja, ha az nem a számára kedves modalitásban érkezik, illetve változatlanul hagyja, ha 

az számára megfelelő. A további műveltek minden esetben ezen az előnyben részesített kódon 

zajlanak (Noël és Seron, 1993).  

1.1.5.4. Három kód modell 

A Dehaene (1992) modellje háromféle reprezentációs formát tételez fel, melyek a 

következők: vizuális (arab) szám forma, nyelvi kód és analóg nagyságreprezentáció. Az 

elképzelés szerint minden művelettípus egy-egy reprezentációhoz tartozik. Így a komplex 

számítási műveleteket a vizuális formákon hajtjuk végre, a számtani tényeket a nyelvi 

rendszer segítségével tároljuk és idézzük fel, az összehasonlítások során az analóg 

nagyságreprezentációt használjuk (Dehaene, 1992 illetve Dehaene és Cohen, 1995).  

1.1.5.5. Számok magrendszerei 

Feigenson, Dehaene, és Spelke (2004) a számreprezentációk két magrendszerét írja le. 

Szerintük ezek olyan alapvető reprezentációs rendszerek, melyek mind az állatvilágban, mint 

a csecsemőknél, vagy a felnőtteknél is megtalálhatóak. Az első magrendszer egy 

hozzávetőleges, körülbelüli, zajos nagyságreprezentációt foglal magában. Ezen rendszer 

működését érhetjük tetten a csecsemők arány-érzékeny számdiszkriminációs képességében 

(Xu, Spelke, 2000), vagy a felnőttek arány-érzékeny becslési feladataiban (Whalen, Gallistel, 

Gelman 1999). Ezt a rendszeren analógiája a mentális számegyenes.  

A második magrendszer diszkrét egységek pontos reprezentációját végzi el. 

Csecsemők esetében a rendszer működése erősen korlátozott, egyszerre maximálisan három 

diszkrét egységet tud kezelni. De azalatt a határ alatt nem számít a mennyiségek közötti 

arányosság, csak azok összesített elemszáma. Ezért tudták a csecsemők teljesíteni Wynn 

(1992) vizsgálatának feladatait. Felnőttek esetében a szubitizáció jelenségért felelős ez a 

magrendszer, tehát a korlátozottsága megmarad, továbbra is kevés számú elem kezelését 

végzi megbízhatóan ez a rendszer. 

A szerzők szerint ez a két rendszer képezi a természetes számérzék alapját („number 

sense” Dehaene, Dehaene-Lamertz, Cohen, 1998; illetve Dehaene, 2003). Alkalmazásukkal 

gyorsan és egyszerűen oldjuk meg a hatókörükbe tartozó feladatokat, mint például analóg 

mennyiségeket összehasonlítása, nagymennyiségű diszkrét elem számosságának felbecslése, 

vagy kis elemű halmazok pontosan manipulálása. Az ember egyedfejlődése során sok olyan 
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kultúra által közvetített tudást sajátít el, melyek kitágítják a két magrendszer határait. Például 

megtanul nagy mennyiségekkel is pontos műveleteket végezni. Ehhez már más rendszerek 

közreműködése szükséges, például nyelvi kód segítségével tároljuk hosszútávú 

memóriánkban az aritmetikai tényeket. Ezekben a feladatokban azonban már korántsem gyors 

és hatékony az ember (Dehaene, 2003; Feigenson, Dehaene, Spelke, 2004). Spelke és Tsivkin 

(2001) részletesebben fejti azt az elképzelést, mi szerint a két magrendszer a nyelvi számláló 

rendszerrel együtt létrehoz egy nyelvfüggő, harmadik számreprezentációs rendszert, mely a 

magrendszerek előnyös tulajdonságait egyesíti: képes nagy számok diszkrét, pontos 

reprezentálására is. 

Hasonló elképzelés a már korábban ismertetett elsődleges (öröklött, nyelv független, 

univerzális) és másodlagos (kultúra által, formális oktatás során közvetített) képességekre 

történő felosztás (Geary, 2000).  

1.1.6. Aritmetika 

Az alapvető számtani műveletek elvégzésének modelljeit mutatom be a 

következőkben. 

1.1.6.1. Számlálási modellek 

Groen és Parkman (1972) elképzelése szerint az összeadás végrehajtását egy mentális 

számláló végzi (mental counter) végzi. A mentális számláló bármilyen értéket felvehet, majd 

az értéke egyesével növekszik, pontosan úgy, mintha egy végtelen hosszúságú abakuszon 

hajtanánk végre az összeadást. Két tagból álló összeadást ezen elmélet szerint öt féle módon 

hajthatunk végre, melyeket az különböztet meg, hogy a számláló milyen kezdeti értéket vesz 

fel. Felveheti a nulla értéket, az első vagy a második tag értékét, esetleg a nagyobbik vagy a 

kisebbik tag értékét. Feltételezésük szerint mentális számláló értékének növeléséhez mindig 

egységnyi időre van szükség, így a reakcióidők összehasonlításával eldönthető, hogy a 

vizsgálatban résztvevő személyek milyen stratégiát használnak. Például ha a személyek a 

mentális számláló értékét mindig a magasabb összeadandóra állítják be, akkor a reakcióidő 

lineárisan együtt fog változni a kisebbik összeadandó értékével (ezért azt az eljárást „MIN” 

elnevezéssel illették). Fordított esetben, ha a nagyobb összeadandó értékével növeli a 

kisebbet, akkor a reakcióidő a nagyobbik összeadandó értékével együtt fog változni lineárisan 

(MAX eljárás).  

A mentális számláló elképzelésre észrevehetően nagy hatást gyakorolt egy statisztikai 

módszer, a lineáris regresszióelemzés. Ezen mutat két változó elemei közötti kapcsolatot 
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(legyen a és b) minden esetben a következő formulával írja le: a=b*m+k. Ahol „m” a 

meredekség, „k” pedig egy konstans (Vargha, 2000). Az „a” változó jelen esetben a 

reakcióidő, a „b” változó pedig az a szempont, ami szerint sorba rendeztük az összeadási 

feladatokat, vagyis a kisebbik tag értéke, vagy összeg nagysága stb. A mentális számláló 

elképzelés tehát – leegyszerűsítve – nem tesz mást, mint a lineáris regresszióselemzés 

képletének változóihoz keres pszichológiai funkciókat. Így lesz a konstans értékéből a 

mentális egyenes beállításához szükséges idő, a meredekség mutatóból pedig a mentális 

számláló léptetésének ideje. A legjobban magyarázó modell az lesz, ahol a lineáris 

regresszióhoz tartozó korrelációs együttható (vagy más, a regresszió sikerességét mérő 

mutató) a legmagasabb. A kimutatott kapcsolat természetesen minden esetben lineáris, hiszen 

az alkalmazott eljárás lineáris kapcsolat szorosságát méri. Nem ez az egyetlen olyan elmélet, 

amelyik statisztikai módszer mutatóihoz próbál pszichológiai funkciókat, vagy egyszerűen 

csak pszichológia jelentést rendelni, a szociálpszichológia big five elmélete hasonlóan 

támaszkodik a faktoranalízis módszerére. 

Parkman és Groen (1971) vizsgálatában résztvevő személyeknek két, egyjegyű tagból 

álló összeadásokat kellett verifikálniuk. Az eredmények szerint MIN eljárás alapján alkotott 

függvény jósolja be legjobban a vizsgálat során mért reakcióidőket (a variancia 73%-át 

magyarázza), de a SUM függvény (vagyis amikor a számláló nullára áll be, és a reakcióidő a 

két tag összegével együtt nő) is meglehetősen jól teljesített (71%). Az eredmények szerint 

egyetlen tag növeléséhez a MIN eljárás szerint nagyjából 20 ms kellett, míg a SUM eljárás 

szerint csak 12 ms. A MIN eljárást támogatja az az eredmény is, mely szerint azokat az 

összeadásokat, ahol a nagyobbik tag volt elől, 12 ms-mal gyorsabban hajtották végre a 

személyek összehasonlítva azokkal, melyekben ugyanezek a számok szerepeltek, csak 

fordított sorrendben, hiszen az utóbbi esetben egy további műveletre, a megfordításra is 

szükség van. (Vagyis pl.: a 6+2, illetve a 2+6 közül az előbbit 12 ms-mal oldották meg 

gyorsabban.) A személyek gyorsabban válaszoltak továbbá akkor, ha a tagok összege 

megegyezett a kiírt eredménnyel, mint amikor azok eltértek. Vagyis gyorsabban adtak igen 

választ, mint nemet. A különbség 75 ms volt (Parkman és Groen, 1971). Óvódás korú 

gyerekek intenzív tréning hatására szintén elsajátíthatják a MIN eljárást (Groen, Resnik, 

1977). Első osztályos gyerekek válaszmintázatára is a MIN függvény illik a legjobban (80%-

nyi megmagyarázott varianciával), a SUM azonban nagyon rossz magyarázó erővel bír 

(11%). A gyerekek esetében minden egyes hozzáadandó 400 ms-mal növelte a válaszadáshoz 

szükséges időt. A felnőttek eredményeit újraértelmezve maguk a szerzők is megkérdőjelezik, 
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hogy valóban a mentális számláló modell alapján oldanák meg a felnőttek a feladatokat, mivel 

a leggyorsabb néma számlálás is 150 ms-ot vesz igényben felnőttek esetén. Tehát vagy 

valamilyen rendkívül gyors mechanizmussal működik a mentális számláló, vagy más módon 

(is) működhet, mint például a hosszútávú memóriára támaszkodva, közvetlenül előhívva az 

eredményeket. A szerzők elképzelése szerint az előhívási hiba esetén lépne működésbe a 

lassabb, mentális számlálón alapuló eljárás. A követlen előhívás lehetőségét valószínűsíti 

továbbá, hogy azokat az összeadásokat, melyekben a két tag megegyezik nagyon gyorsan, és 

a tagok nagyságától nem befolyásolva végezték el a kísérleti személyek (számazonossági 

hatás) (Groen, Parkman 1972). 

Parkman (1972) eredményei szerint a szorzási műveletek reakcióidői nagyon 

hasonlóan alakulnak, mint az összeadás során mért értékek. Szorzás esetén is a kisebbik tag 

értékével együtt nő lineárisan az elvégzéshez szükséges idő. A két művelet közötti különbség, 

hogy a megegyező tagokkal végzett összeadás a számok nagyságától függetlenül nagyjából 

ugyanannyi ideig tart, addig a szorzás esetén a tagok ez nem igaz. Noha a mindekét esetben 

gyorsabb megegyező tagokkal végezni a műveletet, mint eltérőekkel. Miller, Perlmutter és 

Keating (1984) szerint az azonos számokkal végzett összeadás közben is tovább tart 

megoldani a nagyobb tagokkal végzett műveletet.  

Woods, Resnik és Groen (1975) az összeadási algoritmushoz hasonló megoldási 

módokat dolgozott ki a kivonási műveletre is. Második és negyedik osztályos gyerekekkel 

végezett vizsgálatok eredményei szerint a reakcióidőket egy stratégia választó modell 

magyarázza a legjobban. Vagy a kisebbítendőtől számlálnak lefelé egyesével a kivonandónak 

megfelelő alkalommal, vagy a kivonandót növelik a különbséggel. A stratégia választás alapja 

a gazdaságosság, azt hajtják végre, amelyik kevesebb lépésből megoldható. A negyedik 

osztályosoknál már rövidebb az egyes lépésekhez szükséges idő, és több gyereknél bizonyult 

jobb magyarázó erejűnek a stratégia választó modell, mint a másodikasoknál. 

1.1.6.2. Hálózatos modellek 

Ashcraft és Battaglia (1978) szerint az összeadások során a válaszadáshoz szükséges 

idő a tagok összegének négyzetéből jósolható be a legmegfelelőbben. Az eredményeket 

elemezve azt találták, hogy ismételten adva ugyanazt a feladatot a válaszidő lerövidül. Ezt a 

jelenséget a mentális számláló modellje önmagában nem képes magyarázni. A szerzők szerint 

a feladatmegoldás elsősorban a memóriából történő előhíváson alapul, nem pedig az 

eredmény algoritmusokkal történő kiszámításán. A hálózatos memória modellt alkottak meg. 

Az analógia szerint az egyszerű összeadások eredményei egy négyzetrács szerű táblázatban 
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tárolódnak, aminek két tengelyén a számjegyek helyezkednek el növekvő sorrendben. Egy 

összeadási feladat végrehajtása az analógia szerint azt jelenti, hogy a személy megkeresi a két 

tagnak megfelelő sort és oszlopot, majd a metszéspontból kiolvassa az eredményt. A 

nagysághatás azért jelentkezik, mert egyre távolabb kell haladni a táblázatban. A reakció idők 

exponenciális növekedését azzal magyarázza, hogy a táblázatban tengelyein a számok nem 

lineáris, hanem logaritmikus rendben helyezkednek el, vagy pedig a tengelyek (ezzel együtt a 

sorok és az oszlopok) nem ortogonálisak. A modell a szorzási művelet esetében is hasonlóan 

működik (Stazyk, Ashcraft, Hamman, 1982). 

A nagysághatás alternatív magyarázata lehet, hogy a gyakrabban használt párosítások 

közötti kapcsolat megerősödik. Mivel a kisebb számokkal végzett műveleteket hamarabb 

tanuljuk meg és gyakrabban is használjuk, ezért gyorsabban is hívjuk elő az eredményüket 

(Dehaene, 2003). Az elképzelést támogatja egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat. A Kínai 

matematika könyvekben a nagyobb számokkal végzett összeadási példák egyre gyakrabban 

fordulnak elő, ahogyan a gyerek előrehalad a tanulmányaival, szemben az Egyesül 

Államokkal, ahol a kis számokkal végzett példák vannak többségben. A nagysághatás – 

vagyis az a hatás, hogy a kisebb számokkal végzett (egyjegyű összeadási) feladatokat 

könnyebb elvégezni, mint a nagyobb számokkal – megjelenik az amerikai óvodásoknál, 

kisiskolásoknál, és felnőtteknél is. Szintén megjelenik a kínai óvodásoknál és elsősöknél, de 

eltűnik a második tanév végére, sőt a harmadik évben egyenesen megfordul. A felnőtt 

kínaiaknál újra nagysághatás mérhető (Geary, 1996). 

Ashcraft és Battaglia (1978) vizsgálatának reakcióidő elemzései során azt találták 

továbbá, hogy bizonyos összeadás-eredmény párok esetében kiugróan lelassult a verifikáció. 

Ilyen pár volt például a 7+1=6. Vagyis azokról a párokról van szó, ahol az eredmény helyes 

lenne, ha más műveleti jel szerepelne a tagok között.  Ezt a jelenséget a memória hálózatban 

fellépő interferenciával magyarázták a szerzők (Ashcraft és Battaglia, 1978 és Stazyk, 

Ashcraft, Hamman, 1982). Hasonló asszociációs hibákat talált Winkelman és Schmidt (1974) 

is. Eredményeik szerint azoknak az összeadási egyenleteknek a verifikálása, ahol a kiírt 

eredmény a tagok szorzatával egyenlő átlagosan 60 ms-mal tovább tart, mint azoké, ahol ilyen 

összefüggés nincs az eredmény és a tagok között. 

Campbell és Graham (1985) hálózatos memória modellje azzal egészíti ki a fenti 

elképzelést, hogy a memóriahálózatban számtani műveletek, operandusok és eredmények 

között sűrű verbális és vizuális asszociációs kapcsolatokat tételez fel. Egy feladat 

feldolgozásakor az asszociációk alapján lehetséges válaszok egész halmaza aktiválódik. Ezek 
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az asszociatív kapcsolatok magyarázzák a szorzások kapcsán megjelenő tábla hibákat. A tábla 

hiba kifejezés azt jelenti, hogy a szorzások végrehajtásakor megjelenő rossz válaszok 

korántsem véletlenszerű eloszlást mutatnak. Legtöbbször (az esetek kb.: 80%-ában) 

ugyanarról a szorzótábláról kerülnek ki a rossz válaszok, amit az operandusok kijelölnek, 

kisebb részben pedig másik szorzótábláról származó eredmények jelennek meg. Képes 

magyarázni azt a jellemző hibát is, amikor másik műveletet hajt végre a személy, vagy 

hasonló hangalakú vagy hasonló számjegyű számmal hajtja végre a műveletet. Graham és 

Campbell (1992) harmadikos és negyedikes gyereknek tanított betűkből álló, matematikai 

tényekhez hasonló szabályrendszert (pl: E, E = j). A nyelv alapú rendszer felidézése során 

hasonló hibák jelentek meg, mint a matematikai feladatok végzése közben. Megfigyelhető 

volt (szám)azonossági hatás, a tábla hibák, ebben az esetben is erősen összekapcsolódott a 

reakcióidő és a hibák száma, a később tanult példák esetében a rosszabb felidézési 

teljesítmény, valamint az egyszerű, legtöbbször helyesen megválaszolt példák eredményei 

alkották a rossz válaszok legnagyobb számát is. Vagyis ezek a hatások a számosságtól 

függetlenül is léteznek, ezért a legvalószínűbb magyarázatuk a nyelvi felidézés közben fellépő 

interferenciahatások. 

Dehaene és munkatársai (1999; illetve Spelke és Tsivkin, 2001) angol-orosz 

kétnyelvűekkel folytattak vizsgálatokat. Összeadási feladatokat gyakoroltattak a 

résztvevőkkel, kétféle instrukció alapján. Egyike esetben arra kérve őket, hogy számolják ki 

az eredményt, másikban pedig arra, hogy becsüljék meg azt. Az teljesítmény mindkét 

feladatban javult a gyakorlás hatására. A pontos számolási feltételben specifikus hatású volt a 

gyakorlás, mivel az ismételten megoldott feladatokban mért teljesítmény volt magasabb. A 

becslési feladatokban ezzel szemben általános teljesítményemelkedés volt megfigyelhető, 

vagyis a javulás függetlenül volt attól, hogy a konkrét feladatot gyakorolták-e vagy sem. 

Amikor nem a tanítás nyelvén tesztelték a résztvevőket, akkor a számolás feladatban 

jelentősen romlott a teljesítmény, míg a becslések alkalmazása során a teljesítmény nem 

változott. Mindebből arra következtetnek, hogy a pontos számolást igénylő feladtok nyelvi 

rendszer közreműködésével, valósulnak meg. A becslésen alapuló stratégia ezzel szemben 

nyelvfüggetlen, analóg nagyságreprezentáció segítségével zajlik. Az eredmények értelmezése 

a korábban ismertetett hármas kódolási modell (Dehaene, 1992) segítségével történik.  

1.1.6.3. Stratégiaválasztás 

A hálózatos modelleknek természetesen megvan a maga korlátja. A legtöbb ember 

nem valószínű hogy minden lehetséges szám és művelet kombinációját a képes előhívni az 
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emlékezetéből. Widaman és munkatársai (1989 illetve Geary és Widaman (1992)) 

meglehetősen bonyolult algoritmus folyamatábrát alkottak, mely szerint egy összeadási 

feladat megoldható, számolva minden lehetséges alfolyamattal. Az elképzelés szerint két 

egyjegyű számmal végzett összeadási művelet eredményét a memóriából hívjuk elő 

közvetlenül. Ha több mint két számjegyet kell összeadni, akkor első lépésként átvizsgálja a 

műveletben szereplő számok halmazát. A két legnagyobb szám összegét hívja elő az 

emlékezetből, amit a munkamemóriában tárol. A tárolt összeget aztán egyesével növeli a 

legkisebb tag (esetleg tagok) értékével. A döntéshozás és válaszadás a végső szakasz. 

Amennyiben több jegyű számokat kell összeadni, akkor ugyanezen lépések játszódnak le 

többször, azzal a különbséggel, hogy kezelni kell a maradékokat is. 

Egy másik korlát az előhívási modellek előtt, hogy nem az emlékekkel a fejünkben 

születünk. Vagyis a hálózatot fel kell töltenünk adatokkal. A gyerekek kezdetben a 

feladatokat számlálással oldják meg, az ujjaik segítségül hívásával vagy anélkül. A gyakorlás 

következtében kialakulnak az eredményekre vonatkozó emléknyomok és már nem kell 

minden alkalommal kiszámlálni az eredményt. A korábban elsajátított stratégiák az 

eredményekre vonatkozó emléknyomok kiépülése után sem tűnnek el, megmaradnak, mint 

tartalék, avagy támogató stratégiák. Az előhívás kudarca, vagy az előhívott eredménnyel 

szembeni kétely esetén kerülnek alkalmazásra a tartalék stratégiák. Ide tartozik a számlálás 

(ujjakon, vagy azok nélkül) és a felbontás. Ez utóbbi a feladatban szereplő számok 

kisebbekkel történő helyettesítését, és azokon elvégzett műveletet jelenti, pl: 8+5 helyett az 

5+5+3 feladat megoldása (Siegler, 1988).  

Egyéni különbségek is befolyásolják, hogy a 4 és 6 év közötti gyerekek mennyire 

hagyatkoznak előhívásra, illetve a számlálásra. A tökéletességre törekvő gyerekek elsősorban 

a számlálásra hagyatkoznak, de ha az előhívásra, akkor az szinte midig helyes. A jól teljesítő 

gyerekek sokszor hagyatkoznak az előhívásra, ami azonban néha nem hoz megfelelő 

eredményt. Az előhívást náluk jól egészíti ki a számlálás. A nem jól teljesítő gyerekek szintén 

az előhívásra támaszkodnak elsősorban, ám sokkal többet hibáznak közben, mint az első két 

csoport (Siegler, 1988). Siegler nevéhez fűződik az adaptív stratégia választás modellje 

(ASCM – adaptive strategy choice model). Ezen elképzelés az eddigiekhez képest még egy 

további változóval operál, a stratégia hatékonyságára vonatkozó (meta)tudással, mely 

tartalmazza, hogy az adott eljárás végrehajtása milyen erőforrásokat igényel (idő, erőfeszítés), 

illetve várhatóan milyen eredményre vezet. Az egyéni tapasztalatok nagymértékben képesek 

befolyásolni az alternatív eljárások közötti választást (Siegler és Shipley, 1995). Egy 
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számlálási feladatban a legadekvátabb, legadaptívabb stratégia az lenne, amit a jól teljesítők 

követnek. Vagyis elsősorban az előhívásra támaszkodni, s számlálásra váltani, ha az kudarcot 

vall. (Siegler, 1988). Geary (1989) eredményei szerint ezen adaptív stratégia alkalmazása a 

téri feladatokban mutatott jó teljesítménnyel korrelál. Torbeyns, Verschaffel, Ghesquiere 

(2004) másodikos és harmadikas gyerekek stratégiaválasztását elemezve szintén arra a 

következetésre jutott, hogy a gyerekek ugyanazon megoldási stratégiák birtokában vannak. A 

matematika terén eredményesek azért jobbak, mert adekvátabban választanak stratégiát, 

gyorsabban és pontosabban hajtják azokat végre. Úgy vélik, hogy a gyengébben teljesítőket 

lemaradás jellemzi, nem valamilyen egyéb képesség, készség hiánya. Érdekes módon 

következtetésüket arra alapozzák, hogy a másodikas, matematikában eredményes és a 

hozzájuk matematikai teljesítményben illesztett csoport stratégiaválasztása ugyanolyan volt. 

Vagyis az implicit előfeltevéssel élnek, hogy a következő évre a most gyenge másodikosok 

elérik a most erős másodikosok szintjét a matematikai teszteken. 

