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Współczesna inżynieria biomedyczna

OMAWIANE ZAGADNIENIA 
 Wykład cz. I: Percepcja a Inżynieria biomedyczna. Percepcja 
słuchowa i wizualna. Percepcja  intermodalna w poznawczym i 
emocjonalnym  przetwarzaniu bodźców sensorycznych

 Wykład cz. II: Integracja multisensoryczna. Interakcja człowiek‐
komputer



Współczesna inżynieria biomedyczna
(percepcja u podstaw zastosowań) 

Zastosowanie SI w opiece zdrowotnej
Zastosowanie SI w opiece nad starszymi osobami
Technologie rozszerzonej rzeczywistości w medycynie 
— rola SI 
Zastosowanie SI w automatycznej analizie zdjęć 
tomografii komputerowej
Zastosowanie SI w automatycznej analizie wyników 
rezonansu magnetycznego
Zastosowanie SI (sztucznej inteligencji) do 
inteligentnego przetwarzania sygnałów EEG
temperatury na twarzy, barwa głosu, kształt uszu, chód)
Zastosowanie SI w chorobach neurodegeneracyjnych



Współczesna inżynieria biomedyczna
(percepcja u podstaw zastosowań) 

Zastosowanie SI w biometrii modalności: np. wygląd twarzy, 
kształt dłoni, układ linii papilarnych palca, 
tęczówka/siatkówka oka, geometria żył, rozkład
Zastosowanie SI w przetwarzaniu sygnału mowy (np. w 
kontekście patologii mowy) 
Zastosowanie SI w inteligentnym monitoringu wizyjnym (np. 
kontekst medyczny, inteligentne miasto) 
BIG Data w medycynie 
Bazy medyczne — ich specyfika, standardy, 
interoperacyjność, kompatybilność zapisów 
Etyka w zastosowaniach medycznych SI 
Etyka a działania hackerów (zagrożenia) 
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Układ nerwowy
Ośrodkowy układ nerwowy – umowny podział 
systemu nerwowego na trzy podsystemy:

• Centralny układ nerwowy: mózg, móżdżek i rdzeń 
kręgowy. 

• Obwodowy (peryferyjny) układ nerwowy: nerwy kręgowe i 
czaszkowe, dochodzące do mięśni i receptorów 
czuciowych i kończące się w rdzeniu. 

• Układ autonomiczny (wegetatywny; koordynacja funkcji 
automatycznych: skurczy serca, oddychania, trawienia, 
wydalania, pocenia się, pobudzenia seksualnego) 

• centrum: w pniu mózgu; 
• koordynacja: przez podwzgórze;
• układy współczulny/układ przywspółczulny, działające 

antagonistycznie. 





Mózg człowieka w liczbach:
• Moc elektryczna: 25 Watów; Liczba stanów: 

nieograniczona 
Zużycie energii: ok. 20% całkowitej, przy 2% masy. 

• 40 mld neuronów, 30 mld móżdżek, > 8 mld kora, < 2 
mld pozostałe 

• Synapsy neuronów: 
• kora 4000/neuron, 3x1013 połączeń, 
• móżdżek 3x1012 połączeń, 
• pozostałe 2x1013 połączeń, 
• razem 5x1013, 
• Pojemność rzędu 50 x 1012=50 Tbitów traktując 

każda synapsę jako bit. 



Mózg człowieka w liczbach:
• Oszacowanie przepływu informacji 

(świadomego): 
Wzrok ok. 5000 bitów/sek; 

• Zapamiętanie wymaga 10 sek, czyli ok. 
5 kbit/sek. 
Pozostałe zmysły 100 bitów/sek, 

• Moc obliczeniowa: 5x1013 połączeń, 
zmiana rzędu 100 Hz, 5x1015

operacji/sek



Teoria MacLeana: podział mózgu na trzy struktury. 
Zespół R (reptilian), pień i śródmózgowie; świat 
gadów. 
System limbiczny - emocje, zachowania 
społeczne; świat ssaków. 
Kora nowa - język, abstrakcje; świat ludzi i 
naczelnych. 

Ryby mają głównie pień i środmózgowie, gady 
słabo rozwinięty układ limbiczny, ssaki (ptaki nieco 
mniej) korę nową. 



Pień i podstawa neuronalna, zawierającą 
wszystkie układy regulacyjne i reproduktywne 
organizmu = "zespół R" (Reptilians, gady). 
Podwzgórze - reguluje homeostazę: 
termoregulacja, rytmy biologiczne, współpraca 
z autonomicznym układem nerwowym, głodu i 
pragnienia. 
Zespół R bardziej pierwotny niż emocje. 
Ochrona terytorium, zachowania agresywne, 
rytualne, hierarchie społeczne. 
Mordowanie "z zimną krwią" - gady! 
Wojny zaborcze u ludzi, szympansów, delfinów. 



