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Anotace: 

Tato diplomová práce se věnuje tématu hodnocení elektrické aktivity svalů. 

V jejím úvodu je popsána motivace a cíle, které si autor před vypracováním 

klade. První polovina práce obsahuje teoretickou část, ve které je vypracována 

literární rešerše na téma anatomie svalů a elektromyografie. Ve druhé polovině 

práce je podrobně rozebrána experimentální část. V ní je popsána metodika 

měření svalové únavy a dysbalancí lidského těla. K tomu byl vytvořen program 

v prostředí MATLAB, který je v této kapitole také detailně popsán. Na konci 

experimentální části je možné najít výsledky zmíněného měření. V závěru pak 

autor popisuje možné využití a rozšíření této práce k dalším účelům. 

Klíčová slova: Elektromyografie, EMG, svaly, únava, dysbalance, MATLAB, 

biomechanika 

 

Summary: 

This diploma thesis is about electric muscle activity evaluation. The 

introduction describes motivation and goals of this diploma thesis. In the first 

half of thesis is theoretical part in which is literary research on the topic of 

muscle anatomy and electromyography. In the second half of thesis is 

experimental part. There is describes the measurement of muscle fatigue and 

muscle imbalance of the human body. In this part is described special program 

in MATLAB, for calculate of muscle fatigue. The results are at the end of 

experimental chapter. In conclusion, the author describes the possible use and 

extension of this work for other scientific purposes. 

Key words: Electromyography, EMG, muscles, fatigue, imbalance, MATLAB, 

biomechanics 

  



 

Seznam použitého značení a zkratek 
 

EMG Elektromyografie - 

sEMG Povrchová elektromyografie - 

MU Motorická jednotka - 

MUAP Akční potenciály motorických jednotek - 

RMS Root mean square – Střední kvadratická hodnota - 

NEMG, a Normalizované EMG, aktivace - 

𝐸𝑀𝐺𝑖𝑧𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑘é EMG při maximální izometrické zátěži - 

FFT, 𝑋(𝑘) Rychlá Fourierova transformace - 

m Hmotnost těla kg 

h Výška těla cm 

𝑙𝑝ř𝑒𝑑𝑙𝑜𝑘𝑡í Délka předloktí m 

𝜑 Úhel mezi paží a předloktím ° 

𝑔 Gravitační zrychlení 𝑚/𝑠2 

𝑚𝑧á𝑣𝑎ží Hmotnost závaží kg 

𝐵0𝑝, 𝐵1𝑝, 𝐵2𝑝 Konstanty pro výpočet hmotnosti předloktí - 

𝑚𝑝ř𝑒𝑑𝑙𝑜𝑘𝑡í Hmotnost předloktí kg 

𝐵0𝑟, 𝐵1𝑟, 𝐵2𝑟 Konstanty pro výpočet hmotnosti ruky - 

𝑚𝑟𝑢𝑘𝑎 Hmotnost ruky kg 

𝑚𝑟𝑝 Hmotnost ruky a předloktí kg 

𝐵0𝑡, 𝐵1𝑡, 𝐵2𝑡 Konstanty pro výpočet těžiště předloktí - 

𝐶𝑜𝑀 Vzdálenost těžiště od stylionu m 

𝑀𝑁𝐸𝑇 Moment loketního kloubu N∙m 

G Tíhová síla od hmotnosti předloktí N 

F Síla od závaží N 

𝐴𝑖  Poloha úponu na paži m 

𝐵𝑖 Poloha úponu na předloktí m 

𝐿𝑀𝑇 Délka svalu včetně šlachy m 

P Obvod trojúhelníku (obr. 24) m 

R Rameno mezi loketním kloubem a svalem m 

F Síla svalů N 



 

𝐹0
𝑀

 Maximální izometrická síla N 

𝛼 Úhel zpeření ° 

PCSA Fyziologický průřez svalu m2 

𝑓𝐿𝑎, 𝑓𝐿𝑝, 𝑓𝑣 Faktor aktivní a pasivní délky a rychlosti - 

𝐾1, 𝐾2, 𝐾3 

L 

Optimalizační kritéria 

Lagrangeova funkce 

- 

- 

GUI Grafické uživatelské prostředí - 
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1 Úvod 

Hodnocení elektrické aktivity svalů je proces, který umožňuje lékařům a 

vědcům zkoumat chovaní svalu během nejrůznějších činností. V dnešní době 

je elektromyografií vybavena už téměř každá nemocnice nebo biomechanická 

laboratoř. Velmi často se hodnotí svalová aktivita pomocí tzv. amplitudové 

analýzy. Tento způsob hodnocení byl už popsán v mnoha publikacích a je 

obecně používán i v praxi.   

Tato práce se bude zabývat méně běžným způsobem hodnocení pomocí 

frekvenční analýzy. Již bylo zjištěno, že je možné s pomocí frekvenční analýzy 

elektromyografického signálu hodnotit svalovou únavu. Otázkou zůstává 

možnost využití této metody v praxi. 

1.1 Motivace 

Velkým problém dnešní doby je nezdravý životní styl mnoha lidí. Sedavá 

zaměstnání, práce s počítačem a další faktory vedou ke vzniku mnoha 

svalových nesouměrností. S těmi se potýkají hlavně nesportující lidé, u kterých 

se tyto svalové dysbalance projevují špatným držením těla nebo bolestí 

přetěžovaných šlach a kloubů. Rehabilitace takto postižených lidí je často velmi 

zdlouhavá a náročná. Vyžaduje aktivní spolupráci mezi fyzioterapeutem a 

pacientem.  

Dysbalance jsou ovšem i častým problém u sportovců, jejichž aktivita je až příliš 

jednostranně zaměřená, např. (tenis, hokej apod.). Tito sportovci v rámci svého 

tréninku často nevěnují dostatečnou pozornost kompenzačním cvičením a 

problému se začnou věnovat až při projevech bolesti nebo zranění. Následný 

návrat k jejich vrcholným výkonům je pak velmi náročný. Proto vnímám jako 

důležité, aby se pravidelně věnovali fyzioterapeutickým cvičením a jejich 

rozdíly by mohli být objektivně sledovány i s pomocí EMG. 

Očekávám, že elektromyografickým vyšetřením s pomocí frekvenční analýzy 

bude možné sledovat rozdíly mezi pravostrannými a levostrannými svaly 

lidského těla.  
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1.2 Cíle práce 

• na základě kritické rešerše navrhnout efektivní způsob hodnocení 

změřeného EMG signálu 

• při hodnocení se zaměřit zejména na hodnocení frekvence z pozice 

únavy svalu 

• vytvořit software/aplikaci pro frekvenční analýzu EMG 

• ověřit funkčnost aplikace a teoretické předpoklady na několika 

probandech 

Autor si zároveň klade za cíl, aby jeho práce byla srozumitelná jak pro 

odborníky, tak pro neodbornou veřejnost. Práce by měla sloužit jako ukázka 

možné metodiky použití EMG spolu s frekvenční analýzou.  
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2 Myologie 

Předmětem zkoumání, této diplomové práce, jsou svalové tkáně lidského těla. 

Nauka o svalech se nazývá myologie. Před samotným experimentem je nutné 

pochopit obecnou stavbu a funkci svalu jak z anatomického, tak 

z fyziologického hlediska. 

2.1 Rozdělení a stavba svalů 

Pohybový aparát lidského těla je tvořen soustavou kostí, kloubů a svalů. Podle 

typu svalové tkáně rozlišujeme tří skupiny svalů: [1] 

• Hladká svalovina je součástí stěn orgánů a cév, udržuje klidový tonus a 

nepodléhá únavě. Nelze ji ovládat vůlí. 

• Srdeční svalovina je součástí srdce, ovlivňuje jeho činnost a není 

ovladatelná vůlí. 

• Kosterní svalovina je tvořena z příčně pruhovaného svalového vlákna, 

složeného z myofibril. Kontrakce je rychlá, vyčerpatelná a ovladatelná 

vůlí.  

2.1.1 Kosterní sval 

Kosterní sval se skládá z hlavy (caput), bříška (venter) a ocasu (cauda). Ke kosti 

je pak připojen pomocí počáteční (origo) a úponové (insertio) šlachy. Celý sval 

je pak obalen v tuhé vazivové bláně (tzv. fascii).  Obrázek 1 zobrazuje vnější a 

vnitřní strukturu svalu. [1] 

 

Obrázek 1: Stavba svalu [2] 
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Dále můžeme dělit svaly dle funkce (agonisté, synergisté, antagonisté, 

neutralizační, fixační, postulární, fázické) nebo dle tvaru (vřetenovité, ploché, 

kruhové, svěrače). [1] 

2.2 Inervace svalů 

Každý sval je napojen na svazek nervových vláken. Jednotlivé svaly jsou 

inervovány pomocí míšních a hlavových nervů. Skupina svalových vláken, které 

inervuje jeden motorický neuron, tvoří motorickou jednotku (MU). Motorická 

jednotka je zobrazena na (obr. 2). 

 

Obrázek 2: Motorická jednotka [3] 

Jedné motorické jednotce může náležet různý počet svalových vláken. U 

menších svalů s jemnější pohybem (svaly ruky nebo okohybné svaly) je 

motorická jednotka menší (jednotky svalových vláken) než u velkých (např. 

posturálních) svalů (až stovky svalových vláken). To znamená, že u citlivějších 

míst nohou být na jednu MU pouze jednotky vláken a u větších svalů až dva 

tisíce vláken. [4] 

2.3 Mechanismus svalové kontrakce 

Každé svalové vlákno obsahuje myofibrily (obr. 1), které se skládají 

z myofilament. Z-linie odděluje myofibrily na sarkomery a tvoří příčné 

pruhování svalů. Myofilamenta můžeme rozdělit na: 

• Lehká – aktin, trompomyozin, troponin (vázaná na Z-linii)  

• Těžká – myozin (v centru sarkomery) 
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Sarkomera je funkční jednotkou každé myofibrily (obr. 3, 4). [1; 5] 

 

Obrázek 3: Sarkomera při kontrakci svalu [1] 

 

Obrázek 4: Sarkomera při relaxaci svalu [1] 

Mechanismus svalové kontrakce začíná podnětem na nervosvalové ploténce, 

která propojuje nervovou soustavu se svalovou soustavou. Zde dochází 

k přenosu signálu z nervu na sval. Nejprve dojde k vylití vápenatých iontů 𝐶𝑎2+ 

ze sarkoplazmatického retikula do sarkoplazmy. Tyto ionty se vážou na 

podjednotku troponinu. Tím vznikne dočasná, ale velmi silná vazba mezi 

myozinovou hlavičkou a aktinem. Ohybem hlavičky myozinu dochází 

k hlubšímu zasunutí myozinových filament mezi aktinová filamenta a sval se 

kontrahuje. Následně se rozpojí vazba mezi aktinem a myozinem. Kontrakce je 

pak ukončena odstraněním vápenatých iontů ze sarkoplazmy. [1; 5] 

Existují dva druhy svalové kontrakce: 

• Izotonická – mění se délka svalu, při stejném napětí (tonus). 

• Izometrická – mění se napětí, ale délka svalu zůstává stejná. (obr. 5) 
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Obrázek 5: Izometrická kontrakce [6] 

Podle rychlosti svalové kontrakce dále dělíme vlákna na rychlá a pomalá. Rychlá 

vlákna se kontrahují do 25ms, ale brzy se vyčerpají. Naopak pomalá vlákna se 

kontrahují do 75ms a vyčerpávají se později. Pomalá vlákna, jsou označována 

jako červená, protože mají větší obsah myoglobinu (červené krevní barvivo). 

Naopak rychlá vlákna mají nižší obsah myoglobinu, a proto jsou označována 

jako bílá. Pomalá vlákna jsou poměrně tenká a mají průměr kolem 50 

mikrometrů. Rychlá vlákna jsou objemnější s průměrem kolem 80 až 100 

mikrometrů. Poměr obou typů vláken je geneticky určen. Vytrvalostním znaky 

lze významně ovlivnit pohybovou aktivitou, ale rychlostní znaky téměř vůbec. 

[1; 5] 

2.4 Únava svalové tkáně 

V různých publikacích od různých autorů je možné najít mnoho definic únavy. 

Zároveň existuje mnoho způsobů, jak lze únavu testovat. Nejjednodušším 

způsobem, jak stanovit únavu je měřit čas, jak dlouho dokáže jedinec konat 

určitou práci při daném zatížení o definované intenzitě. Nevýhodou tohoto 

způsobu je, že neříká nic o biochemických a fyziologických změnách během 

výkonu a nelze sledovat jeden konkrétní sval. Další možností je stanovení únavy 

dle koncentrace laktátu (kyseliny mléčné) ve svalu na základě krevních vzorků 

odebraných v určitých intervalech. Tento postup je často využíván během 

sportovního tréninku. Jeho nevýhodu je, že nepodává informace o únavě 

v reálném čase. Kontinuální sledování lokální svalové únavy při výkonu určité 

práce je možné s použitím povrchové elektromyografie. Během tohoto měření 
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lze zaznamenat všechny biochemické a fyziologické změny ve svalech při 

výkonu určité práce. Tyto změny se projevují ve vlastnostech myoelektrických 

signálů, zaznamenaných nad příslušným svalem. Na rozdíl od metody 

odebírání laktátu je tato metoda neinvazivní, ale nevýhodu je potřeba zařízení 

pro detekci myoelektrického signálu. Únavu svalové tkáně lze tedy definovat 

jako komplex dějů, během nichž dochází ke snižování odpovědí tkání při 

neměnné nebo zvětšující se intenzitě zatížení.  Dle rychlosti nástupu 

rozlišujeme dva druhy únavy: [7; 8] 

• Aerobní – (pomalu nastupující únava) – taková zátěž, při které je 

pracujícím svalům dodáváno postačující množství kyslíku. Výkon je 

limitován kritickým poklesem energetických zásob glykogenu. Jedná se 

o pomalu nastupující únavu, která nastává během nízko intenzivního 

výkonu. 

