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В последно време в неврокибернетиката стават особено актуални разработките на
различни видове «невроинтерфейси» между мозък и компютър (вж., напр., [1, 2]).

В редица работи на автора, изследващи тази тематика многократно се споменават
математическите методи, с помощта на които се решава основната задача, свързана
със създаването на такъв «невроинтерфейс» [3 – 7]. Авторът посочва проблема при
представянето на модела (във времето – по отношение на «преминаващата функция»,
или в еквивалентната й частотна област «предаващата функция») на нервната клетка
(неврона), свързваща входния сигнал на неврона с изходния, подобно на класическия
кибернетичен метод на «черната кутия» по сигналите, сваляни на входа и на изхода на
тази «кутия». Още от времето на създателя на кибернетиката Норберт Винер, тази
задача се смята за нетривиална или по-точно за «обратна, математически некоректна»
задача».

Съгласно концепцията на автора, «сетлеретиката», като интердисциплинарна наука за
непрекъснатото и редовно «заселване» (т. е. прехвърляне на информационно
съдържание) на съзнанието и личността от застаряващ мозък в резервен мозък
(мозък на младо тяло — биоклонинг, или в изкуствен неврокибернетичен мозък на
киборг), с цел постигане на
практиче
ско безсмъртие
, поставя като своя първа задача намирането на подходящи методи за снемане на тази
информация (т. н. «uploading»). (Задачата на втория ешелон, която се изразява в това
информацията да се записва на естествен или изкуствен носител (т. н. «downloading»),
според прогнозите на самата сетлеретика ще може да бъде осъществена към първата
четвърт - до средата на XXI век, т.е. към момента на създаването заради развитието
на научно-техническия прогрес на достатъчно мощни и надеждни
оптоневросуперкомпютърни системи.)

В настоящата работа, предвид актуалността на прехода от концептуалната постановка
на целите и задачите, предмета и метода на сетлеретиката, към практическо
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разработване на «невроинтерфейс», авторът предлага да се използват «функционал
ните редове и ядра на Винер-Волтер
» (вж., напр.,
[8 – 12]
). Този математически метод се характеризира с универсалност и бърза сходимост, а
показва и своята практическа ефективност в невромоделирането. За жалост, по
времето на неговите създатели (Винер и Волтер), изчислителната техника не е толкова
производителна и мощна, както днес. И псевдослучайните генератори на «бял шум»,
подаван на входа на «черната кутия», смесен с изследвания сигнал, който
представлява съществена част от този метод, през онези далечни времена не са били
нито толкова «бели», нито толкова «наистина случайни», каквито са например, наскоро
създадените квантово-механични генератори
[13]
.

Авторът смята, че предлаганият от него математически метод ще покаже своята
адекватност при неврофизиологични експерименти върху животни. В бъдеще
прилагането му ще трябва да се разшири с цел провеждане на неинвазивен мониторинг
на невропроцесите при човека. Всички известни до момента видове томография
(рентгенова, ултразвукова, топлинна, магнитно-резонансна, позитронно-емисионна и
др.) или нямат достатъчна разделителна способност, или получават такава от статична
и мъртва препарирана клетка, или решават обратни задачи, възстановявайки
изходната информация по дифракционната картина, но губейки при това част от
информацията. Зашумяването на сигнала, който се сваля неинвазивно с помощта на
електроенцефалограма (ЕЕГ) е сравнимо с прословутата «средна температура на
пациентите в болницата». От друга страна би било доста проблематично да се вкарва
метален или стъклен електрод във всяка една от петдесетте милиарда нервни клетки
на главния мозък на човека. Според «Теорията за решаване на изобретателски задачи»
на Г. С. Алтшулер (ТРИЗ), това противоречие може да бъде решено чрез вкарване на
достатъчно малки (с микро- и наноразмери) датчици-«шпиони», които да попадат в
мембраните на телата на всички неврони отвътре (т. е. по естествен път, посредством
кръвотока). Тези датчици – «шпиони» трябва да се захванат за мембраните на телата
на невроклетките и да изпращат извън черепната кутия оптични или радиосигнали (или
да отговарят на такива, модулирайки външната носеща честота), проследявайки през
цялото денонощие промените в електрическите и химическите трансформации на
активността на невроклетката. Такъв датчик-«шпионин» все още не е измислен, но в
момента вече има прототипи и върху тях може да се работи. По тази причина,
създаването на математически модел на система от датчици-«шпиони» на основата на
функционалните редове и ядра на Винер-Волтер е както необходимо, така и
своевременно.

В настоящата работа авторът демонстрира актуалността и адекватността на
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предложения от него математически метод за решаване на една от основните задачи
на сетлеретиката.
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