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Surface electromyography (Semg) as a research tool 
 of psychomotor reactions 

Elektromiografia powierzchniowa (Semg) jako narzędzie badania reakcji 
psychomotorycznych 

Najbardziej znane opcje  badawcze sygnału EMG stosowane są  w neurologii i neurobiologii.Istota 
badań diagnostycznych polega na umieszczaniu elektrod igłowych w wybranych mięśniach co 
pozwala na ocenę ewentualnych patologii.Drugi rodzaj diagnozy wiąże się z  umieszczaniem elektrod 
powierzchniowych w odpowiednich punktach przebiegu nerwów. Poprzez stymulowanie prądem 
elektrycznym uzyskuje się parametry przepływu impulsów nerwowych w układzie obwodowym co 
stanowi podstawę identyfikacji schorzeń układu nerwowego (Hausmanowa-Petrusewicz 1986). 

Z punktu widzenia nauk o kulturze fizycznej- badania fizjologii mięśni i reakcji 
psychomotorycznych- najbardziej użyteczną wydaje się być koncepcja elektromiografii 
powierzchniowej (sEMG). 
Według (De Luca 2004) istnieją trzy sposoby zastosowania sygnału sEMG.Są to: 

� -ustalanie czasu aktywacji mięśnia, to znaczy kiedy zaczyna i kończy pobudzenie mięśnia, 
� -ustalanie siły generowanej przez mięsień, 
� -określanie wskaźnika tempa zmęczenia mięśnia poprzez analizę widma częstotliwości 

sygnału.  
Uznano, iż pierwsza z koncepcji, ustalania czasu aktywacji mięśni nadaje się do wykorzystania w 
diagnostyce obszaru psychomotoryki. Nowatorskie podejście do zagadnienia wynikało z potrzeby 
oddzielnego badania procesów informacyjnych zachodzących na poziomie ośrodkowego układu 
nerwowego interpretowanych jako czas reakcji (RT) i samego ruchu rozumianego jako czas ruchu 
(MT).Ponieważ (RT) to interwał pomiędzy pojawieniem się bodźca (np.wzrokowego) a pierwszą 
aktywnością bioelektryczną mięśni, a (MT) to interwał pomiędzy zarejestrowaną aktywnością mięśni   
a zakończeniem ruchu należało zaprojektować urządzenie, które będzie badać te dwa parametry oraz 
wartość aktywacji mięśni wyrażoną w (µV).Ponieważ większość naturalnych czynności ruchowych w 
sporcie i działalności produkcyjnej ma charakter sekwencyjny (ciąg wielu powtórzeń podobnych 
ruchów) głównym problem technicznym było opracowanie metodologii ustalania tzw. progu detekcji 
sygnału EMG w czynnościach powtarzanych. Empiryczne doświadczenia wskazują bowiem, iż badani 
przed próbami testowymi stresując się napinają mięśnie co często uniemożliwia rejestrowanie części 
prób badawczych. 

Podobne urządzenia (EMG) funkcjonują w pracowniach  biomechanicznych, lecz ich rola 
ogranicza się  do wielokanałowej rejestracji napięcia określonych mięśni wyrażanego  w jednostkach 
częstotliwości (Hz) co stanowi ekwiwalent siły. W badaniach tych chodzi o badane siły i 
synchronizacji mięśni agonistycznych i antagonistycznych. Pomija się tu kwestie udziału procesów 
informacyjnych (CUN) i nie bada przedziałów czasowych RT i MT. 

Rozpowszechnionym sposobem badań (nauki psychologiczne i kultura fizyczna) osobno czasów 
reakcji (RT) i czasu ruchu (MT) jest metoda z wykorzystaniem panelu z  sensorem reakcji i 
przyciskami ruchów. Badany trzyma palec lub dłoń  na przycisku sensora. Na zadany sygnał z 
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komputera „puszcza” przycisk i jest to traktowane jako RT, następnie w zależności od zadania 
motorycznego (reakcja prosta lub z wyborem) uruchamia przycisk na panelu testowym co zamyka 
interwał czasu ruchu (MT).Nie ulega wątpliwości, iż podana metodologia separowania RT i MT ma 
jedynie znaczenie hipotetyczne. 
  Rzeczywiste pomiary parametrów RT(ms), MT(ms) i sygnału sEMG (µV) wyrażających procesy 
informacyjne na poziomie centralnego układu nerwowego możliwe są przy użyciu elektromiografu, 
którego nowatorski projekt i dane zaprezentowano poniżej. 