• Anaerobní – (rychle nastupující únava) – taková zátěž, při které není 

pracujícím svalům dodáváno dostatečné množství kyslíku a dochází 

k nadprodukci laktátu. Tím se zhoršuje vedení svalových potenciálů a 

kontraktibilita svalu. Jedná se o rychle nastupující únavu, zpravidla po 

krátkém intenzivním výkonu. [7] 

Únavu je možné dále dělit na několik druhů: 

• fyzická a mentální 

• lokální a globální 

• akutní a chronická 

• periferní a centrální 

• subjektivní a objektivní 

Tato práce se zabývá zkoumáním fyzické únavy, která vzniká v důsledku tělesné 

práce (izometrické kontrakce) a je charakterizována postupným poklesem 

výkonu až do přerušení činnosti.  Jednat se bude o akutní a lokální únavu 

jednoho konkrétního svalu. Jelikož se práce zabývá zkoumáním pouze jednoho 

svalu, lze předpokládat, že únava bude vznikat především na periferii (tj. na 

svalovém vlákně). Jestli se jedná o únavu objektivní nebo subjektivní není 

možné u jednotlivých osob přesně určit. [9] 
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Nevhodné 
používání 

pohybového 
ústrojí

Sedavý 
způsob života 
(nedostatek 

pohybu)

Nevhodná 
životospráva 

(obezita)

Svalové dysbalance

Bolest Únava a opotřebení
Celkové snížení 

zdatnosti pohybového 
systému

Patologické změny (zranění, poškození 
svalů a šlah, kloubní blokády, artróza)

2.5 Svalové dysbalance 

Lidské tělo je v průběhu života vystaveno nejrůznějším druhům zatížení. 

Z okolního prostředí působí na člověka řada silových podnětů, z nichž 

nejvýznamnějším je gravitace. Tělo tyto síly pohlcuje pomocí pohybového 

aparátu (kostra a svaly).  Tomu napomáhá svalový tonus, který drží jednotlivé 

časti kostry v optimální poloze. Pokud je tento tonus rovnoměrně rozložen 

v pohybovém aparátu, tak je zajištěn pohyb s minimální odporem, bez 

zdravotních následků.  Pokud je svalová tonus rozložen nerovnoměrně, může 

vzniknout svalová dysbalance (obr. 6). [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Svalové dysbalance [10] 
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Dysbalance je možné sledovat a rozdělit z několika hledisek. Jak bylo zmíněno 

výše, svaly můžeme rozdělit na fázické a postulární. V dnešní době se často 

můžeme setkat s tím, že tyto svalové skupiny nejsou v ideální rovnováze a 

zkrácené posturální svalstvo převažuje ochablé fázické svaly. Nerovnováha 

mezi fázickými a posturálními svaly vede k poškození pohybového aparátu, 

který se nejčastěji projevuje v oblasti šíje a pletence ramenního. Taková 

porucha se nazývá horní a dolní zkřížený syndrom. [10] 

Jiným druhem dysbalancí jsou takové asymetrie, kdy je jedna strana lidského 

těla silnější než druhá. Tato dysbalance se vyskytuje u každého člověka. Obecně 

platí, že každý má jednu stranu těla jako dominantní. Pro člověka, který píše 

pravou rukou „praváka“ to bude pravá strana a pro „leváka“ to bude strana levá. 

To může mít zejména u sportovců za následek řadu zranění, a proto je nutné 

této nerovnováze předcházet. 
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3 Elektromyografie 

Elektromyografie (zkráceně EMG) je experimentální metoda, která se zabývá 

záznamem a analýzou myoelektrických signálů. Zaznamenává povrchovou 

nebo intramuskulární svalovou aktivitu nebo aktivitu nervu, který daný sval řídí. 

Měřící přístroj, nazývaný elektromyograf registruje akční potenciál (vzruch), 

který vzniká záměrnou aktivací svalu nebo podrážděním periferního nervu. 

Tento vzruch se šíří nervovým vláknem, postupně aktivuje svalová vlákna a tím 

vzniká záškub. Jednotlivé kontrakce jsou elektrodami snímány, přenášeny do 

počítače a vyhodnoceny v podobě EMG křivky (elektromyogramu) na 

obrazovku. Elektrický potenciál lze zaznamenávat buď jehlovými elektrodami 

zavedenými přímo do svalu nebo povrchovými elektrodami umístěnými na kůži 

nad bříškem svalu. Důležitou součástí jsou zesilovače, které slouží k zesílení 

vstupního signálu a eliminaci nepříznivých vlivů. EMG má široké uplatnění 

v medicíně, rehabilitaci a sportovním výzkumu. V kombinaci s antropometrii, 

kinematikou a dynamikou, tvoří vědní obor, zabývají se mechanikou lidského 

těla. Tento obor se nazývá kineziologie. [4; 11] 

 

 

 

Obrázek 7: EMG v biomechanice [11] 
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- akční potenicály

Kyneziologiie
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3.1 Povrchové elektrody 

Označení sEMG („surface electromyography“) je označení elektromyografie 

s použitím povrchových elektrod. Povrchové elektrody jsou malé kovové disky, 

které se umísťují na oholenou a odmaštěnou kůži. Fixují se pomocí leukoplastí, 

tak aby byl při upevnění co nejmenší vstupní odpor. Velikost odporu by při 

měření neměla překročit hranici 30 kΩ. Pokud je tato hranice překročena, je 

třeba lépe vyčistit pokožku a teprve poté znovu umístit elektrodu. Pro zvýšení 

přilnavosti elektrody k pokožce se využívá ještě speciální vodivá a čistící pasta. 

Jedná se o neinvazivní metodu a jejich aplikace je relativně snadná. [12] 

 

Obrázek 8: Povrchové elektrody [4] 

Tyto elektrody zachycují akční potenciály z větší plochy a zaznamenávají 

aktivitu z více motorických jednotek. Výsledná aktivita je sumací všech signálů 

(akčních potenciálů) v prostoru pod elektrodou, proto se používá označení: 

„akční potenciály motorických jednotek (tzv. MUAP)“. Povrchové elektrody se 
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používají pro měření rychlosti vedení nervem nebo pro reflexologické a 

kineziologické studie. [11; 12] 

  

Obrázek 9: Sumace akčních potenciálů [11] 

3.1.1 Bezdrátové elektrody 

S rozšiřují se bezdrátovou technologií ve všech možných zařízeních, se rozšířilo 

i současné sEMG do bezdrátové podoby. Velkou výhodu bezdrátových elektrod 

je možnost umístění na libovolný sval a možnost analyzovat jakýkoliv pohyb 

bez omezení kabely. To se hodí zejména ve sportovním výzkumu, kdy je často 

potřeba analýza složitějších pohybů. Samotné elektrody navíc zesilují signál a 

přenáší jej do počítače. V dnešní době už jsou běžně dostupné na trhu a jejich 

pořízení není náročné. [13] 

  

Obrázek 10: Bezdrátové elektrody [13] 
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3.2 Jehlové elektrody 

Jehlové elektrody se zanořují přímo do svalové tkáně pomocí velmi tenkých 

snímacích jehel. Jedná se tedy o invazivní vyšetření. Plášť jehly je tvořen 

nerezavějící ocelí o průměru 0,3 mm a uvnitř něj je umístěn drátek ze stříbra 

nebo platiny o průměru 0,1mm, který je na svém konci zakončen oválnou 

plochou. Umožňují měřit aktivitu hluboko uvnitř svalu v těsné blízkosti jehel. 

Nejčastěji se používá koncentrická elektroda (obr. 11), ale existují také bipolární 

nebo unipolární elektrody. [4; 12] 

 

Obrázek 11: Jehlové elektrody [4] 

3.3 Způsoby vyhodnocení 

Tak jako každé měření i EMG má své nedokonalosti, které je třeba zohlednit při 

průběhu a vyhodnocení experimentu. Při měření elektrické aktivity svalů je 

důležité přesvědčit se, zda elektrický signál vzniká jen z oblasti zkoumaného 

svalu. U povrchové elektromyografie je často velmi těžké izolovat měření na 

jeden konkrétní sval. Zároveň je třeba počítat s tím, že EMG signál prochází ze 

svalu přes vrstvu tuku a kůži, což ho může ve výsledku velmi ovlivnit. Elektrická 

vodivost lidského těla se totiž mění podle druhu tkáně. Abychom snížili 

pravděpodobnost přeslechu signálu z jiných svalů, tzv. „Cross Talk“, musí být 

povrchová elektroda umístěna přesně na střednici svalového bříška (obr. 12). 

Při správné aplikaci nepřesáhuje aktivita ostatních svalů hodnotu 10-15 % 

celkové aktivity. [11] 
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Obrázek 12. Rozdílné umístění elektrod [14] 

Při jehlové EMG tyto problémy odpadají, ale zase musíme počítat s narušením 

svalových vláken po zasunutí jehly do svalu. Dalším faktorem je časové 

zpoždění mezi aktivací a konkrétní mechanickou činností, vyvolanou touto 

aktivací. Tento faktor je ovlivněn typem svalových vláken. U rychlých vláken 

bude zpoždění menší a u pomalých vláken bude zpoždění větší. Pozornost je 

třeba věnovat i prostředí, ve kterém je prováděno měření. Externí elektrická 

zařízení mohou totiž významně ovlivnit výslednou EMG křivku. Důležité je vědět, 

že během experimentu neměříme celý sval, ale pouze jeho malou část. EMG 

také neříká nic konkrétního o svalové síle. [4; 11] 

Metoda EMG může velmi dobře odpověď na následující otázky: [11] 

• Je sval aktivní? Lze opovědět přímo z pohledu na surová data (ano – ne). 
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• Je sval aktivní více nebo méně? A jak moc? K této odpovědi je potřeba 

porovnání normalizovaných EMG. Následně lze v % vyjádřit, jestli je sval 

více nebo méně aktivní v porovnání s jiným svalem. 

• Je sval kontrahovaný nebo relaxovaný? Například při vyšetření určitého 

pohybu, můžeme na základě surových dat sledovat jaké svaly jsou 

aktivní v konkrétní části průběhu pohybu (chůze, běh). To může být velmi 

užitečné ve spojení s videozáznamem. Příklad takové analýzy při běhu 

popisuje Howard [15]. 

 

Obrázek 13: Svalová aktivita dolních končetin během sprintu [15] 

• Nastává svalová únava? Amplitudové a frekvenční charakteristiky se 

mění v závislosti na svalové únavě v průběhu času.  

3.4 Amplitudová analýza 

Amplituda, nejčastěji v milivoltech nebo mikrovoltech, udává míru elektrické 

aktivity svalu. Surový EMG signál je nezpracovaný signál, který se může 

pohybovat v rozmezí ±5000 mikrovoltů. Surová data z experimentálního 

měření nejsou pro vyhodnocení amplitudy zcela objektivní. Po skončení měření 

je tedy nutná úprava dat. Po vizuálním zhodnocení výstupních dat se provede 

tzv. rektifikace (obr. 14). Ta spočívá v převrácení hodnot signálu do absolutních 

hodnot, což je nutné pro další výpočet parametrů EMG signálu. [16] 
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Obrázek 14: Rektifikace signálu [16] 

Dalším krokem při zpracování signálu je odstranění vysokofrekvenčních 

odchylek signálu (vzniklých superpozicí MUAP). Tomuto kroku říkáme 

vyhlazování neboli „Smoothing“. Jednou z možností, jak postupovat je 

zprůměrování hodnot amplitudy v okně o různě zvolené velikosti (např. 50 ms). 

K tomu se používá (rov. 1) střední kvadratická hodnota signálu, tzv. RMS (root 

mean square). Další možností je vytvořit obálku pomocí jiných způsobů např. 

Hilbertovy transformace. [12; 16] 

 

Obrázek 15: Vyhlazení signálu [16] 

 𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑇
∫ |𝐸𝑀𝐺(𝑡)2| 𝑑𝑡

𝑡+𝑇

𝑡

 (1) 

kde: interval 〈𝑡;  𝑡 + 𝑇〉 je určitý časový úsek (šířka okna), který je sledován. 

Hodnota RMS se potom získá odmocněním druhé mocniny průměrné hodnoty 

signálu |𝐸𝑀𝐺(𝑡)2| ve sledovaném úseku. [12] 

Následuje redukce artefaktů, které vznikají přítomností jiného bio signálu 

v lidském těle. Příkladem může být nežádoucí snímání srdeční aktivity, které se 

může projevit zejména při měření na svalech trupu a horních končetin. Zde je 

pak potřeba provést EKG redukci. [16] 
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Obrázek 16: EKG redukce [16] 

Posledním krokem zpracování signálu je tzv. normalizace (rov. 2). Tedy vztažení 

zjištěných hodnot k předem naměřené hodnotě při maximální izometrické 

zátěži. Po provedení normalizace je možné porovnávat EMG mezi osobami.  

 𝑁𝐸𝑀𝐺 =
𝐸𝑀𝐺

𝐸𝑀𝐺𝑖𝑧𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑘é
∈ ⟨0, 1⟩ (2) 

3.4.1 Amplitudové parametry 

V rámci amplitudové analýzy jsou hodnoceny tyto parametry: [16] 

• Průměrná hodnota amplitudy 

• Nejvyšší hodnota amplitudy 

• Plocha pod křivkou EMG 

Nejvyšší hodnota amplitudy (peak) není zcela objektivní parametr, protože je 

hodně variabilní. V praxi se tak více používá tzv. „average peak“, tedy průměr z 

nejvyšších hodnot amplitudy (např. prvních deset nejvyšších vrcholových 

hodnot v průběhu analýzy je zprůměrováno na jeden průměrný vrchol). 

Průměrná hodnota amplitudy (mean) je jedna z nejdůležitějších hodnot při 

analýze EMG, protože nejlépe popisuje inervační vstup svalu a lze ji použít pro 

srovnávání. Integrace EMG křivky neboli zjišťování plochy pod křivkou je 

výhodné při pozorování aktivity v závislosti na čase. [11] 

3.5 Frekvenční analýza 

Frekvenční analýza elektromyografického signálu se zabývá mírou pálení 

akčních potenciálů. Pro analýzu frekvence není potřeba úprava signálu 

(normalizace) a je možné využít jen surový záznam. [11] 
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3.5.1 Fourierova transformace 

Při zjišťování frekvenčních parametrů se používá matematický algoritmus, tzv. 

„Rychlá Fourierova transformace (FFT)“. S použitím moderní počítačové 

technologie a této metody lze velmi snadno zpracovat a vyhodnotit jakýkoliv 

signál. Princip spočívá v rozkladu signálu (součtu sinusových vln) na jednotlivé 

sinusové vlny o různé velikosti (obr. 17). [11] 

  

 

 

 

 

Obrázek 17: FFT [11] 

3.5.2 Frekvenční parametry získané s pomocí FFT 

Standartní sledované frekvenční parametry tedy jsou: 

• Střední hodnota frekvence (medián) 

• Průměrná frekvence (mean) 

• Maximální hodnota spektra (peak power) 

Při frekvenční analýze jsou nejdůležitějšími parametry „mean“ a „medián“ 

frekvence a jejich časová závislost při izometricky kontrahovaném svalu. 