Felnőttek esetében egyéni különbségek mellett kulturális hatások is befolyásolják, 

hogy mennyire támaszkodunk az előhívási, illetve számlálási stratégiára. Campbell és Xue 

(2001) vizsgálata során három csoportba sorolták a résztvevő személyeket: nem ázsiai 

kanadaiak; ázsiai Kanadaiak, akik minden iskolájukat Kanadában végezték; illetve 

középiskoláig Ázsiában tanult, egyetemre Kanadába járók csoportja. A feladatok között 

szerepeltek összetett matematikai feladatok, melyek három (egy vagy kétjegyű) szám 

összeadását, kétjegyű számok osztását, illetve kivonás eredményének szorzását jelentette. 

Emellett egyszerű matematikai műveleteket is végrehajtottak a vizsgálat során, ami két, 

egyjegyű számmal végzett alapművelet jelentetett. Minden egyszerű művelet elvégzése után 

önbeszámolós módszerrel mérték a megoldás során alkalmazott stratégiát, négy kategória 

segítségével: emlékezetből előhívás, számlálás, felbontás és egyéb. A kínai iskolába járok 

jobban teljesítettek a komplex feladatok során, mint a két másik csoport. Az egyszerű 

műveletek során a két ázsiai csoport teljesítménye megegyezett, a nem ázsiai csoport 

eredményei elmaradtak tőlük. A nem ázsiai kanadaiak az egyszerű feladatok megoldása során 

rosszabbul hívják elő az aritmetikai tényeket, s kevésbé is támaszkodnak erre a stratégiára, 

gyakrabban használják a procedurális eljárásokat, mint az ázsiaiak. A két ázsiai csoport 

hasonló teljesítménye arra hívja fel a figyelmet, hogy az ázsiai országok diákjainak sok 

kísérlet során bemutatott kiugró matematikai teljesítménye nem feltétlenül (csak) az iskolai 

oktatás következménye. Hiszen a Kanadában iskolába járok is hasonlóan jól teljesítettek az 

elemi műveletek terén. Feltételezhető, hogy az iskolán kívüli kulturális hatások (mint például 
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a család értékrendje, teljesítmény támogatása, elismerése) is fontos szerepet játszanak a 

matematikában sikeres országok diákjainak eredményeiben. Az egyes művelet típusokat 

összehasonlítva elmondható, hogy a szorzást legtöbbször, szinte kizárólagosan előhívással 

oldották meg a résztvevők. Az ázsiaiak az összeadásokat is leginkább (93%) előhívási 

stratégiát alkalmazva teljesítették, a nem ázsiaiak kevésbé (76%) támaszkodtak erre a 

megoldási módra, különösen nagyobb számok esetén (ami ebben az esetben azt jelentettek, 

hogy a tagok szorzata nagyobb, mint 26), ahol 64%-ban használták. Az osztás és a kivonás 

esetében kisebb volt a közvetlen előhívás aránya (70% alatti az ázsiaiaknál, illetve 60% alatti 

a nem ázsiaiak esetében). Campbell és Xue (2001) vizsgálatainak egyik legfontosabb 

eredménye, hogy felnőttek esetében sem kizárólagos a tényelőhívási stratégia, még az 

egyjegyű számok összeadásakor sem. Az alkalmazott stratégiát pedig nagyban befolyásolják a 

személy korábbi tapasztalatai, hatással van rá a formális oktatás éppúgy, mint az iskolán 

kívüli kulturális hatások. LeFevre (és mtsai, 1996) eredményei szerint az egyszerű szorzások 

mintegy 80%-át oldják meg közvetlen előhívással kanadai egyetemi diákok, a többi esetben 

szabályokat (pl: bármely számot nullával szorozva egyet kapunk), helyettesítő összeadást, 

számsorokat, vagy felbontást alkalmaztak. Követlen elhívással azonban gyorsabb választ 

adtak a személyek. Az alkalmazott stratégia generációról-generációra is változhat, Geary, 

Frensch és Wiley (1993) szerint az idősebb amerikai korosztály nagyobb arányban használ 

emlékezeti előhívási stratégiát, mint a fiatalabbak; kivonás végzése közben éppúgy, mint 

összeadások (Geary és Wiley, 1991) közben. 

Baroody (1983, 1984, 1994 illetve 1999) elképzelése szerint az emlékezetből történő 

tényelőhívásnál gazdaságosabb a procedurális szabályok megtanulása és alkalmazása. 

Procedurális szabályok alkalmazását jóval tágabban értelmezi, mint a számlálás és az 

átalakítás. Ide sorol heurisztikákat (minden szám nullával való szorzata nulla, egyel való 

szorzata önmaga), becsléseket és következtetéseket. Elképzelés szerint feladat megoldási 

sémákat sajátítunk el, az oktatás vagy gyakorlás során. A sémák egyre bonyolultabbak és 

összetettebbek lesznek a tapasztalatok bővülésével. A gyakran alkalmazott megoldási módok 

automatikussá válnak, majd bonyolultabb sémák alkotórészei lesznek. A szerző szerint a 

sémákra és automatikussá vált procedurális szabályokra alapozott feladatmegoldás kognitív 

gazdaságosság jellemzi a feladat és a helyes megoldás között kialakuló asszociáció erősségére 

építő elképzeléssel szemben. Mindamellett Baroody elképzelése sem tagadja, hogy a 

asszociációs emlékezetben tárolt aritmetikai tények létét, de a felhasználásuk és 

alkalmazásukat sokkal rugalmasabban, megoldási sémák által vezérelten képzeli el. Emellett 
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kétségbe vonja, hogy az alkalmazott stratégia felderítésére szolgáló eszközök valóban képesek 

lennénk helyesen azonosítani a megoldási utat. 

Az előhívási stratégia még intenzív gyakorlás eredményképpen sem válik 

kizárólagossá. Imbo és Vandierendonck (2008) vizsgálatában résztvevők több gyakorlási 

perióduson keresztül oldhattak meg egyszerű (két, egyjegyű tagból álló) összeadási és 

szorzási feladatokat. Az alkalmazott stratégiát ebben az esetben is önbeszámolós módszerrel 

mérték. A gyakorlás hatására nőtt az előhívások száma, és ezzel együtt csökkent a számlálási 

és az átalakítási stratégia aránya, a szerzők mégis azt a következtetést vonták le, hogy a 

stratégiaválasztás meglehetősen rigid, csak kis mértékben változik a gyakorlással. A 

megoldási módok rigidsége ugyan összhangban van Baroody (1994) fent említett 

elképzelésével, Imbo és Vandierendonck (2008) mégis kizárják, hogy a résztvevők alapvetően 

megoldási sémák segítségével oldanák meg a feladatot, mert a sémák működése nagyobb 

munkamemória terheléssel jár, mint az egyszerű tényelőhívás. Ugyanakkor megjegyzik, hogy 

amennyiben egy procedurális megoldási módot többször alkalmaz egy személy, akkor az 

nagyon gyorssá és hatékonnyá válik, mint pl: 9*7=10*7-7, ami egy nagyon általános 

megoldási sémája a kilences szorzótáblának. Az eredményeik is alátámasztják, hogy a 

gyakorlással sokat javul a megoldások sebessége. A gyakorlás hatására történő stratégiaváltás 

kérdéskörében inkább Lefavre és munkatársainak (1996) nézetét támogatják, aki szerint 

asszociációk nem csak a feladat és a megoldása között alakul ki, hanem a feladat és megoldási 

módja között is. Ha ez előbbi kapcsolat erősebb, akkor régi megoldási mód akkor is lefut, ha 

az eredmény előhívható lenne az emlékezetből is. A nagysághatás ( : nagyobb számokkal 

végzett műveletet tovább tart elvégezni) nem tűnik el az intenzív gyakorlás hatására sem.  

Módszertani szempontból érdekes, hogy mennyire megbízható az önbeszámolón 

alapuló stratégia elemzés. Kirk és Ashcraft (2001) megkérdőjelezi a módszer hasznosságát. 

Roussel, Fayol és Barrouillet (2002) nem önbeszámolós módszert, hanem az előfeszítés 

jelenségét használták az alkalmazott stratégia vizsgálatára. Az összeadás esetén nagyobb 

előfeszítő hatása volt a műveleti jelnek, mint a szorzás esetében. Amiből arra következtetnek, 

hogy procedurális folyamatok nagyobb szerepet játszanak az összeadás, mint a szorzás 

végzése közben. Ez utóbbi műveletnél szinte semmilyen előfeszítő hatást nem találtak, amit a 

deklaratív emlékezetre való támaszkodás jeleként értelmeztek.  

Dehaene és munkatársainak (1999; illetve Spelke és Tsivkin, 2001) kétnyelvűekkel 

folytatott, korábban már említett vizsgálatának eredményei az alkalmazott stratégiára is 

engednek következtetni. A gyakorlási periódusban a kétnyelvű kísérleti személyek 
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típusonként 12, konkrét összeadási feladat oldottak meg ismételten. A pontos számolási 

feltételben a teljesítmény javulás csak a gyakorolt feladatokon és a tréning nyelvén 

érvényesült, vagyis a fejlődés nem általánosítható és a másik nyelvre nem átvihető. Ezek az 

eredmények valószínűtlenné teszik, hogy a résztvevők procedurális stratégiával oldották 

volna meg a feladatot, helyette minden bizonnyal nyelvi rendszer segítségével működő, 

közvetlen előhívási stratégiára támaszkodtak, s a gyakorlás során ez vált egyre 

eredményesebbé. Fontos kiemelni, hogy az ingeranyag összeállítása is olyan volt, ami inkább 

támogatta a nyelvi kódolást, mint a procedurális végrehajtást. Az összeadások során ugyanis 

ez egyik összeadandó értéke nem változott, pl.: mindig 54-hez kellett hozzáadni egy-egy 

számot a lehetséges 12-ből, vagyis szorzótáblaszerű feladatot állítottak össze. A becslési 

feladatban jelentkező gyakorlási hatás ezzel szemben generális, hasonló feladatokon és másik 

nyelven ugyanúgy érvényesül. Vagyis a szerzők szerint a becslés nem nyelvi rendszer 

alkalmazásával, hanem az analóg nagyságreprezentáció működésével valósul meg. A 

vizsgálat nem tud választ adni arra, hogy milyen rendszer támogatásával valósulnak meg a 

procedurális stratégiák.  A hármas kódolási modell (Dehaene, 1992) szerint ezt a feladatot a 

vizuális reprezentáció látná el. 

Lee és Kang (2002) kettős feladat helyzetet használva azt találta, hogy a szorzási 

feladatban mutatott teljesítmény a párhuzamos fonológiai terhelés hatására leromlott, míg 

hasonló változás kivonás alatt nem volt megfigyelhető. A számolási műveletekkel együtt 

végzett téri-vizuális feladat hatása azonban éppen fordított volt, a kivonási feladatban mutatott 

teljesítményt rontotta, a szorzási eredményességet azonban nem. A szerzők értelmezése 

szerint az eredmények azt jelzik, hogy a munkamemória alrendszerei különböző mértékben 

támogatják az eltérő műveletek végrehajtását, a szorzás erőteljesebben támaszkodik a 

fonológiai hurokra, míg a kivonás inkább a téri-vizuális vázlattömbre.  

Dehaene és Cohen (1995) modellje a számolási műveleteket komplexitás alapján négy 

csoportba sorolja. A legegyszerűbb műveletek eredményei a hosszútávú memóriából könnyen 

és pontosan előhívhatóak, akár anélkül, hogy szemantikai tudás aktiválódna, vagy 

rendelkezésre állna. A komplexebb feladatok esetén a megoldás előhívása a hosszútávú 

emlékezetből már nem automatikus, vagy nem tökéletes. Ilyen feladatok megoldása során 

támaszkodik a személy támogató stratégiákra, melyeket Dehaene és Cohen elaborációs 

megoldási stratégiáknak nevezi. Ezek a stratégiák a számok jelentésének mély ismeretét 

tételezik fel, ez a megoldási mód nem képzelhető el az analóg nagyságreprezentáció 

aktiválódása nélkül. Az elaborációs stratégiának gyakran része, hogy olyan egyszerűbb 
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feladatokra vezeti vissza a problémát, melyek a korábbi komplexitási szintre tartoznak, így a 

helyes megoldásuk könnyen előhívható. Ilyen esetben a szerzők szerint az analóg 

reprezentáció az előhívás előtt és után is aktiválódik. Elaborációs stratégiák alkalmazásával 

hamar kizárhatóak a nyilvánvalóan rossz megoldások (pl: 5+6=30), ami jelentősen 

felgyorsíthatja a feladatok megoldását. A harmadik komplexitási szint már a munkamemória 

bevonását is igényli, mely olyan feladatokat valósít meg, mint a részeredmények 

fejbentartása, a feladat szempontjából lényeges, akusztikusan kapott információ tárolása, vagy 

a helyiértékek helyes téri elrendezése. A negyedik komplexitási szint tervezési és kontroll 

folyamatokat igényel. Ide tartoznak a többjegyű számokkal végzett műveletek. Ilyen feladatok 

megoldásához szükséges a megfelelő megoldási mód kiválasztása, a részfolyamatok 

ellenőrzése és szükség esetén korrigálása. Ezek a részfolyamatok gyakorlással automatikussá 

válnak. Ennek ellenére sok felnőtt használ például a kivonási vagy osztási problémák 

megoldására próbálgatásos megoldási módszert (trial-error).  

1.2. Elektrofiziológiai eredmények  

1.2.1. Intrakortikális elvezetések 

Thompson és munkatársai (1970) macskákon végzett egysejt vizsgálatok közben olyan 

sejteket talált, melyek szelektíven reagáltak ingerek számosságára. A megjelenő válasz 

független volt az inger modalitásától, intenzitásától és a két inger között eltelt időtől. Az 

egyes „számoló sejtek” (counting cells) – ahogyan a számérzékeny sejteket a szerzők 

elnevezték – egy meghatározott számosságra érzékenyek, vagyis akkor tüzelnek a 

legintenzívebben, ha az érzékenységüknek megfelelő számú inger jelenik meg. A sejtek akkor 

is tüzelnek, ha nem a pontosan a preferált mennyiségű inger jelenik meg. A sejtek együttes 

aktivitásmintázata felel meg legjobban az ingerek számának. A kutatóknak a kettes, ötös, 

hatos (két darab sejt) és hetes számra érzékeny sejteket sikerült azonosítania. Mindegyik sejt a 

parietális asszociációs kéregben helyezkedett el. Mivel az 500 vizsgált sejtből 5 sejt volt 

érzékeny a számosságra, az asszociációs kéreg sejtjeinek 1%-áról tételeznek fel hasonló 

tulajdonságot. Mindössze 8 napos cicákon esetében is találtak hasonló sejteket, ilyen fiatal 

állat esetében még nem teljesen specifikusan működtek a sejtek, így az eredmények 

statisztikai elemzése során nem bizonyultak szignifikánsnak az eredmények. 

Sawamura, Shima és Tanji (2002) számérzékeny sejteket találtak majmok agyában 

olyan motoros feladatok végrehajtás közben, mely sikeres végrehajtása a megtett mozgások 

számolását igényelte. Az elvezetések az állatok bal féltekei superior és inferior parietális 
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lebenyéből történtek, a superior parietális lebenyben – azon belül is az intraperietális sulcus 

környékén – találtak több számérzékeny sejtet. A feladatok végzése során összesen 389 sejt 

mutatott aktivitást, melyek közül 131 (34%) bizonyult érzékenynek a számosságra. 

Nieder, Freedman és Miller (2002; illetve Nieder és Miller, 2003) szintén majmokkal 

végzett egysejtes vizsgálatot. Az állatok prefrontális kérgéből (PFC) és inferior parietális 

lebenyéből (IPL) vezettek el aktivitást. Az állatok feladata ingerhalmazok összehasonlítása 

volt számosság dimenzió mentén, amit nagyon jól meg is tanultak. Az ingerkészlet 

szisztematikus összeállításával kizárták annak lehetőségét, hogy az állatok valamilyen másik 

dimenzióra (összterület, alak, elrendezés, sűrűség, stb.) reagáltak volna. A feladat 

végrehajtása közben a PFC területen vizsgált 352 sejt harmadának aktivitása változott együtt a 

számosság dimenzióval, az inferior parietális területen ez az érték 7% volt. Mindegy egyes 

sejtnek volt egy preferált értéke, melyre a legnagyobb aktivitást mutatta. Az aktivitás annál 

jobban csökkent, minél jobban eltért az inger számossága a sejt preferált értéktől. A sejtek 

együttes tüzelési mintázatát sávszűrőként értelmezik a szerzők, mely kijelöli a külvilági 

ingerek számosságának lehetséges tartományát. Ha két külvilági ingerhalmaz számossága 

közelít egymáshoz, akkor a rájuk vonatkozó sávszűrők is közelítenek egymáshoz, illetve 

átfedésbe kerülnek, így a közöttük történő diszkrimináció is egyre nehezebb lesz. Mindez a 

numerikus távolsági hatás neuronális alapját képezi. Az egyes sejtek tüzelési mintázata a 

preferált értéktől távolodva Gauss görbét követően változott, amennyiben az ingerek 

számosságát megjelenítő tengely beosztása logaritmikus volt, illetve lineáris tengelyen 

ábrázolva mindezt: minél kisebb egy sejt preferált értéke, annál kisebb arányú aktivitással 

válaszol a preferált értéktől ugyanannyival eltérő mennyiségekre. Mindez azt is jelenti, hogy a 

sávszűrő pontatlansága, avagy áteresztett tartomány együtt nő az ingerek számosságával. Az 

egyes sejtek is, de a sejtek együttese is egyre pontatlanabbul diszkriminálnak a nagyobb 

mennyiségek között. Ez a numerikus nagysághatás neuronális alapját jelentheti. A sejtek 

számérzékenysége melletti további bizonyíték, hogy a megfelelő sejtek aktivitása magasabb 

volt azokban a próbákban, amikor az állat helyesen válaszolt, mint azokban, melyekben 

hibázott.  

Dehaene (2002) foglalja össze a fent bemutatott eredményeket és veti őket össze a 

kognitív pszichológiai modellekkel. Az egysejtes vizsgálatok eredményei nem támogatják azt 

az elképzelést, hogy a kis számokat (1, 2 és 3) elkülönült mechanizmus dolgozná fel. A 

bemutatott vizsgálatok adataiban nem látni különbséget a vizsgált mennyiségek (<6 vagy <8 

alatti) tartományán belül a számok észlelésében, feldolgozásában. A számok feldolgozása a 
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vizsgálatokban nagyon gyors volt, 120 ms-mal az inger megjelenése után már aktiválódtak a 

sejtek. Ez a megfigyelés nem támogatja azt az elképzelést, hogy a mennyiségek feldolgozása 

sorosan, egymást követve történne, mint például a gyűjtőedény metafora szerint (Gallistel, 

Gelman, 2000). A sejtek tüzelési görbéje azokat a nézeteket támogatja, melyek szerint a 

mentális számegyenesen a számok logarimikus rendben jelennek meg. 

Nieder és Miller (2004) megismételték korábbi (Nieder, Freedman és Miller, 2002; 

illetve Nieder és Miller, 2003) vizsgálatukat, ezúttal nagy hangsúlyt fektetve a prefrontális és 

az inferior parietális lebenyben mérhető aktivitás összehasonlítására. A számosság érzékeny 

sejtek eloszlását tekintve megismételték korábbi eredményeiket. A különböző lokalizációjú 

sejtek válaszkarakterisztikáját összehasonlítva arra jutottak, hogy az inferior parietális 

területen található sejtek hamarabb válaszolnak a számosságra, mint a prefrontális kéreg 

sejtjei. Ezért az IPS területnek tulajdonítanak elsődleges szerepet a számosság 

feldolgozásában, itt történne meg ezen információ kinyerése, ami aztán – követetten vagy 

közvetlenül – a PFC területére továbbítódik. A prefrontális kéregben található nagyobb számú 

számérzékeny sejt a reprezentáció kiteljesedésében, kiszélesedésében játszik szerepet. Ezen a 

területen feladat végzése alatt is fennmarad az aktivitás (munkamemória funkció). Nieder 

(2004) az egysejt vizsgálatok alapján arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyes terülteken, pl az 

intraparietálsi sulcus területén található számérzékeny sejtek száma 10-20 % körüli. Ami azt 

jelenti, hogy a sejtek 80-90%-a valamilyen más funkciót lát el. Ezért a számérzékeny sejtek 

működését az fMRI készülékek által mért vérátáramlás nem biztos, hogy megbízhatóan jelzi, 

hiszen a terület sejtjeinek döntő többsége valami egészen másra reagál.  

1.2.2. Műveleti hatások 

Iguchi és Hashimoto (2000) eseményhez kötött agyi potenciál módszer alkalmazásával 

vizsgálták a mentális aritmetika folyamatát. Három feladatot alkalmaztak: 1) a képernyőn 

megjelenő egyjegyű számok kumulatív összeadása, 2) számjegyek összeszámlálása illetve 3) 

jelentés nélküli „jelek” (piktorgrammok) összeszámlálása. Eredményeik szerint az EKP-ok 

korai szakaszának változása (0-270 ms) az ingerek fizikai azonosításával járt együtt. Ezen 

időtartam alatt megjelenő N120-P180-N220 hullám komplex a számjegy mintázatokra 

érzékeny idegsejt csoportok korai aktivációját jelzi. Az ezt követő szakaszban megjelenő 

késői pozitív komponens, a P300 viszont a számjegyek jelentésének feldolgozásához köthető, 

mivel a frontális és temporális területek felett megnőtt az amplitúdója számjegyek 

prezentálása esetén (első és második feladat szemben a harmadikkal). Az összeadás folyamata 
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az egész skalpra kiterjedő, 400-820 ms közötti, lassú pozitív potenciál megjelenésével jár 

együtt. Térbeli eloszlás alapján két részre bontják a lassú hullámú változást, egy korábbi, 

elsősorban baloldali parietális, centrális és temporális és egy elkülönülő, kétoldali frontális 

szakaszra. Magát a számolási folyamat kapcsolják az előbbi szakaszhoz, míg az eredmény 

fejbentartását (amire a kumulatív összeadás miatt van szükség) az utóbbi, frontális részhez.  

Pauli és munkatársai (1994) két, egyjegyű számmal végzett szorzási művelet alatt 

elvezetett EKP-t elemezték. Azt találták, hogy a művelet végrehajtását késői, pozitív lassú 

hullám megjelenése kíséri, majd a válaszadást megelőzően egy negatív hullámösszetevő 

jelenik meg. Vizsgálataik során összehasonlítottak különböző nehézségű (kisebb, illetve 

nagyobb számokkal végzett) feladatokat, illetve vizsgálták a gyakorlás hatását. A nehezebb 

feladatok alatt a késői, lassú pozitív hullám tovább volt mérhető és a válaszadás előtti 

negativitás amplitúdója is nagyobb volt. Gyakorlás hatására a pozitív hullám időtartama 

lerövidült (vagyis hamarabb szűnt meg), a válaszadás előtti negatív komponens csökkent, 

vagy eltűnt. A feladatok gyakorlása során a pozitivitás skalpeloszlása is megváltozott, 

maximuma a frontális-centrális területekről a centrális-parietális régióra tevődött át. A korábbi 

részek során áttekintettük azon adatokat, melyek szerint a szorzási műveletek megoldása 

során a közvetlen előhívási stratégia a leggyakrabban alkalmazott megoldási mód (pl: 

Campbell és Xue, 2001; LeFevre és mtsai, 1996). Korábbi vizsgálatok (pl.: Imbo és 

Vandierendonck, 2008) és elméletek (Ashcraft és Battaglia, 1978; Siegler és Shipley, 1995) 

alapján a gyakorlás hatására jelentkező automatizáció háttere kettős lehet, egyrészt a 

probléma és a helyes megoldás közötti kapcsolat szorosabbá válhat, így az előhívás 

könnyebb, „automatikusabb” lesz. Ezen folyamat elektrofiziológai korrelátuma lenne a 

pozitív lassú hullám, illetve annak lokalizáció változás (Pauli és mtsai, 1994).  Másrészt a 

gyakorlással kevesebb procedurális megoldási módot választanak a résztvevők, mely a 

válaszadás előtti negatív hullámösszetevő megjelenéséhez kapcsolódhat. 

