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ВІДБІР ТА ОПРАЦЮВАННЯ БЮСИГНАЛІВ В ЗАДАЧАХ ВІДНОВЛЕННЯ
КОМУНІКАТИВНОЇ ФУНКЦІЇ МОВИ ЛЮДИНИ

Комунікативна функція мови людини, щр в повній мірі реалізовується при 
повноцінному функціонуванні голосового апарату, є найважливішим засобом 
обміну інформацією між людьми і може бути втрачена чи поруїшна внаслідок 
отриманих травм чи перенесених захворювань, зокрема внаслідок механічних 
поводжень м'язової системи голосового апарату, автокатастроф, при бічному 
аміотрофічному склерозі, отруєннях токсинами, вірусних захворюваннях. При 
цьому іннервація органів голосового апарату може зберігатись або бути 
порушеною.

У випадку збереженої іннервації голосового апарату відновити втрачену 
функцію мови можна шляхом належного опрацювання біосигналів, які 
супроводжують роботу голосового апарату людини. Такими біосигналами є 
електроенцефалографічні (ЕЕГ) сигнали, щр локалізовано відібрані з поверхні 
голови пацієнта поблизу мовних центрів, та електроміографічні (ЕМГ) сигнали, 
відібрані з поверхні чиї поблизу голосових складок. В структурі ЕЕГ сигналів 
повинні відображуватися нервові імпульси, які центри мовлення посилатимуть 
до органів голосового апарату, як ніби при вимовленні конкретного слова чи 
фрази. При цьому, шляхом належного опрацювання ЕЕГ сигналів можна 
визначити початок та кінець подумки вимовленого слова - часовий інтерва/
процесу мовлення.

Для розпізнавання окремих подумки вимовлених слів необхідно провесті 
сегментацію отриманого інтервалу на ділянки, щр відповідають голосним
приголосним вокалізованим та приголосним невокалізованим звукам. Для ціе 
мети необхідно провести опрацювання описаних вище ЕМГ сигналів.
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Відповідно до нейромоторної теорії голосотворення, яку ЩЭ в 1960-х роках 
висунув французький вчений Рауль Юссон [1] на зміну міоеластичній теорії, 
голосові складки коливаються в процесі звуковимови не пасивно під тиском 
потоку видихуваного повітря, а скорочуються активно під дією імпульсів, цр 
надходять з центрів мовлення головного мозку. При чому, Юссон в ХОДІ 

експериментальних досліджень підтвердив, цр частота надходження цих 
нервових імпугьсів співпадає з частотою коливання голосових зв'язок в гортані, 
і відповідно, з частотою основного тону голосових сигналів. А саме за наявністю 
в реєстрограмі голосових сигналів коливань частоти основного тону виконується 
ідентифікація голосних та вокалізованих приголосних звуків.

В такий же спосіб пропонується провести сегментацію часового інтервалу 
процесу мовлення, а саме: 1) провести синхронний відбір ЕЕГ сигналів та ЕМГ 
сигналів з поверхні іш  поблизу голосових складок, 2) за результатами
опрацювання першої групи сигналів сформувати часовий інтервал процесу 
мовлення, 3) за результатами опрацювання другої групи сигналів 
ідентифікувати ділянки, цр відповідатимуть голосним та вокалізованим 
приголосним звукам мови. За отриманою комбінацією ділянок голосних та 
приголосних звуків можна провести підбір слова, цр найбільш відповідає цій
комбінації.

Таким чином, розглянутий метод опрацювання біосигналів дасть 
можливість проведення реабілітації, а в майбутньому розроблення 
автоматизованих систем розпізнавання та озвучування голосу у людей із 
втраченою чи порушеною комунікативною функцією мови.
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