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PROGRAMOWA IDENTYFIKACJA WYBRANYCH 
ZAKŁÓCEŃ ZAREJESTROWANYCH PRZY POMIARZE 

SYGNAŁU EMG 
 
 

W artykule opisane zostały wybrane zagadnienia związane z identyfikacją zakłóceń za-
rejestrowanych wraz z sygnałem bioelektrycznym z mięśni człowieka. Zaprezentowany 
algorytm wykrywania zakłóceń dotyczy identyfikacji składowych w widmie sygnału, 
które pochodzą od sieci energetycznej i urządzeń elektrycznych pracujących w otoczeniu 
obiektu badań. Realizacja założonego celu identyfikacji zakłóceń została wykonana po-
przez opracowanie algorytmu i napisanie programu do analizy wyników pomiarów. Na 
przykładzie wybranych plików z wynikami pomiarów przeprowadzone zostały testy dzia-
łania algorytmu identyfikacji i napisanej w środowisku Matlab aplikacji. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: elektromiografia, sygnał bioelektryczny, identyfikacja zakłó-
ceń, programowanie  
 

1. WPROWADZENIE 
 

 Pozyskanie sygnału elektrycznego z mięśni podczas ich aktywności może 
być zrealizowane przy użyciu elektrod powierzchniowych. Elektrody mocowane 
są na skórze nad badanym mięśniem. Potencjał elektryczny, który występuje na 
styku tkanka-elektroda pomiarowa jest uzależniony m.in. od właściwości elek-
trycznych poszczególnych warstw tkanek znajdujących się między mięśniem  
a elektrodą. Jest to jeden z czynników wpływających na otrzymywany sygnał 
EMG. Innym równie ważnym czynnikiem, który wpływa na jakość otrzymywa-
nego sygnału jest lokalizacja elektrod powierzchniowych. Niewłaściwe umiej-
scowienie może spowodować rejestrowanie aktywności nie tylko badanego mię-
śnia, ale także sąsiadujących z nim jednostek motorycznych należących do in-
nych włókien mięśniowych [3, 4, 7]. Jest to zjawisko niepożądane, ponieważ 
utrudnia późniejszą analizę zarejestrowanego sygnału. 
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Obok wymienionych czynników sygnał EMG może zostać zdeformowany ar-
tefaktami, które pochodzą od zewnętrznych pól elektromagnetycznych. Artefak-
ty te występują cyklicznie. Należą do nich zakłócenia pochodzące od urządzeń 
elektrycznych znajdujących się w otoczeniu badanego obiektu oraz zakłócenia 
od sieci energetycznej [7, 11, 12]. Ich obecność nie ogranicza się wyłącznie do 
częstotliwości sieciowej 50 Hz ale także mogą wystąpić kolejne harmoniczne 
zarówno parzyste jak i nieparzyste. Oczywiście poziom tych sygnałów jest mi-
nimalizowany przez odpowiednie przygotowanie obiektu do badań i jego oto-
czenia (uziemianie urządzeń) oraz stosowanie wzmacniaczy instrumentalnych, 
itd. Mimo tych zabiegów, jak wskazuje praktyka, wraz z pomiarem sygnałów 
użytecznych o tak małych wartościach napięcia (od kilkudziesięciu µV do kilku 
mV) zakłócenia są także rejestrowane. 

Niniejsza praca opisuje wybrane zagadnienia związane z identyfikacją cy-
klicznych sygnałów zakłócających, które zostały zarejestrowane podczas bada-
nia aktywności mięśni. Skupiono się wyłącznie na analizie już zarejestrowanych 
wyników pomiarów i możliwości identyfikacji zakłóceń pochodzących od sieci 
energetycznej i urządzeń elektrycznych. W dalszej części pracy zaprezentowany 
został algorytm i oprogramowanie napisane do identyfikacji tych zakłóceń. Al-
gorytm programu analizuje dane zapisane w pliku i sprawdza obecność zakłóceń 
o częstotliwości sieci i jej harmonicznych. W prezentowanej wersji nie przewi-
duje się identyfikacji zakłóceń cyklicznych w trakcie wykonywania pomiarów. 
Program wykonuje analizę wyłącznie danych z już przeprowadzonych pomia-
rów. Aplikacja została napisana w środowisku Matlab. 
 