Závislost těchto hodnot na čase ukazují nejlépe tyto parametry: [11] 

• Koeficient pro lineární regresní přímku, tzv. „Slope“ 

• Hodnota v místě, kde přímka regrese protne osu y, zvaná „Intercept“ 

• Rozdíl hodnot vyjádřený v procentech, tzv. „Diference“ 
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Obrázek 18: Frekvenční parametry založené na výpočtech FFT [11] 

3.5.3 Zero Crossing 

Alternativou k tomuto postupu je metoda nulového přechodu, tzv. „Zero 

Crossing“, kterou poprvé popsal Hägg [17]. Výhodu tohoto řešení jsou menší 

nároky na výpočetní čas a výkon počítače. To je dáno jednoduchostí této 

metody, která nevyžaduje použití složitých matematických modelů. Při 

sledování průběhu únavy je možné pozorovat postupný pokles frekvence 

s kterou signál prochází nulou. Postupně se však od této metody upouští 

z důvodu její silné závislosti na velikosti šumu signálu. V dnešní době se tak 

preferuje prvně zmíněná Fourierova metoda frekvenční analýzy, protože 

počítačové technologie už jsou dostatečně silné na její zvládnutí.  [11] 

3.5.4 Měření únavy 

Systematický výzkum vlivu únavy na myoelektrický signál začal kolem 

padesátých let minulého století. Jeden z prvních článků zabývajících se tímto 

problémem uváděl zvýšení amplitudy signálu během procesu únavy [18]. 

Vlastnosti sEMG signálu souvisí s biochemickými a fyziologickými změnami 

kosterního svalstva při únavových kontrakcích. Vliv jednotlivých změn je 

znázorněn na (obr. 19). Zvýšená koncentrace laktátů je zodpovědná za únavu 

změnami intracelulárního pH. V důsledku toho klesá rychlost vedení svalových 

vláken, což přímo ovlivňuje motorický akční potenciál a mění tvar naměřeného 

EMG signálu. Na výsledném tvaru signálu se podílí také další faktory, které 
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Úroveň síly

ovlivňují rychlost vedení svalových vláken jako jsou například průměr a typ 

svalových vláken, teplota nebo průtok krve. [8] 

 

 

Obrázek 19: Faktory ovlivňující akční potenciál [8] 

Frekvenční rozsah spektra surového EMG signálu se typicky pohybuje mezi 6 a 

500 Hz a nejvíce se zobrazuje mezi 20 a 150 Hz. Frekvenční spektrum je užitečně 

pro získání informací o začátku únavy svalů. Frekvenční rozsah zesilovačů by 

měl být od 10 do 500 Hz. Vzorkovací frekvence by měla být minimálně dvakrát 

větší, než je očekávána frekvence signálu. To znamená, že vzorkovací frekvence 

by měla být alespoň 1000 Hz nebo vyšší. Frekvenční analýzu myoelektrického 

signálu s cílem sledovat svalovou únavu publikovali poprvé Kogi s Hakamadou 

[19]. Poprvé pozorovali posun spektra směrem k nižším frekvencím. Nejlepším 

kritériem k posouzení únavy se ukázalo výkonové spektrum a medián frekvence 

signálu, jak popisuje De Luca [20].  Střední hodnota neboli medián frekvenčního 

spektra neunaveného svalu je obvykle mezi 70–80 Hz. Můžeme vidět (obr. 20), 

že s rostoucí únavou se spektrum posouvá vlevo, tzn. že střední a průměrná 

hodnota frekvence nabývá nižších hodnot. Začíná klesat svalová síla a 

fyziologicky už není možné vykonat svalový stah. To vede ke zvýšení nízkých 

frekvencí a poklesu vysokých frekvencí ve spektru signálu. [3; 11; 8] 
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Obrázek 20: Postup svalové únavy [11] 

Dále Lindström a kol. [21] vyvinuly matematický model, který přímo souvisí s 

výkonovým spektrem povrchového myoelektrického signálu. Následně se 

s rostoucím nástupem počítačových technologii umožnilo rozšíření 

dostupnosti zpracování EMG signálu.  

Všechny tyto výše zmíněné metody se zabývaly hlavně výzkumem statických 

kontrakcí. V dalších letech tedy začala intenzivní studie únavy při dynamické 

zátěži. V současné době se zkoumají metody analýzy únavy na úrovni jedné 

motorické jednotky. Takové metody vyžadují velkou interdisciplinární 
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spolupráci mezi lékaři, inženýry a matematiky. Mezi nově zkoumané 

matematické metody, použitelné pro řešení únavy, patří: [8] 

• Metoda frekvenčního pásma 

• Logaritmická reprezentace výkonu a frekvence 

• Fraktální analýza 

• Hilbert-Huangova transformace 

• Další nelineární metody 

Tyto nové metody pochází zpravidla z jiných inženýrských odvětví. Například 

Hilbert-Huangova transformace se běžně používá v mechanice tekutin.  

Využitelnost těchto metod při studiích únavy je stále předmětem zkoumání. [8] 

Rozšíření technologií potřebných k detekci EMG také vede čím dál častěji ke 

konkrétním výzkumům v biomedicínských a biomechanických aplikacích. To 

následně může pomoci lékařům k určení správné diagnózy nebo sportovcům a 

trenérům pro získání zpětné vazby z jejich tréninků. [8] 

Například autoři studií [22; 23] prováděli experiment s povrchovým měření EMG 

u osob trpících chronickou bolestí v dolní části zad. Tohoto pokusu se účastnili 

mladší a starší subjekty. Naměřené hodnoty porovnávali s daty získanými od 

zdravých osob ve stejném věku. Výsledky ukázali významné rozdíly 

ve frekvenčních parametrech získaných od osob trpících poruchou zad a osob 

netrpících žádnými bolestmi. Medián frekvence dokázal správně klasifikovat 

testované osoby do skupin zdravých a postižených bolestmi zad. Během studie 

se také porovnávali svaly na pravé a levé straně zad. Zde byly také zjištěné 

významné rozdíly. V praxi je uvažováno o možnosti použití zmíněné techniky 

ve větším rozsahu. 

Dále autoři [24] se zabývali rozdílnými únavovými projevy EMG signálu mezi 

ženským a mužským pohlavím. Měření bylo zaměřeno na svaly přední strany 

stehna na dominantní končetině, které byly izometricky zatíženy různou 



32 

hmotností. Překvapivě nebyl zjištěn žádný významný rozdíl mezi ženami a muži 

ve vytrvalosti. Rozdíly se objevily především v produkované síle.   

Výše zmíněné experimenty ukazují, že mezi testovanými osobami lze poměrně 

úspěšně porovnávat jednotlivé parametry získané frekvenční analýzou EMG 

signálu. Během psaní této rešerše nebyla nalezena práce, která by se zabývala 

zkoumáním dysbalancí mezi pravou a levou stranou lidského těla a jejím 

efektivním hodnocením. Proto se tomuto tématu věnuji v následující 

experimentální části.  
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4 Experimentální část 

Výzkumná část se zabývá hodnocením únavy u svalů paže na obou horních 

končetinách. Experiment byl zaměřen na porovnání únavových vlastností 

pravého a levého musculus biceps brachii při specifikované zátěži. Snahou bylo 

detekovat svalovou únavu a pokusit se vypozorovat případné dysbalance mezi 

oběma končetinami.  

4.1 Musculus biceps brachii 

 

Obrázek 21: Musculus biceps brachii [25] 

Musculus biceps brachii (obr. 21) je sval, který paří do skupiny předních svalů 

páže. V překladu do češtiny se jedná o dvouhlavý sval pažní. Jak už z názvu 
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vyplívá, tento sval má dvě hlavy (tab. 1). Sval začíná na lopatce (Scapula), na níž 

je připojena dlouhá hlava bicepsu (Caput longum) na nad kloubním hrbolku 

(Tuberculum supragenoidale) a krátká hlava (Caput breve) na zobcovitém 

výběžku lopatky (Processus coracoideus scapulae). Tělo svalu pak prochází 

přes přední stranu paže až k loketnímu kloubu. Sval se následně připojuje 

k drsnatině na kosti vřetení (Tuberositas radii) a pomocí šlachy (musculi bicipitis 

brachii) se připojuje na povrchovou fascii ulnární strany předloktí. Sval je 

inervován pomocí svalokožního nervu (Nervus musculocutaneus) a umožňuje 

pohyby flexe a supinace v loketním kloubu (Articulatio cubiti). Krom toho ještě 

dlouhá hlava umožňuje abdukci a krátká hlava ventrální flexi a pomocnou 

addukci v loketním kloubu. Mimo tento sval se ještě při flexi zapojují další svaly 

z přední skupiny svalů paže. Jedná se o musculus brachialis a musculus 

brachioradialis. Dále se pak také zapojují zadní svaly paže (extensory), které 

stabilizují kloubní pouzdro. Jedná se o tři hlavy musculus triceps brachii. 

Název Česky Začátek Úpon Inervace Funkce 

Svaly paže – přední skupina  
m. biceps 
brachii 

Dvojhlavý 
sval pažní 

caput longum: 
tuberculum 
supragenoidale 
caput breve: 
Processus 
coracoideus 

Tuberositas 
radii, 
lacertus 
fibrosus 

n. musculocutaneus 
(C5-C6) 

Kloub ramenní: 
ventrální flexe, 
pomocná addukce + 
abdukce; Kloub 
loketní: flexe; 
Předloktí: supinace 

Tabulka 1: Musculus biceps brachii 

Cílem experimentální části, bylo naměřit EMG signál na několika probandech, 

vytvořit vhodný program pro hodnocení nástupu svalové únavy a za pomoci 

tohoto programu provést vyhodnocení výše zmíněného experimentu. 

4.2 Postup měření 

Měření probíhalo v prostorách Fakulty strojní, ČVUT v Praze. Experimentu se 

zúčastnilo celkem 10 pokusných osob, vybraných z řad studentů (tyto osoby 

jsou dále označovány jako: osoba č.1, osoba č.2, …, osoba č.10). V laboratoři bylo 

nejprve připraveno zapojení potřebného zařízení k provedení experimentu. 

Zapojení (obr. 22) se skládalo z elektromyografu, snímací povrchové elektrody, 

zesilovače, A/D převodníku a počítače.  
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Obrázek 22: Měřící zařízení [26; 27] 

Účastníci experimentu si nejprve očistili pokožku v oblasti bicepsu a potom jim 

byla na svalové bříško přiložena povrchová elektroda. Ta byla upevněna pomocí 

leukoplasti. Následně si měřená osoba vzala do pravé ruky jednoruční činku o 

hmotnosti 10 kg a provedla flexi v loketním kloubu, tak že úhel mezi paží a 

předloktím byl 90°. Při tomto úhlu nastává v loketním kloubu největší ohybový 

moment. Z toho plyne, že i flexorové svaly na paži produkují při tomto nastavení 

více síly než při ostatních polohách úhlu mezi paží a předloktím.  

4.2.1 Výpočet momentu v loketním kloubu 

• příklad výpočtu pro osobu č.2 

            

   

   

        

    

 

Obrázek 23: Rozbor sil 
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Hmotnost osoby je 𝑚 = 75 𝑘𝑔, výška ℎ = 1,87 𝑚 a změřená délka předloktí je 

𝑙𝑝ř𝑒𝑑𝑙𝑜𝑘𝑡í = 0,31 𝑚. Je definovaný úhel 𝜑 = 90° a uvažováno gravitační zrychlení 

𝑔 = 9,81 𝑚/𝑠2 . Hmotnost závaží 𝑚𝑧á𝑣𝑎ží = 10 𝑘𝑔.  K výpočtům jsou použity 

vzorce a parametry pro předloktí a ruku dle [28]. Zjištěné hodnoty jsou následně 

dosazeny do momentové rovnice rovnováhy. Z této rovnice je vypočítán 

ohybový moment působící v loketním kloubu. 

• Hmotnost předloktí 

 

𝐵0𝑝 = 0.3185 

𝐵1𝑝 = 0.01445 

𝐵2𝑝 = −0.00114 

𝑚𝑝𝑟𝑒𝑑𝑙𝑜𝑘𝑡𝑖 = (𝐵0𝑝 + 𝐵1𝑝 ∙ 𝑚 + 𝐵2𝑝 ∙ ℎ) = 1,1819 𝑘𝑔 (3) 

 

• Hmotnost ruky včetně závaží 

 

𝐵0𝑟 = −0.1156; 

𝐵1𝑟 = 0.0036; 

𝐵2𝑟 = 0.00175; 

𝑚𝑟𝑢𝑘𝑎 = (𝐵0𝑟 + 𝐵1𝑟 ∙ 𝑚 + 𝐵2𝑟 ∙ ℎ) + 𝑚𝑧á𝑣𝑎ží = 10,4817 𝑘𝑔 (4) 

 

• Celková hmotnost 

 𝑚𝑟𝑝 = 𝑚𝑟𝑢𝑘𝑎 + 𝑚𝑝𝑟𝑒𝑑𝑙𝑜𝑘𝑡𝑖 = 11,6707 𝑘𝑔 (5) 

 

• Těžiště předloktí (𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑑 𝑠𝑡𝑦𝑙𝑖𝑜𝑛𝑢) 

  

𝐵0𝑡 = 0.192; 

𝐵1𝑡 = −0.028; 

𝐵2𝑡 = 0.093; 

𝐶𝑜𝑀 =
𝐵0𝑡 + 𝐵1𝑡 ∙ 𝑚 + 𝐵2𝑡 ∙ ℎ

100
= 0,1548 𝑚 

(6) 

 

• Momentová rovnice rovnováhy 

 ∑ 𝑀𝐴 = 0 =>  𝑀𝑁𝐸𝑇 − 𝐺 ∙ (𝑙𝑝ř𝑒𝑑𝑙𝑜𝑘𝑡í − 𝐶𝑜𝑀) − 𝐹 ∙ 𝑙𝑝ř𝑒𝑑𝑙𝑜𝑘𝑡í = 0  (7) 
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• Vztah pro výpočet momentu v loketním kloubu 

 
𝑀𝑁𝐸𝑇 = 𝑚𝑟𝑝 ∙ 𝑔 ∙ (𝑙𝑝ř𝑒𝑑𝑙𝑜𝑘𝑡í − 𝐶𝑜𝑀) + 𝑚𝑧á𝑣𝑎ží ∙ 𝑔 ∙ 𝑙𝑝ř𝑒𝑑𝑙𝑜𝑘𝑡í 

𝑀𝑁𝐸𝑇 = 48,1764 𝑁 ∙ 𝑚 
 (8) 

 

V loketním kloubu byl tedy vypočítán moment o velikosti 48,1764 𝑁 ∙ 𝑚. Tato 

hodnota bude u každé osoby trochu jiná, protože je závislá na individuálních 

parametrech jako jsou výška, hmotnost nebo délka předloktí dané osoby. Mezi 

testovanými osobami se tato hodnota liší v řádech jednotek 𝑁 ∙ 𝑚.   

