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Měření okamžité polohy očí, hlavy a těla v neurologii 

 

Zadání úlohy 

1)  Určete vzájemnou polohu anatomických os hlavy a ramen pomocí kamerového systému. 
Určete úhlové rychlosti a zrychlení vybraného segmentu těla, a popř. těla jako celku, 
kamerovým systémem. 

 
Změřte EOG pro horizontální pohyby očí (doleva-doprava) pro jedno oko i pro obě oči zároveň a EOG 
pro vertikální oční pohyby (jednoho oka). naměřené výsledky vzájemně porovnejte. 

 K záznamu a změření pohybu kloubu použijte program CMA Coach 6 a připojené moduly. 

 Naměřená data zpracujte v programu MS Excel. 

 Porovnejte velikosti amplitud i absolutní velikost naměřeného signálu. 

 Měření a výsledky uveďte do protokolu. 

Pomůcky 

 PC s nainstalovanými programy CMA Coach 6 a MS Excel 

 EMG modul (bílý) a ULAB modul 

 Proband 

 Snímací elektrody 

 

 



Postup vypracování úlohy 

 Připravte si a zapojteí EMG modul (bílý) a ULAB modul dle následujícího obrázku k měření 
očních pohybů.Pak připojí ULAB modul k PC. 

 

 Poté nalepte na probanda (studenta) snímací elektrody, jejichř umístění je znázorněno na 
následujícím obrázku 

 

 Následuje spuštění PC, obou modulů a programu CMA Coach 6. 

 



 Posloupnost spuštění programu CMA Coach 6 pro záznam a vyhodnocení pohybu očí 
v různých módech je na následujících obrázcích: 

 

   

 Spuštění nahrávání signálu z modulu ULAB. 

 



 Připojení EMG modulu k elektrodám na probandovi v konfiguraci pro snímání EOG 
horizontálního pohybu (doleva-doprava) obou očí. 

 

 Záznam aktivity. N hrávání dat trvá 20 sekund. 

 

 Zobrazení naměřených dat v grafu i v tabulce programem CMA Coach 6. 

 



 Export dat z programu CMA Coach 6 do textového souboru. 

 

 Stejný postup se zopakuje pro snímání v konfiguraci pro snímání EOG horizontálního pohybu 
(doleva-doprava) jednoho oka. Připojení elektrod azáznam s exportem dat je ukázáno na 
následujících obrázcích: 

 



 

 

 Stejný postup se zopakuje i v konfiguraci pro snímání EOG vertikálního pohybu (nahoru-dolu) 
jednoho oka. Připojení elektrod azáznam s exportem dat je ukázáno na následujících obrázcích: 

 



 

 



 Import dat do programu „MS Excel“ – postačuje „přetažení“ (sloupce oddělené 
„tabelátorem“). 

 

 

 Přepočet EOG signálů na porovnatelnou bázi – uvedeny rozdíly okamžité a průměrné 
hodnoty snímaného signálu (hodnota „rel. signal“) a výpočet průměrné hodnoty signálu pro 
porovnání absolutní úrovně snímaných signálů v jesnotlivých „modech“. 

 

 Graf porovnávající přepočtené EOG signály (pro porovnání velikosti odchylek v jednotlivých 
„modech“ měření). 
LP-2 = horizontálního pohybu (doleva-doprava) obou očí; 
LP-1 = horizontálního pohybu (doleva-doprava) jednoho oka; 



ND-1 = vertikálního pohybu (nahoru-dolu) jednoho oka. 
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