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7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže 
 

Úkoly měření a výpočtu 

 

1) Změřte EMG signál, vytvořte obálku EMG signálu. 

2) Určete výpočtem nutný počet stupňů volnosti kinematického řetězce myoelektrické robotické 

paže pro jednotlivé typy amputací horní končetiny, aby byla adekvátně nahrazena amputovaná část.  

3) Realizujte ovládacím software otáčení odpovídajícího počtu aktuátorů robotické paže obálkami 

EMG signálů, a to v souladu s požadovaným počtem stupňů volnosti kinematického řetězce.  

 

Teoretický základ řešených úloh 

 

Perspektivními protézami jsou protézy, resp. robotické paže, řízené prostřednictvím měřeného 

povrchového EMG signálu (označovaného také jako Surface Electromyography - SEMG). 

Aby bylo možné řídit tyto tzv. myoelektrické protézy, musí být vhodně zpracováno a interpretováno 

elektrického chování svalu do podoby řídícího signálu aktuátorů protetické náhrady.  

Centrální nervový systém může řídit stupeň kontrakce svalu (skupiny svalů) pomocí počtu 

vzrušených motorických jednotek (MJ) (tzv. prostorové odstupňování) nebo pomocí frekvence 

vzruchů (tzv. časové odstupňování). Při posuzování časového a prostorového odstupňování síly 

svalu studujeme elektrické projevy vybrané MJ nebo registrujeme projevy současně více MJ. 

Zajímavé výsledky byly získány sledováním počtu akčních potenciálů (AP) z mnoha MJ a integrací 

jejich EMG. Integrováním EMG signálu (IEMG) byla zjištěna závislost mezi svalovou silou a EMG 

signálem. Integrace je ekvivalentní výpočtu plochy pod rektifikovanou křivkou EMG signálu, [3, 

18]: 
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Pro studium amplitudy signálu a svalové únavy používáme odmocnění střední hodnoty druhé 

mocniny, tzv. RMS. Hodnota RMS se získá sumací vyhodnocením průměrné hodnoty druhé 

mocniny signálu v určitém časovém úseku a jeho následným odmocněním, [3, 18]: 
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Závislost mezi EMG signálem a mechanickou odezvou od svalu, na kterém měříme EMG signál, 

můžeme studovat z měřené rychlosti otáčení v konkrétním kloubu, tj. změřením otáčení v kloubu 

v závislosti na čase a transformováním do frekvenčního spektra, například pomocí Fourierovy 

transformace, získáme „mechanogram“. K porovnání mechanogramu s EMG signálem využíváme 

obálku EMG signálu. Ta vznikne tak, že u unipolárního signálu EMG dolnopropustným filtrem 

omezíme kmitočtové pásmo EMG signálu, aby odpovídalo kmitočtovému pásmu mechanogramu. 

Porovnáním obálky EMG s mechanogramem zjistíme korelace, tj. obálka EMG dává přímo 

informace o pohybové aktivitě. Pokud není nalezena dostatečná korelace mezi mechanickou prací 

a průběhem EMG signálu, může to být způsobeno nevhodnou velikostí elektrod a jejich umístěním, 

(tj. rozdíly zjištěné při sledování časového a prostorového odstupňování síly kontrakce vznikají tím, 

že mechanogram je získáván pro celý sval, zatímco frekvence AP v EMG záznamu je získávána 

pouze z jednoho okrsku svalu). Předpoklad korelace EMG signálu a síly svalu resp. mechanické 

práce svalu využíváme v myoelektrických protézách. Aby byl myoelektrický signál použitelný 

v řídicím systému protézy, je obvykle alespoň rektifikován a následně vyhlazen. 

 

Metody využití EMG signálu v řízení aktuátorů protetické náhrady 

Řízení motorů řídicím systémem protéz bývá nejčastěji realizováno na základě digitálního 

amplitudového kódování. A to buď podle absolutní úrovně nebo rychlosti změny myopotenciálů. 
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V případě řízení podle absolutní úrovně bývá obvykle jedna funkce protézy přiřazena jedné řídící 

skupině svalů, tento „Dual-site“ systém má oddělené elektrody pro párové aktivity protézy 

(flexe/extenze, supinace/pronace), pohyby jsou tak více fyziologické a ovládání je snadnější. 

