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УДК 004.9:612.741 

КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЇ М’ЯЗІВ НА ОСНОВІ 

МІОГРАФІЧНИХ ДАНИХ 

 

Прасол Ігор Вікторович 

д.т.н., професор кафедри БМІ 

Круковський Георгій Ігорович 

старший викладач кафедри ФВС 

Єрошенко Ольга Артурівна 

аспірант кафедри БМІ 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

м. Харків, Україна 

 

Анотація: розглянуто можливості лабораторної діагностики та терапії як 

невід'ємної частини у підготовці та реабілітації спортсменів. Запропоновано 

біотехнічну система, яка забезпечує можливість обліку індивідуальних 

особливостей пацієнтів і вибору форми і параметрів стимулюючих впливів з 

метою досягнення позитивного терапевтичного і тренувального ефекту. 

Ключові слова: біотехнічна система, спорт, медико-біологічне дослідження, 

реабілітація, фізіотерапія, м’яза, електростимуляція. 

 

Для підготовки спортсменів в різних видах спорту характерно неминуче 

зростанням інтенсивності тренувального процесу, що знаходиться на межі 

фізичних можливостей. 

Як відомо, в спорті неможливо без підтримки медико-біологічного 

забезпечення, до якого входять лабораторно-діагностичні та функціональні 

процедури. Тому для спортсменів та їх тренерів лабораторна діагностика і 

терапія є невід'ємною частиною підготовки і реабілітації. Мета реабілітації 

полягає у відновленні працездатності, попередження розвитку патологічних 

процесів. Це допоможе спортсменам краще зрозуміти, як проводити 
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комплексний моніторинг фізіологічних змін, оскільки вони розробляють 

тренувальні цикли, які забезпечують максимальне поліпшення продуктивності 

при мінімізації ризику перетренованості і травм [1]. 

Для досягнення результату використовується засоби лікувально-діагностичного 

комплексу: 

- фізіотерапія; 

- медикаментозна терапія; 

- фізичні вправи.  

Мета дослідження полягає у відновлення працездатності спортсменів за 

допомогою портативної медичної техніки. Для більш швидкого відновлення 

пропонується використовувати портативні електромасажні апарати. 

Сутність масажу полягає в нанесенні тілу пацієнта подразнень різної 

інтенсивності і сили. У механізмі фізіологічної дії масажу на організм головна 

роль належить нервовій системі. Механічне роздратування сприймають нервові 

рецептори, пов'язані нервовими волокнами з соматичною і вегетативною 

нервовою системою. Відбувається перетворення механічної енергії в енергію 

нервового імпульсу. Аналогічних ефектів можна домогтися за допомогою 

електростимуляції м'язів [2]. 

При електростимуляції відбувається роздратування м'яза або його нерва, що 

іннервує, за допомогою імпульсного струму, який приводить до м'язового 

скорочення. 

Стимуляція м'язової тканини проводиться за допомогою спрямованого 

збудження і скорочення певної групи м'язів, причому здійснюється це 

одночасно, щоб посилити обмінно-трофічні процеси, які спрямовані на 

забезпечення роботи м'язів енергетичним запасом. В основі електростимуляції 

лежить електрична стимуляція нервів і м'язів, що здійснюється за допомогою 

передачі струму з заданими характеристиками від міостимулятора до тіла 

людини через електроди [2]. Стимулюються нервово-м'язові структури залежно 

від амплітуди сигналів і порога збудження, при цьому застосовують різні 

режими електростимуляції. 
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Для електромасажу слід використовувати пороговий режим, оскільки така 

процедура викликає фасцікулярні посмикування м'язових волокон, але весь м'яз 

не напружується і руху в суглобі не відбувається. 

З метою підвищення ефективності терапевтичних процедур авторами 

запропонована така структура біотехнічної системи, яка наведена в 

джерелах [3, 4]. 

Тому схема проведення електромасажу на основі електроміографічних буде 

такою, як на на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Схема проведення електромасажу на основі електроміографічних 

даних 

Для досягнення необхідного результату після ряду процедур потрібне 

додаткове зняття електроміографічного сигналу [5]. Таким чином, виникає 

зворотний зв'язок, пацієнт-міографія-лікар. 

Необхідна структурна схема комплексу на основі електроміографа зображена 

на рис. 2. 

Розроблений комплекс забезпечує можливість обліку індивідуальних 

особливостей пацієнтів і вибору форми і параметрів стимулюючих впливів із 

метою досягнення позитивного терапевтичного і тренувального ефекту. 
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Рис. 2. Структурна схема комплекса для електростимуляції 

Такі комплекси можуть знайти широке застосування в реабілітаційних центрах, 

в практиці підготовки спортсменів, для оздоровчих процедур. 
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