Az összeadás részfolyamatainak szekvenciájára vonatkozó korábbi megállapításokat 

más művelettípusokra is általánosította Núňez-Peňa, Honrubia-Serrano, Escera (2005). 

Vizsgálatukban csökkenő, vagy növekvő számsor (hét elem) helyességét kellett ellenőrizniük 

a résztvevőnek, amit a szerzők kivonási és az összeadási feladatok megfelelőjeként 

értelmeztek. Variálták továbbá a sor elemei közti távolságot, mely 2, 3 vagy 4 lehetett. 

Eredményeik hasonlóak, mint az eddigi vizsgálatokban (Pauli és mtsai, 1994; Iguchi és 

Hashimoto, 2000), vagyis az EKP korai szakasza (<250 ms) az inger azonosításának 

korrelátuma, míg a késői (250...1000 ms) pozitivitás a számolás folyamatához, annak 
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végrehajtásához kötődik. Ennél tágabb értelmezésre a szerzők nem vállalkoznak. A 

műveletben szereplő számok nagyságával együtt nőtt a pozitív hullámösszetevő amplitúdója, 

az összeadás esetén szorosabb volt e kapcsolat, mint a kivonási művelet alatt. 

Szekvenciális ingeradási módszert alkalmaztak Kong és munkatársai (1999), vagyis az 

első tagot az összeadási jel váltotta az ingeradó képernyőn, ami után a második tag, majd az 

eredmény jelent meg, melynek helyességét ítélték meg a résztvevők. Az első tag kétjegyű 

szám volt, a második tag 1 és 2 között (könnyű feltétel) vagy 7 és 9 között (nehéz feltétel) 

változott. Az első tagot úgy választották meg, hogy a könnyű feltétel egyik esetben sem járt 

maradékképzéssel, míg a nehéz minden esetben. A nehezebb feladatok alatt a bal első 

frontális területen (F3 elektróda) pozitívabb amplitúdójú P2 komponenst találtak, mint a 

könnyebb feltétel során. Ugyanezen kiváltott potenciál hullám látenciája az F7-es elektródán 

hosszabb volt a nehezebb feladat alatt, csakúgy, mint a P3b komponens látenciája F3 és F4 

elektródák esetében. Szintén a bal frontális terület felett (F3 és F7 elektródák) a kialakuló 

lassú hullám negatívabb a nehéz feladatok végzése alatt. A szerzők értelmezése szerint a 

prefrontális terület számtani tények előhívásában jelzett szerepét igazolják az eredmények. A 

korábbi, fent ismertetett eredmények szerint a P2 hullámösszetevő amplitúdója valószínűleg 

nem a maradékok kezelése miatt változott meg, ez a korai komponens időzítése miatt inkább a 

számjegyek feldolgozásával állhat kapcsolatban. 

Kiefer és Dehaene (1997) vizsgálatában a szorzás tagjait jelentő ingerek ugyancsak 

egymás után jelentek meg a képernyőn. Egyjegyű számokkal végzett, két tagból álló 

szorzások során könnyű (tagok: 2 és 5 között) és nehéz (tagok: 6 és 9 között) feladatokat 

alakítottak ki. Az ingerlés modalitása is kétféle volt, vagy vizuális, amikor számjegyekkel 

történt a művelet bemutatása, vagy auditoros, amikor számszavak jelentették az ingereket. A 

második tag megjelenésétől számított 300 ms körül a bal temporális-parietális terület felett az 

egyszerű feladatok alatt egy gyorsan kialakuló pozitív komponens jelent meg, mely változás 

sokkal lassabb volt a nehéz feladatok alatt. 700 ms körül mindkét oldalon a centrális-parietális 

területek felett a nehezebb feladatok alatt egy pozitív, míg a könnyebbek alatt egy negatív 

komponens volt megfigyelhető. A nehézségi fok hatása ugyanolyannak bizonyult mindkét 

modalitásban. Az értelmezés szerint a könnyebb feladatok eredményeinek gyorsabb előhívása 

miatt látható a korábbi különbség, míg a második a komplexebb feladatok hosszabb időt 

igénybevevő megoldásához kapcsolódik a jobb féltekei területek bevonódásával. A parietális 

lebeny szerepét nem az aritmetikai tények előhívásában látják, hanem az analóg 

nagyságreprezentációban. Szerintük a nehezebb és a könnyebb feladatokat megoldási menete 
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között stratégiai különbség van, a nehezebbek esetében többször alkalmaztak a személyek 

támogató stratégiát (is). Ezen stratégiák alkalmazása közben aktiválódó analóg 

nagyságreprezentációk elektrofiziológiai korrelátuma a parietális lassú hullám megjelenése, 

így a későbbi nagysághatás is. A korai különbség pedig egy korábban aktiválódó 

nagyságreprezentációnak tulajdonítják, melyet okozhat az eredmény nagyon gyors előhívás, 

de a feladatban szereplő számok jelentésének feldolgozása is.  

Yagoubi, Lemaire, és Besson (2003) ugyancsak az EKP módszert alkalmazó 

vizsgálataiban a résztvevők két szám összegét mindig százhoz viszonyították. Az összeg 

száztól mért távolságának változtatásával egy becsléssel és egy számolással megoldható 

helyzetet alakítottak ki, melyek között nem mutatkozott különbség az ingerbemutatást követő 

250 ms-on belüli tartományában. A későbbi szakaszban megjelenő lassú pozitív hullám a 

becslés alatt nagyobb amplitúdóval jelentkezett, mely különbség a bal félteke felett nagyobb 

volt, mint a jobb oldalon. A szerzők a megfigyelt különbséget az N400 hullám 

megjelenéséhez, azaz a jelentés-feldolgozáshoz szükséges nagyobb erőfeszítéshez kötötték. 

Ezt a magyarázatot kiegészíti, hogy a számolást kisebb amplitúdójú P300 kíséri, azaz a 

számoláshoz kötött emlékezeti folyamatok a becslésnél erőteljesebben támaszkodnak a 

jelentésfeldolgozásra (megfogalmazásuk szerint a feladat „szemantikus töltöttsége” nagyobb). 

Szintén a becslés és a konkrét számolás folyamatát hasonlította össze Dehaene és 

munkatársai (1999). Eredményeik és következtetésiek nem egyeznek teljesen az eddigi 

kutatásokkal. A kísérleti helyzet annyiban különbözött Yagoubi, Lemaire, és Besson (2003) 

vizsgálatától, hogy a résztvevők előre tudták, hogy egy kísérleti blokk során az összeadás 

pontos eredményét kell kiválasztaniuk a két alternatív lehetőség közül, vagy ahhoz közelebb 

eső (de ugyanúgy helytelen) lehetőséget kell választaniuk. Ezt a két helyzetet nevezte 

Dehaene és munkatársai pontos számításnak, illetve becslésnek. Az EKP eredmények szerint 

a pontos számítás során nagyobb mindkét oldalon a parietális késői (280 ms-tól) pozitív 

hullám amplitúdója. Már korábban, 220-240 ms között is látható különbség a két helyzet 

között a bal alsó-frontális területek felett, ahol a számítás alatt mérhető kisebb amplitúdójú 

komponens. A szerzők értelmezése szerint a számolási folyamatok két elkülönülő 

részfolyamatát tükrözik ezek az eredmények, a pontos számítások nyelvspecifikus 

reprezentációk bevonódásával, a bal alsó-frontális terület működése révén valósulnak meg, 

míg a becslési folyamatok inkább a parietális analóg nagyságreprezentáció aktiválódásán 

keresztül zajlanak. Elképzelésüket a párhuzamosan végzett fMRI vizsgálatok eredményei is 

támogatják. Vagyis a kisebb amplitúdójú EKP választ értelmezik az adott terület nagyobb 
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mértékű bevonódásaként. Így a késői pozitív komponens nem általánosságban a számolási 

művelet elektrofiziológiai korrelátuma, hanem specifikusan az analóg nagyságreprezentáció 

működésével együtt járó jelenség. 

Harmony és munkatársai (2004) a baloldali frontális kéreg 2-4 Hz-es lassú hullámú 

tevékenység felerősödését találta mind összeadási, mind verbális munkamemória feladat alatt. 

Az 5-6 Hz-es tevékenység fokozódását csak az összeadás alatt tapasztalták, mely jelenséget a 

hosszútávú memória aktiválódásához kapcsolják. 

Micheloyannis és munkatársai (2005) számjegyek összehasonlítását, egyjegyű 

tagokkal végzett szorzást illetve kétjegyű számokkal végzett szorzást alkalmaztak feladatként 

EEG vizsgálatukban. Az elemzési módszerek széleskörűek voltak, spektrum elemzést, 

szinkronizációs valószínűség és koherencia analízist használtak. A szinkronizáció és a 

koherencia mértéke a számjegy összehasonlítás során volt a legkisebb, amit a szerzők kisebb 

mértékű, kevésbé kiterjedt neuronális hálózat jeleként interpretáltak. A számolási műveletek 

során nőt a bal félteke gamma spektruma, csökkent az alfa 2 (avagy felső alfa) sáv 

teljesítmény spektruma a parietális és centrális területek felett. Az alfa 2 sávban csökkent a 

koherencia mértéke a bal frontális területek felett. További mindkét oldalon frontálisan 

csökkent a théta spektrum. Mindezekből egy kiterjedt hálózat működésére következtetnek, 

mely nyelvi területeket és parietális régiót foglalja magában.  

1.3. Képalkotó eljárásokkal nyert eredmények 

A képalkotó eljárások módszertani hátterét – terjedelmi okok miatt – nem ismertetjük 

részletesen. Ezen rész során gyakran alkalmazzuk a szakirodalomban elterjedt „aktiváció” 

kifejezést, mely az adott területen lezajlott fokozott anyagcsere folyamatokra utal. Ennek 

megfelelően nem lehet eldönteni, hogy a jelzett agyi struktúra gátlás alá kerül, vagy 

aktiválódik.  

1.3.1. Számolás, számérzék idegrendszeri háttere 

Dehaene és munkatársai (1996) vizsgálatában pozitron emissziós tomográf (PET) 

segítségével hasonlított össze három kísérleti helyzetet: csukott szemes nyugalmi állapot, 

egyjegyű számok szorzása illetve számjegyek összehasonlítása. A résztvevőknek egyik 

esetben sem kellett mozgásos választ adniuk, a feladatok alatt arra kérték őket, hogy 

magukban, szájmozgás nélkül „mondják ki” a választ. A feladatok alatt talált, jobb és bal 

oldali oldalsó okcipitális lebenyben illetve a precuneusban mért magasabb aktivációs szintet a 

vizuális ingerek feldolgozásához kötik. Általánosságban a szorzás során aktívabb anyagcsere-
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folyamatokat mértek a jobb féltekében, mint a balban. A kiegészítő motoros terület és a 

precentrális tekervény feladatok alatti megnövekedett aktivációját annak ellenére a 

válaszadáshoz kapcsolják, hogy nem kellett motoros választ adniuk a személyeknek. A 

szerzők valószínűtlennek vélik, hogy a számolási folyamatokhoz lenne köze ezeknek a 

területeknek. A szorzási művelet alatt fokozott anyagcsere-folyamatok zajlottak a jobb és a 

bal oldali alsó parietális tekervényben (inferior parietális gyrus). Ehhez a területhez 

kapcsolják a számok absztrakt, amodális, analóg nagyságreprezentációját. A szerzők 

elképzelése szerint elsősorban akkor aktiválódik a szorzások alatt ez a terült, amikor a 

közvetlen előhívási stratégia sikertelensége miatt, vagy bármilyen egyéb okból procedurális 

megoldási mód kerül alkalmazásra. További két terület, ami a szorzási művelet végzéséhez 

kapcsolható: a bal fusiform/lingualis terület és a baloldali lenticularis mag. Az előbbi régiót a 

szemjegyek azonosításához, feldolgozásához kötik, az utóbbi területet a memóriában tárolt 

tények felidézéséhez kapcsolják. 

Eger és munkatársai (2003) pontosabban határozták meg a természetes számérzék, 

avagy a mentális számegyenes agyi elhelyezkedését. Vizsgálatuk során három ingertípust 

használtak: számokat, betűket (illetve hangokat) és színeket (illetve színneveket). Akusztikus 

és vizuális modalitást alkalmaztak. A feladat minden esetben ugyanaz volt, célingereket 

azonosítani. A feltevésük szerint ebben a helyzetben a számjegyek feldolgozása és csak a 

számjegyek feldolgozása automatikusan aktiválja azok analóg nagyságreprezentációját. Az a 

kérgi struktúra „felelős” a számok amodális, analóg reprezentációjáért, amelyik a számok 

feldolgozása alatt mindkét modalitásban, de csak a számok feldolgozása alatt aktív. Ez a 

terület a vizsgálat eredményei szerint a kétoldali intraparietális sulcus. A vizsgálat második 

részében résztvevőknek kivonási feladatot kellett végrehajtaniuk, mely alatt az intraparietális 

sulcus sokkal aktívabbnak bizonyult, mint az első, célpont detektálási kísérletben. 

Munkájukban arra hívják fel a figyelmet, hogy nagyon nehéz megfelelő kontroll helyzet 

kialakítása a számolási feladatok mellé. Hiszen egyrészt a számjegyek puszta bemutatása is 

automatikusan aktiválja azok jelentését, másrészt szinte végtelenségig bővíthető azon 

részfeladatok listája, amiket a számolás mellett még teljesíteni kell egy feladat sikeres 

végrehajtásához, pl: figyelem, vizuális feldolgozás, válasz szelekció, válaszgátlás stb. 

A parietális lebenyen belül nem az intraparietális sulcus az egyetlen terület, amely 

számokkal, mennyiségekkel kapcsolatos feladatok alatt nagyobb anyagcsere folyamatokkal, 

vagy vérátáramlással jellemezhető. Dehaene és munkatársai 2003-ban három elkülönülő 

területet írtak le, melyek különböző módon vesznek részt a számfeldolgozás folyamatában. 
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Az elkülönítést az addigi képalkotó vizsgálatok metaanalízisére és léziós adatokra 

támaszkodva végezték el. A három terület közül az első az intraparietális sulcus horizontális 

része. Ez az árok választja el egymástól a parietális lebeny alsó (inferior) és felső (superior) 

részét. Ez a terület aktívnak bizonyult számos kísérlet során számolási folyamatok végzése 

közben (pl: Chochon és mtsai, 1999; Menon és mtsai, 2000), számok összehasonlítása közben 

(Dehaene és mtsai, 1999; Wood, Nuerk, Willmes, 2006), számokkal végzett munkamemória 

feladat közben (Knops és mtsa, 2006). Aktivációja modalitásfüggetlen és automatikus és a 

számolási domainre nézve specifikus (Eger és mtsai, 2003). Mindezek alapján a Dehaene és 

munkatársai (2003 illetve 2004) is a mindkét oldali horizontális intraparietális sulcust (HIPS) 

tartják az analóg nagyságreprezentáció megvalósítását végző kérgi régiónak. Az anguláris 

gyrus (AG) a HIPS-hoz képest hátrébb és lejjebb (poszterior és ventrális irányban) 

helyezkedik el. A bal féltekei AG a nyelvi hálózat része. Ennek megfelelően aktivációja nem 

kötődik specifikusan a számolási feladatokhoz, illetve nem is aktiválódik minden típusú 

számolási feladat végzése alatt. Elsősorban akkor mérhető ezen a terülten fokozott 

vérátáramlás, ha a feladat nyelvi közvetítéssel valósul meg, mint például a szorzótábla, vagy a 

kis számokkal végzett összeadási műveletek. Ez a terület aktívabb számolás, mint becslés 

alatt (Dehaene és mtsai, 1999), aktívabb szorzás alatt, mint kivonás, vagy osztás alatt 

(Chochon és mtsai, 1999) és aktívabb szorzás alatt, mint téri-vizuális feladat alatt (Zago és 

Tzourio-Mazoyer, 2002). Vagyis ez a terület aktív, amikor a feladat hosszútávú memóriában 

tárolt aritmetikai tények előhívásával oldható meg, s sokkal kevésbé aktív, amikor támogató, 

vagy elaborációs stratégiák alkalmazásával oldunk meg feladatokat. A harmadik leírt terület a 

poszterior superior parietális terület (PSPL), vagyis a fali lebeny felső, hátsó régiója, 

melyhez gyakran hozzáértik a precuneust is, amely ugyanitt helyezkedik el az agykéreg 

meziális (két félteke közötti, belső) felszínén. Ez a terület számos olyan feladat alatt aktív, 

mely a számok manipulációját kívánja meg, becslés alatt (Dehaene és mtsai, 1999), kivonás 

alatt (Lee, 2000) vagy akkor, amikor több műveletet kell végrehajtani (Menon és mtsai, 

2000). A PSPL aktivációja nem specifikus a számolási feladatokra nézve, téri vizuális 

feladatok alatt, tárgyak követése vagy megragadása közben (Simon és mtsai 2002; illetve 

Simon és mtsai 2004) és mentális forgatási feladatok alatt is aktív (Richter és mtsai, 2000). 

Mivel ez a terület a téri figyelem megvalósításában játszik fontos szerepet, Dehaene és mtsai 

(2003) szerint a mentális számegyenesen történő orientáció lehet az a funkció, melynek 

megvalósításával hozzájárul ez a terület a számolási feladatok sikeres megoldásához. 
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Simon és munkatársai (2002) is hasonló feladatra vállalkoztak, ez a munkacsoport 

azonban nem szakirodalmi adatokat áttekintve, hanem hat különböző, egyszerű feladat illetve 

azok kontroll helyzeteinek segítéségével igyekezett elkülöníteni a parietális lebeny különböző 

funkcióit. A helyzetek, amiket alkalmaztak a következők voltak: számolás (a képernyőn 

megjelenő szám kivonása egy fix számból), fonéma észlelés, „szakkádok” (véletlenszerűen 

megjelenő fényes pontra fókuszálás), figyelmi követés, rámutatás, megragadás. Eredmények 

manuális (Simon és mtsai, 2002) és klaszteranalízis segítségével történő osztályozása során 

(Simon és mtsai, 2004) is ugyanazt az eredményt kapták: nyolc különálló területet sikerült 

azonosítani. A parietális területen belül HIPS ezekben az elemzésekben is a számolás 

specifikus korrelátumának bizonyult, a baloldali IPS parietális területe azonban a számolási és 

a nyelvi feladatokban átfedő aktivitást mutatott. A superior parietális terület megfelelt a 

korábban leírt funkciónak, téri vizuális figyelmi és követési feladatokban mutatott aktivitást.  

Az adatok 2004-es újraelemzésének (Simon és mtsai, 2004) legfőbb újdonsága a 

parieto-frontális hálózatok, kapcsolatok vizsgálata. A premotoros terület számolásai feladatok 

alatt szelektív aktivitást mutatott, a bal inferior frontális régió a számolási és a nyelvi 

feladatok alatt mutatott átfedő aktivitást, míg a téri-vizuális feladatok alatt a precentrális régió 

superior része mutatott aktivitást. Vagyis a parietális és frontális aktivitás mintázatok 

nagyjából tükörképei egymásnak a központi árok, mint tengely mentén. Emellett az 

aktivitásmintázatok dorzális-ventrális elrendezést mutatnak abban az értelemben, hogy téri-

vizuális funkciók inkább a dorzális, a számoláshoz és a nyelvhez kötődő folyamatok inkább 

ventrális lokalizációval bírnak. A szimmetriára vonatkozó megállapítások csak 

nagyvonalakban érvényesek. 

A baloldali anguláris gyrus szerepére vonatkozó elképzelés nem teljesen egyértelmű. 

Szűcs (2002) gyűjtötte össze azokat az érveket, melyek szerint az AG terület aktivációja nem 

minden esetben az elvártaknak megfelelően. Egyes kutatások során éppen ellentétes hatást 

találtak, mint amit az AG nyelvi folyamatokban betöltött szerepe alapján várni lehetett volna. 

Például Zago és mtsai (2001) Pet vizsgálatukban egyszerű szorzási tények előhívása alatt a 

nyelvi területek kisebb aktivációját mérte a nyugalmi állapothoz képest. A parietális-

premotoros hálózat fontosságát hangsúlyozzák a tényelőhívás során. További példa 

Venkatraman, Ansari, Chee (2005) vizsgálata, akik nem találtak különbséget becsléssel és 

számolással megoldott összeadási helyzetetek alatt a baloldali nyelvi területeken. 
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1.3.2. Műveleti hatások 

1.3.2.1. Differenciátlan műveletek 

Menon és mtsai (2000a) vizsgálatukban összeadási és kivonási feladatokat együtt, nem 

elkülönítve alkalmazták. Két tényezőt variáltak: a feladatban szereplő tagok számát és a 

feladat megoldására rendelkezésre álló időt. Az időkényszer főhatása a baloldali 

orbitofrontális kéregben, az insularis régióban mutatkozott. A műveletben szereplő tagok 

számának emelésével együtt nőt az aktivitás az anguláris gyrus és az intraparietális sulcus 

területén mindkét oldalon, valamint a bal oldali pre- és suplementer motoros területen. Ez 

utóbbi változást a válasz előkészítő folyamatok megjelenéséhez kapcsolják. Korábban 

láthattuk, hogy több számolással kapcsolatos feladat során találtak hasonló aktivációt a 

kiegészítő motoros kéregben, s több vizsgálat kizárta annak a lehetőségét, hogy ez az aktivitás 

a válaszadáshoz kapcsolódna (pl.: Simon és mtsai, 2002 és 2004; Zago és mtsai; 2001).  

Egy további kutatás során ugyanez a munkacsoport (Menon és mtsai, 2000b) az 

egyéni különbségek elemzésére vállalkozott. A feladatok ebben az esetben is mind összeadást, 

mind kivonást tartalmaztak. A tökéletesen teljesítők csoportját vetették össze a nem száz 

százalékos teljesítményt nyújtókkal. Az eredmények szerint a jobban teljesítő személyek 

csökkent aktivitást mutattak az anguláris gyrus területén. 

Wood és munkatársai (2008) számfelezési feladatot alkalmaztak, melynek során a 

képernyőn látott számhármasról azt kell eldönteni, hogy a középső a két szélső számtani 

közepével (átlagával) egyenlő-e vagy sem. Az fMRI eredmények összehasonlítását nem 

faladatok között, hanem egy feladaton belül végezték el. A baloldali AG aktivitása 

magasabbnak bizonyult olyan feladatok alatt, melyek előre megtanultak voltak, vagyis 

például a számhármas egy szorzótáblába tartozott, vagy valamilyen egyéb jól ismert 

szabályosságot követett. Az intraparietális cotrex aktivitása a komplexebb számhármasok alatt 

volt magasabb. A jobboldali ventrolaterális prefrontális kéreg aktivitása a lehetetlen 

problémákra volt magasabb, vagyis olyanokéra, ahol a két szélső szám átlaga nem egész 

szám, így a középső – mindig egész – szám nem is lehet azzal egyenlő. Tehát egy gyors, 

alternatív stratégia korrelátuma volt a jobb ventrolaterális prefrontális kéreg aktivitása. 

Lee és munkatársai (2007) szöveges feladatok grafikonokkal és absztrakt képlettel 

történő megoldásainak verifikálását vizsgálta. Mindkét megoldási mód alatt hasonló aktivitást 

talált a baloldali frontális gyrusban és minkét oldalon az intraparietális sulcus területén. A 

szimbolikus megoldási mód alatt további aktivitást talált a poszterior superior parietális 
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kéregben és a precuneus területén. Az eredmények értelmezése szerint mindkét megoldási 

mód hasonló folyamatokat indított be, de a grafikus ábrázolási mód kevesebb támogató, 

figyelmi terület bevonásával éri el ugyanazt a célt. 

