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Elektromyografie 
Úvod 
Svaly jsou ke kontrakci stimulovány nervovými impulsy přicházejícími 
z centrální nervové soustavy (CNS) skrz míchu a motorické nervové 
kořeny, která obsahují jednotlivá motorická nervová vlákna. Jedno 
motorické nervové vlákno může inervovat několik svalových vláken. 
Spojení jednoho nervového vlákna a všech svalových vláken, které 
inervuje, se nazývá motorická jednotka (motor unit). Proces, kdy se při 
svalové činnosti aktivují jednotlivé motorické jednotky, nazýváme nábor 
motorických jednotek (motor unit recruitment).  Kontrakci svalových 
buněk nelze plynule regulovat a po aktivaci elektrickým potenciálem dojde 
k jejich plné kontrakci. Síla stažení svalu je tedy přímo úměrná počtu 
zapojených motorických jednotek. Zvýšení frekvence nervových vzruchů 
přicházejících do každé motorické jednotky brání návratu svalových buněk 
do plně relaxovaného stavu a při maximálních frekvencích zůstává buňka trvale stažená (tetanus). 
Amplituda elektrických impulsů přiváděných nervovými vlákny a dále vedených svalovými vlákny je 
velmi malá (100 μV). Sumací akčních potenciálů nesynchronně aktivovaných svalových buněk při 
svalové kontrakci se nazývá elektromyografický signál (EMG) a jeho záznam se nazývá 
elektromyogram. 

Z popisovaných vlastností svalu vyplývá, že čím větší síla je od svalu požadována, tím více musí 
být zapojeno svalových jednotek společně (amplituda EMG) s rychleji přicházejícími impulzy od CNS 
(posun spektra EMG).  

Při svalové únavě přestávají svalové buňky reagovat na stimulaci, nedochází ke vzniku akčního 
potenciálu a kontrakci. 
 
Cíle úlohy  

1. Analyzujte vlastní nebo vámi vybraný signál při rozdílném volním úsilí (slabá, střední, 
maximální kontrakce). Délka kontrakce by měla být delší než 1 s.  
Změřte zpoždění mezi svalovou aktivací a kontrakcí. 

 vytvořte signálovou obálkou EMG (integrátor, klouzavé průměry – zvolte vhodné 
parametry) 

 pomocí autokorelace spočtěte zpoždění mezi svalovou aktivací a vyvinutou sílou 
Parametrizujte úseky jednotlivých kontrakcí (slabá, střední, maximální): 

 energetickými parametry (směrodatná odchylka, špička-špička, výkon) 

 frekvenčními parametry (PSD, mediánová frekvence, počet průchodů nulou, 1. a 2. 
spektrální moment)   

 

2. Použijte výše popsané parametry k hodnocení svalové únavy při prodloužené maximální 

kontrakci.  

 Segmentujte EMG signál vhodným oknem s překryvem, každý segment parametrizujte 

a vykreslete časovou závislost parametrů na únavě.  

 Pro prvních 20 a posledních 20 segmentů statisticky porovnejte významnost parametru 

hodnotícího únavu. 
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Data potřebná k vypracování úlohy: 

http://sami.fel.cvut.cz/bsg/cv04/Data_lab04.zip  

Pořízení biologických signálů: 
1. Snímání povrchového EMG při volním úsilí. 

Síla se snímá dynamometrem; EMG aktivita s použitím povrchových elektrod. Během záznamu 
trvajícím cca 10 sekund se tiskne na dobu alespoň jedné sekundy dynamometr slabě, středně 
a maximálně. 

   

 
Struktura dat:   Př.: emg_3xR_01.txt    

fs= 1000 Hz 
1. sloupec ... síla na dynamometru [kg]  

2. sloupec ... EMG [mV]  

 

2. Analýza únavy. 
Snímání vyvinuté síly a EMG aktivity se provádí stejným způsobem jako v předcházejícím bodě. 
Stiskněte dynamometr při co největším volním úsilí po co nejdelší dobu. Při poklesu vyvíjené 
síly pod 50 % iniciální hodnoty měření ukončete. 

 
Struktura dat:   Př.: vydrz01L.txt    

fs= 1000 Hz 
1. sloupec ... síla na dynamometru [kg]  

2. sloupec ... EMG [mV] 

Užitečné funkce: 

butter, filtfilt, fft, cumsum, xcorr, mod, ginput, polyfit, polyval 

dynamometr 

snímací elektrody 

http://sami.fel.cvut.cz/bsg/cv04/Data_lab04.zip
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Nápověda k řešení: 
Rozdílné volní úsilí 
data=load('emg_3xR_03.txt'); 

fs=1e3; 

t=linspace(0,(size(data,1)-1)/fs,size(data,1)); % časová osa 

force=data(:,1); force=force-min(force); % odstranění offsetu dynamometru 

emg=data(:,2); 

 

[bl,al]=butter(5,2*150/fs,'low'); % dolní propust 5. řádu <150 Hz 

emg=filtfilt(bl,al,emg);  

 

 
% moving average - MA filtr 

ma_time=0.1; % velikost klouzavého okna 100 ms  

N=ceil(ma_time*fs);  

b=ones(N,1)/N; % [1/N ... 1/N] 

ma_emg=filtfilt(b,1,abs(emg)); % MA obálka z usměrněného signálu 

 