2. CHARAKTERYSTYKA „SUROWEGO” SYGNAŁU EMG 
 
 Pozyskanie sygnału na stanowisku pomiarowym rozpoczyna się przed mo-
mentem aktywacji mięśni i kończy po jego rozluźnieniu lub po wykonaniu serii 
aktywacji mięśnia. W zarejestrowanym sygnale wyróżnia się okresy spoczyn-
kowe i okresy czynnościowe mięśnia. Okres spoczynkowy oznacza, że mięsień 
jest nieaktywny (rozluźniony), czyli brak depolaryzacji i potencjałów czynno-
ściowych. W tym stanie wartość zarejestrowanego sygnału, w przypadku ideal-
nym, powinna być równa zero i wyznaczać linię podstawową sygnału [7].  
W rzeczywistych pomiarach okres spoczynkowy charakteryzuje się zaszumie-
niem linii podstawowej, są to najczęściej szumy własne urządzenia pomiarowe-
go oraz szumy pochodzące z otoczenia obiektu badań. Sygnały takie przenikają 
do systemu pomiarowego a szczególnie do czułych bloków obwodów wejścio-
wych. Na rysunku 1 przedstawiony został sygnał elektromiograficzny zakłócony 
szumem białym. Sygnał ten w celu zademonstrowania omawianego przypadku 
został wygenerowany programowo. Na rysunku 1 widoczne są dwa okresy 
czynnościowe mięśnia. 
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Rys. 1. Wynik symulacji programowej sygnału EMG zakłóconego szumem białym 

 
 Kształt zarejestrowanego wyładowania podczas aktywnego skurczu mięśnia 
charakteryzuje się dużą przypadkowością, w skutek której dany przebieg jest 
unikalny i nie może być dokładnie powtórzony. W literaturze dla sygnału EMG 
spotyka się zestawienia parametrów, w których podawane są zbliżone do siebie 
zakresy częstotliwości. Uogólniając można przyjąć, że typowa częstotliwość 
sygnału EMG mieści się w przedziale od 6 Hz do 500 Hz a jego największe 
natężenie przypada na zakres od 20 Hz do 250 Hz [7, 8]. Na rysunku 2 przed-
stawione zostało widmo mocy sygnału, którego przebieg czasowy został zapre-
zentowany na rysunku 1. 
 

 
Rys. 2. Widmo mocy (PS) sygnału elektromiograficznego, którego przebieg czasowy  

przedstawiono na rysunku 1 
 

 Doświadczenie autorów związane z rejestracją sygnałów o małej wartości 
napięcia wskazuje, że w rzeczywistych pomiarach niezerowa wartość linii pod-
stawowej może świadczyć o wystąpieniu zakłóceń cyklicznych, które są „ma-
skowane szumem”. Zdarza się także, że zakłócenia te są widoczne na tle linii 
podstawowej. Jak wspomniano wcześniej, zakłócenia od zewnętrznych pół elek-
tromagnetycznych, które indukują się podczas pomiarów nie są składowymi 
wyłącznie o częstotliwości 50 Hz ale także jej wielokrotności tzn.: 100 Hz, 
150 Hz, 200 Hz, 250 Hz, itd. Wartości te należą do zakresu pasma częstotliwo-
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ściowego sygnału EMG, a część z nich pokrywa się z zakresem o największej 
energii sygnału. Do eliminacji takich zakłóceń zastosowanie analogowych fil-
trów sprzętowych, filtrów pasmowo-zaporowych może prowadzić do zbyt dużej 
ingerencji w pozyskany sygnał i znacząco zmienić jego właściwości. Wynika to 
z faktu, że filtry nie tłumią wyłącznie jednej częstotliwości a jest to zawsze pe-
wien zakres częstotliwości. Z tego powodu wskazane jest wykonanie identyfika-
cji, czy takowe zakłócenia są obecne i wówczas przeprowadzenie stosownych 
operacji. Wykorzystanie programowo realizowanych zaawansowanych funkcji 
analizy i przetwarzania sygnałów w odniesieniu do rozwiązań sprzętowych  
w znacznie mniejszym stopniu ingerują w sygnał użyteczny. W pracy zapropo-
nowany został wyłącznie algorytm identyfikacji zakłóceń cyklicznych z prak-
tyczną programową realizacją w środowisku Matlab. Praca nie opisuje zagad-
nień filtracji tych sygnałów. 

