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Abstrakty 

PL 

W artykule omówiono wykonane dla techniki kosmicznej i wykorzystujące zmysł dotyku 

interfejsy do połączenia mózgu z komputerem. Urządzenie Elektroftalm za pomocą 300 igieł 

wibrujących odpowiednio do pikseli kamery cyfrowej na czole niewidomego umożliwiało 

widzenie. Urządzenie pojechało do Moskwy na wystawę i już nie wróciło do Polski. 

Urządzenie USPJ poprzez podrażnienie elektryczne opuszków palców pozwalało na 

wprowadzenie do mózgu pilota obrazu wskaźników zegarowych samolotu. Jak wykazał 

doktorat Mieczysława Cenina, czas reakcji na zagrożenie był trzy razy szybszy niż 

w przypadku, gdy pilot obserwował wskaźnik zegarowy z zaznaczonym niebezpiecznym 

obszarem. Elektronika, do której zasilacz w roku 1975 ważył 30 kg, nie miała większych 

możliwości niż procesor dzisiejszego telefonu komórkowego. Autorzy proponują wykonanie 

na podstawie tego przez wiele lat tajnego rozwiązania technicznego stworzenie 

elektrodotykowych rękawic spawalniczych, które współpracując z maską z komputerowym 

przetwarzaniem obrazu i systemem pomiarowym spawarki, odciążałyby zmysł wzroku 

spawacza, a nawet go zastępowały. 

EN 

The article discusses the tactile brain-computer interfaces developed for cosmic technology. 

The "Elektroftalm" device helped a blind person's orientation by means of 300 needles 

vibrating based on the pixel image of the digital camera placed on the person's forehead. 

This device was sent to Moscow for an exhibition and has been never returned to Poland. 

The USPJ device was developed to enable forwarding into a pilot 's brain the image of the 

aircraft dial indicators by electrical stimulation of finger tips. In his doctoral thesis PhD M. 

Cenin proved that thanks to the USPJ device the emergency response time was 3 times 

shorter than when the pilot had been observing the dial indicator with the emergency range 

marked on it In 1975 the electronics (with the power supplies alone exceeding 30 kg) was 

less capable than a processor of a modern mobile phone. Based on these technical solutions 

that were kept in secret for many years the authors propose the development of 

electrotactile welding gloves which would cooperate with the welding helmet with computer 

image processing and the measuring system of the welding machine thus relieving or even 

replacing a welder's eyes. 
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