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Sprawozdanie z działalności Koła Cybernetyki w roku 2009

Podsumowanie działalności koła na rok 2009:
• Zakończenie projektu "BrainShocker" stymulatora prądowego nerwu słuchu i obrona pracy

dyplomowej inżynierskiej Marcina Maciejewskiego
• Zakończenie projektu "CeDeROM BCI" i obrona pracy dyplomowej inżynierskiej Tomasza Cedro

zatytułowanej "Brain Computer Interface - Mikroprocesorowy Moduł Akwizycji Sygnałów
Biologicznych"

• Rozwój projektu Agnieszki Małkiewicz pomiaru aktywności elektrycznej płodu w trakcie ciąży
• Organizacja sesji "Bioinformatics and Telemedicine" na 4th Baltic Sea Region Conference in Medical

Sciences
• Projekt "CeDeROM BCI" zajął drugie miejsce na BSRC w w/w kategorii
• Projekt "CeDeROM BCI" otrzymał wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Telemedycyny
• 23 stycznia 2010r. Tomasz Cedro na Walnym Zgromadzeniu został nominowany i wybrany członkiem

zarządu Polskiego Towarzystwa Telemedycyny
• Rozwój w dziedzinie mikrokontrolerów ARM CORTEX-M3
• Stworzenie portu programu OpenOCD dla systemu operacyjnego FreeBSD
• Dopisanie interfejsu usbScarab2 do programu UrJTAG
• Nawiązanie współpracy z organizacjami studenckimi WUM (Studenckie Towarzystwo Naukowe, Kolo

Naukowe Neurofizjologii, Kolo Naukowe Neuroanatomii), oraz Studenckim Kołem Naukowym
Biomedyczni

• Koło nie korzystało ze źródeł finansowania oferowanych przez PW ze względu na zbyt duże
zaangażowanie w zdobywanie wiedzy teoretycznej. Przychód/rozchód = 0.

Ustalenie dalszego kierunku prac koła na rok 2010:
• Dalsze prace nad Brain Computer Interface - BCIOP, implementacja FPGA, implementacja ARM

CORTEX M-3, wzmacniacz analogowy
• Dalsze prace nad Inteligentnym Domem - sterowanie oświetleniem
• Pierwsze kroki nad Sztucznymi Sieciami Neuronowymi - w kole, oprócz studentów EiTI, pojawiły się

równiez osoby z wydziału MiNi zainteresowane tą tematyką
• Projekty interdyscyplinarne z organizacjami studenckimi WUM oraz kołem Biomedyczni
• Nawiązanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi i kołami naukowymi - wspólne projekty
• Wniosek o grant rektorski na zakup referencyjnego systemu BCI g.USBam Uniwersytetu gTec w

Austrii, oraz podzespołów elektronicznych do stworzrnia własnego systemu od podstaw - byćmoże
laboratorium BCI na PW - w celu potwierdzenia wiedzy teoretycznej i nabycia praktycznych zdolności
w pracy z działającymi systemami BCI. Szacowany koszt 20kEURO.

• Pozyskanie środków finansowych z RKN na badania w dziedzinach: BCI, Sieci Neuronowe,
Neurofeedback, Inteligentny Dom.

Z poważaniem,

Tomasz Cedro