KONCEPCJA TECHNICZNA SEMG 

System pomiarowy 

System pomiarowy składa się z części analogowej oraz cyfrowej. Schemat blokowy 
przedstawiono na rysunku 1. Część analogowa pozwala na wstępne wzmacnianie oraz filtrację sygnału 
EMG. Sygnał ten jest przetwarzany na postać cyfrową oraz transmitowany do układu 
mikroprocesorowego. Do wejścia mikroprocesora przyłączone są również układy przełączające 
(przyciski). Odpowiednie oprogramowanie umożliwia synchronizację próbkowania danych 
pomiarowych, wstępną filtrację cyfrową oraz realizację protokołu transferu danych do komputera. Do 
transmisji wykorzystano szeregowe łącze USB 2.0 (Universal Serial Bus). Sygnał cyfrowy 
reprezentujący mierzone napięcie EMG jest przesyłany do komputera. Odpowiednie oprogramowanie 
pozwala na detekcję czasu latencji, czasu reakcji motorycznej, synchronizację z impulsami 
świetlnymi. Ponadto komputer umożliwia gromadzenie danych oraz wyznaczonych parametrów bazie 
wraz z charakterystyką obiektu pomiarowego (pacjenta, osoby badanej). Wyniki pomiarów mogą być 
zapisane w postaci tabelarycznej lub przetworzone do postaci pliku graficznego. 
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Rys.1 Schemat blokowy systemu pomiarowego 
 

Układ pomiarowy umożliwia pomiar sygnału EMG. Schemat blokowy przedstawiono na rysunku 
2. W systemie pomiarowym znajdują się dwa identyczne układy pomiarowe dla każdego z dwóch 
kanałów. Na obiekcie pomiarowym (ręka, noga) umieszczone są elektrody pomiarowe w postaci pary 
chlorkowanych elektrod srebrnych (Ag-Cl) w kształcie kół o średnicy ok. 8 mm. Odległość między 
elektrodami może zmieniać się w zależności od rodzaju badania. Elektrody pomiarowe przyłączone są 
do wzmacniacza pomiarowego za pomocą niskoszumnych, elastycznych przewodów pomiarowych 
zapewniających niewielki poziom składowych tryboelektrycznych. Przewody są ekranowane w celu 
minimalizacji wpływu zakłóceń zewnętrznych. Do prawej nogi przyłączona jest elektroda odniesienia. 
Ze względu na unipolarne zasilanie układu pomiarowego poziom odniesienia ustalono na połową 
napięcia zasilania (ok. 1.6V). W układzie znajduje się układ regulacji poziomu napięcia odniesienia w 
celu ograniczenia poziomu składowej wspólnej, która może pojawić się na obiekcie (osobie badanej). 
Wzmacniacz pomiarowy zbudowany na potrójnym wzmacniaczu operacyjnym INA331 (Burr Brown) 
zapewnia 90dB tłumienie składowej wspólnej oraz niski poziom wprowadzanych szumów. Sygnał 
napięciowy jest podawany na filtr górnoprzepustowy I rzędu o częstotliwości granicznej 0.16 Hz oraz 
8 biegunowy filtr dolnoprzepustowy o częstliwości granicznej 200 Hz. Filtr dolnoprzepustowy 
zrealizowany przy użyciu układu MAX291 (Maxim Integrated Circuits) stanowi również element 
antyaliasingowy. Dodatkowa filtracja cyfrowa częstotliwości sieciowej (50 Hz) oraz górno- i 
dolnoprzepustowa o regulowanych częstotliwościach granicznych jest realizowana również w układzie 
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mikroprocesorowym i na komputerze. Przetwornik analogowo-cyfrowy 12-bitowy, kompensacyjny 
zintegrowany jest z mikroprocesorem. Częstotliwość próbkowania wynosiła 500 lub 1000 Hz w 
zależności od trybu pomiarowego. Mikroprocesor zajmuje się akwizycją sygnału pomiarowego, 
detekcją stanu przycisków, synchronizacją procesu pomiarowego oraz kontrolą transferu danych do 
komputera. Wykorzystano 16-bitowy mikroprocesor MSP430F449 (Texas Instruments) o 
architekturze typu RISC pracujący z częstotliwością 8 MHz. 
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Rys.2 Schemat blokowy układu pomiarowego 
 

Oprogramowanie komputera składa się z szeregu modułów umożliwiających akwizycję, 
przetwarzanie sygnału pomiarowego, wyznaczanie parametrów sygnału oraz wizualizację i 
gromadzenie wyników pomiaru (Rys.3). Moduł transmisji danych zapewnia synchroniczny transfer 
danych reprezentujących mierzony sygnał EMG oraz stany przycisków z układu mikroprocesorowego. 
Dane są przetwarzane, poddawane filtracji cyfrowej oraz buforowane. Odpowiedni moduł umożliwia 
określenie sekwencji pomiarowej polegającej na cyklicznym pojawianiu się impulsów świetlnych o 
odpowiednim kolorze. Ilość impulsów oraz okresy pomiędzy ich pojawianiem może być regulowana 
w szerokim zakresie. Istnieje możliwość losowego doboru czasów w ustalonym przedziale. Ponadto 
sekwencja może być wzbogacona o impulsy zakłócające w różnym kolorach i ilości. Na podstawie 
różnicy czasu między pojawieniem się impulsu świetlnego w odpowiednim kolorze a pojawieniem się 
sygnału aktywności mięśniowej oraz zmiany stanu przycisku defekowane są odpowiednie czasy 
(reakcji motorycznej oraz latencji). Przebieg czasowy sygnału EMG, odpowiednie interwały czasowe, 
zakres napięciowy aktywności podczas reakcji są wizualizowane na bieżąco w czasie pomiaru. 
Równocześnie generowane są odpowiednie charakterystyki. Po zakończeniu pomiaru wyniki mogą 
zostać zarchiwizowane w bazie danych oraz nagrane w postaci standardowych plików graficznych 
(JPG).  
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Rys.3 Schemat blokowy przepływu informacji w programie komputerowym 
 