4.2.2 Výpočet sil ve svalech paže 

Na základě vypočteného momentu je možné odhadnou síly působících ve 

flexorech paže. Výpočtem sil se zabývala celá řada prací a existuje mnoho 

způsobů, jak postupovat. V tomto případě je použit jednoduchý výpočet 

pomocí metody optimalizace, která spočívá v minimalizaci cílové funkce. 

K výpočtu byl využit Hillův svalový model. Vstupními parametry (tab. 2) byly 

polohy flexorů na paži a předloktí, fyziologický průřez svalu, úhel zpeření a 

maximální izometrická síla.  

 

    

 

 

 

 

 

Sval 
Poloha na 

paži (m) 

Poloha na 

předloktí 

(m) 

PCSA 

(m2) 

Úhel zpeření 

(rad) 

Napětí 

svalu 

N/cm2 

Maximální 

izometrická 

síla (N) 

Brachioradialis A1 0,06 B1 0,6 0,00036 0,041887902 

31,8 

114,48 

biceps c.l. A2 0,35 B2 0,06 0,00035 0,017453293 111,3 

biceps c.b. A3 0,3 B3 0,06 0,00032 0,017453293 101,76 

brachialis A4 0,12 B4 0,057 0,00066 0,017453293 209,88 

triceps c.med. A5 0,15 B5 0,05 0,00065 0,785398163 206,7 

triceps c.lat. A6 0,22 B6 0,05 0,00047 0,523598776 149,46 

triceps c. long. A7 0,35 B7 0,05 0,00058 0,523598776 184,44 

Tabulka 2: Zadané parametry svalů 

A 

B 

R 

LMT 

paže 

předloktí loket 

Obrázek 24: Rameno a délka svalu se šlachou 
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• Výpočet ramena flexorů 

 𝐿𝑀𝑇 = √𝐴𝑖
2 + 𝐵𝑖

2 − 2 ∙ 𝐴𝑖 ∙ 𝐵𝑖 ∙ cos (𝜋 − 𝜑)  (9) 

 

 
𝑃

2
=

𝐴𝑖 + 𝐵𝑖 + 𝐿𝑀𝑇

2
  (10) 

 

 
𝑅 =

2 ∙ √𝑃
2 ∙ (

𝑃
2 − 𝐴𝑖) ∙ (

𝑃
2 − 𝐵𝑖) ∙ (

𝑃
2 − 𝐿𝑀𝑇)

𝐿𝑀𝑇
 

(11) 

Pomocí těchto vztahů byla vypočítána délka svalu se šlachou pro flexory paže 

a rameno mezi svalem a loketním kloubem (tab. 3). Do rovnic se postupně 

dosazovaly zadané hodnoty pro svaly 𝑖 = 1, … , 4. Dále byla přibližně změřená 

vzdálenost loketního kloubu od extensorů paže a pro orientaci byla následně 

tato hodnota dosazována se záporným znaménkem. 

• Hillův svalový model 

𝐹 = 𝐹0
𝑀 ∙ (𝑓𝐿𝐴 ∙ 𝑓𝑣 ∙ 𝑎 + 𝑓𝐿𝑝) ∙ 𝑐𝑜𝑠 (𝛼)  (12) 

 

V Hillově svalovém modelu je vzhledem k izometrické kontrakci možné 

zanedbat faktory pasivní a aktivní délky 𝑓𝐿𝐴 = 1; 𝑓𝐿𝑝 = 0 a faktor rychlosti 𝑓𝑣 = 1.: 

Vztah se zjednoduší na rovnici, ve které vystupují dvě neznámé veličiny (síla a 

aktivace). 

𝐹 = 𝐹0
𝑀 ∙ 𝑎 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (𝛼)  (13) 

 

• Minimalizace Lagrangeovy funkce 

𝐿 = 𝐽 + λ ∙ [∑(𝐹𝑖 ∙ 𝑟𝑖) − 𝑀

𝑛

𝑖=1

] 

 

 (14) 

Výpočet svalových sil a aktivace svalů je založen na minimalizaci Lagrangeovy 

funkce (rov. 14). Do předepsaného vztahu se budou za výraz 𝐽 postupně 

dosazovat různá optimalizační kritéria. 
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• Optimalizační kritérium 

 𝐾1 = ∑ 𝑎𝑖
2

7

𝑖=1

  (15) 

• Řešená rovnice 

∑ 𝐹𝑂𝑖
𝑀 ∙ 𝑅𝑖 ∙ 𝑐𝑜 𝑠(𝛼𝑖) ∙ 𝑎𝑖

7

𝑖=1

= 𝑀  (16) 

 

S využitím optimalizační funkce „fmincon“, která je implicitně zabudovaná 

v programu MATLAB, jsou dále zjištěny hodnoty aktivace. Tyto hodnoty jsou 

zpětně dosazeny do (rov. 13) a jsou z nich vypočítány síly v jednotlivých svalech 

(tab. 3). Je vidět, že zátěž 10 kg už vyvolává síly blížící se maximální izometrické 

kontrakci.  

Sval Rameno (m) Aktivace Síla (N) 

brachioradialis 0,0585 1,0000 114,3796 

biceps caput longum 0,0591 1,0000 111,2830 

biceps caput breve 0,0588 1,0000 101,7445 

brachialis 0,0515 1,0000 209,8480 

triceps caput medialis -0,0500 0,0000 0,0000 

triceps caput lateralis -0,0500 0,0000 0,0000 

triceps caput longum -0,0500 0,0000 0,0000 

Tabulka 3: Výsledky svalových sil 

Pro kontrolu byly provedeny také optimalizace podle dalších dvou 

optimalizačních kritérií.  

• Optimalizační kritéria 

 𝐾2 = ∑ 𝐹𝑖
2

7

𝑖=1

  (17) 

 

 𝐾3 = ∑ (
𝐹𝑖

𝑃𝐶𝑆𝐴𝑖
)

3
7

𝑖=1

  (18) 
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• Řešená rovnice 

∑ 𝑅𝑖 ∙ 𝐹𝑖

7

𝑖=1

= 𝑀  (19) 

 

Dosažené hodnoty sil byly stejného řádu, ale u prvních třech svalů v pořadí 

(brachioradialis, biceps caput. longum a biceps caput breve) byly hodnoty 

dvojnásobně vyšší při použití optimalizačního kritéria 𝐹2 (graf 1). Sval brachialis 

nabýval dvojnásobné hodnoty při použití optimalizačního kritéria (𝐹/𝑃𝐶𝑆𝐴)3. 

Vzhledem k tomu, že prvně zmíněný optimalizační výpočet zahrnuje více 

svalových parametrů, lze očekávat, že skutečné hodnoty se budou blížit spíše 

hodnotám získaným v prvním optimalizačním postupu. Závěrem tedy lze říci, 

že očekávané síly ve flexorech paže, se budou pohybovat ve stovkách Newtonů, 

a to někde mezi 100 až 400 N. Ve stejném rozmezí se bude pravděpodobně 

pohybovat i síla u zkoumaného svalu musculus biceps brachii. 

 

Graf 1: Porovnání optimalizačních výsledků svalových sil 

Tyto výsledky jsou však pouze přibližné a hodnoty je třeba brát s rezervou. 

Nicméně pro představu o silách působících v loketním kloubu je pro tuto práci 

postačující. 

4.2.3 Pokyny pro pokusnou osobu 

Úkolem zkoumané osoby bylo vydržet s činkou v ruce co nejdéle ve zmíněné 

statické pozici. Během toho se nahrávala EMG data do počítače. V době, kdy už 

nebylo fyzicky možné udržet činku v zadané poloze bylo měření pravého 

bicepsu ukončeno. Následně byla testovanému subjektu umožněna krátká 



41 

přestávka na odpočinek. Stejný postup byl následně zopakován i u levé paže. 

Snahou bylo udržet činku v definované poloze stejně dlouho jako u prvního 

měření. K sledování průběhu signálu byl použit program WinDaq (obr. 25). Po 

ukončení experimentu byla naměřená data převedena do textového formátu a 

uložena do počítače pro další zpracování. 

 

Obrázek 25: Naměřený surový signál (program WinDaq) 

4.3 Program pro vyhodnocení 

Naměřené data byla následně zpracována v programu MATLAB (R2016a). Pro 

analýzu a hodnocení únavy, bylo vytvořeno grafické uživatelské prostředí (GUI). 

Tato aplikace byla tvořena tak, aby byla co nejpřehlednější a maximálně 

jednoduchá na ovládání. Díky tomu, je možné vyhodnocovat naměřená data 

velice rychle a efektivně. Při případných problémech s funkcí programu je 

doporučeno sledovat „Command Window“. Zde se zobrazují případné chybové 

hlášky, které mohou uživatele navést k nalezení chyby. V „Command Window“ 

(obr. 26) je také možné si zobrazit nápovědu ke správnému postupu příkazem 

„help GUI_1“. 
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Obrázek 26: Nápověda GUI_1 

Program se otevře po spuštění skriptu s názvem „GUI_1“. Ten musí být umístěn 

ve stejné složce, jako je umístěn soubor „kod_1“, jenž obsahuje zdrojový kód 

pro výpočet. V té samé složce jsou uloženy také všechny naměřené signály, ve 

formátu „*.txt“, které se budou hodnotit. Skript lze spustit kliknutím na tlačítko 

„Run“ označené zelenou šipkou nebo příkazem „GUI_1“ v příkazovém řádku.  

 

Obrázek 27: Vytvořené grafické uživatelské prostředí 

Nově otevřené okno (obr. 27) představuje pracovní prostředí, ve kterém se 

hodnotí svalová únava. V levé horní části je uživatelský panel. Zde má uživatel 

možnost zadat všechny potřebné parametry pro hodnocení únavy. Nejprve se 

zadává vzorkovací frekvence měřeného signálu (tj. počet naměřených vzorků 

za sekundu) a doba měření (tj. jak dlouho udržela testovaná osoba činku v ruce 

během experimentu). Uživatel má pak následně možnost si zvolit tři úseky, 

které chce sledovat. Předpokládá se, že uživatel bude chtít porovnávat 

parametry signálu z počátku měření spolu s daty získanými uprostřed a na 
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konci doby měření. Uživatel si ještě může zvolit libovolnou délku sledovaného 

úseku. Tyto časové úseky se zadávají v sekundách. 

 

Obrázek 28: Načtení signálu 

Nakonec uživatel klikne na tlačítko „Načíst signál“ a zvolí si textový soubor 

s naměřenými daty, které chce sledovat (obr. 28). 

 

Obrázek 29: Zobrazení signálu 

Následně se načte signál, jehož hodnoty se zobrazí v okně s názvem „výpis 

hodnot“ (obr 29). V poli „seznam signálů“ je vždy zobrazen název aktuálně 
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hodnoceného signálu. V pravém horním rohu je zobrazen velký graf závislosti 

naměřených hodnot napětí (aktivace) na čase. Uživatel si má nyní možnost 

vizuálně prohlédnou signál s vypsanými hodnotami a zhodnotit vhodnost pro 

další zpracování. 

 

Obrázek 30: Výpočet signálu 

Pokud jsou zobrazené hodnoty správné, může uživatel dále kliknout na tlačítko 

„Výpočet“ (obr. 30). Následně se v programovém okně zobrazí dalších 11 grafů, 

které zobrazují vlastnosti signálu a svou podobou hodnotí svalovou únavu. 

V prvním (levém horním) grafu je pro lepší orientaci zobrazeno jaké úseky si 

dotyčný uživatel vybral v nastavovacím panelu. Tyto 3 úseky (začátek-střed-

konec) jsou zobrazeny a hodnoceny v následujících 5 grafech. Zmíněné grafy 

zobrazují v definovaném úseku mediální frekvenci signálu a porovnávají 

výkonové spektrum signálu z jednotlivých oblastí. Potom následují další 3 grafy, 

které zobrazují hodnoty průměrné frekvence („mean“) a střední hodnoty 

frekvence („medián“) na více úsecích. Tyto hodnoty jsou zobrazeny pro každou 

sekundu měření (tzn., že například pro dobu měření 120 sekund se tento graf 

skládá ze 120 bodů). Tyto body jsou následně proloženy přímkou, která názorně 

zobrazuje pokles průměrné a střední hodnoty frekvence. Obě hodnoty jsou pak 

v dalším grafu porovnány mezi sebou a jednotlivé křivky barevně odlišeny. 

V předposledním grafu je zobrazen časový průběh signálu nulou („Zero 
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Crossing“). Tento průběh je opět proložen přímkou. V posledním grafu je 

zobrazen vyhlazený signál pomocí metody „RMS“ zmíněné v kapitole (3.4).  

 

Obrázek 31: Načtení výsledků 

Potom co proběhne výpočet a zobrazí se všechny grafy, může uživatel kliknout 

na tlačítko „Výpis výsledků“. Po kliknutí na toto tlačítko se uživateli otevře okno 

s požadavkem na výběr textového souboru (obr. 31). Uživatel vybere soubor 

s názvem „Výpis výsledků.txt“. V tomto souboru jsou uloženy výsledky z právě 

proběhlého výpočtu. Tyto hodnoty se po zvolení souboru následně zobrazí 

uživateli v textovém poli v dolní části pracovního okna (obr. 32). Jsou zde 

vypsány hodnoty mediánu frekvence z vybraných úseků a také hodnoty 

směrnic přímek, které v grafech prokládají množinu bodů.  
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Obrázek 32: Vyhodnocení signálu 

Uživatel má stále ještě možnost měnit zadané hodnoty parametrů signálu. 

Může se například podívat na to, jak vypadá výkonové spektrum EMG signálu 

pro jiné konkrétní úseky nebo případně opravit chybně zadanou hodnotu 

některého z parametrů. Když je vyhodnocení u svého konce, tak si uživatel 

může své měření uložit kliknutím na zelené tlačítko. Okno se uloží ve dvou 

formátech, jednou jako obrázek (png) a podruhé jako okno MATLABu (fig). 

Program se zavře kliknutím na tlačítko „Konec“ v pravém dolním rohu. Okno se 

zavře a uživatele se vrátí do úvodního prostředí MATLAB. 

Oba kódy (GUI_1, kod_1) potřebné pro správnou funkci programu jsou 

k dispozici pro náhled v příloze (kap. 12). 