Układ limbiczny, słabo rozwinięty u gadów, 
dobrze u ssaków ≤ 150 mln lat 
Emocje, zachowania opiekuńcze, typowe 
zachowania dla danego gatunku. 

• Kora stara (węchowa), niespecyficzne 
pobudzenia zapachowe. 

• Hipokamp - stary układ pamięci; mechanizm 
walki-ucieczki 

• Podpora - mechanizm oczekiwania i odkrywania 
nowości. 

• Jądra migdałowate (amygdala)- kontrola 
strachu-agresji. 
Drażnienie prądem tych obszarów wywołuje 
psychozy i halucynacje. 

• Podwzgórze z przysadką mózgową - sprzężenie 
z układem hormonalnym. 



Kora nowa, najlepiej rozwinięta u 
naczelnych, kilkadziesiąt mln lat. 
Procesy poznawcze, rozwiązywanie 
problemów, zachowania społeczne, 
kultura. 
Uszkodzenia kory nie zmieniają 
zachowań gatunkowych. 



Zmysły: rodzaje i funkcje 
(źródło: https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/rozwoj-
osobisty/zmysly-czlowieka-rodzaje-i-funkcje-aa-jgdY-9QyR-jAnK.html)

• Zmysły - można rozumieć jako grupę 
wyspecjalizowanych komórek 
receptorowych, które mają zdolność do 
odbierania jakichś konkretnych bodźców 
fizykalnych oraz przesyłania później 
uzyskanej informacji do specyficznych 
rejonów mózgowia, w których są one 
ostatecznie interpretowane.



Zmysły: rodzaje i funkcje 
(źródło: https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/rozwoj-
osobisty/zmysly-czlowieka-rodzaje-i-funkcje-aa-jgdY-9QyR-
jAnK.html)

1.Zmysł wzroku
2.Zmysł smaku
3.Zmysł dotyku
4.Zmysł węchu
5.Zmysł słuchu



Zmysły: rodzaje i funkcje 
(źródło: https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/rozwoj-
osobisty/zmysly-czlowieka-rodzaje-i-funkcje-aa-jgdY-9QyR-
jAnK.html)

Rzadziej wyróżniane zmysły człowieka
• zmysł temperatury: za odczuwanie zmian ciepłoty 

odpowiadają specyficzne termoreceptory, 
zlokalizowane zarówno w obrębie skóry, jak i w 
wewnętrznych częściach organizmu;

• propriocepcja: odpowiedzialne za nią receptory 
obecne są w mięśniach i więzadłach, propriocepcja
daje informację, gdzie znajdują się poszczególne 
części ciała;



Zmysły: rodzaje i funkcje 
(źródło: https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/rozwoj-
osobisty/zmysly-czlowieka-rodzaje-i-funkcje-aa-jgdY-9QyR-
jAnK.html)

Rzadziej wyróżniane zmysły człowieka
• zmysł równowagi: związane z nim receptory 

zlokalizowane są w trzech kanałach półkulistych 
zaliczanych do struktur ucha (układ przedsionkowy);

• zmysł czucia bólu (nocycepcja): zmysł, za który 
odpowiadają receptory bólowe, czyli nocyceptory.



Cybernetyka połączeń zmysłowych 
– na podstawie zmysłu słuchu 

Źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przew%C3%B3d_s%C5%82uchowy_zewn%C4%99trzny
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Rodzaje pamięci:

Podział ze względu na długość trwania:
a. pamięć sensoryczna (ultrakrótka, mierzona w jednostce czasu, 
do 0,5 s);
b. pamięć krótkotrwała (pamięć robocza, świeża, operacyjna), 
informacje są zatrzymane i można nimi manipulować, analizować 
w czasie wykonywanego danego zadania;
c. pamięć długotrwała - funkcje: zapis, magazynowanie, 
przypominanie, rozpoznawanie informacji



Podział ze względu na typ informacji:
I. pamięć długotrwała - deklaratywna: jawna, świadoma:
a. pamięć odtwórcza - zdolność zapamiętywania obrazu, twarzy od 
"pierwszego spojrzenia". Pozwala rozpoznać informację już raz 
widzianą;
b. pamięć epizodyczna (wydarzeniowa) - wchodzi w skład 
pamięci autobiograficznej;
g. pamięć semantyczna pozwala zatrzymać pojęcia i znaczenie 
słów niezależnie od kontekstu, w jakim występują

II. pamięć długotrwała - niedeklaratywna: ukryta, 
nieświadoma)
a. pamięć proceduralna - odtwarza czynności o prostym 
charakterze (np. jazda na rowerze lub pływanie);





W skład 
układu 
limbicznego 
wchodzi kora 
węchowa, 
jądra 
migdałowate, 
hipokamp, 
wzgórze, 
podwzgórze i 
parę 
drobniejszych 
struktur. 



