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Balaton, a pszichés teljesítmény mérésére
alkalmas készÜlék
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17. Az lFK (információ-Íeldolgozó képesség) mérésére
alkalmas új műszed és metodikát, az Acta Astronautica is
ismertette.

18. A Balaton a Szaljut-7 űrállomáson is eredményesen
dolgozott, több űrhajós sikerrel használta.

29' ábra' A Szaljut-7 Íedélzetére kifejlesztett Balaton
késziilék (Psychocalculator) telemetriás adatközlésre is
alkalmas volt

30. ábra. Farkas Bertalan lFK mérése a továbbÍejlesztett
Balaton készülékkel

19. A'z lFK mérések jól használhatónak bizonyultak a
katonai repÜlésben is. Erről 1986-ban Szófiában, a VSZ
(Varsói Szerzódés) tagállamainak repÜlőorvosi tudomá-
nyos munkaédekezletén számoltak be.

31. ábra. A Balaton military változala hasznosnak bizonyult a
katonai repülésben

20. Tovább gyűltek a Szaljut-7 űrállomáson mér1 adatok,
így 1987-ben Kalugában, a Kozmikus biológia és űrorvos-
tan Vlll. konferenciáján már összefoglalhatták a Szaljut-6
és Szaljut-7 fedélzetén végzett pszichés munkavégző ké-
pességre vonatkozó vizsgálataikat, amelyeket az alap
személyzeteken, a látogató személyzeteken, a parancsno-
ki állományon és a kutató úírhajósokon végeztek.

21 .Yizsgálataik alapján az lFK meghatározásának szere-
pére hívták fel a figyelmet a pilóták és a jelöltek hypoxia-
tűrő képességének értékelésében.

A Balaton készÜlék folyamatos fejlesztése során a Bala-
ton-M, Balaton-1 M, és a Psychocalculator voltak a legsi-
keresebb modifikációk. A készülékeket a Medicor sorozat-
ban gyártotta. Katonai és polgári változata is volt, a repÜ-
lőorvosi gyakorlatban a repülőcsapatoknál, katonai repüló-
tereken startorvosi vizsgálatoknál, a RoVKl-ban pedig a
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32' ábra. Farkas Bertalan inÍormáció-Íeldolgozó képességé-
nek meghatározása 5500 méteres magasságon

33. ábra. A Balaton-M készüléket a Medicor sorozatban
gyát'totta

pszichológiai osztályon, a magassági vizsgáló és kutató
osztályon, a repÜlés élettani kutató osztályon éS a funkcio-
nális diagnosztikai laboratóriumban, Valamint a Szemésze-
ten alkalmazták.

Expedíciók műszere volt, ját't az északi sarkvidéken, a
Pamír hegycsÚcsain és az Adriai-tenger mélyén is. Veszé-
lyes munkahelyeken, földalatti harcálláspontokon, bánya-
mentőknél, közÚti közlekedésben és a vasúti közlekedés
dolgozóinál is mér1ek vele. Eredményesen alkalmazták a
sportorvosi gyakorlatban is.

Az információ-feldolgozó képesség mérésének metodi-
kai továbbfejlesztése az lnterkozmosz megszűnése (1 991)
után is folyamatosan napirenden volt, a kutatásokat a Ma-
gyar Urkutatási lroda (MUl) is támogatta. A számítástech-
nika rohamos fejlődése újabb és újabb hardver elemek
használatát tette lehetővé. Mód nyílt a metodika és műszer
számítógépes szi mu lációjának kidolgozására.

22. A pszichológia Hick-törvényének megfelelően neu-
ron-dinamikai modellt alkalmaztak és az lsing-modell be-
építésével növelték a mérések pontosságát. Kidolgozták
az információ-feldolgozási teljesítmény (lFT) Íogalmát,
metodikájukban alkalmazták az emocionális feszÜltség-
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34' ábra' A hordozható Medicor műszerek sarkvidéki
körülmények között is jól működtek

szint mérése mellett a taktika, feladat-orientáltság (motivá-
ció) paramétereit is.