 
3. ZAKŁÓCENIA WYSTĘPUJĄCE PRZY REJESTRACJI 

SYGNAŁU EMG 
 

 Zakłócenia pochodzące od zasilania siecią energetyczną PLI (Power Line 
Interference) są bardzo częstym zjawiskiem przy rejestracji sygnałów EMG. 
Objawia się to, jak wspomniano, poprzez zwiększenie poziomu (wartości napię-
cia) linii podstawowej. Interferencja z linią zasilania może być spowodowana 
poprzez wiele czynników. W literaturze wymienia się następujące przyczyny 
przedostawania się częstotliwości sieciowej i jej kolejnych harmonicznych do 
rejestrowanych sygnałów biologicznych [2, 7, 12]: 
– sprzężenie elekromagnetyczne spowodowane przez linię zasilania, 
– pole elektromagnetyczne wytworzone przez pracujące w pobliżu urządzenia 

elektryczne, które mogą generować nie tylko zakłócenia o częstotliwości 
sieciowej ale też jej wyższe harmoniczne, 

– zjawisko prądów błądzących spowodowane tworzeniem się pętli na przewo-
dach pomiarowych, 

– różna impedancja elektrod pomiarowych ułatwiająca przedostawanie się 
zakłóceń tła, 

– niewłaściwe uziemienie aparatury pomiarowej, bądź badanej osoby. 
 Identyfikacja tego rodzaju artefaktów jest możliwa przez wyznaczenie widma 
amplitudowego sygnału EMG. Amplituda pasożytniczych zakłóceń widoczna  
w widmie jest z reguły znacznie większa niż amplituda składowych pożądanego 
sygnału [2]. Ta prawidłowość jest podstawą do programowej identyfikacji PLI  
w badanym sygnale. Kształt przebiegu czasowego (linia podstawowa) pozwala  
z pewnym prawdopodobieństwem na stwierdzenie występowania takiego zakłó-
cenia, natomiast nie można jednoznacznie stwierdzić, czy tego rodzaju artefakt 
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występuje w zmierzonym sygnale. Na rysunku 3 przedstawiony został przykład 
rzeczywistego sygnału EMG z zakłóceniem od linii zasilającej. 
 
    a) 

 
    b) 

 
Rys. 3. Przebieg czasowy (a) oraz widmo amplitudowe sygnału EMG z zakłóceniem typu PLI (b) 
 
 Na podstawie analizy widma amplitudowego przedstawionego na rysunku 3 
można jednoznacznie stwierdzić, że podczas rejestracji tego sygnału nastąpiła 
interferencja z linią zasilającą 50 Hz. Amplituda zakłócenia sieciowego jest zde-
cydowanie większa niż reszta składowych zarejestrowanego sygnału. 
 