Ze względu na strefową funkcjonalność mózgu, ważny
zjawiskiem w procesie percepcji jest komunikacja
między półkulami.
Ciało modzelowate oddziela prawą półkulę mózgową
od lewej i przekazuje informacje z jednej strony na
drugą. W następstwie budowy mózgu składającego się
z dwóch półkul mózgowych posiadających
homologiczne struktury, a także funkcjonowania w
nich ośrodków ruchowych, wzrokowych i
somatycznosensorycznych przetwarzających bodźce z
przeciwległej niż półkula strony ciała, w celu integracji
pracy mózgu wytworzone zostały połączenia pomiędzy
półkulami.



Gawroński R., Bionika. System nerwowy 
jako układ sterowania, PWN, Warszawa, 
1970.



Rozcięcie spoidła, niekiedy stosowane w
chirurgicznym leczeniu padaczki, może
prowadzić do zaburzeń w percepcji.
Dla przykładu bodziec odbierany przez prawe
ucho lub oko, może nie być rozpoznany w
przypadku odebrania go przy pomocy ucha lub
oka lewego.



W prawym polu 
widzenia obiekt 
jest 
rozpoznawany i 
identyfikowany.

Gawroński R., Bionika. System 
nerwowy jako układ 
sterowania, PWN, 
Warszawa, 1970.



• W lewym 
polu 
widzenia 
pacjent nie 
potrafi nic 
powiedzieć, 
ale potrafi 
wybrać 
odpowiedni 
przedmiot.

Gawroński R., Bionika. 
System nerwowy jako 
układ sterowania, 
PWN, Warszawa, 1970.



• Uszkodzenia lewej półkuli: trudności z 
mówieniem, pisaniem, czytaniem, 
matematyką. 
Uszkodzenia prawej półkuli: trudności z 
rozpoznawaniem struktur geometrycznych, 
twarzy, trudności z rysowaniem, percepcją 
muzyki. 

• Dominacja prawej półkuli - artyści, humaniści; 
lewa - naukowcy, umysły ścisłe. 



• Budowa ciała i mózgu lekko asymetryczna. 
Asymetria widoczna już na etapie płodowym. 

• Prawa półkula większa i cięższa niż lewa. 
• Więcej materii białej (dłuższe połączenia). 
• Część czołowa szersza, wysunięta do przodu 
• Niektóre obszary kory ciemieniowej 

powiększone. 



Lewa półkula: 
• Część tylna szersza. 
• Większa równina skroniowa
• Więcej materii szarej. 
• Więcej dopaminy, mniej noradrenaliny. 
• Mowa w prawej półkuli: u praworęcznych 4%, 

u leworęcznych 15% + 15% obie półkule w 
jednakowym stopniu. 

• Mowa docierająca do prawego ucha jest 
lepiej rozumiana. 

• Asymetria mniej widoczna u kobiet. 



• Skrzyżowane 
szlaki nerwowe 
dla bodźców 
dotykowych i 
sterowania 
motorycznego.

Źródło: 
https://www.is.umk.pl/~duch/Wy
klady/



• Bodźce 
słuchowe. 
Dźwięki z 
lewego ucha 
analizowane są 
w prawej półkuli 
i odwrotnie.

Źródło: 
https://www.is.umk.pl/~duch/
Wyklady/



• Bodźce 
wzrokowe. Lewe 
pole wzrokowe 
analizowane jest 
w prawej półkuli i 
odwrotnie. 

Źródło: 
https://www.is.umk.pl/~duch/
Wyklady/



• Bodźce węchowe 
nie przechodzą 
przez skrzyżowane 
szlaki (wyjaśnienie 
ewolucyjne). 
Opuszka węchowa 
powstała z 
najbardziej 
wysuniętego do 
przodu zwoju 
nerwowego

Źródło: 
https://www.is.umk.pl/~duch/
Wyklady/



• przecięcie spoidła wielkiego

Źródło: https://www.is.umk.pl/~duch/Wyklady/



W prawym polu 
widzenia obiekt 
jest 
rozpoznawany i 
identyfikowany

Źródło: https://www.is.umk.pl/~duch/Wyklady/



• W lewym 
polu 
widzenia 
pacjent nie 
potrafi nic 
powiedzieć, 
ale potrafi 
wybrać 
odpowiedni 
przedmiot.

Źródło: https://www.is.umk.pl/~duch/Wyklady/



Dziękuję za uwagę


