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WPROWADZENIE
Badania dotycz¹ce synchronizacji czuciowo-ruchowej z bodŸcem zewnêtrznym
wskazuj¹, ¿e zadania takie (np. stukanie palcem) realizowane s¹ za pomoc¹
wewnêtrznego mechanizmu steruj¹cego czasowymi aspektami. Rytm
wykonywanych ruchów ustalany jest na podstawie mózgowej reprezentacji
bodŸców oraz informacji z efektorów. Charakterystyczne jest, ¿e ruch zwykle
wyprzedza prezentacjê bodŸca (tzw. asynchronicznoœæ negatywna).
Wed³ug jednego z istniej¹cych modeli (Paillard, 1949; Fraisse, 1980), zjawisko to
wynika z faktu, i¿ ruch musi wyst¹piæ przed bodŸcem, aby na poziomie mózgowym
uzyskaæ równoczesnoœæ pojawienia siê reprezentacji bodŸca z reprezentacj¹
odpowiedzi. Informacja czasowa z mózgu dociera do koñczyny, która wykonuje
ruch, a st¹d wysy³any jest zwrotny komunikat o wykonanej odpowiedzi. Zgodnie z
tym zmiana czasu dotarcia do mózgu tych informacji, prowadzi do zmian
asynchronicznoœci.

Czy manipulowanie czasem pojawienia siê reprezentacji
mózgowych bodŸców (inaczej zmiana latencji percepcyjnej) w
synchronizacji senso-motorycznej poprzez zmianê natê¿enia
bodŸców prezentowanych w równych odstêpach czasowych,
powoduje zmiany w asynchronicznoœci?

METODA

BODCE WZROKOWE

Wykonano dwa doœwiadczenia: eksperyment pierwszy dotyczy³ bodŸców
wzrokowych, natomiast eksperyment drugi bodŸców s³uchowych; zarówno w
pierwszym i drugim przebadano po 10 osób (2 z nich by³y leworêczne, œredni wiek
21 lat).
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czas reakcji/asynchronicznoœæ (ms)

400

Procedura
Doœwiadczenia sk³ada³y siê z dwóch bloków ró¿ni¹cych siê zadaniem do
wykonania:
1. synchronizowanie siê z bodŸcami przyciskanie tensometru (urz¹dzenia
mierz¹cego si³ê nacisku) dok³adnie w chwili regularnie pojawiaj¹cego siê bodŸca
(odstêp pomiêdzy bodŸcami 800 ms);
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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2. reakcja prosta przyciskanie tensometru, gdy tylko nieregularnie pojawiaj¹cy
siê bodziec zostanie zobaczony lub us³yszany
( odstêp czasowy '700 + int(-700*log($random_value))' )
_ _
_
_ _ _
_ _

Rys. 1 Œrednie wartoœci czasów reakcji oraz asynchronicznoœci w eksperymencie z bodŸcami
wzrokowymi uzyskane dla piêciu poziomów natê¿eñ.

W sk³ad ka¿dego bloku wchodzi³y trzy sesje (ka¿da wykonywana w oddzielnym
dniu). W ci¹gu jednej sesji osobie badanej prezentowano piêæ sekwencji (dla reakcji
prostej po 60 bodŸców i po 80 bodŸców dla synchronizowania siê); sekwencje
ró¿ni³y siê natê¿eniem (kolejnoœæ poziomów natê¿enia zmieniano).

BODCE S£UCHOWE

natê¿enie (cd/m /m )

Analiza
RT

Miary zale¿ne:
- asynchronicznoœæ AS (ms) - ró¿nica czasowa wystêpuj¹ca pomiêdzy
prezentowaniem bodŸca, a momentem przyciœniêcia tensometru, w którym si³a
nacisku przekroczy 300 mikroV (ms)
- czas reakcji RT (MS), jako niezale¿na miara latencji sensorycznej, moment, w
którym si³a przyciœniêcia tensometru przekroczy 300 mikroV (ms)

czas reakcji/asynchronicznoœæ (ms)

Do analizy w³¹czono wyniki z 2 i 3 sesji ka¿dego bloku, przy czym dla czasów
reakcji brano pod uwagê wartoœci pocz¹wszy od pierwszego bodŸca, natomiast w
przypadku synchronizowania siê analizê rozpoczynano od 21 bodŸca.
Przeprowadzona dwuczynnikowa ANOVA (zadanie vs. natê¿enie), w której jako
porównywaln¹ miarê wp³ywu latencji sensorycznej u¿yto czasy reakcji i
asynchronicznoœci, wskaza³a znacz¹ce Ÿród³o wariancji interakcjê pomiêdzy tymi
dwoma czynnikami: dla bodŸców wzrokowych F(2,26) = 17.84; p < 0,000, a dla
bodŸców s³uchowych F(2,26) = 15,04; p < 0,000.
Œrednie wartoœci zmiennej zale¿nej oraz wykonane analizy statystyczne pokaza³y
du¿o wiêkszy wp³yw natê¿enia bodŸców na czasy reakcji ni¿ na asynchronicznoœci
(Rys. 1 i Rys. 2, Tab. 1), a w przypadku bodŸców s³uchowych wp³yw okaza³ siê
nawet nieistotny.
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Rys. 2 Œrednie wartoœci czasów reakcji oraz asynchronicznoœci w eksperymencie z bodŸcami
s³uchowymi uzyskane dla piêciu poziomów natê¿eñ.

WNIOSKI
WZROKOWE

S£UCHOWE

RT

F(2,19) = 41,21 F(2,19) = 30,99
p < 0,000
p < 0,000

AS

F(2,19) = 6,50
p = 0,006

F(2,19) = 2,01
p = 0,141

Tab. 1. Efekty g³ówne zmiennej „natê¿enie”

Ró¿ne natê¿enie bodŸców prezentowanych w równych odstêpach czasowych, z
którymi badany ma siê synchronizowaæ w ma³ym stopniu modyfikuje dok³adnoœæ
wykonania tego zadania przy bodŸcach wzrokowych, a w przypadku bodŸców
s³uchowych wp³yw tego czynnika na asynchronicznoœci jest nawet nieistotny.
Taka sama manipulacja latencj¹ sensoryczn¹ powodujê zdecydowanie wiêksze
ró¿nice w czasach reakcji.
Pojêcia latencji sensorycznej jest niejednoznaczne
Rezultaty daj¹ argument do zweryfikowania tezy, ¿e d³ugoœæ czasu pojawienia siê
reprezentacji mózgowej tych samych bodŸców jest w przypadku ró¿nych zadañ
porównywalna.

