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1. WSTĘP 
 

 Prowadzone prace obejmowały opracowanie modelu matematycznego manipulatora 
rehabilitacyjnego o dwóch stopniach swobody. Zaproponowane rozwiązanie to manipulator 
odwzorowujący fizjologiczny ruch kończyny górnej, jako ruch prostowania i zginania 
w biologicznych stawach. Ruch odtwarzany przez manipulator, wygenerowany został na 
podstawie analizy zginania i prostowania kończyny w stawie łokciowym[1].  

W pracy opisano metodykę oraz wyniki badań wykonanych, w celu oszacowania 
zależności pomiędzy siłą mięśniową a elektryczną aktywnością mięśniową w mięśniu 
dwugłowym i trójgłowym ramienia. Na koniec przeanalizowano możliwości zastosowania 
omawianej zależności w systemie sterowania manipulatorem rehabilitacyjnym. 

Z punktu widzenia diagnostyki, elektryczna aktywność mięśniowa niesie informacje 
dotyczące patologii centralnego układu nerwowego. Dziejesię tak, ponieważnajczęściej 
objawy mają charakter motoryczny. Z kolei z punktu widzenia terapii, sygnał EMG możebyć 
stosowany jako zwrotne źródło informacji o postępiećwiczeń, jakości ich wykonywania lub 
różnic w działaniu mięśnisymetrycznych [2]. Koncepcja sterowania zakładaużyciezależności 
siły mięśniowej od EMG w zadaniach, gdziepotrzebna jest możliwość sterowaniawartością 
siły. Do takich sytuacjizaliczają się ćwiczenia oporowe i ćwiczeniawspomagające.Poprzez 
ćwiczenia oporowerozumie sięćwiczenia, w których pacjent ma za zadanie wykonać ruch 
przeciwdziałający oporowi stawianemu przez terapeutę lub maszynę 
terapeutyczną.Znajomość siły generowanej przez dany mięsień pozwala na ustalenie 
progówsiły, które dany pacjent ma za zadanie przekroczyć. Natomiast 
ćwiczeniawspomagającemają za zadanie ułatwić pacjentowi wykonywaniedanego ruchu. W 
tym przypadku znajomość aktualnej siły mięśniowej pozwala określić,jakiej wartości siły 
brakuje pacjentowi, aby wykonać dane ćwiczenie.W obu przypadkach niezbędnajest 
znajomość aktualnie generowanej siły mięśniowej.  
 

 
2. WYKORZYSTANIE SYGNAŁU EMG W SZACOWANIU SIŁY MIĘŚNIOWEJ 

 
Sygnał EMG niesie wiele informacji związanych z siłą generowaną przez dany mięsień, 

które reprezentowanesą poprzez amplitudę oraz w widmo sygnału. Im więcej jednostek 
motorycznych aktywowanych jest jednocześnie, tym sumaryczna aktywność elektryczna jest 
większa, natomiast im częściej jednostki motoryczne są aktywowane, tym średnia 
częstotliwość występująca w widmie sygnału EMG jest większa. Charakter zależności 
pomiędzy sygnałem EMG a siłą mięśniową zależy od proporcji pomiędzy rekrutacją 
jednostek motorycznych a ich częstotliwością aktywacji. Zależnośćpomiędzy siłą a sygnałem 
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EMG jest zbliżona do liniowej w mięśniach, w których siła zależy głównie od rekrutacji 
jednostek motorycznych [2, 3]. W przypadku, gdy proces generowania siły związany jest 
z częstotliwością aktywacji, w zależnościpomiędzy siłą a EMG pojawiają sie nieliniowości. 
Dodatkowezałożenia muszązostaćokreślone, ze względu na dynamikę badanego problemu. 
Na przykład w przypadku mięsni przedramienia kurczących się izometrycznie oraz 
izotonicznie, dla zakresu sił nieprzekraczających 50% MVC, model liniowy jest 
wystarczający, natomiast podczas nieizotonicznego skurczu mięśnia dwugłowego ramienia 
powinien zostać rozpatrzonymodel nieliniowy. Na jakość szacowania zależności siła-EMG 
wpływają czynniki zarówno fizjologiczne jak i techniczne. Do czynników fizjologicznych 
należy struktura anatomiczna danej osoby, nachylenie włókien mięśniowych oraz szybkość 
przewodzenia wewnątrz jednostek motorycznych. Czynniki techniczne to odległośćpomiędzy 
elektrodami oraz konfiguracja elektrod. 

W pracy przeprowadzono badania pozwalające na ocenę możliwości wykorzystania 
zależności sygnału EMG i siły mięśniowej do sterowania manipulatorem rehabilitacyjnym. 

Pozyskane sygnały siły i aktywności mięśniowej EMG zostały odpowiednio przetworzone. 
W pierwszej kolejności z dwóch par elektrod monopolarnych, znajdujących się na 
powierzchni mięśnia dwugłowego i trójgłowego ramienia, obliczono wzajemna różnice 
otrzymując sygnał bipolarny. Następnie dokonano filtracji sygnału siły i EMG, z którego 
wyekstrahowano parametr RMS. Sygnał siły i EMG zostały następnie znormalizowany do 
wartości MVC (ang. maximalvoluntarycontraction – MVC - maksymalny dowolny skurcz, 
czyli skurcz mięśnia z maksymalną siłą niewymuszoną poprzez zewnętrzną stymulacje). 
Ostatecznie, dokonano synchronizacji czasowej sygnału siły i parametru RMS sygnału EMG. 
W ten sposób otrzymano dane, które posłużyły do treningu modeli zależności siły-EMG oraz 
do ich walidacji.  

  
Rys.1. Przykładowa zależności siły odczytywanej 
przez sensor (a ) oraz aktywności mięśniowej (b) 

podczas wykonywania badania MVC 

Rys. 2. Zestawienie parametrów zależnych od czasu 
wyliczonych z przefiltrowanego sygnału EMG. 
Aktywność mięśniowa po filtracji (a ), parametr 

RMS (b)  
 

Pracę wykonano w ramach realizacji projektu badawczego nr NN 502 719 440 
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. 
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