1.3.2.2. Szimbolikus és nem szimbolikus összeadás 

Venkatraman, Ansari, Chee (2005) vizsgálatában a szimbolikus (inger: számjegyek) és 

nem szimbolikus (inger: analóg mennyiség) összeadási folyamatokat hasonlította össze. A 

következő területek bizonyultak aktívnak mindkét feladat során: mindkét oldali HIPS, 

baloldali hátsó intraparietális sulcus, mediális frontális gyrus és a baloldali precentrális gyrus. 

Ezeket a területek tartják kiemelkedően fontosnak az összeadási művelet szempontjából. A 

jobboldali parietális és a frontális kéreg a nem szimbolikus ingerekkel végzett művelet során 

mutatott nagyobb aktivitást.  

1.3.2.3. Komplexitás növelése 

Kong és munkatársai (2005) körültekintő eljárást alkalmazva két faktort variáltak: a 

művelet típusát (összeadás és kivonás) és a művelet komplexitását (jár-e maradékképzéssel az 

adott művelet, vagy sem). A kivonási műveletre nézve specifikusnak találták a jobb oldali 

inferior parietális régió és a baloldali superior parietális régió a precuneussal együtt. A 

maradékképzés a mediális frontális területen és a cinguláris kéregben okozott megnövekedett 

vérátáramlást.  

Fehr, Code és Herrmann (2007) szisztematikus vizsgálatába mind a négy 

alapműveletet bevonta. Ezzel elvileg lehetőséget teremtettek arra, hogy a különböző 

művelettípusokat ne csak különböző kísérletek eredményeiben hasonlíthassuk össze, hanem 

közvetlenül is. Minden művelettípusból kétféle bonyolultsági fokot használtak, melyeket a 

műveletek eredmény különített el egymástól. 9-es eredményig egyszerűnek, a felett 

bonyolultnak számított a feladat. Ezek alapján nem világos teljesen a kivonás és az osztás 

esetében a nehézségi fok, de feltételezzük, hogy kielégítő megoldást találtak a problémára. Az 

ingerek vizuális modalitásban érkeztek. Nehezíti az eredmények értelmezését, hogy csak a 

komplex és az egyszerű feladatok közben mért értékek különbségét közlik, így 

tulajdonképpen csak a komplexitási tényező hatását vizsgálhatjuk. A jobb féltekei precuneus, 

a mindkét oldali középső és felső frontális régió minden művelet alatt aktívabbnak bizonyult a 

komplexebb feladatok alatt. A többi terület aktivitása műveleti típusonként eltérő volt. 

Módszertani tanúságként azt a következtetést vonják le a szerzők, hogy az egyes műveleteket 

csak külön-külön érdemes vizsgálni. Akusztikus modalitásban megismételt vizsgálatuk (Fehr, 
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Code és Herrmann, 2008) eredményei szerint az ingerlési modalitás is hatással van a 

komplexitás kezelésére az egyes műveletek esetén, de a fent leirt közös régió most is a 

művelet típusától függetlenül mutatkozott aktívabbnak a komplexebb feladatok alatt.  

Bonyolultabb, kétjegyű számokkal végzett szorzási műveletek végzése alatt kevésbé 

aktív a baloldali AG, de nagyobb aktivitást mutat egy fronto-parietális részekből álló hálózat, 

melynek rész a frontális lebenyben a baloldali inferior és középső frontális illetve a 

precentrális gyrus, mindkét oldali insula és a középső cinguláris gyrus. A parietális lebenyben 

pedig a kétoldali inferior parietális lebeny (Grabner és mtsai, 2007).  

1.3.2.4. Stratégiai különbség 

Delazer és munkatársai (2005) vizsgálatuk során a résztevőknek új matematikai 

műveletet, algoritmust kellett megtanulnia. Az új szabály alapján pl.: az 5-ös és 7-es tagokra a 

helyes válasz 10 volt, mert a szabály a következő volt: {[( 2. tag - 1.tag ) + 1 ] + 2.tag}. A 

személyek két algoritmussal dolgoztak, az egyik esetben a tanulás elején megkapták a 

mögöttes szabály explicit képletét, vagyis a tanulás folyamán végig birtokában voltak annak a 

helyes stratégiának, amivel meg lehet oldani a feladványt. A másik esetben azonban nem 

ismerték a mögöttes szabályt, csupán azt mutatták meg nekik, hogy melyik tagok esetén mi a 

helyes válasz. Az instrukcióban is arra kérték őket, hogy az első esetben a szabályt, a 

stratégiát igyekezzenek megoldani, a másodikban pedig a helyes eredményeket memorizálják, 

tanulják meg kívülről, avagy „magolják be” a helyes válaszokat. A résztvevők öt napon 

keresztül minden nap 45 percet gyakorolták a feladatokat.  

A tesztelés napján a két módszerrel megtanult művelet között nem volt reakcióidőbeli 

különbség, a stratégia elsajátítása pontosabb eredményre vezetett. Felvetődhet a kérdés, hogy 

valóban alkalmazták-e rendelkezésre álló stratégiát a személyek a kísérlet folyamán, illetve 

elsajátították-e a nem ismert algoritmust a memorizálási helyzetben. Új, nem begyakorolt 

példák esetében a teljesítmény nagymértékben zuhant a memorizálási tanulás után (76%-ról 

15%-ra), de jóval kevésbé (95%-ról 77%-ra) a stratégia tanulási helyzetben. Ami azt jelenti, 

hogy a stratégia tanulási helyzetben is használtak közvetlen előhívási megoldási módot. 

A viselkedéses eredmények azért különösen figyelemreméltó, mert a közvetlen 

előhívást a kutatók többsége hagyományosan gyorsabbnak, eredményesebbnek, 

egyszerűbbnek tartja az elaborációs megoldási módokhoz képest (pl.: Ashcraft, Battaglia, 

1978; Campbell, Graham, 1985; Siegler, Shipley, 1995, Imbo, Vandierendonck, 2008). 

Kisebbségben vannak azok, akik szerint a procedurális szabályok ugyanolyan gyorsak is 

lehetnek, mint az előhívás (pl.: Baroody, 1983, 1984, 1994, 1999). Bár ezen vizsgálat alapján 
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nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy a procedurális megoldási mód ugyanolyan 

eredményes és hatékony lehet, hiszen a ténylegesen alkalmazott stratégiára nézve nincs 

közvetlen adat, de azt biztos, hogy a hatékonyabb tanuláshoz vezet a procedurális szabályok 

ismerete. De mindenképpen figyelemreméltó, hogy a pusztán memorizálási tanulás intenzív 

gyakorlás után sem vezetett jobb eredményre, mint a procedurális szabályok alkalmazása új 

anyagokon.  

Az fMRI képek összehasonlítása szerint az előhívásos megoldási mód jobban aktiválta 

a kétoldali mediális parietális lebenyt, és a bal anguláris gyrust, a stratégiai megoldási mód 

pedig a precuneust. Ez utóbbi aktivációt a vizuális képzelet, vizuális munkamemória nagyobb 

használatával magyaráztak a szerzők, ami összhangban van Dehaene és Cohen (1995) 

modelljének azon predikciójával, mi szerint a komplexebb feladatok egyre nagyobb 

mértékben támaszkodnak a vizuális munkamemória folyamatokra.  

1.3.2.5. Fejlődés 

Rivera és mtsai (2005) 8 és 19 év közötti gyerekeket és serdülők számolás közben 

készített fMRI képeit hasonlították össze. A résztvevők nem alkottak életkori csoportokat, 

hanem nagyjából egyenletesen töltötték ki a 8 és 19 közötti intervallumot. A feladat Menon és 

mtsai (2000a illetve 2000b) által használt feladatokhoz hasonlóan ebben a vizsgálatban is 

vegyesen összeadás és kivonás volt. Úgy választották ki a feladatokat, hogy az 

eredményességben ne legyen különbség a személyek között, így tízes számkörön belül 

maradtak az egyjegyű tagokkal elvégzendő műveletek. Természetesen az idősebbek 

gyorsabban oldották meg ugyanazokat a példákat, mint fiatalabb társaik. Az eredmények 

szerint a feladatok végzése közben az életkorral együtt nő baloldali HIPS és a 

szupramarginális gyrus aktivációja, valamint a laterális okcipitális temporális kéreg 

aktivációja. Az életkorral csökken a (ventrolaterális és dorsolaterális) prefrontális és anterior 

cinguláris kéreg aktivációja, valamint a hippocampus és bazális ganglionok (törzsduc) 

aktivitása. A tapasztalt aktivitás eltéréseket nem magarázza a szürkeállomány életkorral 

bekövetkező sűrűség változása. Mindebből a parietális lebeny életkorral (és vagy a 

tapasztalatokkal) előrehaladó specializációjának képe bontakozik ki, mely fiatal felnőtt 

korban már önállóbban képes megoldani az egyszerű matematikai feladatokat. Fiatalon 

azonban kiegészítő figyelmi és munkamemória funkciókra van szükség ugyanolyan eredmény 

eléréséhez.  

1.3.2.6. Egyéni különbségek 
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Grabner és munkatársai (2007) szorzási feladatok végrehajtása közbeni egyéni 

különbségeket vizsgálták. Kísérleti személyeik kiválasztására különös gondot fordítottak, így 

a matematikai kompetencia két szintjét hasonlíthatták össze. A matematika terültén 

standardizált tesztekben jobban teljesítő személyek szorzási feladatok során magasabb bal AG 

tevékenyéggel voltak jellemezhetőek. Vagyis a jobb matematikai képességgel rendelkező 

személyek szorzási feladatok során jobban támaszkodnak az automatikus, nyelv által mediált 

előhívási stratégiára, mint a kevésbé jól teljesítők. 
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2. Empirikus kutatás III.: viselkedéses vizsgálat 

2.1. Bevezetés 

Korábban bemutattuk Widaman és munkatársainak (1989 illetve Geary és Widaman 

(1992)) összeadás menetére vonatkozó modelljét. Ez az elképzelés összeadás alfolyamataira 

vonatkozó, részletesen kidolgozott algoritmussal szolgál. A kettőnél több tagú feladtok 

esetében a modellnek megfelelően elsőként a két legnagyobb szám összegét hívjuk elő a 

hosszú távú memóriából, majd az összeget számlálási mechanizmus segítségével növeljük a 

maradék tagok értékének megfelelő egységgel az összeg eléréséig, vagy amíg van 

összeadandó szám.  

Elképzelésünk szerint, amennyiben a modell helytálló, a legnagyobb számok keresése 

mérhető időkülönbséget kell, hogy jelentsen. Hiszen a számjegyek jelentésének feldolgozása, 

a nagyságreprezentációk aktiválódása után össze kell őket hasonlítani, s csak ezután 

kezdődhet az előhívás, illetve a számlálás. 

A fenti predikció ellenőrzésére viselkedéses vizsgálatot terveztünk. Nem tartjuk a 

legjobb megoldásnak, ha a vizsgálati személyeket megkérdezzük az általuk alkalmazott 

stratégiáról. Ezt a fajta önbeszámolós eljárást több kritika is érte, melyeket korábban 

ismertettünk, például Kirk és Ashcraft (2001) munkáját. Ezért reakcióidő mérésre alapoztuk a 

vizsgálatot. Az összeadási feladatok során a tagokat két sorrendben, csökkenő –, vagyis a 

modell szerint optimális – és nem csökkenő rendben mutatjuk be a résztvevőknek. 

Amennyiben a fenti modell helytálló, a csökkenő sorrendben adott tagok esetén gyorsabb 

válaszokat kell kapnunk, hiszen a személyeknek nem kell átrendezniük a tagokat. 

Egy további kísérleti manipulációt alkalmaztunk annak érdekében, hogy a személyek a 

prezentáció sorrendjében adják össze a tagokat: késleltetéssel jelenítettük meg az 

összeadandókat. Ebben az esetben nagyobbnak kell lennie a különbségnek az optimális és a 

nem optimális sorrendek között, ha a modell igaz. 

A vizsgálat során egy további feladatot is alkalmaztunk: mentális forgatási (rotációs) 

feladatot. A forgatás az összeadással együtt azon feladatok közé tartozik, melyben a férfiak 

általában felülmúlják a nőket (pl.: Geary és mtsai, 2000; Seurinck és mtsai, 2004). A térbeli 

orientáció és a számolás közös, vagy legalábbis átfedő neurológia hátterére utal, hogy a 

Gerstmann szindróma tünetei között mind a számolási zavar, mind a jobb-bal tévesztés 

szerepel (Mayer és mtsai, 1999). Képalkotó eljárásokkal végzett vizsgálatok eredményei azt 

mutatják, hogy a mentális forgatás során a superior parietális lebeny -SPL (Richter és mtsai, 
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2000), vagy a superior és az inferior parietális lebeny (intraparietális sulcus IPS középponttal) 

aktiválódik (Jordan és mtsai, 2001). A nemek közötti aktivációs mintázatot illetően nem 

egyértelműek az eredmények, egyes vizsgálatok szerint a két nem hasonló területek 

mozgósításával oldja meg a feladatot (Seurinck és mtsai, 2004), más eredmények szerint 

oldalkülönbségek jellemzőek, hiszen a férfiak esetében elsősorban a bal IPS és bal SPL 

aktiváció a jellemző, a nők inkább kétoldali aktiváció kíséretében oldják meg a feladatot 

(Jordan és mtsai, 2002). Butler és munkatársainak (2006) eredményei szerint a tárgyak 

mentális forgatását teljesen más régiók aktiválódásával végzi a két nem, míg a férfiak 

automatikusan, alulról-felfelé irányuló folyamatokkal jellemezhetőek, mert elsősorban a 

szenzoros kéreg, a bazális ganglionok és a precuneus aktiválódott, addig a nők esetében 

felülről-lefelé  folyamatok a jellemzőbbek, a dorzál-mediális prefrontális kéreg és magasbb 

rendű asszociációs kéreg aktiválódott. 

Diszkalkuliás serdülőkkel folytatott vizsgálat eredményei szerint a számolászavarral 

élő csoport rosszabbul teljesít – többek között – az egocentrikus térben végzett mentális 

forgatási feladatok során, de nem marad el a kontroll csoporttól az allocentrikus mentális 

forgatási feladatban. Vagyis csak akkor volt különbség a két csoport tagjai között, ha a feladat 

megkövetelte a saját test, azon belül is az ujjak reprezentációját (Soltész, 2003; valamint 

Soltész és mtsai, 2007). Diszkalkuliával élő gyerekek vizsgálatával hasonló eredményre jutott 

Karádi és munkatársai is (2001). 

2.2. Hipotézisek, kérdések 

Vizsgálatunkkal a következő kérdésekre keressük a választ: 

H7: A csökkenő sorrendben prezentált feladatok megoldása gyorsabb-e? A személyek 

valóban átrendezik-e a számokat ebbe a sorrendbe?  

H8: A tizedes határ átlépése (a maradék képzése) okoz-e mérhető reakcióidő többletet? 

H9: Több összeadandó szám esetén növekszik-e a reakcióidő, ha az összeg nem 

változik? 

H10: A mentális forgatás valamely teljesítménymutatója és a számolás hasonló 

mutatatója között van-e kimutatható-e kapcsolat? 
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2.3. Vizsgálat 

2.3.1. Feladatok leírása 

A vizsgálat során kétféle feladatot oldottak meg a résztvevők, egy összeadási és egy 

mentális forgatási feladatot. 

2.3.1.1. Összeadási feladat 

A képernyő közepén egyjegyű tagokból álló összeadási egyenletek jelentek meg, a 

résztvevők feladata volt ez egyenletek helyességének megítélése. Döntésüket a billentyűzet 

két CTRL gombjának lenyomásával jelezhették. A jobb oldali gomb a matematikailag helyes 

egyenleteket jelezte, a bal oldali a helytelent. Helyes és helytelen egyenletek egyforma 

arányban szerepeltek, vagyis az esetek felében a tagok összege megegyezett a kiírt 

eredménnyel, míg a felében eltért attól. Az eltérés +/- 1 vagy 2 volt. Ezek az eltérések 

elegendően kismértékűek ahhoz, hogy a személyeknek valóban pontos számítást kelljen 

végrehajtani. A kettes eltérés pedig eredménytelenné teszi a párosságon alapuló, összeadás 

nélküli döntéshozási stratégiát. Az eltérések átlaga nulla volt.  

A vizsgálatsorozat során az összeadási feladat két változatát alkalmaztuk. Az egyikben 

a számjegyek egyszerre, késleltetés nélkül jelentek meg a képernyőn. Ebben a változatban 

tehát a személyek összeadási sorrendet is szabadon választhattak. A második változatban az 

összeadás tagjai és eredménye egymást követve, balról jobbra haladva egyesével, 400 ms 

késleltetéssel jelentek meg. Ebben a helyzetben résztvevők tehát egy kötött összeadási 

sorrendet követtek. 

A két feltételt – a kötött és szabad sorrendű összeadást – két, elkülönült vizsgálati 

csoport hajtotta végre. Mindkét feltételben az egyes próbák között 400 ms-nyi szünet volt. Az 

összeadási feladatok felépítését az 26. ábra A illetve B része szemlélteti. 

2.3.1.2. Összeadási feladatok összeállítás 

Minden személy összesen 80 összeadási feladatot hajtott végre, 40 három összeadandó 

tagból álló feladatot és 40 négy tagból állót.  

Három tagbál álló összeadás során az összeadandók 3 és 9 közötti intervallumból 

kerültek ki, négy összeadandó esetén a tagok között a 2-es számjegy is szerepelt. Az összeg a 

vizsgálat során – az összeadandók számtól függetlenül – ötféle lehet: 18, 19, 20, 21 vagy 22. 

Mindegyik összegnek megfelelően két-két kombináció készült három és négy tag esetén is. 

Egy-egy kombináción belül ugyanaz a tag nem fordult elő kétszer. 
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Minden tag – eredmény párosítást kétszer láttak a személyek a vizsgálat során. Az 

egyik esetben a nagyság szerint csökkenő sorrendben, mely Widaman és munkatársainak 

(1989 illetve Geary és Widaman (1992)) modellje szerint az a sorrend, amelyben a többjegyű 

összeadási feladatokat megoldjuk. A másik esetben ettől eltérő sorrendben jelentek meg a 

számok a képernyőn, vagy csökkenő, vagy vegyes sorrendben. 

A feladatok sorrendje követte az alábbi, Geary és Widaman (1992) alapján 

megfogalmazott szabálynak: két, egymást követő próbában egyik tag sem és az eredmény sem 

ismétlődhet ugyanazon a helyen.  

2.3.1.3. Mentális forgatási feladat 

A mentális forgatási feladat során a képernyőn jobb illetve bal oldalán egy-egy kép 

jelenik meg. A vizsgálati személy feladata eldönteni, hogy a két kép azonos tárgyat ábrázol-e 

más szemszögből, vagy pedig eltérőeket. 

 
25. ábra. A mentális forgatások során alkalmazott kéz 3 dimenziós modellje. A kísérletben alkalmazott, 
végleges képek egy további, testszínű rétegben különböztek az itt bemutatottól. 

Kétféle ingeranyag került alkalmazásra a vizsgálatok során, az első sorozat képei 10 

háromdimenziós, animált kockából felépülő tárgyat tartalmaztak (allocentrikus mentális 

forgatás), míg a második sorozat képei hasonló módon animált emberi kezeket ábrázolt 

(egocentrikus mentális forgatás). A kockákból felépülő tárgyak forgatása lényegében ugyanaz 
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a feladat, amit Shepard és Metzler alkalmazott 1971-ben. Sem a tárgyak, sem a kezek között 

nem szerepelt olyan modell, mely tengelyesen tükrös lett volna. Az animációk az Art of 

Illusion34, szabad-felhasználású (freeware), 3D-s modellező szoftverrel készültek. A program 

segítségével tízféle tárgy és 10 féle kéztartás modellje készült el, melyekről nyolc 

kameraállásból, nyolc nézőpontból készült kép. A kéz 3D-s modelljét illusztrálja a 25. ábra. 

Az elkészült grafikák felét tengelyesen tükröztük, majd a különböző nézőpontokból párokat 

alkottunk. 

Mindkét ingeranyagból 40-40 feladatot hajtottak végre a résztvevők. A feladatok 

felében ugyanaz a tárgy volt látható a jobb és a baloldalon is más-más nézőpontból, a másik 

felében a tárgyak tükörképei voltak egymásnak, ilyenkor is eltérő nézőpontból ábrázolva.  

                                                 
34 http://www.artofillusion.org 
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2.3.4. Résztvevők 

A vizsgálati személyek mindannyian a pszichológia szakos I-III éves egyetemi 

hallgatók. Az alanyok informált beleegyező nyilatkozat aláírása után vettek részt a 

vizsgálatban, amelyért anyagi ellenszolgáltatásban nem részesültek. 95 személy végezte el a 

vizsgálatot, az elemzések során 3 személy adatait nem vettük figyelembe, mivel ők 

valamelyik összeadás során több, mint tizenöt hibát vétettek. Az összeadási feladatokkal 

kapcsolatos elemzésekben így 92 személy szerepel. Részletes adatok 88 személyről állnak 

rendelkezésre, közülük 18 férfi, 70 nő; 78 jobb kezes, 9 bal kezes; életkor: 18 és 28 év között, 

átlaga: 20,26 év, szórása: 1,96 év.  

42 vizsgálati személy a kötött sorrendű, késleltet összeadási feladatot végezte el. 

(Közülük: 11 férfi, 29 nő; 35 jobb kezes, 5 bal kezes; életkor 18-28 év között, átlag: 20,71 év, 

szórás: 2,38 év)35.  

50 résztvevő a szabad sorrendűt összeadási feladatot oldotta meg. (Ebből a csoportból: 

41 nő; 7 férfi; 44 jobb kezes, 4 bal kezes; 18-26 év között, átlag: 19,90 év; szórás: 1,462 év)36.  

Sem az életkorok tekintetében nincs szignifikáns különbség a két vizsgálati csoport 

tagjai között (t(60,42)=1,892; p=,063), sem a kezességben (Khi-négyzet(1)=0,413; p=,521), 

sem a nemek arányában (Khi-négyzet(1)=2,237; p=,135). 

2.4. Eredmények 

2.4.1. Statisztikai elemzés 

Az összeadási feladatok reakcióidejének elemzése során a következő csoportosító 

változókat használtuk: helyes (az összeadás helyes volt-e, vagy sem), optimalitás (csökkenő 

sorrend vagy sem), összeadandók száma (három vagy négy), összeg (az összeadandók 

összege, 5 szintű változó). Illetve késleltetés (vizsgálati csoportokat különít el, melyek 

késletetési vagy késleltetés nélküli feltételben végzeték el az összeadásokat). A reakcióidők 

összehasonlításakor ismételtméréses varianciaanalízist alkalmaztunk, a páros 

összehasonlításokat Tukey post hoc teszt segítségével végeztük el, ha ezt másként nem 

jelöltük. Amennyiben a szfericitás feltétele nem teljesült, a szabadságfokokat Greenhouse-

Geisser módszere alapján korrigáltuk. A kétféle forgatási feladat reakcióidő eredményeit 

kétmintás kétoldalú t-próbával, valamint ismételtméréses varianciaanalízis [feladat típusa 

(allocentrikus VS egocentrikus) * késleltetés (két vizsgálati csoportot különíti el, melyek 
                                                 
35 2 személy esetében nem álltak rendelkezésre ezen adatok. 
36 2 személy esetében nem álltak rendelkezésre ezen adatok. 
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késletetési vagy késleltetés nélküli feltételben végzeték el az összeadásokat)] segítségével 

hasonlítottuk össze. 