Pokud je svalová aktivita větší než nadefinovaný práh EMG signálu, je provedena příslušná akce. 

Podle svalu, ze kterého jsou EMG signály snímány, je provedeno otevření či zavření terminální 

pomůcky. Pohyb je prováděn stále stejnou rychlostí a silou. Druhý tzv. „Single-site“ systém 

využívá jednu elektrodu k ovládání obou párových pohybů. Podle síly svalové kontrakce dojde 

k vykonání určitého pohybu (např. velká síla působí flexi, malá extenzi), tj. systém dokáže rozlišit 

signály vznikající při rychlé a při pomalé kontrakci svalů. Další typ řízení se vyskytuje u protéz, 

které mají více funkčních komponent. Jedna elektroda může ovlivňovat více funkcí (např. pohyb 

v lokti a úchop), čehož je např. dosaženo krátkou kontrakcí svalů. K novějším a kvalitativně 

vyspělejším patří princip proporcionální. 

Proporcionální ovládání vychází z principu, že síla a rychlost svalové kontrakce se proporcionálně 

převádí na sílu a rychlost úchopu terminální pomůcky. V praxi to znamená, že pro spuštění motorku 

stačí jakákoli nadprahová úroveň EMG. Síla svalové kontrakce daná úrovní myosignálu 

tedy umožňuje kontrolovat rychlost a sílu úchopu. Řídící jednotka okamžitě reaguje na jakékoliv 

změny signálu. To znamená, že pacient může pohybovat terminální pomůckou pomalu nebo rychle 

v jakékoliv pozici, čím je větší amplituda signálu, tím je daný pohyb proveden rychleji. 

Každý pohyb je řízen jednou svalovou skupinou, což znamená dvě řídící svalové skupiny na řízení 

rychlostí a směrů otáčení v jedné ose otáčení kloubu, kde řídíme např. rychlosti flexe a extenze. 

Dále je možné výše uvedené systémy kombinovat. Konkrétní funkce, tj. typ pohybu (flexe či 

extenze atp.), může být vybrána na základě rychlosti počátečního nárůstu aktivity svalu. Rychlost 

provedení vybrané funkce je následně řízena amplitudou signálu. Můžeme také maximální rozpětí 

amplitudy signálu rozdělit na řadu hladin s přiřazením funkcí protézy jednotlivým hladinám. 

Teoreticky lze rozpětí amplitudy signálu rozdělit na mnoho hladin, nicméně pokud chceme 

dosáhnout přijatelné přesnosti, nelze přiřadit jedné skupině svalů více než dvě funkce (např. zavření 

a otevření ruky).  

Dle výše uvedeného bude podrobněji popsán model kombinovaného řízení obálkou EMG signálu. 

Obálka nechť je normalizovaná podle maximální hodnoty. Řízení bude realizováno proporcionálně, 

úhlová rychlost v kloubu je poměrná k amplitudě obálky. Dvě různé funkce jsou přiřazeny dvěma 

hladinám obálky. Na základě počáteční rychlosti nárůstu EMG signálu je vybrána příslušná funkce, 

tj. 1. nebo 2., následně je úhlová rychlost provedení dané funkce řízena podle amplitudy obálky. 

Popis algoritmu je: 

- Je nastaven primární práh, který určuje, že uživatel zamýšlí provést nějakou akci. Tento práh je 

nastaven patřičně malý, aby byla prodleva mezi zahájením svalové činnosti a zahájením řízení 

protézy co nejmenší.  

- Jestliže EMG signál překročí tuto hranici, algoritmus začne vyhodnocovat, kterou funkci chce 

uživatel provést. Toto je realizováno na základě rychlosti nárůstu signálu. Je nastavena časová 

konstanta, po které dojde k vyhodnocení a určení funkce. 

- Jestliže po uplynutí doby určené časovou konstantou bude aktivita větší než práh č. 1., 

bude provedena akce přiřazená k tomuto prahu. Pro práh č. 1. lze přiřadit např. flexi. 

- Jestliže po uplynutí doby určené časovou konstantou bude aktivita větší než práh č. 2., 

bude provedena akce přiřazená k tomuto prahu. Pro práh č. 2. lze přiřadit např. extenzi. 