4. PROGRAM DO WYKRYWANIA ZAKŁÓCEŃ CYKLICZNYCH 
 
 Przyjęto, że podstawą działania algorytmu identyfikacji zakłóceń od często-
tliwości sieciowej jak i jej wyższych harmonicznych będzie widmo amplitudowe 
zarejestrowanego sygnału [1, 6, 9]. Przy czym danymi początkowymi będą 
próbki przebiegu czasowego zapisane w pliku tekstowym. Po uruchomieniu 
programu odczytany zostaje plik z danymi, które są analizowane w dziedzinie 
częstotliwości. Efektem tej analizy jest wyznaczenie widma amplitudowego 
sygnału. Widmo to jest opisane przez dwa wektory X(n) i f(n) [10]. Pierwszy 
z tych wektorów definiuje ciąg próbek widma amplitudowego, drugi natomiast 
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przypisuje każdej próbce widma odpowiadającą jej częstotliwość. W kolejnym 
kroku tworzona jest tablica indeksów próbek PLI, która zawiera informację o 
składowej podstawowej i jej harmonicznych. W dalszym kroku z wektora X(n) 
wyznaczona zostaje próbka o największej amplitudzie oznaczona jako XEMG. Jej 
indeks nie może pokrywać się z indeksem składowej PLI (w tym kroku pomija-
ne są indeksy składowych PLI). Ostatecznie z całego widma amplitudowego 
wyodrębnionych zostaje 11 próbek oznaczonych symbolami: X50, X100, X150, X200, 
X250, X300, X350, X400, X450, X500, XEMG. W ten sposób algorytm uzyskuje informa-
cję o natężeniu częstotliwości sieciowej oraz jej 9 kolejnych harmonicznych. 
Procedura ta definiuje także energię maksymalnej składowej przypisanej do 
sygnału EMG. Ostatni krok procedury identyfikacyjnej polega na ocenie uzy-
skanych wartości. W pracy przyjęto następujące kryteria [10]: 
– jeżeli wartość X50 jest większa bądź równa 2∙XEMG to wystąpiło zakłócenie 

od częstotliwości 50 Hz, 
– jeżeli wartość X100 jest większe bądź równe 1,5∙XEMG to wystąpiło zakłócenie 

od częstotliwości 100 Hz, 
– jeżeli X150 i każda kolejna wartość jest większa od XEMG to wystąpiło zakłó-

cenie o tej częstotliwości. 
 

 
 

Rys. 4. Schemat blokowy programu identyfikującego zakłócenia typu PLI 
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 Wynikiem powyższych warunków jest informacja o zakłóceniach jakie zosta-
ły zidentyfikowane w badanym sygnale. Wartości progowe dla pierwszej i dru-
giej harmonicznej są to wartości przyjęte w pracy jako kryterium identyfikacji 
zakłóceń. Poglądowy schemat programu do identyfikacji artefaktów typu PLI 
został przedstawiony na rysunku 4. 
 W dalszej części pracy zostaną zademonstrowane przykładowe wyniki dzia-
łania programu.  
 

5. WYNIKI IDENTYFIKACJI ZAKŁÓCEŃ CYKLICZNYCH 
 
 Identyfikacja zakłóceń cyklicznych została przeprowadzona dla wyników 
pomiarów zapisanych w plikach tekstowych. Działanie algorytmu sprawdzono 
dla 10 losowo wybranych plików, przy czym w pracy zaprezentowane zostały 
rezultaty dla dwóch plików. Dane zapisane w tych plikach są to pomiary, które 
otrzymano na etapie uruchamiania wirtualnego przyrządu pomiarowego z kartą 
DAQ do pozyskiwania sygnałów bioelektrycznych [5]. Na rys. 5 przedstawiony 
został przebieg czasowy zarejestrowanego sygnału i jego widmo amplitudowe. 
 
   a) 

 
   b) 

 
Rys. 5. Przebieg czasowy (a) i widmo amplitudowe sygnału (b), który został poddany identyfikacji 

zakłóceń typu PLI 
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 Na rysunku 5b, liniami poziomymi zaznaczono kolejne progi wykrywalności 
zakłóceń typu PLI. Wartości te zostały wyliczone przez program na podstawie 
analizy widma amplitudowego sygnału. W tabeli 1 zestawiono otrzymane wyni-
ki analizy widma sygnału wymagane do identyfikacji zakłóceń PLI. 
 