A találati arányokat nem paraméteres próbák segítségével vetettük össze, mivel a 

normálistól távol áll ezen mutatók eloszlása (Kolmogorov-Smirnov normalitás teszt 3 

összeadandó: 0,179, f=92, p<0,001;  4 összeadandó: 0,160, f=92, p<0,001; egocentrikus 

forgatás: 0,159, f=92, p<0,001; allocentrikus forgatás: 0,101 f=92, p=0,031). 

Az adatok statisztikai feldolgozását Statistica és SPSS programok segítségével 

végeztük.  

2.4.2. Összeadási feladat 

2.4.2.1. Találati arány 

Négy összeadandó szám esetén az alanyok szignifikánsan többet, másfélszer annyit 

hibáznak, mint három összeadandó esetében (Wilcoxon Z=4,760 p<,001 12,82% illetve 

7,96%). 

A vizsgálatban résztvevő személyek többet hibáztak, amikor a látott egyenlet helyes 

volt, mint amikor nem (11,58% szemben 9,21% - Wilcoxon Z=2,778 p=,005).  

Az összeg emelkedésével a hibázások száma nő (Friedman ANOVA = 25,294 df=4 

p<,001), de nem egyenletesen. A páros összehasonlítások tanúsága szerint 18 és 19-es összeg 

esetében a hibázások száma ugyanannyi (átlagok: 3,42% illetve 2,98%), 19 és 20 között 

szignifikáns emelkedés tapasztalható (Z=3,845 p<,001), 20 és 22 között ismét nem 

tapasztalható szignifikáns változás (átlagok növekvő sorrendben: 4,62%, 5,05% illetve 

4,70%). 

A  késleltetéssel és anélkül megjelenő összeadásokat megoldó vizsgálati csoportok 

között nincs különbség sem találati arányban (Mann-Whitney Z=0,737 p=0,460) sem találatok 

számában (Wilcoxon próba Z=0,578 p=,563).  

2.4.2.2. Reakcióidők 

A helyes változó főhatása szignifikáns, a vizsgálati személyek gyorsabban adtak igen 

választ, mint nem választ (F(1;55)=51,990 p<,001 az átlagok különbsége: 218 ms). Mivel 

ezen változó nem lép interakcióba sem az optimalitás, sem a késleltetés, sem a sorrend, sem 

az összeadandók száma változóval, a további elemzésekhez ezen változót figyelmen kívül 

hagytuk.  
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Az összeadandók száma változó főhatása is szignifikáns, vagyis négy számot 

jelentősen tovább tart összeadni, mint hármat abban az esetben is, ha az összegük egyenlő, 

vagyis ha a négy összeadandó tag kisebb. (F(1;89)=299,728 p<,001. Az átlagok közötti 

különbség 791 ms.) 

A késleltetés önmagában nem okoz szignifikáns reakcióidő növekedést (F(1,89)=2,771 

p=,100), bár ilyen módon átlagosan 240 ms-mal tovább tart verifikálni az összeadást, mint 

késleltetés nélkül. 

A késleltetés és az összeadandók száma változók interakciója szignifikáns 

(F(1;89)=13,337 p<,001). Az interakció abból adódik, hogy három összeadandó esetén a 

szabad sorrend kisebb előnyt jelent (átlagosan kb: 72 ms; Tukey HSD p=,963), míg négy 

összeadandó esetén ez a különbség már jelentősebb (átlagosan kb: 407 ms), Tukey teszt 

eredménye szerint szignifikáns a különbség 4 összeadandó esetén a két csoport között 

(p=,041). 

Az optimalitás változó főhatása is szignifikáns, de iránya a várttal ellentétes, vagyis 

nagyság szerint csökkenő sorrendben hosszabb ideig tart összeadni a számokat, mint abban az 

esetben, ha ezt a sorrendet megtörjük (F(1;89)=4,655 p=,034). Az átlagok közötti különbség 

73 ms. Az optimalitás és az összeadandók száma változók interakciója szignifikáns 

(F(1;89=7,001 p=,010), mivel az imént említett különbség a Tukey post hoc teszt szerint csak 

négy összeadandó szám esetében jelentkezik (p<0,001; átlagok különbsége: 136 ms), három 

összeadandó esetében nem (p=,991). Az optimalitás változó nem lép interakcióba a kötöttség 

változóval (F(1,89)<0,001 p=,991). 

2.4.2.3. Késleltetés hatása 

Mint azt korábban bemutattuk, a késleltetés változó főhatása nem bizonyult 

szignifikánsnak, de a késleltetéssel és anélkül bemutatott feladatok megoldása közötti 

különbség a tagok számának növelésével emelkedett. Minden egyes feladat eredményeit 

összehasonlítottuk a két csoportban egyszempotos varianciaanalízis segítségével. Az összes 

feladat közül kettő három taggal végzett összeadás és tizennégy négy taggal végzett összeadás 

esetében találtuk szignifikáns különbséget a két csoport eredményei között (F>4,08 p<0,047). 

A feladatok listáját a 5. táblázat tartalmazza. Ezekben a feladatokban szignifikánsan gyorsabb 

volt megoldani a feladatot késleltetés nélkül, mint késleltetéssel. Fordított hatás nem fordult 

elő. A 17 szignifikáns esetből tizenháromban együtt szerepel két olyan szám, ami egymást 10-

re egészíti ki, így a 3 és 7 vagy a 6 és a 4. Mivel sem a 2-es 8-as számpár, sem a 9-es 1-es 

páros nem szerepelt együtt, valamint minden tag különböző volt, így nem volt másik olyan 
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kombináció, ahol a tagok közvetlenül tízre egészítették volna ki egymást. Az eredmények 

alapján úgy tűnik, hogy az átrendezés gyakrabban vagy eredményesebben működik, ha 

növeljük az összeadandók számát. Ugyan ez a következtetés logikus lenne, de a három tagú 

összeadások egyáltalán nem volt olyan feladat, ahol a tagok tízre egészítették volna ki 

egymást, így ezt a következtetést jelen eredmények alapján nem vonhatjuk le. A négy tagból 

álló összeadások felében szerepelt együtt a 4 és a 6 vagy a 7 és a 3. Ezek közül tizenhárom 

esetben kaptunk szignifikáns különbséget a bemutatási módok között. 

  
Összeadandók 

Megjelenő 
összeg 

f1  f2  F  p 

1.  9  6  3     18  1  85  5.098  0.027 

2.  8  7  4     19  1  89  5.493  0.021 

3.  9  8  5     24  1  87  4.086  0.046 

4.  7  5  4  3  19  1  78  15.894  0.000 

5.  7  6  4  3  20  1  74  5.466  0.022 

6.  6  7  5  3  21  1  82  7.149  0.009 

7.  4  3  7  5  19  1  78  14.018  0.000 

8.  3  4  6  8  21  1  74  13.064  0.001 

9.  3  4  6  9  22  1  81  6.515  0.013 

10.  7  5  4  3  18  1  70  5.199  0.026 

11.  8  5  4  3  19  1  81  9.458  0.003 

12.  7  6  4  3  19  1  81  10.296  0.002 

13.  8  6  4  3  19  1  82  6.241  0.015 

14.  9  6  4  3  24  1  83  6.433  0.013 

15.  4  3  7  5  21  1  88  9.283  0.003 

16.  3  4  6  8  22  1  73  12.135  0.001 

17.  5  3  6  7  20  1  84  6.999  0.010 

5. táblázat. Azon feladatok listája, melyek esetében szignifikáns késleltetés hatás mérhető, illetve a statisztikai 
összehasonlítás eredményei. Az összeadandók sorrendje egyben a képernyőn megjelenés sorrendje is, mint 
ahogyan az összeg is a feladatok közben a képernyőn megjelenő összeget jelenti. 

2.4.2.4. Sorrend hatása 

Az összeadandók sorrendjének hatását külön is ellenőriztük. A feladatok 

megalkotásakor három féle sorrendet alkalmaztunk, csökkenőt, növekvőt, illetve egy vegyes 

sorrendet. Ezen változó hatása a reakcióidőre nézve nem érte el a szignifikancia küszöböt, de 

tendencia jellegűnek bizonyult (F(2; 64)=2,706 p=0,074). Az LSD post-hoc teszt szerint a 

növekvő és vegyes sorrend során mért reakcióidők között szignifikáns különbség van 

(p=0,32). Mivel ez az elemzés a vizsgálat egyik fő kérdését érinti, ezért az eredményeket 
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2.4.4. Forgatási és számolási feladatok teljesítménye közötti kapcsolat 

A kapcsolat vizsgálatára a reakcióidő mutatókat választottuk, mivel a találati arány 

esetében a mutatók eloszlása megközelítőleg sem követi a normális eloszlást. 

A forgatási és az összeadási feladatok reakcióidői között nincs számottevően erős 

kapcsolat, az értékek közötti Pearson-féle lineáris korrelációs együttható, r értéke -0,107 és 

0,011 között, ami azt jelenti, hogy a megmagyarázott variancia értéke 1% és 0,01% között 

van. A korrelációs együtthatókat a 6. táblázat tartalmazza. A korrelációs együttható értéke 

nem változik meg számottevően ha csak a férfiak (r: -0,273 – 0,132), vagy a nők alcsopotját 

vizsgáljuk (r: -0,147 – 0,051), vagy a két összeadási feltételt végző csoportot adatait külön 

elemezzük (késleltetés nélkül r: -0,130 – 0,066; késleltetéssel r: -0,140 – 0,078). A 

legmagasabb együttható esetén is mindössze 7,4% a megmagyarázott variancia, s az 

együtthatóhoz tartozó valószínűségi érték nem éri el a szignifikancia küszöböt. 

  

forgatás  összeadás 

egocentrikus  allocentrikus 3 tag  4 tag 

forgatás 
egocentrikus  1.000  0.146  ‐0.100  ‐0.025 

allocentrikus  0.146  1.000  ‐0.107  0.011 

összeadás 
3 tag  ‐0.100  ‐0.107  1.000  0.805 

4 tag  ‐0.025  0.011  0.805  1.000 

6. táblázat. A feladattípusok megoldásához szükséges idő közötti Pearson-féle lineáris korrelációs együtthatók. 

2.4.5. Nemi különbségek 

A nemek közötti különbségek elemzése nem volt elsődleges célja vizsgálatunknak. 

Ezért nem is törekedtünk arra, hogy a két nem hasonló arányban képviseltesse magát a 

vizsgálati személyek között. A vizsgált minta a pszichológus hallgatók nemi megosztottságát 

tükrözi, így mindössze 17 férfitől vannak adataink. Ez az aránytalanság óvatosságra int 

minden nemi különbséget vizsgáló eredmény értelmezésekor. Éppen ezért ezt a hatást az 

eddigiektől elkülönült elemzésben vizsgáljuk. 

Az összeadási feladatok reakció időit ebben az esetben is ismételt méréses 

varianciaanalízis segítségével vizsgáltuk. A modellben a következő változók szerepeltek: 

optimalitás, összeadandók száma, összeg, késleltetés, nem. A nem változó főhatása 

szignifikáns volt, a férfiak átlagosan 420 ms-mal gyorsabban adnak választ, mint a nők (F(1, 

83)=5,418 p=0,022). A nem változó nem lép szignifikáns interakcióba a késleltetés, az 

optimalitás változókkal. Szignifikáns az összeadandók száma * nem interakció, a férfiak 

előnye kisebb négy összeadandó esetén, mint a három tagból álló feladatok megoldásakor 
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(F(1, 83)=4,209 p=0,043). Az összeg * nem interakció szintén szignifikáns, a két nem eltérő 

profillal reagál az összeg változtatására. A férfiak reakcióidői kiegyenlítettebbek, ennek 

megfelelően nemi különbségek nagyobbak a 18-as és a 22-es összegnél (F(3,637;  83)=3,731 

p=0,007). 

A forgatási feladatok reakcióidő eredményeit egy szempontos ANOVA segítségével 

vizsgáltuk. A férfiak gyorsabban válaszolnak az egocentrikus forgatási helyzetben (F(1, 

84)=6,391 p=0,013). A nem között nincs szignifikáns eltérés az allocentrikus mentális 

forgatás esetében (F(1, 84)=0,903 p=0,345). 

A találati arányok összehasonlításához ebben az esetben is nem paraméteres próbát 

alkalmaztunk. A forgatási feladatokban és a három tagból álló összeadási feladatok alatt nincs 

nemi különbség. Négy összeadandó esetén a férfiak több helyes választ adnak (Z=2,041 

p=0,041).  

2.4.6. Alcsoportok 

A nagyszámú vizsgálati személy alcsoportokba sorolásához kétlépéses klaszter 

analízist használtunk. Az elemzés modelljébe az összeadási feladatok reakció időit vontuk be. 

A bayesian információs kritérium alapján a két csoportra történő felbontás adja a legjobb 

eredményt.  

A csoportok összehasonlításához a korábban a reakcióidők összehasonlítására használt 

ismételt méréses varianciaanalízist kibővítettük egy klaszter nevű változóval. A két csoport 

egymástól a reakcióidők alapján tökéletesen elkülönül, az egyik csoport minden összeadást 

gyorsabban hajt végre, mint a másik (F(1;87)=170,007 p<0,001). A klaszter változó nem lép 

interakcióba sem a kötöttség, sem az optimalitás, sem az összeadandók száma változóval. A 

klaszter csoportokat összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy független a személyek korától 

(t(84)=0,738 p=,463), kezességétől (Khi-négyzet(1)=0,009; p=,922), de nem teljesen 

független a kísérleti személyek nemétől (Khi-négyzet(1)=2,984; p=,084 - a különbség 

tendencia jellegű), mivel a feladatot gyorsabban elvégzők csoportjában 40 személyből 11 

férfi, míg a feladatot lassabban elvégzők csoportjában 47-ből 6 személy férfi. A gyorsabban 

válaszoló csoport több helyes választ adott mind három-, mind négy összeadandó esetén 

(Mann-Whitney Z=4,522 p<0,001 illetve Z=4,735 p<0,001), az átlagok különbsége 2,24 

illetve 3,53. Ugyanakkor a forgatási feladatokban nem dolgoznak sem pontosabban 

(egocentrikus forgatás: Z=1,524 p=0,127; allocentrikus forgatás: Z=1,600 p=0,110), sem 
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gyorsabban (egocentrikus forgatás: t(82)=0,002 p=0,983; allocentrikus forgatás: t(83)=0,689 

p=0,492), mint a kevésbé gyors csoport. 

Egy megismételt klaszteranalízis során az összeadások találati arány alapján 

alakítottunk ki csoportokat. Ismét a két csoportba sorolás hozta a legjobb eredményt. Az 

összeadások során több helyes választ adó, pontosabb csoportba került 59 fő, a kevésbé 

pontosba 32 fő. A találati arányok megoszlását a két csoport között a 7. táblázat szemlélteti. 

Látható, hogy nem csak az összeadási, de az egocentrikus feladatok esetében is szignifikáns 

különbség van a csoportok teljesítménye között. 

  
pontos  pontatlan  Mann‐Whitney tesz 

átlag  szórás  átlag  szórás  Z  p 

forgatás 
egocentrikus  32.60  0.63  29.64  1.12  ‐2.522  0.011* 

allocentrikus  25.61  0.64  24.25  1.01  ‐0.869  0.385 

összeadás 
3 tag  38.18  0.19  34.50  0.55  ‐6.030  0.000** 

4 tag  37.02  0.25  30.96  0.60  ‐6.893  0.000** 

7. táblázat. Az összeadási feladatok találati arányai alapján létrehozott csoportok találati arányainak megoszlása 
a különböző feladatokban. A lehetséges legmagasabb találati arány minden esetben 40. 

A két klaszteranalízis eredménye nem független egymástól. Az kategóriákba sorolt 

személyek számát mutatja be a 8. táblázat. A két besorolás kapcsolatát támasztja alá a Khi-

négyzet próba eredménye (χ2=26,864 f=1 p<0,001). 

   pontos  pontatlan  Σ 

gyors  39  3  42 

lassabb  20  29  49 

Σ  59  32  91 

8. táblázat. A reakcióidő és a találati arányokon végzett klaszteranalízisek eredményének kapcsolata, az egyes 
kategóriákba sorolt vizsgálati személyek száma alapján. 

2.5. Megbeszélés 

2.5.1. Összeadandók sorrendje és annak megváltoztatása 

Az első hipotézis az összeadandók sorrendjére vonatkozott. Eredményeink alapján 

elmondhatjuk, hogy az összeadandók nagyságszerinti csökkenő sorrendben történő 

prezentálása nem vezet gyorsabb reakcióidőhöz. Ellenkezőleg, a résztvevők lassabban adtak 

választ, mint az ettől eltérő sorrendben bemutatott összeadandók esetén. Átlagosan 

leggyorsabb reakcióidőt a nagyság szerint növekvő sorrend esetén kaptuk. Az adatok további 

elemzése azonban feltárta, hogy az egyes feladatokban a különböző sorrendek hatása teljesen 

eltérő lehet. Eredményeink alapján nincs olyan vizsgált ingerbemutatási sorrend, amely 
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mellett minden esetben gyorsabb válaszokat kapnánk. Az adatokból levonható következtetés 

ugyanaz volt akár késleltetés nélkül, akár késleltetéssel mutattuk be az ingereket. 

Mindezek alapján azt a következtetést vonjuk le, hogy nincs egy általános, gyors 

sorrend. Egy adott összeadandó csoport, vagyis egy konkrét feladat esetében ellenben 

meghatározható, hogy melyik sorrendben oldják meg a személyek gyorsabban az adott 

feladatot. Például a 2. grafikon és a 3. grafikon együtteséből látszik, hogy 19-es összeg és 4 

tagból álló feladat esetén nagyon gyors az összeadás, ha a sorrend növekvő, de lassabb, ha 

csökkenő. Ebben az esetben a konkrét feladat 2+3+5+9 volt növekvő sorrendben, ami 2598 

ms-os átlagos válaszidővel járt, míg csökkenőben 9+5+3+2, RI átlag: 3676 ms. (A különbség 

szignifikáns: t(80)=7,782 p<0,001. Az eredmény nem változik, ha csak a késleltetés nélkül 

dolgozó csoportot szemléljük.) A konkrét sorrend akkor előnyös és akkor vezet gyorsabb 

reakcióidőre, ha az abban található valamely számpár, számpárok összegét a személy 

könnyen, gyorsan, eredményesen hívja elő. A sorrend nem előnyös és nem vezet gyorsabb 

reakcióidőre, ha ezek az előnyös párosítási lehetőségek rejtettebbek. 

Az összeadandók sorrendjéről összefoglalva elmondhatjuk, hogy nem találtunk ideális 

sorrendet. A csökkenő sorrend semmiképpen nem jár együtt gyorsabb eredménnyel. Nem 

sikerült alátámasztani Widaman és munktársainak (1989 illetve Geary és Widaman (1992)) 

összeadás menetére vonatkozó modelljének predikcióját, a személyek nem végzik el 

gyorsabban a feladatot, ha már eleve abban a sorrendben kapják a tagokat, amibe a modell 

szerint átalakítják. Vagyis a személyek nem alakítják át a tagokat csökkenő sorrendbe. Ami 

két dolgot jelenthet: a személyek vagy egyáltalán nem alakítják át a tagokat a feladat 

megkezdése előtt, vagy átalakítják ugyan, de nem csökkenő sorrendbe. 

Az adatok további elemzésével próbálunk meg válaszolni erre a kérdésre. Láthattuk, 

hogy a 80 feladatból 17 esetben mértünk szignifikánsan gyorsabb reakciót akkor, ha a 

feladatokat nem késleltetéssel mutattuk be. Ezen feladatok során tehát a résztvevők profitáltak 

abból, hogy egyszerre láthatták a feladatokat. Mindezt annak a jeleként értelmezzük, hogy 

azok a személyek, akik a késleltetés nélküli feltételben vettek részt ezekben az esetekben nem 

balról jobbra haladva oldották meg a feladatokat, s ebből az átalakításból, átrendezésből 

reakcióidő előnyre tettek szert. A maradék 63 feladat esetében vagy követték a balról jobbra 

sorrendet, vagy nem követték, de a 400 ms késleltetéshez képest az átalakítással nyert idő 

elenyésző volt. Láthattuk, hogy az átalakítási stratégiára elsősorban, de nem kizárólag akkor 

találtunk bizonyítékot, ha a tagok valamelyike közvetlenül tízre egészített ki a egy másik 

összeadandót. 
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Mindebből arra következtetünk, hogy az átalakítási, átrendezési stratégiát valóban 

használták a résztvevő személyek, de az átrendezés célja nem egy általános sorrend, hanem 

olyan számpárok, számkombinációk létrehozása, melyek eredményét könnyebben és vagy 

gyorsabban hívja elő a személy. Ezek alapján feltételezhető, hogy átrendezésben egyéni 

különbségekkel kell számolnunk, és ez a stratégia a reakcióidők alapján csak akkor érhető 

tetten, ha a személyek nagy része alkalmazza eredményesen egy adott feladatnál. 

2.5.2. Tizedeshatár 

Eredményeink szerint a tizedeshatár átlépése mérhető reakcióidő különbséget okoz. A 

különbség nem 19 és 20 között, hanem 20 és 21-es összeg között jelentkezik. Ez azt jelenti, 

hogy a reprezentáció, amin végrehajtották a személyek a műveletet az ugyanúgy tízes alapon 

szerveződik, mint a számrendszer. A reakcióidőben jelentkező megnövekedett terhelés nem 

az „új” tizedes értékbe lépéssel jár együtt, tehát nem azzal, amikor a tíz helyett hússzal 

kezdődik az új szám, hanem azzal, amikor az egyesek helyén újra az egyes számjegy jelenik 

meg. Így a számlálási nehézség tekintetében a tizedeshatár 20 és 21 között van. 

A számolási idő összeggel együtt történő emelkedése egyben valószínűtlenné teszi, 

hogy a személyek valamilyen alternatív döntési mechanizmus alapján pl: implicit tanulás 

hoztak volna döntést. 

2.5.3. Összeadandók számának növelése  

Több összeadandó esetén a reakcióidő nő, még akkor is, ha kisebb számokkal kell 

dolgozni, mivel az összeg nem változik. A megfigyelt különbség egybevág azokkal az 

elképzelésekkel és eredményekkel (pl.: Ashcraft és Battaglia, 1978; Campbell és Graham, 

1985), melyek szerint a számolás nem, vagy legalábbis nem kizárólag számlálási folyamaton 

alapszik, s ellentétes a mentális számláló modelljével (Groen és Parkman, 1972). 

2.5.4. Mentális forgatás és az összeadás kapcsolata  

Nem találtunk lineáris kapcsolatot a két feladat reakcióeredményei között. A 

számolási feladatot gyorsabban elvégzők nem gyorsabbak a mentális forgatási feladtok során, 

akár az allocentrikus, akár az egocentrikus forgatást vizsgáljuk. Ugyanakkor a férfiak, akik 

átlagosan gyorsabbak voltak a női résztvevőknél gyorsabban oldották meg az egocentrikus 

mentális forgatást, de nem oldották meg gyorsabban az allocentrikus forgatást. 

A két feladat között kapcsolat mutatkozott a pontosság területén. Akik pontosabban 

voltak az összeadások során, azok pontosabban voltak az egocentrikus forgatások során. 
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Hasonló összefüggés nincs a számolási feladat során mért találati arány és az allocentrikus 

mentális forgatás között. 

