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Opis projektu
Analiza ciągów potencjałów jednostek ruchowych (JR) jest powszechnie wykorzystywana w badaniach
układu sterowania ruchem człowieka, gdyż daje ona możliwość oceny neuronalnych procesów sterowania.
Do niedawna potencjały pojedynczych JR były odbierane z elektrod wkłuwanych do mięśnia. Takie badania
były ograniczone do skurczów mięśnia o niewielkiej sile, a co za tym idzie, także do niewielkiej liczby
równocześnie rejestrowanych JR. Ostatnie osiągnięcia techniki odbioru potencjałów JR z elektrod
powierzchniowych umożliwiają nieinwazyjną rejestrację z wielu równocześnie działających JR na
praktycznie każdym poziomie siły skurczu mięśnia, co potencjalnie może znacznie rozszerzyć zakres
uzyskiwanej informacji.
Jednakże identyfikacja potencjałów pojedynczych JR z zapisów powierzchniowych jest trudna, gdyż
kształty potencjałów są znacznie mniej zróżnicowane niż przy rejestracji wewnątrz-mięśniowej i znacznie
częściej spotyka się superpozycje potencjałów generowanych przez różne JR. Dlatego problem pełnej
klasyfikacji potencjałów JR na wyższych poziomach siły nie został dotąd rozwiązany w sposób
satysfakcjonujący [1-4].
Celem proponowanego tematu jest podjęcie próby wykorzystania nowoczesnych metod wstępnego
przetwarzania danych oraz zaawansowanych algorytmów sztucznych sieci neuronalnych do rozwiązania
tego problemu.
Należy podkreślić, że próba zastosowania sieci neuronowych do klasyfikacji powierzchniowych
potencjałów JR nie została dotąd podjęta.
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