UMIESZCZANIE ELEKTRODY EMG 

  Elektroda powinna być umieszczona pomiędzy punktem ruchowym, a przyczepem ścięgna lub 
pomiędzy dwoma punktami ruchowymi, wzdłuż podłużnej linii środkowej mięśnia. Podłużna oś 
elektrody (która przechodzi przez obydwie powierzchnie detekcji) powinna być ułożona równolegle 
do długości włókien mięśnia. 
  Elektrod nie należy umieszczać w pobliżu ścięgna mięśnia, bowiem w tym miejscu włókna 
mięśnia stają się cieńsze i mniej liczne, co redukuje amplitudę sygnału EMG. Również  rozmiar 
mięśnia jest znacznie zredukowany i utrudnia prawidłowe umieszczenie elektrody i czyni detekcję 
sygnału podatną na zakłócenia ze względu na prawdopodobną bliskość mięśni antagonistycznych.Nie 
należy również umieszczać elektrod  na punktach ruchowych. 
  W obszarze punktu ruchowego, potencjały czynnościowe rozchodzą się ogonowo i rostralnie 
wzdłuż włókien mięśnia, dlatego też dodatnie i ujemne fazy potencjałów czynnościowych (wykryte 
przez konfigurację różnicową) będą dodawać się i odejmować z niewielkimi różnicami fazowymi 
powodując, że wynikły sygnał EMG będzie miał wyższe składniki częstotliwości. 

GRAFICZNY OBRAZ SYGNAŁU SEMG 

Przedstawiona ilustracja (Rys.4) obrazuje przebieg  sygnału sEMG jako rezultatu testu reakcji 
prostej kończyny dominującej w ruchach sekwencyjnych (Borysiuk, Rogowska, Zmarzły 
2004).Wartości RT (czas reakcji) odzwierciedlają w (ms) zgodnie ze skalą interwał pomiędzy 
ekspozycją sygnału świetlnego („0” na skali), a wzrostem piku napięcia bioelektrycznego.MT (czas 
ruchu)  ilustruje interwał pomiędzy pojawiającym się napięciem, a uruchomieniem przycisku kokpitu 
badawczego, co pokazuje prostokątne załamanie podziałki powyżej sygnału.Napięcie mięśni wyrażane 
jest amplitudą sygnału sEMG (µV) i liczone jako suma wartości ponad i poniżej osi X.Jak pokazuje 
przykładowy wykres w trzech kolejnych próbach badawczych,  wraz ze spadkiem wartości czasu 
reakcji (RT) malała wartość sygnału sEMG, a czas ruchu (MT) utrzymywał się na poziomie ok. 
150ms.   
 

 
Rys.4 Ilustruje przebieg krzywej sEMG z zaznaczonymi wartościami RT i MT 
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STRESZCZENIE 

W pracy dokonano przeglądu możliwości diagnostycznych przy pomocy sygnału EMG w różnych 
dziedzinach nauki m.in. w medycynie, biologii,kulturze fizycznej. Uznano,iż z punktu widzenia nauk 
o kulturze fizycznej- badania fizjologii mięśni i reakcji psychomotorycznych- najbardziej użyteczną 
wydaje się być koncepcja elektromiografii powierzchniowej (sEMG).Zaprezentowano nowatorskie 
podejście do zagadnienia projektując 
  Elektromiograf, który wraz z urządzeniami peryferyjnymi pozwala na diagnozowanie procesów 
informacyjnych na poziomie CSN poprzez  interpretację czasu reakcji (RT), czasu ruchu (MT) oraz 
sygnału sEMG wyrażonego w (µV) w dowolnych czynnościach ruchowych.Przedstawiono koncepcję 
techniczną urządzenia wraz ze schematami blokowymi i układem pomiarowym.Dokonano ilustracji 
graficznej sygnału sEMG z wybranych badań diagnostycznych.Na zakończenie podano sugestie, 
odnośnie właściwego ustalania położenia i kierunku  umieszczania par elektrod na badanych 
kończynach. 

SUMMARY 

The paper offers a review of diagnostic possibilities using an EMG signal in various branches of 
knowledge, e.g. medicine, biology, physical education. It was assented that from the point of view of 
physical education science – research on muscle physiology and psychomotor reactions – the concept 
of surface electromyography (sEMG) seems most useful. An innovatory approach to this subject mat-
ter was revealed in designing an Electromyograph, which together with perypherial appliances, makes 
it possible to diagnose information processes  at CSN level through interpreting reaction time (RT), 
movement time (MT) and a sEMG signal expressed in (µV) in any movement activities. A technical 
concept of the appliance with bar diagrams and a measuring setup were presented. There is also pro-
vided a graphic representation of a sEMG signal from selected diagnostic tests. Finally, suggestions 
pertaining to proper placement and direction of placing the couples of electrodes on the limbs under 
study were presented. 