Mindezek arra utalnak, hogy az egocentrikus forgatási feladat során mért teljesítmény 

és az összeadási feladatokban mért teljesítmény fiatal felnőttek esetében sem független 

egymástól. A kapcsolat azonban csak a pontosságra terjes ki és nem a feladatmegoldási 

sebességre. Feltételezhető, hogy mindkét feladat ugyanarra a képességre támaszkodik, s ezen 

közös képesség befolyásolja a megoldási pontosságot. Ilyen képesség lehet a saját, avagy 

énközpontú térben történő tájékozódás, mely az összeadási feladatok során a számegyenesen 

történő mozgásban játszhat szerepet. 

2.5.5. Alcsoportok azonosítása 

A (relatívan) nagyszámú vizsgálati személy adataiban sikeresen azonosítottunk eltérő 

válaszmintázatokat.  Az eredményesség és gyorsaság szerint szétválasztott minta elemszám-

eloszlása azt mutatja, hogy az egyik csoport gyorsan és pontosan, vagyis hatékonyan és 

eredményesen dolgozik, míg egy másik csoport kevésbé gyorsan, de ugyanolya eredményesen 

oldja meg az összeadási feladatokat. A harmadik csoport szintén nem bizonyult túl gyorsnak, 

s az eredményesség tekintetében is elmaradtak az első két csoporttól. A két tulajdonság 

negyedik lehetséges kombinációjába csak elvétve tartozott kísérleti személy, vagyis nem sok 

olyan résztvevő volt aki gyorsan adott volna választ, ugyanakkor sokat hibázott volna. 

Az első kettő, eredményességben megegyező, hatékonyságban különböző csoport 

összevetése különösen érdekesnek ígérkezik, hiszen ezen alminta további elemzése 

lehetőséget teremt a hatékonyabb feladatmegoldás hátterének megismerésére. A hatékonyság 

ugyanakkor legalábbis részben feladat specifikus, csak az összeadási feladatok alatt volt 

megfigyelhető, a mentális forgatások során nem. E két csoport összevetését tartalmazza a 

következő, elektrofiziológiai vizsgálat.  

2.5.6. A hipotézisekre adható válaszok 

2.5.6.1. H7: A csökkenő sorrendben prezentált feladatok megoldása 

gyorsabb-e? A személyek valóban átrendezik-e a számokat ebbe a 

sorrendbe?  

Nem, a csökkenő sorendben bemutatott feladatok megoldása nem gyorsabb. Kizárható 

annak a lehetősége, hogy minden összeadás előtt csökkenő sorrendbe alakítanánk a számokat. 
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Ez ellentétes a Widaman és munktársainak (1989 illetve Geary és Widaman (1992)) 

modelljéből következő predikcióval. 

Ugyanakkor a vizsgálatban résztvevő személyek minden bizonnyal alkalmaztak 

átcsoportosítási stratégiát, ám ennek célja nem egy általánosan, minden feladat esetében 

alkalmazható sorrend, hanem az adott feladat könnyebb megoldását segítő, változó sorrend. 

2.5.6.2. H8: A tizedes határ átlépése (a maradék képzése) okoz-e mérhető 

reakcióidő többletet? 

Igen, mérhető reakcióidő többletet okoz 20 és 21-es összeg között. A feladatok 

megoldása tehát egy tizedes jegyek alapján szervezett reprezentációs rendszer 

közreműködésével zajlik. 

2.5.6.3. H9: Több összeadandó szám esetén növekszik-e a reakcióidő, ha 

az összeg nem változik? 

Igen, az összeadandók számának növelésével az összeadás ideje is változik még akkor 

is, ha az összeg változatlan marad, vagyis a tagok kisebbek. 

2.5.6.4. H10: A mentális forgatás valamely teljesítménymutatója és a 

számolás reakcióideje között van-e kimutatható-e kapcsolat? 

A két feladat kapcsolata összetett. Az allocentrikus mentális forgatás és a számolás 

teljesítménymutatója között semmiféle kapcsolatot nem találtunk. 

Az egocentrikus forgatás és a számolás kapcsolata nem egyértelmű. A reakcióidők 

függetlennek bizonyultak az egész mintát elemezve. Ugyanakkor a férfiak alcsoportja 

gyorsabb a nőknél a számolás és az egocentrikus forgatás közben is. Eredményesség 

tekintetében kimutatható a kapcsolat a kézmodellek forgatása közbeni pontosság és a 

számolási pontosság között. 
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3. Empirikus kutatás IV.: elektrofiziológiai vizsgálat 

3.1. Bevezetés 

A negyedik empirikus vizsgálat során a viselkedéses kísérlet résztvevőiből kialakított 

csoportokat vizsgáljuk tovább elektrofiziológiai módszer alkalmazásával.  

A két csoport, melyet kiválasztottunk az összeadási feladatmegoldás sebességében tér 

el egymástól, de nem különbözik a megoldás pontosságában. Vagyis az egyik csoport 

hatékonyabban, de nem eredményesebben dolgozik, mint a másik. 

A legtöbb feladat megoldási teljesítményében számolnunk kell bizonyos mértékű 

interperszonális különbségekkel. A matematikai világa egy olyan terület, ahol ezek a 

különbségek fokozottan érvényesülnek, még az egyszerűbbnek számító feladatok esetén is, 

mint pl.: a négy alapművelet végrehajtása. Nem tisztázott azonban, hogy milyen folyamatok, 

milyen részképességek alapozzák meg a megfigyelhető és különböző módszerekkel mérhető 

teljesítménykülönbségeket. Jelen vizsgálat célja, hogy alaposabban megismerjük a 

hatékonyabb feladatmegoldás hátterében álló agyi folyamatokat. Emellett elemeztük az 

összeadandók számának növekedésével együtt járó változásokat is. 

Az idegrendszeri folyamatokat az elektroenkefalográfia (EEG) segítségével követjük 

nyomon, elsősorban azért, mert az a vizsgálómódszer páratlan időbeli felbontóképességének 

köszönhetően a folyamatszekvenciák pontos követését teszi lehetővé. 

3.2. Hipotézisek 

A korábbiak során bemutattuk a kognitív pszichológia számolás, aritmetika terén elért 

eredményeit, az elektrofiziológiai és képalkotó eljárásokkal folytatott vizsgálatok tanúságait. 

Mindezek alapján a következő hipotéziseket és kérdéseket fogalmaztuk meg: 

H11: A viselkedéses adatok vizsgálatától azt várjuk, hogy sikerül megismételni, 

validálni az előző vizsgálat eredményeit, vagyis a csoportok ugyanolyan pontosan, de eltérő 

idő alatt hajtják végre a feladatokat. A tagok számának növelésével a reakcióidő növekedését 

várjuk. 

H12: Az eddigi kutatások szerint az EKP korai szakasza az ingerfeldolgozás 

korrelátuma, így arra számítunk, hogy ez a szakaszt a későbbi megoldási sebesség nem fogja 

befolyásolni.  

H13: Irodalmi adatok alapján az EKP késői pozitivitás hullám komponensére 

vonatkozóan feltevésünk a következő: mivel a tagok számának növelésével együtt nő azok 

összege is, ezért azt várjuk, hogy nő a késői pozitív hullám amplitúdója. A hatékonyság és a 
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késői hullám jellemzőinek kapcsolatáról nem állnak rendelkezésünkre korábbi adatok, 

előzetes elvárást nem fogalmazunk meg a késői pozitív hullám amplitúdójának változására. 

H14: Korábban keveset vizsgálták idő-frekvencia elemző módszerrel az összeadás 

közben elvezetett EEG-t. Ezért a megfigyelhető változások leírására törekszünk, keressük a 

kapcsolatot a két kísérleti változónk és a frekvenciatartományok változásai között.  

H15: Vizsgáljuk, hogy érdemes-e a számolás területén az idő-frekvencia elemzések 

eredményeit felhasználnunk? 

3.3. Vizsgálat 

3.4.1. Ingerek 

Az elektrofiziológia vizsgálat során hasonló összeadási feladatot alkalmaztunk, mint a 

viselkedéses kísérletben. A résztvevő személyek feladata ugyanaz volt, a képernyőn 

megjelenő, összeadásokat tartalmazó egyenleteket kellett verifikálniuk. Csak a késleltetés 

nélküli feltétel szerepelt a vizsgálatban, így az egyenlet elemei egyszerre jelentek meg a 19 

colos CRT monitoron, fekete háttér előtt fehér Arial betűtípussal, 20 pontos nagyságban. A 

kísérleti személyek feje másfél méteres távolságra helyezkedett el a monitortól. Ezzel a 

beállítással az egyenletek a képernyőn hosszúságtól függően 3-4 cm szélesen jelentek meg, 

vagyis nagyjából 2 fokos szögben látszódtak. Ez a méret elég nagy volt ahhoz, hogy a 

résztvevők pásztázás nélkül kényelmesen elolvashassák. Az ingeradást Presentation® 

(Neurobehavioral Systems, San Diego) szoftver végezte. Válaszadás egy kézben tartott 

eszközzel történt, ahol a jobb mutató ujj szolgált a „helyes” egyenlet jelzésére, míg a bal a 

„helytelen” választ jelentette, minderre legfeljebb 10 sec állt rendelkezésre. A próbák között 

1200 ms-nyi pislogási szünet következett, melyet egy felvillanó stilizált szem facilitált. Az 

instrukcióban is arra kértük a személyeket, hogy lehetőség szerint itt pislogjanak. Az időzítést 

a 28. ábra szemlélteti. 
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 A vizsgálat alanyai az EEG mérések előtt egy Watkins-féle rövidtávú 

memóriaterjedelem teszten vettek részt. A kezességet a laboratóriumunkban évek óta használt 

módosított Anett teszttel ellenőriztük. 

3.4.3. EEG regisztrálás 

A skalpról elvezetett EEG-t a BrainProducts GmbH Brain Record rendszerével, 29 

csatornán regisztráltuk. Az elektródák a kibővített nemzetközi 10-20 rendszernek megfelelően 

EasyCap sapkában helyezkedtek el. Referencia: Pz, föld Fz és Pz között, impedancia < 5 kΩ. 

További négy elektróda segítségével követtük a szemmozgásokat. Mintavételezési sebesség: 

500 Hz, felvétel közbeni szűrés: 0.01-70 Hz-ig.  

3.4.4. Résztvevők 

Az eletrofiziológiai kísérletben 26, elsőtől harmadéves pszichológia szakos egyetemi 

hallgató vett részt. Mindegyikük normál, vagy korrigált látású volt. Az alanyok informált 

beleegyező nyilatkozat aláírása után vettek részt a vizsgálatban, amelyért anyagi 

ellenszolgáltatásban nem részesültek. Négy személy felvételét a nagyszámú műtermék miatt 

nem tudtuk figyelembe venni, így az elemzés 22 személy eredményeiből készült. Gyorsabb 

csoport (GY): 8 nő, 3 férfi, átlagéletkor: 21.45 év (σ=5.37), egy személy volt balkezes. 

Lassabb csoport (L): 9 nő, 2 férfi, átlagéletkor: 20.82 év (σ=3.4) mindannyian jobb kezesek. 

A két csoport a fenti jellemzők mentén homogén (életkor: t(20)=0.334 p=0.742; kezesség: 

χ2(1)=1.048 p=0.306; nemek aránya: χ2 (1)=0.259 p=0.611). 

3.4.5. Az EEG adatok feldolgozása 

Az adatok feldolgozása EEGLab szoftverrel (Delorme és Makeig, 2004), illetve az 

azon alapuló, saját fejlesztésű alkalmazásokkal történt. Új referenciaelektród kiszámításával 

kialakítottuk a Pz csatornát. Sávszűrő: 0.5-70 Hz (meredekség: 24 dB/oct). Mint azt a 

viselkedéses adatok estében látni fogjuk, az átlagos reakcióidő 3238 ms volt, 662.15-ös 

szórással, így a felvételeket az összeadási feladatok megjelenéséhez képest -256..5000 ms-os 

szakaszokra vágtuk. Csak azokat a szakaszokat elemeztük, melyekben ezen idő alatt jó válasz 

érkezett. Személyenként átlagosan 26,7 db válasz, vagyis az összes válasz 8,3%-a nem illett 

ebbe a kategóriába. A műtermékek könnyebb azonosíthatósága miatt (Delorme, Sejnowski és 

Makeig, 2007) az adatokon független komponenselemzést (ICA) végeztük (Makeig és mtsai, 

1999). A műtermékhez (szemmozgás, EKG, csatornazaj) kötődő komponenseket 

eltávolítottuk. A komponensek vizsgálatakor figyelembe vettük azok skalpeloszlását, 
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frekvenciaeloszlását, időbeli lefutását az ingerhez viszonyítva és attól függetlenül is. Az így 

korrigált regisztrátumból automatikus eljárások segítségével (Delorme, Sejnowski, Makeig, 

2007) eltávolítottuk a további műterméket tartalmazó szakaszokat az alábbi kritériumok 

alapján: az alapvonal kitérése nagyobb volt +/- 50 μV-nál; erős korrelációt (r2>0.3) mutatott 

egy változatlan értékeket megjelenítő idősorral; valószínűtlen, abnormális eloszlású adatokat 

tartalmazott. Az egyes szakaszokat vizuálisan is ellenőriztük, szükség esetén felülbírálva az 

automatikus szűrés eredményeit. 

A műtermék-mentes EEG szakaszokból átlagolással hagyományok eseményhez kötött 

kiváltott potenciálokat képeztünk (alapvonal: -200..0 ms). Idő-frekvenciaelemzést szintén az 

EEGLab segítségével végeztünk, így ERSP (event-related spectral perturbation- eseményhez 

kötött spektrum teljesítményváltozás) adatokat kaptunk (Makeig, 1993 illetve Makeig, 

Debener és munkatársai, 2004), mely módszer a korábbiak során már ismertetésre került. Az 

elemzést Morlet wavelet-tel (ciklus szám: 3, növekedési faktor: 0.5) végeztük. Egy saját 

fejlesztésű alkalmazás segítségével ezen adatokat minden szakasz esetében a válaszhoz is 

szinkronizáltuk.  

Az EKP eredmények statisztikai elemzését pontról-pontra történő csoport * tagok 

száma ismételt méréses ANOVA segítségével végeztük. Az elsőfajú hiba csökkentése 

érdekében csak azokat a különbségeket ismertetjük, amelyeknél a változás legalább három 

egymást követő adatpont (6 ms) esetében átlépte a szignifikancia küszöböt (5 %). Az ERSP 

adatok összehasonlításához ROI elemzését végzetünk. Minden kiválasztott régiót jellemző 

átlagot csoport * tagok száma ismételt méréses varianciaanalízissel hasonlítottunk össze. A 

statisztikai elemzést Matlab programban végeztük el. 

3.5. Eredmények 

3.5.1. Viselkedéses adatok 

A vizsgálatban résztvevő személyek a 320 egyenletből átlagosan 303.95-et verifikáltak 

helyesen (σ=8.17) és 14.45-öt helytelenül (σ=8.34). 0 és 4 közötti egyenlet esetében nem 

adtak választ (átlag: 0.59). Átlagos reakcióidejük 3238.59 ms volt (σ=662.15 ms) volt. 

A két csoport eredményeit ismételtméréses varianciaanalízissel hasonlítottuk össze 

(csoportosító változók: csoport /gyors és lassú/; tagok száma, /három illetve négy 

összeadandó tag/). A reakcióidő (RI) gyorsabb csoportban valóban rövidebb volt, s négy 

számot tovább tartott összeadni, mint hármat. A gyors csoport fölénye valamelyest nagyobb 

volt négy tag esetén (1044 ms), mint amikor három számot kell összeadni (844 ms). (Csoport 
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főhatás: F(1.20)=21.878 p<0.001; tagok száma főhatás: F(1.20)=331.573 p<0.001; interakció 

F(1.20)=2.967 p=0.100. RI átlagok (σ): GY csoport: 3adandó: 2299 (276) ms; 4adandó 3252 

(417) ms; L csoport: 3adandó: 3144 (671) ms; 4adandó 4296 (518) ms.) A helyes válaszok 

számában a csoportok között nincs különbség. Minden résztvevő valamivel több helyes 

választ ad a könnyebb feladatban (95.06% illetve 96.18%), mint a nehezebben (94.87% illetve 

93.81%). (Helyes válaszok száma: csoport főhatás: F(1.20)=0.001 p=0.980; tagok száma 

főhatás: F(1.20)=3.501 p=0.076; interakció F(1.20)=2.630 p=0.121). 

A két csoport memóriakapacitásában (Watkins-féle eljárás) nincs különbség. 

(Számterjedelem átlagok (σ): GY csoport: 6.42 (0.747); L csoport 6.63 (1.092) elem. 

Robusztus t-próba t(17.667)=-0.524 p=0.607.) 

Gyakorlás hatásának ellenőrzéséhez az háromtagú összeadások esetében az első és az 

utolsó tíz epoch során kapott reakcióidő eredményeket hasonlítottuk össze csoport * pozíció 

ismételt méréses ANOVA elemzés segítségével. A csoport változó főhatása szignifikáns 

(csoport főhatás: F(1; 20)=10,552 p<0,001), a pozíció főhatása és a két változó interakciója 

azonban nem. 

3.5.2. EEG adatok 

3.3.1.1. EKP változások 

Mivel a regisztrált EKP-ok alapvetően szimmetrikusnak bizonyultak (lásd 

eloszlástérképek), és Pz, valamint az Fz elektródákon érték el a legnagyobb amplitúdó értéket, 

ezért a középvonali elektródákon elvezetett válaszok eltérését elemeztük behatóan és a 

továbbiakban ezt ismertetjük. A középvonali elektródákon kapott kiváltott potenciálokat 

szemlélteti a 30. ábra. Az EKP elemzéseket az első 1000 ms esetében végeztük el. Ezen 

időszak után a jelek fáziskötöttsége egyrészt annyira alacsony, hogy nem beszélhetünk 

klasszikus kiváltott potenciálokról, másrészt a feladatok és a csoportok közötti különbségek 

miatt nehezen értelmezhetővé válnának az eredmények. 
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10. táblázat. Az inger megjelenéséhez szinkronizált ERSP eredmények összehasonlításához használt régiók 
idői, területi és frekvencia határai, valamint az ANOVA elemzések eredményei. Rövidítések: -: p>0,05 *: 
0,05>p>0,01 **: p<0,01 

Gyakorlás hatásának ellenőrzéséhez epochonkénti elemzést végeztünk. Minden 

személy esetében meghatároztuk a parietális régiót (ROI 4) jellemző alfa aktivitást37 az első 

és az utolsó 10 epoch során a három tagú összeadások esetében. Azért csak ebben a 

feladatban, mert ezt végezték elsőnek a személyek. Az értékeket csoport * pozíció ismételt 

méréses ANOVA elemzés segítségével elemeztük. A csoport változó főhatása szignifikáns, 

ami azt jelenti, hogy a csoportok közötti különbség az első és utolsó tíz epoch során is fennáll 

(csoport főhatás: F(1; 20)=4349,213 p<0,001). A parietális alfa aktivitás magasabb az utolsó 

10 epoch során (pozíció főhatás: F(1; 20)=29,696 p<0,001). A csoportok azonban nem 

különböznek az alfa tevékenység erősödésének mértékében, hiszen a csoport * pozíció 

interakció nem szignifikáns (F(1; 20)=1,105 p=0,306). 

Hasonló elemzést végeztünk a válaszhoz szinkronizált ERPS adatok esetében is. Az 

alapvonalhoz képest legintenzívebb változásokat a válaszadást megelőző 500 ms során 

mértünk. A válaszadás mozdulatához kapcsolható jelenségek kizárása miatt a válaszadás előtti 

200 ms-nyi szakaszt nem vettük figyelembe az elemzések elkészítésekor. Az egyes régiók 

frekvencia, idői és topográfiai határait és a statisztikai összehasonlítás eredményeit a 11. 

táblázat tartalmazza. A tagok száma változó főhatása szignifikáns az alfa sávban a frontális 

(ROI 11) és a parietális területek (ROI 9) felett is szignifikáns, a centrális terület (ROI 10) 

felett azonban nem az. Mindkét régióban a tagok számának növekedésével együtt nagyobb 

mértékű alfa deszinkonizációt kaptunk. A csoport változó főhatása a béta sávban szignifikáns 

a centroparietális területek felett, baloldali túlsúllyal (ROI 13, 14 és 16). A béta spektrum 

csökkenése a gyorsabb csoportban nagyobb mértékű. 

                                                 
37 Az összehasonlítás során nem ERSP-t, hanem spektrális „power”-t, teljesítmény sűrűség spektrumot 
használtunk. Egy epoch esetében nem szerencsés meghatározni az ERSP-t, mivel annak kiszámítás során a 
power értékeken logtranszformáció kerül végrehajtásra. Ez az epochokat jellemző értékeke átlagolása után 
zajlik. A logtranszfomráció és az átlagolás sorrendjének felcserélésével nyert adatok már nem hasonlíthatóak 
össze.  

Sorszám Terület Idő (ms) Frekvencia (Hz) Csatorna csoport tagok száma interakció csoport tagok száma interakció

1. frontális 500-1000 3-7 F7 F3 Fz F4 F8 
FC1 FC2 FC6 - - - 0.918 0.165 0.383

2. okcipitális 500-1000 3-7 O1 O2 - ** - 0.451 0.000 0.393
3. parietális 500-700 10-12 P3 Pz P4 * - * 0.049 0.968 0.029
4. parietális 700-1000 10-12 P3 Pz P4 ** - - 0.001 0.534 0.091
5. temporális bal 700-1000 10-12 T7 C3 CP5 - - - 0.065 0.490 0.218
6. temporális jobb 700-1000 10-12 T8 C4 CP6 - * - 0.083 0.028 0.094
7. frontális 700-1000 10-12 F3 Fz F4 - - - 0.081 0.193 0.582

Hatások besorolása p értékROI
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11. táblázat. Az válaszadáshoz szinkronizált ERSP eredmények összehasonlításához használt régiók idői, 
területi és frekvencia határai, valamint az ANOVA elemzések eredményei. Rövidítések: -: p>0,05 *: 
0,05>p>0,01 **: p<0,01 

 
12. táblázat. Két régió ERSP aktivitása és a feladatok során kapott reakcióidők Pearson-féle lineáris korrelációs 
együtthatója, illetve parciális korrelációs együtthatója. Utóbbi esetben a másik régió ERSP aktivitása a kontroll 
alatt tartott tényező. *: az együtthatóhoz tartozó p < 0,05.  

A reakcióidők és két, a csoportok között leginkább különbséget tevő régió (ROI 4 és 

13) ERSP aktivitása között lineáris korrelációt együtthatót számoltunk, Pearson metódus 

szerint. Az eredményeket a 12. táblázat tartalmazza. Három összeadandó esetén az alfa –, 

míg négy összeadandó esetén a válaszadás előtti béta tevékenység jósolta be jobban a 

reakcióidőt (23,4%-nyi illetve 33,8%-nyi megmagyarázott variancia). A két tényező két 

tényező által megmagyarázott varianciahányad négy tag esetén nagyobb mértékben fed át, 

mint három tag esetén. 

