הפקולטה להנדסת מכונות

הטכניו – מכו טכנולוגי לישראל

סמינריו
הנ מוזמ/ת להרצאה סמינריונית של הפקולטה להנדסת מכונות ,שתתקיי ביו ה' 22.10.15
)ט' בחשו ,תשע"ו( ,בבניי ד%קאה ,קומה  ,0באודיטוריו  1בשעה .14:30
ירצה:
מנחה:

איגור דמצ'נקו
פרופ'/ח מרי זקסנהויז

על הנושא:

פוטנציאלי הפרעה והפתעה במהל תנועות רציפות
Error related potentials during continuous reaching
movements
להל תקציר ההרצאה:
פוטנציאלי תלויי אירוע ) (ERP - event related potentialמהווי כלי חשוב בממשקי מח%מחשב – ממשקי
שמאפשרי תקשורת ישירה בי המוח לעול החיצוני בכלל ,ולרובוטי שיקו בפרט .המחקר מתמקד
בפוטנציאלי תלויי אירוע שמעוררי בתגובה לשגיאות או הפרעות.
מחקרי קודמי הראו כי שגיאות קוגניטיביות מעוררות פוטנציאל שלילי באזור קדמי%אמצעי הידוע כשליליות
תלוית שגיאה ) (ERN – error related negativityשממוקמת באזור  .(anterior cingulate cortex) ACCיחד
ע זאת ,הפרעות בתנועה ,ובמיוחד שינויי לא צפויי במיקו במהל תנועות השגה ,לא בהכרח מעוררות
 .ERNלפי תיאורית ההיררכיה של עיבוד שגיאות במוח ה  ERNמעורר על ידי שגיאות ב"רמה גבוהה" ) high
 (level errorsשקשורות לכישלו להגיע למטרה ,ולא על ידי שגיאות ב"רמה נמוכה" ) ( low level errors
שנובעות מהבדלי בי המיקו הרצוי/צפוי ובי המיקו בפועל .התיאוריה מסתמכת על מחקרי קודמי
שהראו כי הפרעה במיקו המטרה מעוררת  ERNרק א הנבדק לא מסוגל לתק את התנועה כדי להגיע
למיקו החדש .לעומת זאת ,פוטנציאלי ) N100פוטנציאל שלילי שמופיע כ  100מילישניות אחרי הגירוי(
ו) P300פוטנציאל חיובי שמופיע
כ 300מילישניות אחרי הגירוי( מעוררי ע"י קפיצת המטרה בלי קשר ליכולת להגיע למטרה החדשה.
במקביל הראו שגירויי חדשי ,לא צפויי ,מעוררי ג כ את פוטנציאל  P300ולכ עולה השאלה אילו
רכיבי מהפוטנציאלי שמעוררי בעקבות הפרעות בתנועה קשורי למשימה ואילו מעוררי בגלל אלמנט
ההפתעה/חדשנות .כדי לענות על שאלה זו בדקתי והשוויתי בי פוטנציאלי שמעוררי ע"י הפרעות במיקו
הסמ ו/או המטרה לבי פוטנציאלי שמעוררי ע"י הפתעות – כלומר שינויי שאינ קשורי למשימה /תנועה
)שינוי גודל הסמ ,הופעת סמ נוס .(+התוצאות מראות שנית להבחי בשני רכיבי חיוביי :אחד שמעורר
באופ דומה ע"י הפרעות והפתעות והשני שמעורר בעיקר ע"י הפרעות .מעניי לציי שהרכיב השני הופיע ג
כאשר בוצעה קפיצה בו%זמנית במיקו הסמ והמטרה – למרות שבמקרה כזה לא דרוש תיקו .הרכיב הראשו
מופיע כ 200%מילישניות אחרי הגירוי באזור המרכזי%קדמי ונית לקשרו לרכיב  .P3aהרכיב השני מופיע 370
מילישניות אחרי הגירוי באזור האחורי ונית לקשרו לרכיב  .P3bבנוס +איששתי את הממצאי הקודמי
והראיתי שקפיצות בסמ – כמו קפיצות במטרה – מעוררות  ERNרק א אי אפשר לתקנ.
בברכה,
פרופ'/מ אמיר גת
מרכז הסמינרי