% nebo IIR - integrátor 

b=1; a=[1 -0.95]; 

iir_emg=filtfilt(b,a,abs(emg)); % obálka z usměrněného signálu, ale 

neodpovídá energie -> normalizace na plochu pod křivkou původního signálu 

K=(sum(abs(emg))/sum(iir_emg)); % poměr ploch pod křivkou 

iir_emg=K*iir_emg; 

 

1)Zobrazte společně EMG, MA-EMG, K*IIR-EMG 

2)Zobrazte společně sílu, MA-EMG, IIR-EMG (normalizujte na stejnou plochu) 

3)Zobrazte autokorelaci síly a EMG obálky, zjistěte posun mezi signály pro 

definici zpoždění síly za EMG 

[R,lag]=xcorr(force,ma_emg,'coef'); 

[~,lag_max]=max(R); % pozice maxima autokorelace 

tau=lag(lag_max)/fs; 
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Parametrizace jednotlivých kontrakcí: 

1)Použijte jednoduchý detektor, ruční výběr nebo GINPUT pro lokalizaci 

kontrakcí 

[xt,~]=ginput(6); % 3x[start stop] 

xn=ceil(xt*fs); 
... 

plot(t(xn(1):xn(2)),emg(xn(1):xn(2)),'r') 
plot(t(xn(3):xn(4)),emg(xn(3):xn(4)),'g') 
plot(t(xn(5):xn(6)),emg(xn(5):xn(6)),'c') 

 
2) Pro každý segment parametrizujte energetickými a frekvenčními parametry 

Parametrizace: 

 energetický frekvenční 

časová oblast směrodatná odchylka 
špička-špička (min-max) 
celková energie 
celkový výkon 

počet průchodů nulou 

spektrum spektrální výkonová hustota (PSD) mediánová frekvence 
1. a 2. spektrální moment 

 

segment=emg(xn(1):xn(2)); % první úsek 

 

SD=std(segment); % směrodatná odchylka 

PP=max(segment)-min(segment); % špička-špička 

E=sum(segment.^2); % energie 

PW=E/(length(segment)*fs); % výkon=energie za čas 

 

% počet průchodů nulou (zero crossing - ZRC) 

sg=sign(segment); % +1 nad nulou, -1 pod nulou, 0 je nula 
sg(sg==0)=1; % 0 berme za +1 
ZRC=sum(diff(sg)~=0); % počet míst, kde se mění znaménko, tj. průchod nulou 

ZRCf=0.5*ZRC/(length(segment)/fs); % počet průchodů za sekundu děleno 

dvěma, protože sin/cos má za periodu dva průchody nulou 
 

% spektrální parametry  

S=(1/length(segment))*fft(segment); % (1/N)*FFT{x(n)} 
S=2*S(1:ceil(end/2)); % jednostranné spektrum (2x energie) pozn.: sloupec! 

F=linspace(0,fs/2,length(S))'; % frekvenční osa 0:fs/2     pozn.: sloupec! 

 

 

PSD=S.*conj(S); % spektrální výkonová hustota |S|2 

 

CPSD=cumsum(PSD)/max(cumsum(PSD)); % CPSD - kumulativní   

                                     distribuční funkce 

FMED=F(find(CPSD>=0.5,1)); % CPSD(fMED)=50% 

 

 

𝑀1 =
∑ 𝑓 × 𝑃𝑆𝐷(𝑓)
𝑓𝑠/2
𝑓=0

𝑃𝑆𝐷
 

 

MOM1=sum(F.*PSD)./sum(PSD); 

 

𝑀2 = √
∑ 𝑓2 × 𝑃𝑆𝐷(𝑓)
𝑓𝑠/2
𝑓=0

∑𝑃𝑆𝐷
−𝑀1

2 

     
MOM2=sqrt(sum((F.^2).*PSD)/sum(PSD)-MOM1.^2); 
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Hodnocení únavy: 

Segmentujte s překryvem úsek prodloužené kontrakce, parametrizujte segmenty a sledujte trend 

změn v závislosti na svalové únavě. 
 

win=ceil(1*fs); % segmentační okno 1s 
nov=ceil(0.5*win); % negativní překryv 50% 

index=1:win-nov:size(emg,1)-win; % indexy začátku segmentů 

  
[xt,~]=ginput(2); % [start stop] vyberte úsek pro hodnocení 
xn=round(xt*fs); 
index=index(index>xn(1) & index<xn(2)); % pouze vybrané segmenty 

 
T=t(index); % čas začátku segmentů 
for i=1:length(index) 
    segment=emg(index(i):index(i)+win-1); % segment EMG 

     
    SD(i)=...     

    PP(i)= ... 
    ZRCf(i)=... 
    FMED(i)=... 

    MOM1(i)=... 

    MOM2(i)=... 
end 

 
Proložení hodnot přímkou: 
% koeficienty polynomu 

plin=polyfit(T',SD,1); 

 

% lineární aproximace  

lin=polyval(plin,T);  

 

Statistická signifikance 
p=ranksum(SD(1:20),SD(end-20+1:end));  

...  

 

  


