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ד"ר עופר זיו
אפקה
פעולת רשתית העי – כשהנדסה וביאולוגיה נפגשי
תקציר
רשתית העי היא מערכת עצבית המרכיבה רשת חיבורי  .אנו יודעי מה אות הכניסה
)תמונה שנוצרת על ידי המערכת האופטית שקיימת בעי( ,אבל אי לנו כמעט מושג מה יוצא
מהעי לכיוו המוח .רשת החיבורי של הרשתית ממירה בער  120מליו קולטני אור מארבעה
סוגי שוני שמעוררי באות אופטי רצי! בעוצמתו ,לכבל תקשורת המכיל כמליו סיבי
שמעבירי למוח אות ספרתי טהור )פולסי (.
בנוס! ,העי אינה קבועה במקומה אלא נעה כל הזמ ממקו למקו בקפיצות קטנות כ
שהאות האופטי שנופל על הרשתית משנה מקו כל הזמ .המוח מקבל אינפורמציה על תנועה
זו ומתעל לחלוטי מכל אות שמגיע בזמ התנועה.
כל האינפורמציה שכוללת עוצמה ,מיקו  ,צבע ,תזוזה ,אוריינציה ,וגודל מרחבי ,מדוללת
ומקודדת על ידי הרשתית .בנוס! ,מכיוו שה הכניסה וה העיבוד ה תהליכי ביאולוגיי ,
נוס! רעש אקראי לאות הרצוי.
אי לנו הבנה ברורה מה תהלי המרת האות שמתבצע ברשתית באופ כללי .אנו אפילו לא
מביני את כל מטרות החיבורי בי התאי השוני ברשת )אלו שידוע עליה  ,וג זה לא
מוחלט( .בעבר נעשו )ועדיי נעשי במקומות בודדי ( נסיונות להבי את עיבוד האות על ידי
ניסויי פיזיולוגיי אבל התוצאות מאד מוגבלות.
בנקודה זו הנדסה יכולה להתערב בתהלי .על סמ הידוע לנו נייצר מודל מתמטי לתפקוד תת
מערכות הבונות את הרשתית ,ונסתכל על הרשת השלמה בתור מערכת בקרה מסובכת הכוללת
תמסורות שונות ,לינאריות ולא לינאריות ,ע משובי פנימיי שוני  .ניתוח מתמטי של
המערכת ופתרו המשוואות )יתכ ע קירובי מסויימי ( ,יתנו לנו הבנה של תהלי עיבוד
האות ואפשרות לייצר באופ מלאכותי תפוקות ממצלמה אלקטרונית שתדמה את האותות
שהמערכת הטבעית מייצרת על מנת לעקו! מערכת ראיה פגומה.
בפגישה יוצג המבנה הבסיסי של העי ושל הרשתית ,מער החיבורי העקרוני שיודע שקיי
בה ,והגישה לביצוע "הנדסה הפוכה" של תפקוד הרשתית בתור רשת בקרה מורכבת.
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