4.4 Vyhodnocení experimentu 

Vyhodnocením provedeného experimentu, bylo ověřeno, že pomocí 

elektromyografie lze skutečně detekovat únavové projevy svalů. Zároveň se 

podařilo ukázat, že tyto projevy lze mezi sebou porovnávat a posuzovat tak 

rozdíly mezi jednotlivými svaly. 

4.4.1 Elektromyogram 

Prvním výsledkem, který byl obdržen ihned po skončení experimentu, byl 

elektromyogram (graf 2), tedy grafická závislost hodnot napětí na čase. 
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Vizuálním zhodnocením bylo ihned možné posoudit, zda během měření 

nedošlo k nějaké chybě a zda tvar signálu odpovídá předpokladům. Případná 

chyba by se mohla projevit například náhlým poklesem amplitudy, v případě, 

že by si měřená osoba v průběhu prováděného experimentu ulevila, tedy 

zvětšila nebo zmenšila úhel mezi paží a předloktím.  

 

Graf 2: Elektromyogram 

Při sledování průběhu signálu v čase bylo zjištěno, že amplituda tohoto signálu 

se zvětšuje v okamžiku, kdy nastává už velká svalová únava (graf 3). Tento jev 

je pozorován na konci měření kdy už testovaná osoba nezvládá udržet činku 

v dané pozici. To je dobře patrné z vyhlazeného EMG signálu, získaného 

pomocí amplitudové analýzy (RMS 1000 ms), který je proložen přímkou, jež má 

jasně stoupající tendenci. Tato závislost tedy ukazuje, že nástup únavy je 

možné pozorovat také s využitím postupů z amplitudové analýzy signálu. 

Rozsah hodnot napětí na ose y je ovšem hodně individuální pro každou osobu. 

Z toho vyplívá, že tento graf není pro hodnocení únavy úplně optimální. 

Porovnávat tyto hodnoty mezi jednotlivými osobami totiž není možné. 
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Graf 3: Nárůst amplitudy signálu 

4.4.2 Mediální frekvence na začátku, uprostřed a na konci 

Naměřená EMG křivka byla dále hodnocena pomocí frekvenční analýzy. Jak už 

bylo zmíněno v teoretické části, tak pro porovnání naměřených hodnot signálu 

mezi více svaly je nejvhodnějším ukazatelem medián frekvence. Velmi dobrým 

ukazatelem se jeví posuzování mediánu ve třech úsecích. Porovnáním střední 

hodnoty frekvence na začátku, uprostřed a na konci signálu je možné si udělat 

rychlý a názorný obrázek o tom, jak rychle nastupuje svalová únava. Tyto 

hodnoty se podařilo získat pomocí Fourierovy transformace, která je 

v programu MATLAB zabudována jako funkce „fft“. Tři vybrané oblasti, které jsou 

pozorovány (graf 4), jsou barevně zobrazeny jako zelená, modrá a červená 

barva. V grafu je vidět, že vybrané oblasti jsou stejně dlouhé (v tomto případě 

20 sekund) a jsou rozmístěny rovnoměrně v průběhu signálu mezi 100 sekund 

na začátku, středu a konci. 

 

Graf 4: Rozdělení signálu na 3 oblasti – začátek, střed a konec 
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V následujících grafech je pak zobrazeno frekvenční spektrum signálu 

s vyznačenými hodnotami mediánu ve zmíněných úsecích. Okamžitě si 

můžeme všimnou, že tyto hodnoty mají sestupnou tendenci. U osoby č.10 byla 

zaznamenána hodnota okolo 94 Hz na začátku signálu. Uprostřed signálu klesla 

na cca 86 Hz a na konci byla velikost mediánu frekvence přibližně 83 Hz. 

Velikosti těchto mediánu a jejich přesnost je samozřejmě ovlivněna délkou 

zvolené oblasti. Přesné velikosti sledovaných oblastí nejsou nikde definované, 

ale v průběhu vyhodnocení se ukázalo, že nejvýhodnější a nejvíce vypovídající 

budou mediány z oblastí o velikosti jedné pětiny délky celého signálu (tedy při 

100 sekundách je jedna tato oblast 20 sekund). 

 

Graf 5: Medián frekvence na začátku signálu 

 

Graf 6: Medián frekvence uprostřed signálu 
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Graf 7: Medián frekvence na konci signálu 

Tyto hodnoty jsou mezi sebou následně porovnány (graf 8) a je možné názorně 

pozorovat jejich pokles. Zmíněný graf by měl odpovídat teoretickým 

předpokladům v kapitole (3.5.4) o měření únavy. Pokud by hodnoty v grafu 

neměly sestupnou tendenci, znamenalo by to, že došlo k nějaké chybě při 

měření (špatné nalepení elektrod, šum, nesprávné provedení pohybů pokusné 

osoby, atd…). V takovém případě je nutné měření opakovat a požádat dotyčnou 

osobu o větší soustředění při experimentu. 

• Rozdíl střední hodnoty frekvence na začátku a na konci 

 𝑅𝑜𝑧𝑑í𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖á𝑛ů = 𝑚𝑒𝑑𝑖á𝑛 𝑣 𝑝𝑜čá𝑡𝑘𝑢 − 𝑚𝑒𝑑𝑖á𝑛 𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑖  (20) 

 

Při porovnání hodnot mediánů (rov. 20) bylo zjištěno, že ve většině případů 

dosahuje dominantní strana většího rozdílu než strana nedominantní. Samotné 

hodnoty rozdílů byly u každé osoby jinak veliké (tab. 2). 

 

Graf 8: Průběh mediánu frekvence ve třech oblastech 



51 

Ze zjištěných hodnot frekvence je dále možné získat výkonové spektrum 

signálu (graf 9). Toto spektrum je opět zmíněno jako dobrý ukazatel únavy 

v teoretické kapitole (3.5.4). Pozorujeme, že s postupem signálu v čase se křivka 

výkonového spektra posouvá více vlevo (tedy k nižším frekvencím) a její 

amplituda roste. K tomuto hodnocení byla použita tzv. Welchova metoda. 

Jedná se o metodu průměrování modifikovaných periodogramů. Tato metoda 

je zabudována do programu MATLAB jako funkce „pwelch“.  U zobrazeného 

grafu pro osobu č.10 a také u většiny dalších osob nebyl zaznamenán výrazný 

posuv signálu k nižším frekvencím, ale bylo možné pozorovat velký rozdíl ve 

velikosti amplitudy na začátku a na konci signálu. 

 

Graf 9: Výkonové spektrum signálu 

4.4.3 Mediální a průměrná frekvence na více úsecích 

Hodnoty mediánu frekvence je možné hodnotit také ve více úsecích. Například 

je možné sledovat hodnotu mediánu frekvence v každé vteřině měření. 

Takovým způsobem je možné získat množinu bodů, jejichž počet bude 

odpovídat době měření. Získané body byly následně proloženy přímkou, která 

znázorňovala pokles hodnot střední frekvence. Sledovaným parametrem byla 

směrnice přímky, která prokládá naměřené body. Kromě střední hodnoty byl 

sledován i průběh průměrné hodnoty frekvence, tzv. „mean“. Tato hodnota se 

ovšem ukázala jako ne úplně vhodná pro hodnocení svalové únavy a potvrdilo 

se tak to, co už zmiňovali teoretické předpoklady zmíněné v předešlých 

kapitolách této práce. Při experimentech s menší hmotností závaží se ukázalo, 

že tato hodnota je velmi citlivá k šumu a její zobrazení je třeba brát s rezervou. 

Často se stávalo, že měla dokonce neklesají průběh, aniž by při měření nastala 
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nějaká znatelná chyba. Při větší hmotnosti zatížení, tento problém odpadl, a 

také průměrná hodnota měla stabilně klesající tendenci. Naopak hodnota 

mediánu se ukazovala mnohem stabilnější a více odolná proti jakýmkoliv 

nepříznivým vlivům. Pokud by se stalo, že při sledování únavy měla směrnice 

mediánů neklesající tendenci, bylo by zcela jisté, že došlo při měření k chybě a 

experiment by se musel opakovat. Oba parametry jsou zobrazeny 

v následujících grafech. 

 

Graf 10: Průběh mediánu frekvence po 1 vteřině 

 

Graf 11: Průběh průměrné hodnoty frekvence po 1 vteřině 

Porovnáním hodnoty průměrné a střední hodnoty frekvence (graf 12) je možné 

pozorovat, že průměrná frekvence nabývá obecně větších hodnot, ale směrnice 

poklesu je přibližně stejná.  
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Graf 12: Porovnání medián a mean 

4.4.4 Řešení metodou Zero Crossing 

Jak již bylo zmíněno v teoretických kapitolách, tak svalovou únavu je možné 

pozorovat i pomocí metody, která nevyužívá matematicky poměrně složité 

Fourierovy transformace. Tato metoda se v anglické literatuře označuje pod 

názvem „Zero Crossing“. Jak již bylo zmíněno například u výkonového spektra 

signálu, tak s rostoucí únavou se snižuje i frekvence. Proto je možné pozorovat, 

že při rostoucí svalové únavě bude signál stále s menší frekvenci protínat 

nulovou osu. Výsledkem je opět směrnice, která zobrazuje pokles četnosti 

protnutí nulové osy měřeným signálem. Velikost směrnice pak ukazuje rychlost 

nástupu únavy. Výhodou této metody je bezesporu její matematická 

jednoduchost. Ovšem v době, kdy máme k dispozici silný výpočetní systém 

v podobě programu MATLAB nebo jiných podobných výpočetních programů, 

tato výhoda odpadá.  

 

Graf 13: Zero Crossing 
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4.4.5 Naměřené a vypočtené hodnoty 

Experimentu se zúčastnilo celkem deset pokusných osob. Kompletní výsledky 

jsou uvedeny v následující dvou tabulkách: 

Osoba 

doba 

měření 

(s) 

sledovaný 

úsek 

Medián 

frekvence pro 

pravý biceps 

(Hz) 

Medián 

frekvence pro 

levý biceps 

(Hz) 

Špička 

výkonového 

spektra pro pravý 

biceps (dB/Hz) 

Špička 

výkonového 

spektra pro levý 

biceps (dB/Hz) 

1 70 

začátek 77,1635 69,8241 0,16433 0,56758 

střed 70,1576 62,4516 0,25751 0,758 

konec 61,7911 54,0519 0,29159 0,96173 

rozdíl 15,3724 15,7722 0,12726 0,39415 

2 60 

začátek 134,6518 98,034 0,84961 3,733 

střed 120,7312 90,1112 0,89106 6,7064 

konec 94,3118 72,563 2,7876 11,345 

rozdíl 40,34 25,471 1,93799 7,612 

3 65 

začátek 85,5943 73,1591 0,40927 0,16634 

střed 81,5906 69,3996 0,84417 0,23791 

konec 67,0397 58,9325 1,0779 0,30639 

rozdíl 18,5546 14,2266 0,66863 0,14005 

4 65 

začátek 77,3029 51,9361 0,14377 0,54659 

střed 65,5921 48,2261 0,14412 0,60609 

konec 58,7691 37,0276 1,1533 1,1395 

rozdíl 18,5338 14,9085 1,00953 0,59291 

5 80 

začátek 85,3869 62,1401 2,0477 0,2734 

střed 71,8887 59,0923 1,0704 0,45585 

konec 67,6704 52,8339 2,3714 0,73867 

rozdíl 17,7165 9,3062 0,3237 0,46527 

6 65 

začátek 95,8409 69,023 1,8199 4,1514 

střed 83,9141 61,7557 2,7565 4,9869 

konec 66,5175 57,5402 9,5328 8,1552 

rozdíl 29,3234 11,4828 7,7129 4,0038 

7 60 

začátek 103,9389 79,6015 0,24073 0,27808 

střed 79,2992 75,2878 0,55413 0,2417 

konec 61,8933 68,642 1,4431 2,1145 

rozdíl 42,0456 10,9595 1,20237 1,83642 

8 70 

začátek 110,8403 110,1654 0,16885 0,69695 

střed 92,0446 92,6355 0,34019 1,0516 

konec 69,89 54,7649 0,31843 3,2131 

rozdíl 40,9503 55,4005 0,14958 2,51615 

9 115 

začátek 96,851 70,551 0,35564 0,35725 

střed 95,156 66,0002 0,61303 0,59629 

konec 83,363 59,84 2,0714 1,1939 

rozdíl 13,488 10,711 1,71576 0,83665 

10 100 

začátek 94,5039 78,8836 0,0822669 0,0962293 

střed 86,1243 72,0226 0,15308 0,10913 

konec 83,5894 65,9298 0,2778 0,2543 

rozdíl 10,9145 12,9538 0,1955331 0,1580707 

Tabulka 4: Naměřená a vypočtená data 1/2 
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Osoba 

Směrnice         

hodnoty 

mediánů 

Směrnice         

průměrné 

hodnoty 

Směrnice             

Zero 

Crossing 

Směrnice             

růstu 

amplitudy 

1 

Pravá 

-0,30975 -0,3966 -1,0714 6,7312E-09 

Levá 

-0,31294 -0,37004 -1,1399 1,4129E-06 

2 

Pravá 

-0,81355 -0,76202 -2,8375 4,5759E-06 

Levá 

-0,47137 -0,20457 -1,8707 1,1931E-05 

3 

Pravá 

-0,35088 -0,43201 -1,5411 3,9694E-06 

Levá 

-0,29042 -0,33733 -1,2546 1,2225E-06 

4 

Pravá 

-0,32817 -0,36219 -1,2908 4,1194E-06 

Levá 

-0,29757 -0,46598 -1,558 9,8483E-07 

5 

Pravá 

-0,29467 -0,30265 -1,4501 7,0799E-07 

Levá 

-0,15152 -0,2134 -0,67405 1,9770E-06 

6 

Pravá 

-0,50403 -0,40942 -2,3973 1,5907E-05 

Levá 

-0,20299 -0,21615 -0,83874 4,1304E-06 

7 

Pravá 

-0,8091 -0,82143 -2,8358 7,1836E-06 

Levá 

-0,18594 -0,20397 -0,83063 3,3029E-06 

8 

Pravá 

-0,66252 -0,56958 -2,4778 4,0741E-07 

Levá 

-0,98934 -0,95573 -3,7604 8,0142E-06 

9 

Pravá 

-0,17355 -0,17298 -0,80894 6,0281E-06 

Levá 

-0,13326 -0,13113 -0,7074 3,0310E-06 

10 

Pravá 

-0,14521 -0,16209 -0,62837 1,4135E-06 

Levá 

-0,17327 -0,22026 -0,67651 1,3589E-06 

Tabulka 5: Naměřená a vypočtená data 2/2 

U každé testované osoby bylo provedeno měření pravého a levého bicepsu tak 

jak je to popsáno ve výše zmíněném popisu měření. V první části výsledků 

(tab.5) jsou informace o době měření, údaje o mediánech frekvence ze tří 
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oblastí a údaje o špičkách výkonového spektra ze třech oblastí. V druhé části 

(tab. 6) jsou vypsány hodnoty směrnic jednotlivých průběhů středních a 

průměrných hodnot frekvencí. V posledních sloupcích je pak doplněna 

informace o směrnici četnosti průchodu signálu nulou a růstu amplitudy 

vyhlazeného signálu.  