A Hick-törvény szerint:

ahol
t" = re (ERl),
t,= re (oRl)'
l,= tti ómennyisége,
lFK pil állapotára jellemző információ-

feldolgozó képesség.
Rendszerelméleti szempontból az információ-feldolgo-

zási folyamatot dinamikus egyensúlyi állapotokon keresztül
megvalósuló sztochasztikus folyamatnak tekintették. A fo-
lyamat modelljébe bevezettek egy sztochasztikus változót,
az Úgynevezett taktikai paraméted, amelyen keresztül a
mérhető mennyiségek szintén valószínűségi jellegűek lesz-
nek. lnformációelméletileg az embert egy olyan átviteli
csatornának tekintették, amelyhez hozzárendelhető egy - a
pillanatnyi szomatikus és fiziológiai állapota által meghatá-
rozott - csatornakapacitás, valamint a jelfeldolgozási folya-
mat időbeliségét jellemző átviteli sebesség. Csatornakapa-
citásnak az átviteli sebesség maximumát tekintették.
A vizsgált személy az optimális taktikai paraméter munka-
pont körül csak átmenetileg és rövid időre képes a csator-
nakapacitásának megfelelő átviteli sebességen dolgozni'

35. ábra. Mérés a Balaton műszerrel a Spitzbergákon
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A folyamat pontosabb jellemzéséhez újradefiniált paramé-
tereket vezettek be. A csatornakapacitást a továbbiakban
információ-feldolgozási képességként (lFK) azonosították.
Az átviteli sebesség átlagát a továbbiakban információ-fel-
dolgozási teljesítménynek (lFT) nevezték. A folyamat szto-
chasztikus jellegét hordozó és az optimális munkapontot
jellemző elemet taktikai paraméternek definiálták. A mun-
kapont körüli ingadozást jellemző adatot motivációs para-
méternek nevezték el. A csatornakapacitás és a Íolyamat
átlagos teljesítményének Viszonyát pedig feladat-orientált-
sági tényezőként határozták meg.

23. Uj lendÜletet adott az eljárásnak a vizuálisteljesít-
mény-teszt (VTT) bevezetése is. Többszintű neurondinami-
kai hálózatokat e|sősorban a látás leírására használnak.
A szerzők a legegyszertÍbb, kétszintű neurond inamikai mo-
dellt választották. E szerint a preszinaptikus sejttéren a
külső jel hatására időben felfutó potenciál-eloszlás jön létre'
Az ingerület időbeni kialakulását a t" aktivációs időállandó
jellemzi: ez az inger megjelenése és a potenciál-eloszlás
átlagának az aktivációs szint fölé kerÜlése közti átlagos
idő. A preszinaptikus mintázalr a szinapszisokon keresztül
létrehozza a posztszinaptikus sejttérben (agykéreg ben) a
posztszinaptikus potenciál-eloszlást. Ez időben stabilizáló-
dó jellegű, azaz at"corlikális feldolgozási idő növekedésé-
vel egy korábban rögzÜlt mintakészlet valamely elemére
jellemző potenciál-eloszláshoz konvergál. A két potenciál-
eloszlás összehasonlÍtása alapján történik a külső jel osz-
tályba sorolása az egyénben kialakuló taktika által megha-
tározott t" idő után. Az agykérgi döntés után a fizikai reak-
cióhoz szÜkséges fiziológiai beavatkozási időt jelölték
to-vel. A teljes reakcióidő a fönti három időérték összege:

Í,=t"+t"+to.

A nehezen szétválasztható aktivációs és beavatkozási
idők összege az egyszer'Ű reakcióidő (ERl):

t"=t"+t,
Fenomenológiai modelljÜk jelenségszinten ír1a le a folya-

matot. Fundamentális modelljük mintáját a statisztikus fizi-
kából ismer1 lsing-modellben találták meg, amely szerint
nagyszámú, egyszerű elemek rövid távú kölcsönhatása
határozza meg a rendszer globális állapotát. Az általuk ki-
dolgozott fenomenológiai modell kvalitatÍv tulajdonsá9ai jól

illeszkedtek a fundamentális modell tulajdonságaihoz. Mo-
delljüket első lépésben számítógépes programban Valósí-
tották meg' A mérés során, a monitoron megjelenített áb-
rasorozatra adott választásos reakcióidőket és a válaszok
minóségét rögzítették és értékelték.

36. ábra. A vizuálisteljesítmény-teszt

EgyÜttműködési szerződést kötöttek az Aviatronic Kft.-
vel a PsychoOondi nevű készülék előállítására. Az ESA
élettudományok osztályának vezetője RoVKl-ban tett láto-
gatásán megismerkedett a pszichés teljesítmény mérésé-
nek eredményeivel. Eredménnyel kecsegtető tárgyalások
kezdődtek az ESA Neurolab fedélzetére adaptálható mód-
szer és műszer kidolgozásáról' Pályázatot nyújtottak be a
NASA-hoz Neurolab fedélzeti kÍsérletekre, amelynek fel-
használására a RoVKl megszÜntetése (1 995) miatt már
nem kerÜlt sor, a kÍsérletek abbamaradtak.
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