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Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

Моделювання електричного сигналу м'язів (ЕСМ) пояснює та уточнює 

результати експериментальних досліджень, що відображають інформацію про 

рухову активність м'яза, яка міститься у сигналі. При побудові системи елект-

ростимуляції моделювання сигналу, що відбиває процес його формування, до-

зволяє розділити ЕСМ на складові, пов'язані з природним та спричиненим ско-

роченням м'яза. Подібний поділ дозволяє оцінити електростимуляційну дію, 

що визначає скорочення м'яза, визначити найефективніші умови та режими 

електростимуляції [1-4].  

Моделювання сигналу дозволяє виявити особливості сигналу в порів-
нянні з перешкодами [4], зокрема шляхи можливого виділення сигналу на тлі 

синусоїдальних і шумових завад. При вивченні детермінованих сигналів та ви-

падкових процесів широко використовується їх спектральне уявлення у формі 

спектральної щільності, яка заснована на перетворенні Фур'є. 

Досліджується модель електричного сигналу м'яза як сума зсуву імпуль-

сних випадкових сигналів, відповідних сигналам рухових одиниць. У зв'язку з 

цим аналізується сигнал, який, на відміну від гаусівського процесу, утворено 

підсумовуванням обмеженої кількості імпульсних сигналів. 

Висновки. Досліджено модель електричного сигналу м'яза як суми імпу-

льсних випадкових сигналів, відповідних сигналам рухових одиниць. Пока-

зано, що закон розподілу напруги такого сигналу виражається сумою функцій 
Гауса. Аналіз моделі ЕСМ, який включає типові імпульси сигналів рухових 

одиниць, показав, що цей закон розподілу поширюється на наближений вираз 

ЕСМ. 
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