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Myśl steruje komputerem
Osiągnięcie badaczy z uniwersytetu stanowego Nowego Jorku opisuje w środę "Der Spiegel"
w wydaniu internetowym.
Specjalna "czapka" z 64 elektrodami, wychwytująca ze skóry głowy sygnały, wysyłane przez mózg,
pozwoliła czterem osobom, uczestniczącym w eksperymencie, precyzyjnie sterować kursorem na

monitorze komputera.
Ludzie ci musieli się tego nauczyć. Polecono im, żeby wyobrażali sobie ruchy kursora. Specjalne
oprogramowanie analizowało elektroencefalogram i sugerowało wykorzystanie do sterowania
komputerem tych impulsów, na które uczestniczący w badaniu człowiek miał największy wpływ.
Otwiera to nowe możliwości zwłaszcza ofiarom paraliżu i udaru mózgu.
Dwie z czterech osób, które wzięły udział w tym eksperymencie, były sparaliżowane w rezultacie
urazów kręgosłupa. Okazało się, że właśnie im łatwiej przychodziło poruszanie kursora myślą. Nie
wyjaśniono na razie, na czym polega ów fenomen. Naukowcy nie wykluczają, że decydującym
czynnikiem mogła być większa motywacja.
Osiągnięcie naukowców z uniwersytetu stanowego Nowego Jorku może oznaczać przełom
w nieinwazyjnych metodach sterowania komputerem za pomocą myśli. Dotychczas obiecujące
wydawały się tylko metody inwazyjne, czyli związane z wszczepianiem elektrod do mózgu.
W październiku tego roku amerykańscy lekarze wszczepili sparaliżowanemu pacjentowi do mózgu
elektroniczny czujnik, odbierający sygnały ze 100 neuronów i przekazujący je do komputera. 25-letni
pacjent uzyskał możliwość czytania e-maili, uprzyjemniania sobie czasu grami komputerowymi oraz
przełączania kanałów telewizyjnych (sygnał telewizyjny był doprowadzony do komputera).
Nad inną nieinwazyjna metodą pracują naukowcy w Singapurze. Ich "czapka" z elektrodami
umożliwia człowiekowi wprowadzanie tekstów do komputera. Na monitorze przewijają się kolejne
litery alfabetu, a człowiek myślą układa je w słowa. Na razie odbywa się to jednak z prędkością co
najwyżej pięciu liter na minutę.
Prace nad nieinwazyjnym interfejsem mózg-komputer są prowadzone w wielu ośrodkach
akademickich. Od lat zajmują się tą tematyką także siły powietrzne USA w nadziei, że kiedyś taki
interfejs znajdzie zastosowanie do sterowania samolotami bojowymi.
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Odwrócona osmoza w przedsiębiorstwach -

czyli standard a nie kaprys
Odwrócona osmoza, ultrafiltracja - techniki uzdatniania wody w kontekście przemysłowym stają się
coraz ważniejsze.

20-05-2019

Glukozamina może zapobiegać chorobom
serca
Zawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w dolegliwościach stawów,
wydają się obniżać ryzyko chorób serca.

20-05-2019

Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Dzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie
krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy spędzają przed ekranem mniej czasu.

20-05-2019

Antyewolucyjne leki na raka
Leki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się pojawić w
ciągu dziesięciu lat.

17-05-2019

Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.
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