- Jakmile je vybrán typ pohybu, který je přiřazen funkci, kterou má paže provést, je rychlost 

provedení této funkce, tj. pohybu, řízena na základě aktuální aktivity EMG signálu. 

- Pokud v kterémkoli okamžiku aktivita svalu (úroveň EMG signálu) poklesne pod terminální 

práh, je celý proces ukončen a paže nekoná žádná pohyb. Automaticky začíná hledání další 

indikace, že uživatel chce zahájit určitou činnost. Systém resp. algoritmus je automatický 

a kontinuální. 
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Obr.1: Obálka EMG signálu a výběr typu pohybu a rychlosti pohybu, který aktuátor protetické paže 

provádí (např. 1. Hladina – flexe; 2. hladina – extenze). 

 

Konstrukce myoelektrických protetických náhrad 

Myoelektrická protéza je složitá protéza obsahující obvykle několik motorů, které umožňují silnější 

a přesnější úchop, který by nebyl dosažitelný pomocí klasické kladkové protézy. Ovládání je 

zajištěno myoelektrickým signálem, který je napojen na motory, které pohybují rukou, zápěstím, 

popřípadě loktem. Uživatel ovládá protézu myoelektrickými potenciály, snímanými nejčastěji 

na kůži nad kontrahující se zachovanou původní svalovou skupinou amputačního pahýlu. 

Povrchové kožní sondy jsou trvale umístěny v pahýlovém lůžku umělohmotného skeletu 

v nejvhodnějším místě pro měření svalových potenciálů. Při aplikaci myoelektrické protézy se musí 

dbát na snížení vlivu okolních elektrických signálů. Rušivé vlivy mohou být eliminovány správným 

uložením elektrod a vytvořením elektrického okruhu, který měřený signál vhodně filtruje. Elektrody 

obsahují předzesilovače pro zesílení slabého EMG signálu. Počet elektrod resp. kanálů závisí 

na schopnostech uživatele, obvykle jsou dvě či tři. Zesílený signál je převáděn k servomechanizmu 

ovládajícímu protézu. 

Hlavní funkcí v současnosti používaných myoelektrických protéz je úchop, který je realizován 

mechanismem elektrické ruky. U klasické myoelektrické protézy ruky pracují tři prsty. Palec, 2. a 3. 

prst. Palec se pohybuje proti zbylým dvěma. Zbylé prsty, 4. a 5., se pohybují jako blok. Protéza 

umožňuje pohyb prstů jen v jedné rovině a v rozsahu omezeném krajními polohami aktuátoru. 

Dále se myoelektrickou protézou zabezpečuje rotace v zápěstí, či alternativně ovládání motorického 

lokte. Některé typy pažních amputací dovolují použití myoelektricky řízeného loketního kloubu. 

Nejnovější systémy umožňují i složité kombinované pohyby. 

Myoelektrická protéza se skládá ze čtyř základních částí: pahýlového lůžka, vmezeřené části, 

terminální pomůcky a závěsného a ovládacího zařízení. Konstrukční části myoelektrické protézy 

jsou tyto: 

a) Pahýlové lůžko – spojuje amputační pahýl s konstrukcí protézy a umožňuje přesné a plynulé 

navázání protézy na tělo pacienta. Lůžko tvoří u těchto protéz speciální objímka zabezpečující 

přilnutí elektrod k pokožce pahýlu. Jestliže se elektrody uvolní, nemůže být protéza řádně 
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ovládána. Z toho důvodu se vyrábějí diagnostické protézy s průhlednou plastovou objímkou, 

která umožňuje sledovat elektrody v průběhu užívání protézy. Objímka by měla být sestrojena 

tak, aby při jakémkoli pohybu, rychlosti, poloze a zátěži udržovala kontakt s kůží. 

b) Vmezeřená část – část nahrazující končetinový defekt. Představuje tvarové a funkční doplnění 

chybějící části končetiny mimo jejího ukončení, které představují terminální pomůcky. 