Sorszám Terület Idő (ms) Frekvencia (Hz) Csatorna csoport tagok száma interakció csoport tagok száma interakció
8. frontális 500-200 3-6 F3 Fz F4 - - - 0.400 0.327 0.566
9. parietális 500-200 10-12 P3 Pz P4 - ** - 0.656 0.001 0.242
10. centrális 500-200 10-12 C3 Cz C4 - - - 0.337 0.074 0.482
11. frontális 500-200 10-12 F3 Fz F4 - ** - 0.120 0.000 0.319
12. centrális 500-200 20-25 C3 Cz C4 - - - 0.097 0.141 0.307
13. centroparietális 500-200 20-25 Cz Pz Cp1 Cp2 * - - 0.019 0.505 0.235
14. parietális 500-200 20-25 P3 Pz P4 * - - 0.029 0.947 0.946
15. parietális jobb 500-200 20-25 P4 Cp2 Cp6 - - - 0.051 0.826 0.654
16. parietális bal 500-200 20-25 P3 Cp1 Cp5 * - - 0.049 0.623 0.519
17. frontális 500-200 20-25 F3 Fz F4 - - - 0.346 0.229 0.926

Hatások besorolása p értékROI

ROI 4 ROI 13 ROI 4 ROI 13
3 tag -0.484* 0.333 -0.448* -0.141
4 tag -0.389 0.582* -0.269 0.486*

Korrelációs 
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Parciális korrelációs 
együttható

ERSP ERSP

RI
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3.6. Megbeszélés 

Láthattuk, hogy a kialakított vizsgálati csoportok egymástól nem különböztek sem 

életkorban, sem kezességben, sem a nemek eloszlásában, sem rövidtávú memóriájuk 

terjedelmében. Iskolázottságuk azonos volt, tanulmányaikat pedig ugyanazon az egyetemi 

szakon folytatták. A két csoport nem különbözött a helyes válaszok számában, ám jelentősen 

különbözött a válaszadás sebességében. Megállapítható tehát, hogy sikeresen ismételtük meg 

a korábbi viselkedéses vizsgálat eredményeit, azaz valóban olyan csoportokat vizsgáltunk, 

amelyek maximálisan hasonlóak voltak, az összeadási feladatokat ugyanolyan eredményesen 

oldották meg. A két csoport csupán egyetlen mutatóban tért el, ez a feladatmegoldásra és 

válaszadásra használt idő hosszában, azaz a matematikai kompetenciájuk hatékonyságában 

különbözik. 

Az irodalmi adatok áttekintése során láthattuk, hogy a matematikai műveletek 

végzését kísérő eseményhez kötött agyi potenciálok korai szakaszát általában az inger 

azonosításához, feldolgozásához kötik (Iguchi és Hashimoto, 2000; Yagoubi, Lemaire, és 

Besson, 2003; Nunez-Pena, Honrubia-Serrano, Escera, 2005). Ezen elképzelést a saját 

eredményeink is támogatják, hiszen a korai tartomány (az EKP-ok első 200 ms-a) nem 

bizonyult érzékenynek a csoportok közötti különbségre. Ugyanakkor ez a korai feldolgozási 

szakasz érzékenynek bizonyult a tagok számának növekedésére, a parietális területek felett 

154-194 ms között szignifikánsan magasabb potenciál értékeket mértünk, ami az ingerek 

megnövekedett számosságával együtt járó feldolgozási feladatok elektrofiziológiai 

megfelelője. 

3.6.1. Csoportok közti különbségek 

Az inger megjelenését követő 200 és 1000 ms közötti idősávban feltárt változások 

részben eltértek az irodalmi adatok alapján alkotott hipotéziseinktől. A három, illetve négy 

összeadandóval végzett műveleteket a frontális területek felett egy negatív hullám kialakulása 

kísérte, ilyen összetevőről az általunk ismert irodalmi adatok nem tesznek említést, bár ez a 

különbség minden bizonnyal az eltérő referencia használatára vezethető vissza. Az ismételt 

méréses varianciaanalízis eredményei szerint ez a komponens nem érzékeny sem a csoportok 

közti különbségre, sem az összeadandók számának változására.  

Ugyanebben az idősávban regisztráltunk egy olyan parietális maximumú, pozitív 

komponenst is, amely megfelelője lehet a korábban bemutatott vizsgálatokban is tapasztalt 

késői pozitív hullámnak (Pauli és mtsai, 1994; Iguchi és Hashimoto, 2000; Yagoubi, Lemaire, 
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és Besson, 2003; Núňez-Peňa, Honrubia-Serrano, Escera, 2005). A korábbi eredmények 

szerint ezen komponens a matematikai művelet végrehajtásának érzékeny EKP mutatója 

(Iguchi és Hashimoto, 2000). Erre utal, hogy amplitúdója gyakorlással csökkent, miközben a 

válasz maximuma a frontális területekről a parietálisra tolódott át (Pauli és mtsai, 1994), 

továbbá amplitúdója együtt nőtt a feladat nagyságával, úgynevezett „problémaméret-hatást” 

(problem-size effect) mutatott (Pauli és mtsai, 1994; Yagoubi, Lemaire, Besson, 2003). 

Yagoubi, Lemaire, és Besson (2003) vizsgálatában a problémaméretet a hozzáadandó számok 

értékének növelésével manipulálták, jelen vizsgálatban az összeadandók száma változott.  

Saját adataink szerint ezen komponens néhány rövid szakasza (kb 10-12 ms) valóban 

érzékenynek mutatkozott az összeadandók számának emelésére, elsősorban a centro-parietális 

területek felett, némi jobb oldali túlsúllyal. Tehát az összeadandók számának növelésével 

megváltozik a komponens eloszlása. Azonban a kiváltott potenciálok általános képe alapján 

nem tartjuk helyesnek azt az a következtetést, hogy a késői komponens egésze érzékeny lenne 

az összeadandók számának növelésére.  

A csoportok közötti különbségre csak részben volt érzékeny ez a lassú pozitív 

komponens. Bár szignifikáns különbségeket találtunk a csoportok között, a parietális terület 

felett, a különbség csak akkor lépte át a szignifikancia küszöböt, ha különböző oszcillációk 

egymást gyengítették. Vagyis az eltérő matematikai hatékonysággal jellemezhető csoportok 

között volt különbség a feldolgozás ezen idői tartományában, a különbség jellege azonban 

olyan, amelyre az EKP kevésbé érzékeny.  

Az ERPS adatokból jól látható volt, hogy a feldolgozásnak ezen idő tartományában a 

gyorsabb csoport esetében a feladatmegoldást a centro-parietális területek felett erőteljesebb 

alfa aktivitást kíséri. Az alfa aktivitás változása egyik azoknak a legelsőként leírt EEG 

változásoknak, amelyeknek értelmezése évtizedeken át alig változott. A klasszikus felfogás 

szerint az e sávba tartozó tevékenység fokozódása az agy nyugalmi állapotához,  

üresjáratához kapcsolható, ezért a kognitív feladatok során csökkenését értelmezték. A 

közelmúlt eredményei azonban rávilágítottak arra, hogy ez az alfa változások 

túlegyszerűsítése, a kognitív feladatok végzése alatt is regisztrálható alfa 

teljesítménynövekedés. Klimesch, Sauseng és Hanslmayr (2007) elképzelése szerint az – 

elsősorban felső, vagyis magasabb frekvenciájú – alfa hullámok a gátló oszcillációnak olyan 

megnyilvánulásai, amelynek növekedése önmagában nem eredményez általános, mindenre 

kiterjedő gátlást. Az alfa oszcilláció változásával követhető folyamat-specifikus gátlás 

optimális körülményeket képes teremteni egy meghatározott folyamat, feladat ellátására. Az 
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elmélet értelmében ez azt jelzi, a feladathoz nem szükséges, a sejtek, hálózatok szelektív 

gátlás alá kerülnek. A folyamat-specifikus gátlás gyakran megjelenik a felülről lefelé irányuló 

folyamatok agyi mechanizmusainak magyarázatában is. Az alfa frekvenciasáv felső 

tartományában megnövekedett tevékenységet írták le a feladatok közötti interferencia 

csökkentésével kapcsolatban (Klimesch, 1999), rövidtávú memóriában tárolt információn 

végrehajtott manipuláció folyamán (Sauseng, 2005).  

A fentiek alapján úgy véljük, hogy a saját adatainkban jelentkező alfa sávban a 

teljesítmény spektrum növekedése is folyamat-specifikus gátlással magyarázható. Időzítése 

alapján feltételezhető, hogy ez a gátlási folyamat akkor lépett be, akkor jelentkezett, amikor a 

személyek már feldolgozták a bemutatott számjegyeket, tehát azok jelentése már a rövidtávú 

memória tartalmában szerepelt.  

Az általunk használt feladatok között erőteljes interferenciahatással számolhatunk, így 

ennek csökkentése, gátlása fontos tényező lehetett a hatékonyabb feladatmegoldásban. Az 

epochonkénti spektrum tevékenység elemzése csak részben támogatja ezt az elképzelést. 

Ugyan a folyamatspecikfikus gátlás erősödik a feladtok megoldása során, ami jelezhetné a 

növekvő interferencia kiküszöbölésére tett erőfeszítés fokozódását. Ezen értelmezés szerint 

azonban a gyorsabb csoport hatékonyabban csökkentené az interferenciát, mint a lassabb 

csoport, hiszen magasabb parietális alfa tevékenységgel jellemezhető. Ha elfogadjuk azt a 

kézenfekvő feltételezést, hogy az utolsó tíz összeadás során nagyobb a feladatok közötti 

interferencia, mint az első tíz feladat során, akkor azt várhatnánk, hogy a vizsgálat végére 

nagyobb lesz a különbség a csoportok között. Láthattuk, hogy nem így van. Szintén az 

interferencia jelenség ellen szól, hogy a feladatok reakcióidői nem változtak jelentősen az első 

és az utolsó tíz feladat során a lassabb csoportban sem, mivel ha a hatékonyabb csoport 

gyorsasági előnye az interferencia csökkentésére lenne visszavezethető, akkor a kevésbé 

hatékony csoportban a reakcióidők növekedésére számíthatnánk a vizsgálat során. 

Mindezek alapján nem tartjuk valószínűnek, hogy a hatékonyabb csoportban 

megfigyelt, folyamat specifikus gátláshoz kapcsolható parietális alfa tevékenység szerepe a 

feladatok közötti interferencia csökkentése lenne. 

Irodalmi adatok alapján az alfa spektrum növekedése kapcsolódhat a rövidtávú 

memóriában tárolt elemek manipulációjához is (Sauseng, 2005). Korábban bemutattuk azokat 

az elképzeléseket, melyek szerint a műveletek végrehajtása során a műveleti tagok átalakítása, 

manipulációja fontos és hasznos kiegészítő stratégia az előhívás mellett (Siegler, 1988; 

Siegler és Shipley, 1995; LeFevre és mtsai, 1996; Imbo és Vandierendonck, 2008; Dehaene és 
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Cohen, 1995), egyes elképzelések szerint akár az előhívási stratégia előtt is (Baroody 1983, 

1984, 1994 illetve 1999). Ismert, hogy a műveletekben szereplő tagok, illetve az eredmény 

növekedésével a közvetlen előhívási stratégia alkalmazási gyakorisága csökken (Campbell és 

Xue, 2001).  

A jelen vizsgálatban talált, parietális alfa spektrum növekedést az időzítése és téri 

jellemzői, valamint a fenti irodalmi adatok alaján azt a későbbiekben részletesebben 

megvizsgálandó hipotézist fogalmazzuk meg, hogy ezen elektrofiziológiai jelenség a 

számjegyek átalakításának és manipulációjának korrelátuma. Elképzelésünk szerint a 

gyorsabb csoport rövidebb válaszidejének egyik tényezóje, hogy hatékonyabban végzi ezt az 

átalakítást már a kísérlet legelején, az első tíz feladat során is. Az utolsó tíz feladat során mért 

magasabb parietális alfa spektrum értékeket gyakorlási folyamat eredményének tulajdonítjuk, 

mely mindkét csoportban hasonlóképpen játszódik le. A gyakorlás jelenségével magyarázzuk, 

hogy a reakcióidők a vizsgálat végére sem csökkentek a kezdeti értékekhez képest, a 

gyakorlás ellensúlyozhatta az ismételt feladatmegoldás okozta terhelés, fáradás hatásait. Ez az 

elképzelés magyarázattal szolgál a reakcióidő és az alfa szinkonizáció mértéke közötti 

mérsékelt lineáris kapcsolatra is, hiszen az átalakítás csak egy a lehetséges stratégiák közül, 

más megoldási módok, pl.: a közvetlen előhívás alakalmazásával – is – elérhető gyors válasz, 

ilyenkor az parietális alfa tevékenység alacsonyabb lesz. 

Jól ismert, hogy a béta oszcilláció csökkenése tradicionálisan a motoros kéreg felett 

figyelhető meg, kifejezetten a mozgással kapcsolatos válaszok előtt. Így a válaszadást 

megelőző, egész béta sávra kiterjedő ERSP csökkenést, melynek központja a jobb illetve 

baloldi centrális területek felett volt látható, a motoros válaszadás előkészítéséhez 

kapcsolható. A csoportok között megfigyelt különbségeket mégsem kapcsolnánk a motoros 

válaszadáshoz, egyrészt mert a csoportok ugyanazt a motoros válaszadást végeztél, másrészt a 

válaszadás előtti 200 ms-os szakasz kihagyásával végeztük az elemzést és harmadrészt a C3 

és C4 elektródák esetében nem találtunk különbséget a csoportok között, pedig a motoros 

tevékenységhez kapcsolható delta deszinkronizáció ezeken a területeken mérhető leginkább 

(Pfurtscheller, 2001).  

Újabban mozgásos választ nem igénylő kognitív tevékenységek közben is találtak 

csökkenő béta sávbéli aktivitást (Miller, 2006; Pesonen és mtsai, 2007). A 

spektrumtevékenység csökkenése az általános értelmezések szerint megnövekedett kortikális 

izgalmi szintre, avagy aktiválódott kérgi területre utal (Pfurtscheller, 2001). A gyorsabb 

csoportban tapasztalt, kiterjedtebb parietális béta spektrum csökkenése így arra utalhat, hogy 
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ezen csoport esetében nagyobb mértékben aktiválódik a parietális régió. Az aktiváció 

gyakorlási hatást nem mutat, az első és az utolsó tíz feladat során mért értékek nem 

különböztek szignifikánsan. Az aktiváció jellegének pontosabb meghatározását nagyban 

elősegítené a forrás, vagy források kérgi lokalizációja. Ennek kielégítő pontosságú 

elvégzéséhez további, más típusú vizsgálatok (képalkotó vagy többcsatornás elektrofiziológiai 

regisztrátum) szükségesek. 

3.6.2. Feladat komplexitás 

Az összeadandó tagok számának emelésével együtt járó változások közül a korábbiak 

során áttekintettük az EKP eredmények különbségeit. 

Az ERSP változások közül az okcipitális terülten megfigyelt lassú hullámú 

aktivitáskülönbséget az ingeranyagok közötti fizikai különbségnek tulajdonítjuk. A jobb 

oldali temporális-centrális alfa szinkronizációt e fentieknek megfelelően szintén gátló 

folyamatok korrelátumaként értelmezzük, melyek kevésbé, kisebb intenzitással működtek a 

tagok számának emelkedésével. 

A válaszadást megelőzően négy összeadandó esetén fokozott frontális és parietális alfa 

deszinkronizáció volt mérhető. Az alfa spektrum csökkenés a széleskörűen elfogadott 

értelmezés szerint a fokozódó memóriaterhelés elektrofiziológiai korrelátuma (Klimesch, 

1999; Klimesch, Sauseng, Hanslmayr, 2007). Ezen elképzelést jelen adatok is támogatják, a 

több összeadandóval végzett művelet nagyobb terhelés jelent a rövidtávú memória számára, 

több részeredményt kell kezelni, több részfolyamatot kell kontrollálni, ellenőrizni. 

A vizsgálat módszertani tanulságai közül fontosnak tartjuk kiemelni azt, hogy az EEG 

regisztrátumban meglévő különbségek és hatások olyan jellegűek voltak, amelyekre a 

hagyományos EKP technika csak részben, vagy egyáltalán nem érzékeny. A vizsgált 

folyamatok jellegéből adódóan az elemzett szakaszok hosszúak, az EEG válaszok 

fáziskötöttsége pedig a szinkronnak választott eseménytől távolodva gyorsan romlik. Ilyen 

körülmények között az idő-frekvenciaelemzés hasznos és új eredményekkel szolgált. 

Eredményeink alapján a hagyományos frekvencia elemzéseket nem tartjuk célravezetőnek a 

számolási folyamatok vizsgálatakor, hiszen az például az alfa sávban egyaránt mérhettünk 

szinkronizációt és deszinkronizációt is, melyek egyetlen, időtengely nélküli átlagos értékben 

kiolthatták volna egymást. Vizsgálatunk alapján az idő-frekvenciaelemzés alkalmazását az 

aritmetikai feladatok vizsgálata területén a továbbiakban is indokoltnak tartjuk. 
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3.6.3. A hipotézisekre adható válaszok 

3.6.3.1. H11: A viselkedéses adatok vizsgálatától azt várjuk, hogy sikerül 

megismételni, validálni az előző vizsgálat eredményeit. 

Sikeresen ismételtük meg a viselkedéses vizsgálat eredményeit, a csoportok 

ugyanolyan pontosan, de eltérő idő alatt hajtják végre a feladatokat. A tagok számának 

növelésével a reakcióidő is növekedését. 

3.6.3.2. H12: Az eddigi kutatások szerint az EKP korai szakasza az 

ingerfeldolgozás korrelátuma, így arra számítunk, hogy ez a 

szakaszt sem a tagok száma, sem a későbbi megoldási sebesség nem 

fogja befolyásolni.  

Az eltérő reakcióidővel jellemezhető vizsgálati csoportok között nem mutatkozott 

különbség az EKP korai szakaszában, az összeadandók száma azonban megváltoztatta a korai 

parietális hullám (P140) lefutását. 

3.6.3.3. H13: Irodalmi adatok alapján az EKP késői pozitivitás hullám 

komponensére vonatkozóan feltevésünk a következő: mivel a tagok 

számának növelésével együtt nő azok összege is, ezért azt várjuk, 

hogy nő a késői pozitív hullám amplitúdója. A hatékonyság és a 

késői hullám jellemzőinek kapcsolatáról nem állnak 

rendelkezésünkre korábbi adatok, előzetes elvárást nem 

fogalmazunk meg a késői pozitív hullám amplitúdójának 

változására. 

A késői pozitív hullám amplitúdója ugyan változott az összeadandók számának 

emelkedésével, de ezen változás időtartama csekély. A komponens egészére nézve nem 

állíthatjuk, hogy érzékeny lenne az összeadandók számának növelésére. 

A hatékonyabb és a kevésbé hatékony csoport közötti különbségek elsősorban az 

eltérő hullámhosszú összetevők egymásra gyakorolt hatásának következménye. Ezért az EKP 

módszere korlátozottan alkalmas a különbségek vizsgálatára. 

3.6.3.4. H14: Korábban keveset vizsgálták idő-frekvencia elemző 

módszerrel az összeadás közben elvezetett EEG-t. Ezért a 
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megfigyelhető változások leírására törekszünk, keressük a 

kapcsolatot a két kísérleti változónk és a frekvenciatartományok 

változásai között.  

A csoportok közötti különbségek a következőek voltak: a hatékonyabb csoportban 

parietális terület feletti alfa spektrum szinkronizáció mérhető az inger megjelenése utáni 500-

1000 ms-os sávban, mely jelenség a kevésbé hatékony csoportnál hiányzik. A válaszadás 

előtti 500-200 ms során a gyorsabb csoport nagyobb mértékű béta spektrum csökkenéssel 

jellemezhető, mint a lassabb csoport. Az első jelenséget folyamatspecifikus gátlás jeleként 

értelmezzük, hátterében a bejövő ingerek manipulálását magában foglaló stratégia működését 

valószínűsítjük. Az utóbbi esetben a parietális lebeny kiterjedtebb aktivációját feltételezzük. 

Mindkét esetben képalakotó, forráselemző eljárások segíthetnek a kérdés alaposabb 

tisztázásában. 

A tagok számának emelése korai okcipitális lassú hullámú különbséget és jobb oldali 

centro-temporális gátlási folyamatok megváltozását okozta. A válaszadás előtt fokozott 

munkamemória terhelés korrelátumait sikerült azonosítani.  

3.6.3.5. H15: Vizsgáljuk, hogy érdemes-e a számolás területén az idő-

frekvencia elemzések eredményeit felhasználnunk? 

Eredményeink alapján az idő-frekvenciaelemzés alkalmazását az aritmetikai feladatok 

vizsgálatakor a továbbiakban is indokoltnak és fontosnak tartjuk. 
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4. Empirikus kutatás V.: Szinkronizáció vizsgálat 

Az eddigi vizsgálatok során a viselkedéses adatok elemzésével két, összeadási 

feladatok megoldási hatékonyságában eltérő csoportot sikerült azonosítani (III. vizsgálat), 

melyek az elektrofiziológia eredmények (IV. vizsgálat) szerint is elkülönülnek. A csoportok 

közötti legjelentősebb különbség az inger megjelenésétől számított 500-1000 ms során, a 

parietális területek felett megfigyelhető alfa spektrum értékében mutatkozott, mely a 

hatékonyabb, gyorsabban válaszoló (GY) csoport esetében az alapértékhez képesti növekedést 

jelentett, míg a kevésbé hatékony, lassabban válaszoló (L) csoport esetében az alapvonallal 

megegyező érték volt mérhető. Az alfa spektrum értékek emelkedése folyamatspecifikus 

gátlással magyarázható, mely folyamat hátterében a bejövő ingerek, információk átalakításán, 

manipulációján alapuló feladatmegoldási stratégia működését feltételeztük. A következő 

fejezet során arra a kérdésre keressük a választ, hogy a két csoportban megfigyelt alfa 

tevékenységek hasonló, vagy eltérő csatornák közötti szinkronizációs mechanizmusokkal 

jellemezhetőek-e. 

A korábbi fejezetek során igazoltuk, hogy a Stam-féle szinkronizációs metódus (Stam 

és van Dijk, 1994) nem képes kielégítő módon követni az idősorok közötti együttváltozás 

időbeli dinamikáját (I. vizsgálat), ezért az elemzések során a kialakított, alternatív, robusztus 

eljárást (II. vizsgálat) alkalmazzuk. 

4.1. Hipotézisek 

H16: A hatékonyság és ERSP adatok alapján elkülönülő csoportok feladat megoldás 

alatt mért alfa tevékenységében kimutathatóak-e eltérő áltagos szinkronizációs 

mechanizmusok? 

H17: A hatékonyság és ERSP adatok alapján elkülönülő csoportok feladat megoldás 

alatt mért alfa tevékenységében kimutathatóak-e csatornapárok között mért szinkronizációs 

mechanizmusok tekintetében eltérések? 

H18: Mivel ez a vizsgálat az alternatív eljárás első, valódi adatokon történő 

alkalmazása, ezért vizsgáljuk, hogy az eredmények alapján a robusztus szinkronizációs 

mutató alkalmazása indokolnak mondható-e. Segíti-e az adatok értelmezését, bővíti-e a más 

módszerekkel nyert ismerteket? 
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4.2. Módszer 

Az elemzéshez IV vizsgálat során ismertetett EEG adatokat használtuk. Az ingerek, a 

résztvevők, a feladatok és az EEG feldolgozás menete megegyezik az ott leírtakkal. Az 

epochonkénti adatokon az alfa sáv vizsgálatához 9-14 Hz-es FIR sávszűrőt alkalmaztunk.  

A korrelációval számolt szinkronizációs valószínűség módszere a korábbiak során 

részletesen ismertetésre került. Az együttható meghatározásakor a következő paramétereket 

alkalmaztuk: l: 5 adatpont; m:10; w1:50 ms; w2:252 ms, speed: 2. 