Tabela 1. Wyniki analizy widma sygnału wymagane do identyfikacji zakłóceń PLI 
 

Parametr Jednostka Wartość 
Wartość maksymalna XEMG w widmie sygnału µV 3,3 
Częstotliwość składowej XEMG Hz 88 
Próg wykrywalności dla składowej 50 Hz µV 6,6 
Próg wykrywalności dla składowej 100 Hz µV 4,9 
Próg wykrywalności dla pozostałych składowych µV 3,3 

 
 Widoczna w widmie amplitudowym składowa zakłócająca o częstotliwości 
50 Hz została prawidłowo wykryta przez algorytm napisanego programu. War-
tość maksymalna składowej XEMG przypada dla częstotliwości 88 Hz. Przebieg 
czasowy sygnału zarejestrowanego w drugim pliku został przedstawiony na rys. 
6a. Wyznaczone w programie widmo sygnału zaprezentowano na rys. 6b. 

 
   a) 

 
   b) 

 
Rys. 6. Sygnał poddany identyfikacji zakłóceń PLI: a) przebieg czasowy, b) widmo amplitudowe 
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 Podobnie jak w przypadku rys. 5b, na rys. 6b zaznaczone zostały granice 
wykrywalności poszczególnych harmonicznych. W tabeli 2 zestawiono obli-
czone wartości otrzymane na podstawie analizy widma sygnału z rys. 6. War-
tość maksymalna składowej XEMG przypada dla częstotliwości 66 Hz. 
 
Tabela 2. Wyniki analizy widma sygnału zapisanego w drugim pliku 
 

Parametr Jednostka Wartość 
Wartość maksymalna XEMG w widmie sygnału  µV 2,6 
Częstotliwość składowej XEMG Hz 66 
Próg wykrywalności dla składowej 50 Hz µV 5,2 
Próg wykrywalności dla składowej 100 Hz µV 3,9 
Próg wykrywalności dla pozostałych składowych µV 2,6 

 
 W widmie amplitudowym widoczne są 4 harmoniczne sieciowe. Proces 
identyfikacji zakłóceń będących skutkiem interferencji z linią zasilającą został 
przeprowadzony prawidłowo. Mimo braku składowej o częstotliwości 50 Hz 
program identyfikacyjny rozpoznał pozostałe składowe o częstotliwościach 
100 Hz, 200 Hz, 300 Hz i 400 Hz. Opracowany algorytm, mimo złożonej ilości 
artefaktów PLI, również w tym przypadku poprawnie wykonał identyfikację 
zakłóceń. 
 

6. PODSUMOWANIE 
 
 Powierzchniowa rejestracja sygnału EMG obarczona jest szeregiem dodat-
kowych zewnętrznych czynników, które wpływają na jego kształt i amplitudę. 
Stosowanie odpowiednich zaleceń, związanych z rejestracją sygnałów bioelek-
trycznych, znacząco minimalizuje wpływ tych czynników. Niestety, szczególnie 
przy bardzo małej wartości napięcia sygnału bioelektrycznego i czułych obwo-
dach wejściowych urządzeń rejestrujących problem występowania zakłóceń w 
wynikach pomiarów pozostaje. W zaprezentowanej pracy autorzy przedstawili 
metodę automatycznej identyfikacji zakłóceń wykorzystując analizę częstotli-
wościową sygnału (FFT) i porównanie wartości poziomu poszczególnych skła-
dowych sygnału z ustawionymi progami wykrywalności. W tym celu napisany 
został program w środowisku Matlab, którego poprawność działania potwierdzi-
ły wykonane testy. Do analizy wykorzystywane były dane z pomiarów zapisane 
w plikach tekstowych. Przewiduje się wykonanie dalszych testów z większą 
ilością zarejestrowanych wyników pomiarów. Zaprezentowane rozwiązanie jest 
oczywiście przykładem identyfikacji zakłóceń przy pomiarze sygnału EMG. 
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SOFTWARE IDENTIFICATION OF THE SELECTED INTERFERENCES 

REGISTERED DURING A MEASUREMENT OF THE EMG SIGNAL 
 

In the paper, the selected problems that are associated with the identification of 
interferences registered with a bioelectrical signal of human muscles. The presented 
algorithm detects interferences related to the identification component in the spectrum of 
the signal. These disturbances are from the power network as well as any electrical 
equipment. The algorithm has been designed and a software for analysis of measurement 
results has been made. Using the selected files concerning the results, operation tests on 
the algorithm and Matlab application were realized. 
 
(Received: 15. 02. 2017, revised: 27. 02. 2017) 


