ОБЩ СЕМИНАР

Институт по механика - БАН

Протокол от семинар № 6 / 23.03.2015

Водещият, доц. Р. Кръстев, представи инж. Румен Спасов който, след като благодари на
домакините за организирания семинар, изнесе презентация

Въвеждаща визия за многосетивни комуникации,
заложени в европейски патент EP2049212

Разработваният от автора проект има заглавие “Human Intelligence phone”, (Hi).
Идеята за многосетивни комуникации се изразява в това, чрез смартфони, подходящ
софтуер, съществуващи средства за безжична връзка и подходящи средства за въздействие да се
осъществява общуване между хората по 8 начина, съдържащи въздействие чрез аромати,
вкусове, гласов превод, криптиране и др.
Беше проведена обширна дискусия, в която активно участие взе гл. ас. И. Венева. Инж. Р.
Спасов разказа за подготовката на консорциум с цел участие в проект по програма ECSEL,
чиято покана вече е отворена, от 17 март.
Проф. В. Кавърджиков попита с какво по-конкретно, Институтът по механика би могъл да
участва в този проект. Инж. Спасов обясни, че в деня на отворените врати на института е
забелязал възможности като: устройство за масаж, математически модели и регистриране и
принос на биометрични данни и др. Той изрази готовност за обсъждане и на други идеи с
изследователи от Института по механика.
Доц. В. Василев изрази мнение, че представената визия за многосетивни комуникации
изглежда доста смела и вероятно няма да е изпълнима в рамките на 3-годишния срок на
проекта. Лекторът даде допълнителни разяснения за своя опит, както и за извършената вече
работа по подготовка на проекта.
Водещият, доц. Кръстев закри семинара, като обърна внимание на основната му цел:
проучване и евентуално намиране на възможности за участие на Института по механика в
подготвяния проект.
Инициаторът на проект Hi предостави e-mail (hi_academy@mail.bg) и изрази готовност за
обсъждане на всякакви въпроси, предложения и възможности, свързани с този проект.
Забел: Дискусията е представена силно съкратено и е възможно някои думи да са заменени със
синоними или някои въпроси да не са отразени.
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