U elektricky ovládaných protéz bývá v této části umístěn dobíjecí akumulátor a další elektrická 

zařízení. Skelet je nejčastěji z duralu a vyměňuje se po dvou letech. 

c) Terminální pomůcky – funkční efektor protézy. Zakončuje protézu a přímo realizuje úchop. 

d) Ovládací zařízení – řídící jednotka sloužící k ovládání hybné jednotky. Princip, konstrukce a 

funkce řídících jednotek se u jednotlivých typů protéz liší z důvodu použití různých algoritmů 

řízení, různých typů aktuátorů, atd. Řídící jednotka zpracovává měřený EMG signál a převádí jej 

na řídící signál ovládající motory. 

e) Závěsné zařízení – upevňuje protézu a brání sklouznutí nebo posunu z funkčního postavení. 

f) Kryt pomůcky – kosmetická rukavice, atp. mající estetický efekt. 

Myoelektrické protézy se sestavují ze sériově vyráběných stavebnicových dílů a kombinují se 

s individuální stavbou pahýlového lůžka. 

 

 
Obr.2: Myelektrická protéza firmy Otto Bock, terminální část (vpravo) a s kosmetickou rukavicí 

(vlevo), (převzato z propagačních materiálů firmy Otto Bock). 

 

Kinematický řetězec končetiny  

Myoelektrická protéza je mechatronický robotický systém. Můžeme tedy říci, že se v případě 

nejperspektivnějších paží jedná o robotickou paži resp. manipulátor, který dovoluje díky komplexní 

řídící jednotce a soustavě aktuátorů vykonávat přesně takové pohyby, které by vykonávala lidská 

paže. Obecně jsou základem konstrukcí takovýchto systémů mechanismy, které slouží k 

transformaci pohybů a přenosu sil. Mechanismy jsou tvořeny z kinematických dvojic. Kinematická 

dvojice je dvojice těles tj. segmentů spojených vazbou. Vazba je omezení vzájemného pohybu dvou 

těles. Soustava kinematických dvojic tvoří tzv. kinematický řetězec, který tvoří mechanizmus. 

Mechanizmy se upevňují na nepohyblivý člen, kterému se říká rám. Rámem u myoelektrické 

protézy může být pahýlové lůžko spojující amputační pahýl s konstrukcí protézy. Každý 

mechanizmus má svůj operační prostor, kam zasahuje nějakou svou částí při manipulaci. Důležitější 

pro řízení mechanizmu je jeho pracovní prostor, což je množina všech bodů, kam je možné nastavit 

koncový bod mechanizmu (např. prsty ruky, dlaň, atp.).  

Oba segmenty mohou v rámci kinematické dvojice vykonávat vzájemné pohyby, které jsou dány 

typem vzájemné vazby. Vzájemný pohyb segmentů je charakterizován počtem stupňů volnosti 

(Degrees of freedom - DoF). V mechanice se za stupně volnosti označují základní směry posunu a 

směry otáčení, kterými se mohou vzájemně segmenty v rámci kinematické dvojice pohybovat a 

otáčet.  

Možnosti manipulace paže v rámci pracovního prostoru jsou dány počtem stupňů volnosti 

kinematického řetězce: 
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kde n je počet segmentů kinematického řetězce včetně rámu resp. amputačního pahýlu v případě 

horní končetiny. Označení  j charakterizuje třídu kinematické dvojice tj. typ vazby mezi dvěma 

segmenty a dj je počet kinematických dvojic dané třídy. Třída kinematické dvojice je 

charakterizována číslem shodným s počtem stupňů volnosti, které jsou ve vazbě odnímány.  
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Obr.3: Myoelektrická robotická paže a schéma hlavních kinematických dvojic horní končetiny. 

 
 

Symbol vazby 

sférická vazba 

rotační vazba 

Počet DoF má / DoF odnímá 

3 rotace / 3 posuvy 

1 rotace / 5 ( 2 rotace, 3 posuvy ) 

třída 5 

třída 3 

1  

3  

1  

2  

 
 

Obr.4: Nejdůležitější typy vazeb horní končetiny. 

Za zjednodušujících předpokladů zanedbání některých pohybů s malým rozsahem můžeme říci, že 

loketní kloub bude patřit do třídy 4, pokud budeme uvažovat v tomto kloubu i pronaci předloktí, 

ramenní kloub patří do třídy 3 a zápěstí do třídy 5. Za předpokladu návrhu umělé paže s totožným 

počtem segmentů a typů vazeb bude vytvořen mechanizmus, jehož koncový bod se dokáže 

pohybovat shodně s předpokládaným koncovým bodem amputované horní končetiny (tj. prsty 

ruky).  