4.4.6 Pozorování dysbalancí 

Z těchto dosažených výsledů je možné vypozorovat rozdíly mezi pravým a 

levým bicepsem. Ty jsou patrné zejména u hodnocení mediální hodnoty 

frekvence. Je možné si všimnout, že téměř u všech testovaných osob je výrazný 

rozdíl mezi pravou a levou stranou ve velikosti těchto hodnot. Hned z počátku 

doby měření začíná jedna mediální frekvence na vyšší hodnotě než frekvence 

na druhé straně. Porovnání pravé a levé strany v časovém průběhu signálu 

ukazuje následující sloupcový graf. Ten je zde zobrazen opět v případě 

testované osoby číslo 10. Rozdíly mezi pravou a levou stranou jsou ovšem na 

první pohled pozorovatelné u většiny testovaných osob. 

 

Graf 14: Porovnání mediální frekvence ve třech oblastech 

Tento výsledek ukazuje, že testovaná osoba číslo 10 vykazuje svalovou 

dysbalanci. Hodnoty mediánů frekvence u pravého bicepsu začínají na 

hodnotách 94 Hz a končí na hodnotě 83 Hz. U levého bicepsu začíná hodnota 

mediánu frekvence na 78 Hz a končí u 65 Hz. Vyšší hodnota mediální frekvence 
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na začátku signálu u pravého bicepsu je logickým výsledkem, vzhledem k tomu, 

že u osoby č.10 je pravá strana dominantní „silnější“. Naopak nečekaným 

výsledkem je u osoby č.10 a také u všech ostatních osob fakt, že mediální 

frekvence dominantní strany končí na vyšších hodnotách než u strany slabší. To 

přisuzuji tomu, že u dominantní strany se při prvním měření více projevil 

subjektivní pocit únavy (kap. 2.4). To znamená, že u pravé strany by bylo možné 

udržet činku ještě o něco déle. 

Sklon směrnice mediálních a průměrných hodnot frekvence je u testovaných 

osob hodně rozdílný. U některých je sklon směrnice stejný jak u pravé, tak u levé 

strany, ale u jiných osob je zase vidět rozdíl v rychlostech poklesu těchto 

směrnic. To je dobře patrné z grafů, které porovnávají mediální a průměrnou 

hodnotu frekvence ve více úsecích (tj. vždy po 1 vteřině). Grafy jsou opět 

vyobrazeny pro pokusnou osobu číslo 10. Zde pozorujeme, že rychlost poklesu 

je přibližně stejná na obou stranách. To znamená, že obě končetiny se v tomto 

případě unavují stejnou rychlostí. 

 

Graf 15: Porovnaní pravé a levé paže z mediální frekvence 
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Graf 16: Porovnání pravé a levé paže z průměrné frekvence 

Stejně tak je možné porovnat pokles u metody Zero Crossing (graf 17), kde 

monitoruje počet pochodů signálu nulou. Směrnice obou bicepsů jsou v tomto 

případě takřka totožné a rozdíl mezi nimi není tak výrazný jako u předchozích 

dvou grafů. Opět vidíme, že počet průchodů signálu nulou je vyšší u dominantní 

strany. Jelikož směrnice jsou takřka totožné, je opět možné konstatovat, že obě 

končetiny se unavují obdobou rychlostí.  

 

Graf 17: Porovnání pravé a levé paže metodou Zero Crossing 
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špiček spektra na slabší straně. Velikosti hodnot jsou opět značně individuální. 

Obecně lze říci že špička se nezvětšuje tak razantně mezi začátkem a středem 

měření, ale výrazné zvětšení hodnot je patrné mezi středem a koncem. 

  

Graf 18: Porovnání hodnot výkonového spektra 

Z uvedeného tedy vyplývá, že dysbalance se nejlépe sledují na velikosti hodnot 

mediální frekvence a její směrnice. Lze říci, že u pocitově silnější paže, je možné 
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bicepsem. Toto vyhodnocená ovšem není možné porovnávat mezi jednotlivými 
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Graf 19: Porovnání nárůstu amplitudy s rostoucí únavou pro P a L biceps 

4.4.7 Statistické zpracování 

V této kapitole můžeme vidět jaké byly průměrně naměřeny hodnoty mediální 

frekvence na začátku, uprostřed a na konci signálu u všech testovaných osob. 

Toto je zobrazeno pro „silnější“ i „slabší“ paži (graf 20 a 21). U pocitově silnější 

strany začíná hodnota mediální frekvence v průměru okolo 95 Hz a končí kolem 

70 Hz. U pocitové slabší strany bicepsu je začátek v průměru na 76 Hz a konec 

na 60 Hz. Konečnou hodnotu mediální frekvence u silnější paže je ovšem nutné 

brát s rezervou, jak již bylo vysvětleno výše. Rozptyl těchto hodnot je ovšem 

poměrně značný a zmíněné hodnoty jsou hodně individuální. Obecně však 

můžeme konstatovat, že při frekvencích pod 60 Hz už je velmi těžké udržet 

kontrahovaný sval. 

 

Graf 20: Statické zpracování silnější paže 
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Graf 21: Statistické zpracování slabší paže 

Mezi pravou a levou paží byla u všech osob sledována diference velikosti 

frekvenčních hodnot (graf 22). Její průměrná hodnota se pohybuje okolo 19 % 

(tj. frekvenční hodnoty dominantního bicepsu byly v průměru o 19 % větší než 

u slabší strany těla). Nejmenší dysbalance se vyskytla u osoby č.8, kde byla 

diference mezi pravou a levou stranou v prvních dvou úsecích dokonce menší 

než 1 %. Největší nesouměrnost se projevila u osoby č.4, kde dosahovala téměř 

34 % v posledním sledovaném úseku. 

 

Graf 22: Porovnání diferencí mediánů P a L paže mezi účastníky měření 
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Dále byla sledována a porovnávána rychlost nástupu svalové únavy pro pravý 

a levý biceps (graf 23). Rychlost nástupu únavy odpovídá rychlosti poklesu 

směrnice regresní přímky.  

 

Graf 23: Porovnání poklesu směrnic P a L paže mezi účastníky měření 

Při hodnocení poklesu směrnic mediánů, průměrů a směrnice Zero Crossing 
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odpovídá velikosti únavy. Zároveň tento výsledek potvrzuje předpoklad o tom, 

že dominantní biceps se unaví méně než biceps na „slabší“ straně těla. 

 

Graf 24: Porovnání špiček výkonového spektra P a L paže mezi účastníky 
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5 Diskuze 

Z dosažených výsledků je patrné, že únavu opravdu lze hodnotit pomocí 

frekvenční analýzy EMG signálu. Měření se ukazuje jako relativně jednoduché a 

za pomoci vytvořeného programu je navíc i vyhodnocení téměř okamžité.  

V práci se podařilo potvrdit výsledky, které byly zmíněné v teoretické části. 

Stejně jako Knowlton a kol. [18], bylo zjištěno, že amplituda signálu roste, se 

zvětšující se únavou (graf 2 a 3). Ukázalo se také, že výkonové spektrum se 

posouvá vlevo, směrem k nižším frekvencím a zvětšuje se špička výkonového 

spektra (graf 9), což potvrzuje Kogi a Hakamada [19]. Potvrdilo se, že střední 

hodnota frekvence je velmi dobrým parametrem pro klasifikaci únavy (graf 10), 

jak je psáno v [20]. Zároveň se podařilo prokázat (graf 13), že únavu lze hodnotit 

i pomocí metody nulového přechodu [17]. 

Dysbalance byly sledovány při porovnávání pravého a levého bicepsu. Případné 

nesouměrnosti se projevovaly vyššími hodnotami parametrů frekvence (mean, 

medián nebo Zero Crossing) u dominantní strany (graf 22). Bylo zjištěno, že 

minimální projevy dysbalancí má jediná osoba s dominantní levou stranou. 

Nabízí se tedy otázka, jestli mají lidé s dominantní levou stranou menší 

náchylnost k dysbalancím nebo je toto zjištění jen náhoda. U všech ostatních 

osob byly dysbalance jasně patrné. Obdobně byla hodnocena i velikost špiček 

výkonového spektra (graf 24). Rychlost nástupu únavy byla sledována 

regresními přímkami, které vyjadřovaly pokles frekvenčních hodnot (graf 23). 

Všechny testované osoby vykazovali dysbalance, ale je otázkou, zda mohou být 

až tak výrazné. 

Největší problém při měření únavy vidím v tom, že je velmi těžké oddělit 

subjektivní a objektivní únavový stav probandů, který může významně ovlivnit 

měření. Velkou budoucnost použití vyšetření EMG vidím hlavně u bezdrátových 

elektrod, které nejsou omezované kabely a umožňují větší možnosti pohybu. 

To může vést ke zkoumání složitějších pohybových procesů, které se mohou 

uplatnit zejména u profesionálních sportovců a sportovních biomechanických 

laboratoří. Použití bezdrátových elektrod se nabízí jako zajímavé rozšíření této 

práce u konkrétních aplikací.  
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6 Závěr 

V teoretické části diplomové práce se podařilo stručně a přehledně vysvětlit 

problematiku svalové anatomie a postupy při měření a zpracování EMG signálu. 

Byla vytvořena rešerše v oblasti měření EMG a popsány některé z dosud 

provedených výzkumů.  

V experimentální části se podařilo zrealizovat měření elektrické aktivity svalu a 

úspěšně vyhodnotit výstupní signál. K tomu byl vytvořen program v grafickém 

uživatelském prostředí MATLAB. Tento program byl otestován při hodnocení 

naměřených dat a v průběhu práce se jej podařilo doladit ke správnému 

fungování. Podrobný popis tohoto programu je součástí přílohy diplomové 

práce, což umožňuje případným čtenářům si jej vyzkoušet a používat pro jejich 

měření. Ve výsledkové části se podařilo ukázat, že pomocí frekvenční analýzy 

EMG signálu lze hodnotit svalovou únavu a sledovat dysbalance mezi pravou a 

levou končetinou. V rámci této práce byla zároveň vytvořena a detailně 

popsána metodika měření dysbalancí při svalové únavě. Text je doplněn o řadu 

vysvětlujících obrázků a grafů pro lepší pochopení této problematiky. 

Tato práce může posloužit budoucím studentům biomechaniky nebo 

biomedicíny. Text práce je psán naučnou formou, tak aby nebyl problém 

s pochopením daného tématu. S použitím popsané metodiky měření se nabízí 

i řada možností rozšíření této práce ke konkrétním účelům. S pokrokem 

moderních technologií ve sportu může tato práce sloužit jako námět trenérům 

a vědcům při výzkumu a optimalizaci sportovního tréninku. Také ji mohou 

využít lékaři nebo fyzioterapeuti při rehabilitacích, které mají za úkol napravit 

svalové asymetrie způsobené špatným životním stylem, nečekaným úrazem 

nebo po náročných operacích.  
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12 Přílohy 

12.1 Grafické uživatelské prostředí 

Textový kód programu s názvem GUI_1, slouží ke spuštění programu, který 

hodnotí svalovou únavu. 

%----------------------------------------------------------------- 

% GUI – Program pro vyhodnocení únavy z EMG dat 

% Jakub Vostatek 

% 1 - spusť GUI_1 

% 2 - zadej hodnoty vzorkovací frekvence, doby měření a úseků, 

které chceš sledovat 

% 3 - Načti Signál 

% 3 - Zkontroluj a klikni na výpočet 

% 4 - Klikni na tlačítko výpis výsledků a vyber Výpis_výsledků.txt 

% 5 - Tlačítko uložit a konec 

%----------------------------------------------------------------- 

function GUI_1(vstpar) 

if nargin==0; 

   %---------------------------------------------- 

   %--- vlastni GUI, podoba grafických objektu --- 

   %---------------------------------------------- 

F=figure('units','norm','position',[0.01 0.05 0.99 0.90],... 

'color',[0.9 0.75 0.61],'menubar','none','name','Program',... 

'numbertitle','off','tag','figure1'); % hlavní okno Figure 

 A1=axes('units','norm','position',[0.5 0.7 0.48 0.25],... 

 'color',[0.7 0.7 0.7],'xgrid','on','ygrid','on',... 

 'tag','axes1'); % kreslicí plátno 1 

  xlabel('Čas [s]','fontsize',10) 

  ylabel('Napětí (aktivace) [mV]','fontsize',10) 

  title('EMG signál','fontsize',12,'fontweight','bold') % 'normal' 

%------ 

TL1=uicontrol('units','norm','position',[0.945 0.015 0.05 0.04], 

...            

'style','push','backgroundcolor','y','string','Konec',... 

'fontsize',14,'foregroundcolor','r','tag','konec',... 

'callback','GUI_1 konec'); % tlačítko Konec 

TL5=uicontrol('units','norm','position',[0.845 0.015 0.05 0.04], 

... 

'style','push','backgroundcolor','g','string','Uložit',... 

'fontsize',14,'foregroundcolor','b','tag','save',... 

'callback','GUI_1 save'); % tlačítko Konec 

%------ uipanel uzvatele ------ 

Uip1=uipanel('title','Uživatel','fontsize',14,'position', 

[0.01 0.73 0.2 0.25],... 

'backgroundcolor',[0.7 0.7 0.7],'foregroundcolor','k'); 

 Ed1=uicontrol('parent',Uip1,'units','norm','position', 

 [0.1 0.40 0.3 0.15],... 

 'style','edit','backgroundcolor',[0.6 0.6 1],'string','1000',... 

 'fontsize',16,'foregroundcolor','k','tag','edit_sample');  

 % pole pro zadání Sample_rate 

 Tx1=uicontrol('parent',Uip1,'units','norm','position', 

 [0.01 0.55 0.5 0.10],... 
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 'style','text','backgroundcolor',[0.7 0.7 0.7],'string',   

 'Vzorkovací frekvence [Hz]',... 

 'fontsize',10,'foregroundcolor','k','tag','text_sample');  

 % text nad Smaple_rate 

 Ed2=uicontrol('parent',Uip1,'units','norm','position', 

 [0.1 0.05 0.3 0.15],... 

 'style','edit','backgroundcolor',[0.6 0.6 1],'string','100',... 