Minden csatorna és minden pont esetében meghatároztuk az adott csatorna és az 

összes többi közötti átlagos szinkronizáció értékét. A szinkronizációs mutatót a továbbiakban 

ugyanúgy kezeltük, mint a skalpról elvezetett feszültség értékeket. A trialok során mért 

értékeket összeátlagoltuk, s alapvonal korrekció (-100 ... 0 ms) után hasonlítottuk össze az 

értékeket ugyanazzal a módszerrel, mint az eseményhez kötött potenciálok esetében. Vagyis 

pontról-pontra végzett csoport * összeadandók száma ismételt méréses ANOVA elemzést 

végeztünk. Az elsőfajú hiba csökkentése érdekében csak azokat a különbségeket ismertetjük, 

amelyeknél a változás legalább három egymást követő adatpont esetében átlépte a 

szignifikancia küszöböt (5%). Az eredmények közül a csoport változó főhatását mutatjuk be 

jelen dolgozat keretében. 

4.3. Eredmények 

4.3.1. Átlagos szinkonizáció 

A csoport főhatást szignifikánsnak bizonyult a Pz a 334-940 illetve a 988-1132 ms 

közötti idősávban. Ugyanebben az idősávban szintén szignifikáns különbségeket találtunk a 

P3, CP5, CP6, CP2, T8, FC6, F7 és F8 illetve egészen rövid ideig a C4, P7 elektródák 

esetében. A különbségek pontos időzítését a 13. táblázat tartalmazza, ugyanezeket az 

értékeket szemlélteti a 35. ábra. Az eloszlást szemlélteti a 34. ábra. Látható, hogy minden 

esetben a gyorsabb csoport esetében mértünk magasabb értéket. 
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13. táblázat.  Szignifikáns csoport főhatás időintervallumai az egyes csatornák esetében.  

4.3.2. Csatornapárok között mért értékek 

Az átlagos szinkronizációs értéken túl elemeztük a csatornapárok közötti 

szinkronizációs együttható értékét is. A csoportok közötti különbség tekintetében a korábban 

bemutatott ERSP eredmények, és a most ismertetett adatok alapján egyaránt kiemelt 

jelentőségű a Pz elvezetési hely, ezért a következő elemzésben e csatorna és a többi közötti 

szinkronizációs értékeket hasonlítottuk össze. A szignifikáns csoport főhatások helyét és 

idejét a 14. táblázat és a 36. ábra tartalmazza. Az eseményhez kötött szinkronizáció 

eloszlástérképeit a 37. ábra mutatja be, míg a változások időbeli lefutását a 38. ábra 

szemlélteti. 

 

14. táblázat. Szignifikáns csoport főhatás időintervallumai az egyes csatornák esetében. 

Csatorna
Pz 348-940 988-1132
P3 356-996 1136-1160

CP5 452-684 736-920
CP2 268-336 352-884
CP6 584-708 776-968 984-1132
C4 496-528
T8 400-992

FC6 452-488 568-952 1060-1088
F8 452-1100
F7 472-892

Szignifikáns csoport főhatás (ms)

Csatorna
F7 92-204 238-537 652-748
F3 432-636 668-1408
Fz 872-896 1088-1240
F4 584-688 780-972 1076-1192
F8 204-1212

FC6 584-880 1316-1408 1564-1720
CP5 192-680 832-952 1060-1208
T8 312-528 548-604 652-848 980-1096

CP6 752-924 984-1128
P3 572-592
O1 316-604 640-784 1020-1100
O2 769-892 1028-1084

Szignifikáns csoport főhatás (ms)
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4 tagú összeadás. Piros szín: gyorsabb csoport, zöld szín: lassabb csoport. A nulla időpont az ingeradás 
időpontját jelöli. A fekete sávok a szignifikáns csoportfőhatások helyét jelölik.  
 

4.4. Megbeszélés 

Az összeadási feladat alatt rögzített EEG alfa tevékenységét elemezve látható, hogy a 

feladatott gyorsabban illetve lassabban végrehajtó csoport jelentősen eltérő szinkronizációs 

értékekkel jellemezhető. Mindkét csoport és helyzet esetében a legmagasabb átlagos 

szinkronizációs értékeket a jobboldali parietális területek felett mértük. A gyorsabb 

csoportban az átlagos szinkronizáció magasabbnak bizonyult a feladatok végrehajtása közben. 

A különbség térbeli eloszlását tekintve a parietális, jobb (fronto)temporális területek felett, 

időbeli eloszlást szemlélve az inger megjelenésétől számított 500-1000 ms között a 

legnagyobb. Időzítését tekintve ez a különbség megegyezik az alfa sávban talált ERSP 

növekedés időzítésének. 

A Pz és a többi csatorna, vagyis elektródpárok közötti szinkronizáció vizsgálata segít 

jobban megismerni az általános együttváltozás hátterét. A csoportok között ezen elemzés is 

jelentős különbségeket mutatott ki. A gyorsabb csoportban egyrészt magasabb a Pz elektródát 

és a szomszédos elvezetések közötti együttváltozás mértéke. A megnövekedett spektrális 

tevékenységgel együtt ezt a jelenséget akár a volumenvezetés jelensége is okozhatná. 

Azonban a gyorsabb csoportban (és csak a gyorsabban) a feladatvégzés alatt megnövekedett a 

frontális és a parietális területek közötti szinkronizáció értéke. Ez a különbség leghamarabb az 

F7 és a Pz elektróda kapcsolatában mutatható ki, az inger megjelenésétől számított 92 ms-tól. 

Az F3, F4 és F8 csatornák esetében is szorosabb a kapcsolat nagyjából 1200 ms-ig, a középső, 

Fz elektróda esetében azonban csak rövidebb ideig tartó különbségek tapasztalhatóak. Ezek az 

eredmények a parietális és a frontális területek közötti szorosabb kapcsolatot jelzik a gyorsabb 

csoport esetében. Az eloszlástérképekből látszik, hogy ez a kapcsolat nem csak gyengébb a 

lassabb csoport esetében, de a kapcsolat szorossága az alapvonal esetében mért értékkel 

egyezik meg, vagyis a kapcsolat erősödése teljesen hiányzik. 

A parieto-frontális területek kapcsolatát illetve ezen területek együttes aktivitásának 

fontosságát több tanulmány is hangsúlyozta. A korábbiak során bemutattuk Simon és 

munkatársainak (2004) munkáját, melyben figyelmi, téri-vizuális, számolási, követési, 

megragadási feladatok alatt rögzített fMRI adatokat elemeztek. Mindegyik feladat során a 

parietális és a frontális területek együttes aktiváció mintázatás sikerült azonosítani. 

Háromféle jelenség magyarázhatja a megnövekedett szinkronizációs változásokat. Az 

első lehetőség szerint mindkét régió tevékenységének hátterében egy közös, harmadik hatás 
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áll. A második lehetőség szerint a gyorsabb csoportban a parietális területekről kiinduló 

tevékenység éri el a frontális lebenyt. A harmadik szerint a frontális lebeny „irányítása” alá 

kerül a parietális régió. Ez utóbbi kettő lehetőség nem feltétlenül zárja ki egymást, a 

reciprocitás, vagy kölcsönösség elve szerint az agy (kevés kivétletől eltekintve) olyan módon 

szerveződik, hogy ha az egyik terület kapcsolódik egy másikhoz, akkor a második is 

kapcsolódik az elsőhöz (Valera és mtsai, 2001). Mint azt már korábban bemutattuk a 

szinkronizáció irányáról sajnos nem mond semmit a Stam-féle metódus, így az eredmények 

alapján nem lehet egyértelműen dönteni a három lehetőség között. 

A korábbiak során a számolás alatt mért alfa spektrum növekedést folyamat specifikus 

gátlás jeleként értelmeztük, mely gátlás erősödött a gyakorlás során. Az irodalmi adatok 

alapján azt feltételeztük, hogy a gátlás az ingerek hatékony átalakítását, manipulálását teszi 

lehetővé, mely az összeadási feladatok megoldását segítő egyik stratégia lenne. Az alfa 

spektrum növekedését, az alfa sáv szinkronizációját Klimesch, Sauseng és Hanslmayr (2007) 

a kérgi aktiváció felülről lefelé történő aktivációjában játszik szerepet.  

Úgy véljük, hogy a szinkronizáció elemzésből származó adatok megerősítik a korábbi 

feltételezésünket. A frontális területek bevonódása az átalakítás, manipuláció során megjelenő 

kontroll folyamatok elektrofiziológia korrelátumaként értelmezzük. Az átalakításon alapuló 

stratégia ennek megfelelően egy fronto-parietális hálózat működésével valósul meg.  

Így megerősítve látjuk azon korábbi feltételezésünket, hogy a gyorsabb csoport 

megnövekedett hatékonyságának egyik kulcsa az átalakítási stratégia gyakoribb és 

eredményesebb használata lehet. 

Vizsgálatunk különlegessége módszertani szempontból, hogy az eredetileg Stam-

nevéhez fűződő szinkronizációs valószínűség módszerének javított, továbbfejlesztett változata 

került alkalmazásra. Megállapíthatjuk, hogy a szinkronizációs tevékenysége elemzése újabb 

szemponttal gazdagította a kiváltott potenciálok és a spektrális változások vizsgálatával nyert 

képet. Így alkalmazását a jövőben is indokoltnak tartjuk. Vizsgálatunk további 

különlegessége, hogy az eredetileg Stam-nevéhez fűződő módszer az eddigiek során 

elsősorban minden elvezetési hely közötti szinkronizációs érték átlagolásával használták. Az 

eredményeink rámutatnak arra, hogy a hálózatok azonosításához az átlagos szinkronizáció 

nem nyújt elegendő információt, éppen ezért a pusztán átlagos együtthatóra alapozott 

vizsgálatokat nem tartjuk elegendőnek. 

Természetesen a szinkronizációs mutató nem mentes a kötöttségektől. A korábban 

bemutatott jellegzetességek miatt annál hosszabb jelre van szükség az elemzéshez, minél 
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kisebb frekvenciájú jel esetében szeretnénk alkalmazni. A tipikus kognitív pszichológiai 

vizsgálatok próbái egyszerűen túl rövidek ahhoz, hogy ezeket a módszereket alkalmazzuk. Az 

általunk használt néhány másodperces helyzetben is csak a viszonylag gyorsabb frekvenciák 

elemzése lehetséges. Ezeket a szempontokat már a kísérlettervezési fázisban érdemes 

megfontolni. 

4.4.1. A hipotézisekre adható válaszok  

4.4.1.1. H16: A hatékonyság és ERSP adatok alapján elkülönülő 

csoportok feladat megoldás alatt mért alfa tevékenységében 

kimutathatóak-e eltérő áltagos szinkronizációs mechanizmusok? 

Igen, a csoportok eltérő alfa mértékű és jellegű alfa tevékenysége eltérő általános 

szinkronizációs értékekkel jellemezhető. A különbségek elsősorban a parietális illetve a 

jobboldali fronto-temporális régióban figyelhetőek meg. Időzítését tekintve a legnagyobb 

különbségeket az inger megjelenésétől számított 500-1000 ms során mértük, vagyis 

ugyanabban az idősávban, melyben az ERSP is csoportok közötti különbséget mutatott ki. 

4.4.1.2. H17: A hatékonyság és ERSP adatok alapján elkülönülő 

csoportok feladat megoldás alatt mért alfa tevékenységében 

kimutathatóak-e csatornapárok között mért szinkronizációs 

mechanizmusok tekintetében eltérések? 

Igen, a csoportok eltérő alfa mértékű és jellegű alfa tevékenysége eltérő csatornák 

közötti szinkronizációs értékekkel jellemezhetők. A vizsgálat során a Pz és a többi elvezetés 

közötti együttváltozást vizsgálatuk. Az eredmények szerint hatékonyabb csoport esetében 

megnövekedett a frontális és a Pz terület közötti szinkronizáció mértéke, melyet egy olyan 

fronto-parietális hálózat működésének jeleként értelmeztünk, mely hálózat működése nem, 

vagy csak nagyon kevéssé azonosítható a lassabb csoport esetében. A hálózatról azt 

feltételezzük, hogy az ERSP adatok alapján feltételezett inger átalakítási stratégia 

kivitelezésében játszik szerepet.  

4.4.1.3. H18: Mivel ez a vizsgálat az alternatív eljárás első, valódi 

adatokon történő alkalmazása, ezért vizsgáljuk, hogy az eredmények 

alapján a robusztus szinkronizációs mutató alkalmazása indokolnak 
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mondható-e. Segíti-e az adatok értelmezését, bővíti-e a más 

módszerekkel nyert ismerteket? 

Igen, a szinkronizációs elemzés hasznos és értékes új adatokkal bővítette a korábbi 

metódusok alapján nyert eredményeket. A szinkronizáció időbeli változása jól követhető volt 

az újonnan kialakított módszer segítségével. Tapasztalataink alapján hangsúlyozzuk a 

csatornapárok között végzett elemzések fontosságát. Úgy véljük ezen elemzések segítségével 

az agy működésében alapvető fontosságú szerepet játszó hálózatok működése válik 

követhetőbbé. Mindezen hatások azonban elvesznek, ha csak az általános szinkronizációt 

vesszük figyelembe. 

Tapasztalataink alapján a szinkronizációs módszerek, elsősorban az egyes elvezetési 

helyek között mért mutatók alkalmazását a jövőben indokoltnak tartjuk azokban az esetekben, 

ahol ennek a technikai feltételei adottak. 
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III. Összefogalalás 
Az idegrendszer, azon belül is elsősorban az agy működése, a felépítő idegsejtek 

kommunikációja közben elektromos jelenségek és változások zajlanak. E tevékenység 

következtében létrejövő elektromágneses tér mérése az agyműködés megismerésének páratlan 

lehetőségét kínálja, mert az EEG és MEG technikák nem-invazívek és időbeli felbontásuk 

olyan, amellyel a képalkotó eljárások a módszer technikai megvalósulásából következő 

elméleti akadályok miatt soha nem fognak rendelkezni. Az előnyök megtartása miatt lényeges 

elvárás bármilyen EEG elemző módszerrel szemben, hogy megőrizze az idői felbontást, ne 

pedig elveszítse azt. Az elemző metódusok közül az adatsorok közötti együttváltozást mérő 

eljárások lehetőséget teremtenek arra, hogy a különböző területek kooperációját követhessük, 

hogy jobban megismerhessük a neuronális hálózatokat, hiszen úgy tűnik, hogy a neuronális 

hálózatok és azok aktiválódása az agy alapvető működési módját jelentik (Valera és 

munkatársai, 2001). 

A különböző elvezetéseken mért adatsorok közötti kapcsolat számszerűsítésére sokféle 

módszer ismert (Quiroga és mtsai, 2002 illetve Stam, 2005). Ezek egyike a lineáris és 

nemlineáris interdependeciát vizsgáló eljárások közé tatozó szinkronizációs valószínűségi 

együttható, mely eredetileg a csatornapárok közötti együttváltozás valószínűségének idői 

változását követi (Stam, van Dijk, 2002), de ebben a formában szinte egyetlen vizsgálat sem 

használta. Az együttható általánosan elterjedt használati módja az egy próba során kapott 

összes lehetséges érték átlagolása (Stam és mtsai, 2002c; Stam, 2004; Molnár és mtsai, 2005 

illetve 2006; de Briun és mtsai, 2004) mellyel az idői - és a téri felbontása egyaránt elveszik.  

Jelen értekezés egyik célkitűzése a módszer idői tengelyének alaposabb vizsgálata. A 

vizsgálathoz szimulációs eljárást alkalmaztunk, melynek során különféle, szinusz jelek és 

hozzáadott zaj keverékéből előállított adatsorok segítségével vizsgálatuk a metódus 

viselkedését. 

Eredményeink szerint az eredeti Stam-féle módszer nem követi megfelelően, illetve 

csak műtermékek megjelenése mellett képes követni az adatsorok közötti szinkronizáció 

időbeli változását. A paraméterek körültekintő megválasztásával és az eredmények szelektív 

átlagolásával a probléma ugyan csökkenthető, ezek a megszorítások azonban beszűkítik a 

módszer alkalmazásának lehetőségeit. Összegyűjtöttük azokat az ajánlásokat, melyeket a 

módszer hagyományos alkalmazása során érdemes szem előtt tartani. 

A feltárt jellemzőkből kiindulva kísérletet tettük a hiányosságok kiküszöbölésére. Két 

módszerváltozatot hoztunk létre, melyeket ugyanolyan körélmények között vizsgáltunk, mint 
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az eredeti eljárást. Az eredmények azt mutatták, hogy a létrehozott változatok 

megbízhatóbban, kevesebb hibával követik az adatsorokban megjelenő szinkronizációs 

változásokat. A korrelációval számolt mutató a paraméterek megválasztására kevésbé 

érzékeny, továbbá a humán EEG-nek megfelelő jel/zaj tartományban jobb felbontással 

rendelkezik. Mindezek alapján az eredeti szinkronizációs valószínűségi mutató robusztus 

változatának tartjuk. 

A számolás, mentális aritmetika, számok jelentésének feldolgozása, mentális 

reprezentációja mind az elmúlt évtizedben, évtizedekben intenzíven kutatott területek közé 

tartoztak. Az összeadási feladatok egészen konkrét megoldási sémáját kínálja Widaman és 

Geary elképzelése (Widamen és mtsai, 1989; Geary és Widaman, 1992). Az általuk felállított 

modell egyik kezdeti lépése szerint az összeadási feladatokat mindig a legnagyobb számpár 

összeadásával (pontosabban az eredmény közvetlen előhívásával) kezdjük. Az összeget a 

későbbiek során egyesével növeljük a többi tagnak megfelelő értékkel. Viselkedéses vizsgálat 

keretében ellenőriztük, hogy az összeadandók csökkenő sorrendje mellett valóban javul-e 

feladatmegoldási teljesítmény, hatékonyabb esetleg eredményesebbé válik-e. A vizsgálat 

egyik változatában az összeadandókat késleltetve mutattuk be, az instrukció mellett ezzel is 

arra ösztönözve a résztvevőket, hogy a számokat jobbról balra, a bemutatás sorrendjében 

adják össze.  

A Widaman-Geary modellből következő predikciót nem sikerült megerősíteni, 

csökkenő sorrendben megjelenő összeadandók esetén a művelet elvégzése nem hatékonyabb, 

nem eredményesebb, sőt tovább tart összeadni számokat, mint nem csökkenő sorrendben. 

Vagyis megállapíthatjuk, hogy a résztvevők nem alakították át a tagokat csökkenő sorrendbe 

az összeadások kezdete előtt. A reakcióidők elemzése szerint nincs olyan sorrend a vizsgáltak 

között, mely minden összeadandó esetén jobb teljesítménnyel járna. Mivel a tagok egyedi 

kombinációja befolyásolta, hogy milyen sorrendben a leghatékonyabb elvégezni az összeadási 

műveletet, kétségesnek tartjuk, hogy a létezne olyan sorrend, amelybe személyek 

univerzálisan átalakítják az összeadandó tagokat. Eredményeink alapján bizonyítható 

ugyanakkor, hogy a személyek kihasználták az összeadás asszociatív tulajdonságát. Vagyis a 

személyek élnek a sorrend átalakítás lehetőségével, de nagyobb változatossággal és 

rugalmassággal, mint az Widaman, Geary feltételezte. 

Vizsgáltuk továbbá a decimális határ átlépésének következményeit, a reakcióidőre 

gyakorolt hatásait. A határ átlépése mérhető reakcióidő többletet okozott, azonban nem akkor, 
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amikor az első maradék megjelent, vagyis nem 19 és 20 között, hanem akkor, amikor az 

egyes helyiérték nulláról egyre váltott, vagyis 20 és 21 között. 

Több tényező utal az aritmetikai feladatok megoldása során és az egocentrikus 

mentális forgatási feladatok során mért teljesítmény kapcsolatára. Mind a számolás, mind a 

mentális forgatás azon feladatok közé tartoznak, melyekben a férfi vizsgálati személyek 

általában felülmúlják a nők teljesítményét (Geary és mtsai, 2000; Seurinck és mtsai, 2004). 

Diszkalkuliás gyerekek (Karádi és mtsai 2001) és serdülők (Soltész, 2003; valamint Soltész és 

mtsai, 2007) esetében is rosszabb teljesítményt mutatottak ki a vizsgálatok az egocentrikus 

forgatás során. Gerstmann szindróma tünetei között mind a számolási zavar, mind a jobb-bal 

tévesztés szerepel (Mayer és mtsai, 1999). Fiatal felnőttekkel folytatott vizsgálatunk során a 

számolási feladat mellett forgatási feladatot is alkalmaztunk. A vizsgált csoportban nem 

sikerült egyértelműen kimutatni a két feladatban mért teljesítmény kapcsolatát. A reakcióidők 

függetlennek bizonyultak az egész mintát elemezve. Ugyanakkor a férfiak alcsoportja 

gyorsabb a nőknél a számolás és az egocentrikus forgatás közben is. Eredményesség 

tekintetében kimutatható a kapcsolat a kézmodellek forgatása közbeni pontosság és a 

számolási pontosság között. 

A viselkedéses vizsgálatban részt vett személyek adatainak elemzése során eltérő 

válaszmintázattal rendelkező alcsoportokat azonosítottunk. Az alcsoportok közül kettőt 

vontunk be az elektrofiziológiai vizsgálatba, e két csoport megegyező eredményességgel, de 

eltérő hatékonysággal oldotta meg az algebrai feladatokat. A magasabb hatékonyság hátterét 

vizsgáló EEG kutatás eredményei szerint a gyorsabban válaszoló csoport az inger 

megjelenése utáni 500-1000 ms során parietális alfa (10-12 Hz) spektrum növekedéssel 

jellemezhető, míg a lassabb csoport esetében az alapvonalhoz közeli érték mérhető. A 

gyorsabb csoport továbbá nagyobb mértékű béta (20-25 Hz) teljesítmény sűrűség spektrum 

csökkenéssel jellemezhető a centro-parietális, parietális területek felett, enyhe bal oldali 

túlsúllyal. Szakirodalmi adatok alapján (Sauseng, 2005; Klimesch, Sauseng és Hanslmayr, 

2007) úgy véljük, hogy az alfa sávban tapasztalat változások folyamat specifikus gátlási 

folyamatok jeleként értelmezhetőek. E folyamatokról feltételezzük, hogy a bejövő információ 

átalakításához, manipulációjához kapcsolódnak, vagyis egy olyan feladatmegoldási stratégia 

elektrofiziológiai korrelátuma, mely a számjegyek felbontásán, a feladat átalakításán alapul. 

Részben e stratégia gyakoribb, eredményesebb használata állhat a gyorsabb csoport 

hatékonysága mögött. A béta tevékenység csökkenését a parietális régió aktivációjának 

tulajdonítjuk, mely ennek megfelelően nagyobb mértékben aktiválódik a gyorsabb 
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csoportban. Ezen aktivációhoz társítható kognitív funkció azonosításában további vizsgálatok 

és forrásanalizáló technikák segíthetnek. 

Az alfa tevékenység további vizsgálatára alkalmaztuk a korrelációval számolt, 

robusztus szinkronizációs mutatót. Az idői tengely felhasználásának köszönhetően, 

eseményhez kötött szinkronizációt is vizsgálhattuk. A gyorsabb csoport esetében a parietális 

és a frontális területek közötti megnövekedett együttváltozási valószínűséget sikerült 

azonosítani. Az alfa spektrum növekedésével együtt bekövetkező jelenséget egy fronto-

parietális hálózat működésének jeleként értelmezzük. Feltételezésünk szerint ez a hálózat 

felülről lefelé irányuló folyamatokban involvált, mely a már korábban bemutatott számjegy 

felbontással, feladat átalakítással járó stratégia megvalósítását, ellenőrzését, irányítását 

jelentheti. 

A kialakított új elemző eljárás a valódi adatokon is jól teljesített, értelmezhető 

adatokkal járult hozzá a korábbi eredményekhez. Mindezek alapján módszerváltozat 

kialakítását sikeresnek ítéljük, további alkalmazását megfontolásra érdemesnek tartjuk. 
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