 'fontsize',16,'foregroundcolor','k','tag','edit_doba');  

 % pole pro zadání doba_mereni 

 Tx2=uicontrol('parent',Uip1,'units','norm','position', 

 [0.05 0.2 0.4 0.10],... 

 'style','text','backgroundcolor',[0.7 0.7 0.7],'string', 

 'Doba měření [s]',... 

 'fontsize',10,'foregroundcolor','k','tag','text_doba');  

 % text nad doba_mereni 

 Tl1=uicontrol('parent',Uip1,'units','norm','position', 

 [0.08 0.75 0.34 0.15],... 

 'style','push','backgroundcolor',[1 0.6 0.6],'string', 

 'Načti signál',... 

 'fontsize',14,'foregroundcolor','k','tag','push_nacti',... 

 'callback','GUI_1 push_nacti'); % tlačítko pro načtení signálu 

 Ed3=uicontrol('parent',Uip1,'units','norm','position', 

 [0.68 0.01 0.3 0.15],... 

 'style','edit','backgroundcolor',[0.6 0.6 1],'string','20',... 

 'fontsize',16,'foregroundcolor','k','tag','edit_delka_useku');  

 % pole pro zadání délky úseku 

 Ed4=uicontrol('parent',Uip1,'units','norm','position', 

 [0.68 0.26 0.3 0.15],... 

 'style','edit','backgroundcolor',[0.6 0.6 1],'string','79',... 

 'fontsize',16,'foregroundcolor','k','tag','edit_konec');  

 % pole pro zadání konec 

 Ed5=uicontrol('parent',Uip1,'units','norm','position', 

 [0.68 0.52 0.3 0.15],... 

 'style','edit','backgroundcolor',[0.6 0.6 1],'string','40',... 

 'fontsize',16,'foregroundcolor','k','tag','edit_stred');  

 % pole pro zadání střed 

 Ed6=uicontrol('parent',Uip1,'units','norm','position', 

 [0.68 0.77 0.3 0.15],... 

 'style','edit','backgroundcolor',[0.6 0.6 1],'string','1',... 

 'fontsize',16,'foregroundcolor','k','tag','edit_zacatek');  

 % pole pro zadání začátek 

 Tx5=uicontrol('parent',Uip1,'units','norm','position', 

 [0.73 0.15 0.2 0.10],... 

 'style','text','backgroundcolor',[0.7 0.7 0.7],'string', 

 'Délka úseku',... 

 'fontsize',10,'foregroundcolor','k','tag','text_delka_useku');  

 % text nad délky úseku 

 Tx6=uicontrol('parent',Uip1,'units','norm','position', 

 [0.73 0.4 0.2 0.10],... 

 'style','text','backgroundcolor',[0.7 0.7 0.7],'string','Konec', 

 ... 

 'fontsize',10,'foregroundcolor','k','tag','text_konec');  

 % text nad délky úseku 

 Tx7=uicontrol('parent',Uip1,'units','norm','position', 

 [0.73 0.67 0.2 0.08],... 

 'style','text','backgroundcolor',[0.7 0.7 0.7],'string','Střed', 
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 ... 

 'fontsize',10,'foregroundcolor','k','tag','text_sted');  

 % text nad délky úseku 

 Tx8=uicontrol('parent',Uip1,'units','norm','position', 

 [0.73 0.92 0.2 0.08],... 

 'style','text','backgroundcolor',[0.7 0.7 0.7],'string', 

 'Začátek',... 

 'fontsize',10,'foregroundcolor','k','tag','text_zacatek');  

 % text nad délky konec 

%------ 

Tl2=uicontrol('units','norm','position',[0.36 0.7 0.06 0.04],... 

'style','push','backgroundcolor',[1 0.6 0.6],'string','Výpočet', 

... 

'fontsize',14,'foregroundcolor','k','tag','push_vypocet',... 

'callback','GUI_1 push_vypocet'); % tlačítko pro vypočet 

Me1=uicontrol('units','norm','position',[0.37 0.91 0.09 0.04],... 

'style','popup','backgroundcolor',[1 0.6 0.6],'string',' ',... 

'fontsize',14,'foregroundcolor','k','tag','menu_signaly',... 

'callback','GUI_1 menu_signaly'); % menu se seznamem signálu 

Tx3=uicontrol('units','norm','position',[0.375 0.955 0.075 0.025], 

... 

'style','text','backgroundcolor',get(gcf,'color'),'string','Seznam 

signálů',... 

'fontsize',14,'foregroundcolor','k','tag','text_menu_signaly');  

% text nad menu se signály 

Li1=uicontrol('units','norm','position',[0.252 0.70 0.1 0.25],... 

'style','list','backgroundcolor',[1 0.6 0.6],'string',' ',... 

'fontsize',14,'foregroundcolor','k','tag','list_signaly',... 

'callback','GUI_1 menu_signaly'); % pole pro výpis hodnot signálu 

Tx4=uicontrol('units','norm','position',[0.258 0.955 0.075 0.025], 

... 

'style','text','backgroundcolor',get(gcf,'color'),'string','Výpis 

hodnot',... 

'fontsize',14,'foregroundcolor','k','tag','text_list');  

% text nad výpisem hodnot signálu 

%------- 

Tl3=uicontrol('units','norm','position',[0.32 0.05 0.06 0.04],... 

'style','push','backgroundcolor',[1 0.6 0.6],'string','Výpis 

výsledků',... 

'fontsize',12,'foregroundcolor','k','tag','push_vysledek',... 

'callback','GUI_1 push_vysledek'); % tlačítko pro vypočet 

Li2=uicontrol('units','norm','position',[0.4 0.05 0.4 0.13],... 

'style','list','backgroundcolor',[1 0.6 0.6],'string',' ',... 

'fontsize',10,'foregroundcolor','k','tag','list_vysledek',... 

'callback','GUI_1 vysledek'); % pole pro výpis hodnot signálu 

%---axes dalších 11 grafu --- 

A2=axes('units','norm','position',[0.04 0.48 0.15 0.16],... 

        'color',[0.7 0.7 0.7],'xgrid','on','ygrid','on',... 

        'tag','axes2');  % kreslicí plátno 2 

A3=axes('units','norm','position',[0.235 0.48 0.15 0.16],... 

        'color',[0.7 0.7 0.7],'xgrid','on','ygrid','on',... 

        'tag','axes3');  % kreslicí plátno 3 

A4=axes('units','norm','position',[0.43 0.48 0.15 0.16],... 

        'color',[0.7 0.7 0.7],'xgrid','on','ygrid','on',... 

        'tag','axes4');  % kreslicí plátno 4 

A5=axes('units','norm','position',[0.625 0.48 0.15 0.16],... 
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        'color',[0.7 0.7 0.7],'xgrid','on','ygrid','on',... 

        'tag','axes5');  % kreslicí plátno 5 

A6=axes('units','norm','position',[0.82 0.48 0.15 0.16],... 

        'color',[0.7 0.7 0.7],'xgrid','on','ygrid','on',... 

        'tag','axes6');  % kreslicí plátno 6 

%--- 

A7=axes('units','norm','position',[0.04 0.26 0.15 0.16],... 

        'color',[0.7 0.7 0.7],'xgrid','on','ygrid','on',... 

        'tag','axes7');  % kreslicí plátno 7 

A8=axes('units','norm','positron',[0.235 0.26 0.15 0.16],... 

        'color',[0.7 0.7 0.7],'xgrid','on','ygrid','on',... 

        'tag','axes8');  % kreslicí plátno 8 

A9=axes('units','norm','position',[0.43 0.26 0.15 0.16],... 

        'color',[0.7 0.7 0.7],'xgrid','on','ygrid','on',... 

        'tag','axes9');  % kreslicí plátno 9 

A10=axes('units','norm','position',[0.625 0.26 0.15 0.16],... 

        'color',[0.7 0.7 0.7],'xgrid','on','ygrid','on',... 

        'tag','axes10');  % kreslicí plátno 10 

A11=axes('units','norm','position',[0.82 0.26 0.15 0.16],... 

        'color',[0.7 0.7 0.7],'xgrid','on','ygrid','on',... 

        'tag','axes11');  % kreslicí plátno 11 

A12=axes('units','norm','position',[0.04 0.05 0.25 0.13],... 

        'color',[0.7 0.7 0.7],'xgrid','on','ygrid','on',... 

        'tag','axes12');  % kreslicí plátno 12 

AAA=[A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12]; 

set(0,'userdata',AAA) % handle všech axes do úschovy v root 

%--------------------------- 

else % od if nargin 

   %----------------------------------------------------- 

   %--- programovani udalosti, reakce na aktivaci GUI --- 

   %----------------------------------------------------- 

switch(vstpar) 

 case('konec') % tlačítko konec 

 delete(get(0,'children')) 

 case('push_nacti') % tlacitko pro nacetni sinalu 

 [jmeno,cesta] = uigetfile('*.txt','Select the MATLAB code file'); 

 soubor=[cesta jmeno]; % kompletní cesta k souboru včetně jména 

 data=load(soubor,'-ascii'); 

  data1=data'; % na řádkový vektor 

 %--- kresleni do axes1 --- 

 Sample_Rate=get(findobj('tag','edit_sample'),'string'); 

  Sample_Rate=str2num(Sample_Rate); 

 doba_mereni=get(findobj('tag','edit_doba'),'string'); 

  doba_mereni=str2num(doba_mereni); 

 fvz=Sample_Rate/4; % vzork. frekvence [Hz] 

  T=length(data1);   % délka signálu 

 time=doba_mereni/T:doba_mereni/T:doba_mereni; % časový vektor 

  delete(get(findobj('tag','axes1'),'children'))  

  % mazaní starého průběhu z axes1 

 L1=line(time,data1,'color','k','parent',findobj('tag','axes1'));   

 % kresleni cas. prubehu do axes1 

 set(findobj('tag','list_signaly'),'string',data)  

 % vepíše hodnoty signálu do list 

 menu=get(findobj('tag','axes1'),'userdata');  

 % z úschovy pro určeni seznamu v menu 

 M=length(menu); 
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%-------- 

if isempty(menu)==0 % uz existuje položka signálu v menu 

   st=strfind(menu,jmeno) % zda je jméno signálu už v menu 

if isempty(st{1})==1 % menu zatím neobsahuje název vybraného 

signálu 

menu(M+1)={jmeno}; 

end 

else 

menu=cell(1); % obsah menu jako CellArray 

menu(1)={jmeno}; 

end 

%-------- 

 set(findobj('tag','menu_signaly'),'string',menu);  

 % vepíše jméno signálu do menu 

 set(findobj('tag','axes1'),'userdata',menu); % do úschovy 

 set(findobj('tag','figure1'),'userdata',data1);  

 % do úschovy hodnoty signálu 

 case('menu_signaly') % aktivace menu se signály 

 polozka_menu=get(findobj('tag','menu_signaly'),'value'); 

 % která položka menu byla vybraná 

 %c=get(findobj('tag','menu_signaly'),'string') 

 %dd=c{polozka_menu} 

 %whos dd 

 %if polozka_menu==1 

 %end 

 case('push_vypocet') % tlačítko pro vypočet 

 Sample_Rate=get(findobj('tag','edit_sample'),'string'); 

  Sample_Rate=str2num(Sample_Rate); 

 doba_mereni=get(findobj('tag','edit_doba'),'string'); 

  doba_mereni=str2num(doba_mereni); 

 zacatek=get(findobj('tag','edit_zacatek'),'string'); 

  zacatek=str2num(zacatek); 

 stred=get(findobj('tag','edit_stred'),'string'); 

  stred=str2num(stred); 

 konec=get(findobj('tag','edit_konec'),'string'); 

  konec=str2num(konec); 

 delka_useku=get(findobj('tag','edit_delka_useku'),'string'); 

  delka_useku=str2num(delka_useku); 

  data1=get(findobj('tag','figure1'),'userdata'); % data z úschovy 

  signal=data1; 

 if (exist('Výpis_výsledků.txt')); 

     delete('Výpis_výsledků.txt'); 

 end 

%--- volaní kódu --- 

AAA=get(0,'userdata'); % handle všech axes z úschovy v root 

Kod_1(Sample_Rate,doba_mereni,zacatek,stred,konec,delka_useku,sign

al,AAA) % volaní externí funkce 

%------------------- 

 case('push_vysledek') % tlačítko pro načtení signálu 

 [jmeno,cesta] = uigetfile('*.txt','Select the MATLAB code file'); 

 soubor2=[cesta jmeno]; % kompletní cesta k souboru včetně jména 

 data2=fileread(soubor2); 

 set(findobj('tag','list_vysledek'),'string',data2)  

 % vepíše hodnoty signálu do list 

 case('save') % tlačítko konec 

 set (gcf, 'InvertHardCopy', 'off'); 
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 saveas(gcf,'výsledek','png') 

 saveas(gcf,'výsledek','fig') 

 end % od switch 

end % od if nargin 

%-------------------------------------------------------- 

 

12.2 Volaná funkce 

Funkce, která je pod názvem kod_1 volána do startovacího programu GUI_1. 

Pro správnou funkci musí být oba programy uloženy ve stejné složce. 

function 

Kod_1(Sample_Rate,doba_mereni,zacatek,stred,konec,delka_useku,sign

al,AAA) 

fvz=Sample_Rate; % vzorkovací frekvence (Hz) 

T=length(signal); % délka signálu 

time=doba_mereni/T:doba_mereni/T:doba_mereni; % časový vektor 

zacatekpom=zacatek*fvz; % začátek prvního úseku 

stredpom=stred*fvz; 

stredpom=round(stredpom); % začátek druhého úseku 

konecpom=konec*fvz; 

konecpom=round(konecpom); % začátek třetího úseku 

delka_usekupom=delka_useku*fvz; % délka úseku 

seg1pom=zacatekpom+delka_usekupom-1; 

seg1pom=round(seg1pom); 

seg2pom=stredpom+delka_usekupom-1; 

seg2pom=round(seg2pom); 

seg3pom=konecpom+delka_usekupom-1; 

seg3pom=round(seg3pom); 

segment1=signal(zacatekpom:seg1pom); % první usek ze začátku 

segment2=signal(stredpom:seg2pom); % druhy usek ze středu signálu 

segment3=signal(konecpom:seg3pom); % třetí usek z konce signálu 

%XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

%delete(get(findobj('tag','axes2'),'children')) % mazaní starého 

průběhu z axes2 

delete(get(AAA(2),'children')) 

%line(time,signal,'color','k','parent',findobj('tag','axes2')); % 

kresleni cas. prubehu do axes1 

line(time,signal,'color','k','parent',AAA(2)); % kresleni čas. 

průběhu do axes2 

line(time(zacatekpom:round(zacatekpom+delka_usekupom)),signal(zaca

tekpom:round(zacatekpom+delka_usekupom)),'color','g','parent',AAA(

2)); % kresleni čas. průběhu do axes2 

line(time(stredpom:round(stredpom+delka_usekupom)),signal(stredpom

:round(stredpom+delka_usekupom)),'color','b','parent',AAA(2)); % 

kresleni čas. průběhu do axes2 

line(time(konecpom:round(konecpom+delka_usekupom)),signal(konecpom

:round(konecpom+delka_usekupom)),'color','r','parent',AAA(2)); % 

kresleni čas. průběhu do axes2 

axes(AAA(2)) 

title('EMG signál') 

xlabel('čas [s]'); 

ylabel('napětí (aktivace) [mV]'); 
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% výpočet výkonového spektra 

S1F=abs(fft(segment1)); % spektrum prvního úseku (oboustranné) 

S2F=abs(fft(segment2)); % spektrum druhého úseku (oboustranné) 

S3F=abs(fft(segment3)); % spektrum třetího úseku (oboustranné) 

S1F=S1F(1:round(end/2));% spektrum prvního úseku (jednostranné) 

S2F=S2F(1:round(end/2));% spektrum druhého úseku (jednostranné) 

S3F=S3F(1:round(end/2));% spektrum třetího úseku (jednostranné) 

% kumulativní součet výkonového spektra 

% med_f=f(find(cumsum(S)>=0.5*sum(S),1)) 

% medián pro první usek 

f1F=linspace(0,fvz/2,length(S1F)); % frekvence spektra 

med1=medfreq(S1F,f1F);  

% frekvence, kde kumulativní součet výkonového spektra dosáhne 50% 

% medián pro druhy usek 

f2F=linspace(0,fvz/2,length(S2F)); % frekvence spektra 

med2=medfreq(S2F,f2F);  

% frekvence, kde kumulativní součet výkonového spektra dosáhne 50% 

% medián pro třetí usek 

f3F=linspace(0,fvz/2,length(S3F)); % frekvence spektra 

med3=medfreq(S3F,f3F);  

% frekvence, kde kumulativní součet výkonového spektra dosáhne 50% 

%XXXXXXXXXXX 

axes(AAA(3)) 

medfreq(S1F,f1F); 

set(gca,'color',[0.7 0.7 0.7]) 

%XXXXXXXXXXX 

axes(AAA(4)) 

medfreq(S2F,f2F); 

set(gca,'color',[0.7 0.7 0.7]) 

%XXXXXXXXXXX 

axes(AAA(5)) 

delete(get(AAA(5),'children')) 

medfreq(S3F,f3F); 

set(gca,'color',[0.7 0.7 0.7]) 

%XXXXXXXXXXX 

rozdil=(med1-med3); 

diary on 

diary('Výpis_výsledků.txt') 

disp(['VÝPIS VÝSLEDKŮ']); 

disp(['- ROZDĚLENÍ SIGNÁLU DO TŘÍ OBLASTÍ']); 

disp(['  Medián na začátku je: ',num2str(med1),' Hz']); 

disp(['  Medián uprostřed je: ',num2str(med2),' Hz']); 

disp(['  Medián na konci je: ',num2str(med3),' Hz']); 

disp(['  Rozdíl mediánu frekvencí na začátku a na konci signálu 

je: ', num2str(rozdil), ' Hz']); 

window=128; % Welchova metoda 

S1W=pwelch(segment1,window);  

% Výkonové spektrum na začátku signálu pomoci Welchovy metody 

S2W=pwelch(segment2,window);  

% Výkonové spektrum na prostředku signálu pomoci Welchovy metody 

S3W=pwelch(segment3,window);  

% Výkonové spektrum na konci signálu pomoci Welchovy metody 

S1Wmax=max(S1W); 

S2Wmax=max(S2W); 

S3Wmax=max(S3W); 

rozdil2=(S3Wmax-S1Wmax); 
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diary on 

disp(['  Špička spektra na začátku je: ',num2str(S1Wmax),' Hz']) 

disp(['  Špička spektra uprostřed je: ',num2str(S2Wmax),' Hz']) 

disp(['  Špička spektra na konci: ',num2str(S3Wmax),' Hz']) 

disp(['  Rozdíl špičky výkonového spektra na konci a na začátku 

signálu je: ', num2str(rozdil2), ' Hz']); 

diary off 

%XXXXXXXXXXXXXXX 

NN=length(S1W); 

kk=1:NN; 

% delete(get(findobj('tag','axes6'),'children'))  

% mazaní starého průběhu z axes6 

delete(get(AAA(6),'children')) 

line(kk,S1W,'color','g','parent',AAA(6));  

% kresleni čas. průběhu do axes6 

hold on 

line(kk,S2W,'color','b','parent',AAA(6));  

% kresleni čas. průběhu do axes6 

hold on 

line(kk,S3W,'color','r','parent',AAA(6));  

% kresleni čas. průběhu do axes6 

axes(findobj('tag','axes6')) 

title('Výkonové spektrum EMG signálu') 

xlabel('frekvence [Hz]'); 

ylabel('výkon [dB/Hz]'); 

legend('začátek','střed','konec') 

med=[med1 med2 med3]; % index svalové únavy 

%XXXXXXXXXXXXXXXXX 

% delete(get(findobj('tag','axes7'),'children'))  

% mazaní starého průběhu z axes7 

delete(get(AAA(7),'children')) 

line([1 , 2, 3],med,'color','b','marker','*','parent',AAA(7)); 

% kresleni čas. průběhu do axes7 

axes(AAA(7)) 

ylabel('fmed [Hz]'); 

xlabel('Dobra trvání kontrakce'); 

title('Pokles mediální frekvence'); 

set(gca,'XTick',[1 2 3], 

'XTickLabel',{'začátek','střed','konec'}); 

% rozdělení na více úseků 

sig=signal(round(T/fvz):round(T-T/fvz)); % ořez signálu 

delka_useku2=T/doba_mereni; % délka úseku (přibližně 1s) 

delka2=length(sig); % délka odrezeného signálu 

prekryv=0; 

index=1:delka_useku2-prekryv:delka2-delka_useku2; 

% rozděleni signálu na úseky 

mediany=[]; % inicializace 

meany=[];   % inicializace 

%spektrum a nalezeni mediánu 

for i=index 

    i=round(i); 

    sm=i+delka_useku2-1; 

    sm=round(sm); 

    % S=abs(fft(sig(i:i+delka_useku2-1)));  

    % oboustranné spektrum jednoho z úseku 

    S=abs(fft(sig(i:sm))); 
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    S=S(1:round(end/2)); % jednostranné spektrum 

    f=linspace(0,fvz/2,length(S)); % frekvence spektra 

    medv=f(find(cumsum(S)>=0.5*sum(S),1)); % nalezeni mediánu 

    meanv=meanfreq(S,f); 

    meany=[meany,meanv]; 

    mediany=[mediany,medv]; % uloženi všech mediánu do vektoru 

    end 

vektor=(1:length(index)); 

aprox=polyfit(vektor,mediany,1);  

% aproximace 1. stupně=lineárně mediány 

f1 = polyval(aprox,vektor); 

aprox2=polyfit(vektor,meany,1);  

% aproximace 1. stupně=lineárně meany 

f2 = polyval(aprox2,vektor); 

smernicemedian=(f1(end)-f1(1))/(length(f1)-1); 

% směrnice přímky (aproximační přímky 1.radu) 

smernicevmean=(f2(end)-f2(1))/(length(f2)-1); 

% směrnice přímky (aproximační přímky 1.radu) 

prumermedian=mean(mediany); 

odchylkamedian=std(mediany); 

prumermean=mean(meany); 

odchylkamean=std(meany); 

inetrceptmedian=smernicemedian(1,1); 

inetrceptmean=smernicevmean(1,1); 

diary on 

disp(['- RODZĚLENÍ SIGNÁLU DO VÍCE OBLASTÍ']); 

disp(['  Směrnice přímky medianu je: ', num2str(smernicemedian)]); 

disp(['  Směrnice přímky mean je: ', num2str(smernicevmean)]); 

disp(['  Intercept přímky medianu je: ', 

num2str(inetrceptmedian)]); 

disp(['  Intercept přímky mean je: ', num2str(inetrceptmean)]); 

disp(['  Rovnice regresní přímky medianu je: y = ', 

num2str(smernicemedian) '·x + ',num2str(inetrceptmedian)]); 

disp(['  Rovnice regresní přímky mean je: y = ', 

num2str(smernicevmean) '·x + ',num2str(inetrceptmean)]); 

diary off 

%XXXXXXXXXXXXXXXX 

% delete(get(findobj('tag','axes8'),'children'))  

% mazaní starého průběhu z axes8 

delete(get(AAA(8),'children')) 

line([1:length(mediany)],mediany,'color','b','parent',findobj('tag

','axes8')); % kresleni čas. průběhu do axes8 

hold on 

% plot(vektor,f1,'r') 

line(vektor,f1,'color','r','parent',AAA(8));  

% kresleni čas. prubehu do axes8 

axes(AAA(8)) 

legend('časový průběh mediánů','lineární aproximace'); 

hold off 

title('Časový průběh hodnoty mediánů'); 

xlabel('Dobra trvání kontrakce [s]') 

ylabel('medián [Hz]') 

%XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

% delete(get(findobj('tag','axes9'),'children'))  

% mazaní starého průběhu z axes9 

delete(get(AAA(9),'children')) 
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line([1:length(meany)],meany,'color','b','parent',AAA(9));  

% kresleni čas. průběhu do axes9 

hold on 

% plot(vektor,f2,'r') 

line(vektor,f2,'color','r','parent',AAA(9)); 

% kresleni čas. průběhu do axes9 

axes(AAA(9)) 

legend('časový průběh průměrů','lineární aproximace') 

hold off 

title('Časový průběh hodnoty mean'); 

xlabel('Dobra trvání kontrakce [s]') 

ylabel('mean [Hz]') 

%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

% delete(get(findobj('tag','axes10'),'children'))  

% mazaní starého průběhu z axes10 

delete(get(AAA(10),'children')) 

line([1:length(meany)],meany,'color','g','parent',AAA(10)); 

% kresleni čas. průběhu do axes10 

hold on 

line([1:length(mediany)],mediany,'color','r','parent',AAA(10)); 

% kresleni čas. průběhu do axes10 

line(vektor,f2,'color','b','parent',AAA(10));  

% kresleni čas. průběhu do axes10 

line(vektor,f1,'color','b','parent',AAA(10));  

% kresleni čas. průběhu do axes10 

axes(AAA(10)) 

title('Časový průběh hodnoty medián a mean - porovnání'); 

xlabel('Dobra trvání kontrakce [s]') 

ylabel('medián, mean [Hz]') 

legend('mean','median') 

% Zero Crossing 

zrc=[]; % inicializace 

for i=index; 

    i=round(i); 

    szrc=i+delka_useku2-1; 

    szrc=round(szrc); 

    % segment=sig(i:i+delka_useku2-1); % vyber úseku signálu  

    pro zpracovaní 

    segment=sig(i:szrc); 

    znamenko=sign(segment);  

    % označeni hodnot signálu kladné nebo záporné (1,-1) 

    pruchod=sum(abs(diff(znamenko)));  

    % zjištěni poctu průchodu nulou daného úseku 

    zrc=[zrc, pruchod]; % uložení všech poctu průchodu nulou 

end; 

vektorzrc=(1:length(index)); % aproximace vektoru průchodů nulou 

aproxzrc=polyfit(vektorzrc,zrc,1); % aproximace 1. stupně=lineárně 

f1zrc = polyval(aproxzrc,vektorzrc); 

smernicezrc=(f1zrc(end)-f1zrc(1))/(length(f1zrc)-1);  

% směrnice lineární přímky 

prumerzrc=mean(zrc); % průměr 

odchylkazrc=std(zrc); % směrodatná odchylka 

interceptzrc=smernicezrc(1,1); 

diary on 

disp(['- ZERO CROSSING']); 
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disp(['  Směrnice přímky Zero Crossing je: ', 

num2str(smernicezrc)]); 

disp(['  Intercept přímky Zero Crossing je: ', 

num2str(interceptzrc)]); 

disp(['  Rovnice regresní přímky Zero Crossing je: y = ', 

num2str(smernicezrc) '·x + ',num2str(interceptzrc)]); 

diary off 

%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

% delete(get(findobj('tag','axes11'),'children'))  

% mazaní starého průběhu z axes11 

delete(get(AAA(11),'children')) 

line([1:length(zrc)],zrc,'color','b','parent',AAA(11));  

% kresleni čas. průběhu do axes11 

hold on 

line(vektorzrc,f1zrc,'color','r','parent',AAA(11));  

% kresleni čas. průběhu do axes11 

axes(AAA(11)) 

title('Časový průběh průchodu EMG signálu nulou'); 

xlabel('jednotlivé úseky [s]') 

ylabel('počet průchodů nulou') 

legend('časový průběh počtů průchodů nulou','polynom 1.st.') 

% růst amplitudy 

y=envelope(signal,1000,'rms'); 

vektorv=(time); % Aproximace vektoru 

aproxv=polyfit(vektorv,y,1);   % aproximace 1. stupně=lineárně 

f1v = polyval(aproxv,vektorv);  

smerniceS=(f1v(end)-f1v(1))/(length(f1v)-1); 

interceptS=smerniceS(1,1); 

diary on 

disp(['- ROSTOUCÍ AMPLITŮDA SIGNÁLU']); 

disp(['  Směrnice přímky signálu v absolutní hodnotě je: ', 

num2str(smerniceS)]); 

disp(['  Intercept přímky vyhlazeného signálu je: ', 

num2str(interceptS)]); 

disp(['  Rovnice regresní přímky vyhlazeného signálu je: y = ', 

num2str(smerniceS) '·x + ',num2str(interceptS)]); 

diary off 

%XXXXXXXXXXXXXXXXX 

%delete(get(findobj('tag','axes12'),'children'))  

% mazaní starého průběhu z axes12 

delete(get(AAA(12),'children')) 

line([time],y,'color','k','parent',AAA(12));  

% kresleni čas. průběhu do axes12 

hold on 

line(vektorv,f1v,'color','r','parent',AAA(12));  

% kresleni čas. průběhu do axes12 

axes(AAA(12)) 

title('Nárůst amplitůdy EMG signálu v čase'); 

xlabel('čas[s]') 

ylabel('napětí [mV]') 

legend('Aproximace','polynom 1.st.') 

%------------------------------------------------------- 


