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1 Informacje podstawowe 

1.1 Imię i Nazwisko 

Robert Paweł Barański   

1.2 Posiadane dyplomy, stopnie naukowe  

10.2014 – 06.2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, 
studia podyplomowe dla pracowników naukowych „Menedżer Projektu 
Badawczo – Rozwojowego”  
data i miejsce: 13.06.2015, Chorzów 

10.2012 – 06.2013 Akademia Górniczo Hutnicza  im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział 
Humanistyczny Studium Doskonalenia Dydaktycznego  
data i miejsce: 10.03.2014, Kraków 

10.2002 – 09.2007 Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział 
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, 
studia doktoranckie  
uzyskany stopień: doktor nauk technicznych  
dziedzina: mechanika  
specjalność: wibroakustyka  
tytuł rozprawy doktorskiej: Falkowa funkcja przejścia w analizie drgań układu 
‘narzędzie ręczne – ręka operatora’ 
promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Batko  
data i miejsce: 30 stycznia 2008r., Kraków 

10.1997 – 07.2002 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki 
uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier 

kierunek: mechanika i budowa maszyn 
specjalność: wibroakustyka i inżynieria dźwięku 
tytuł pracy magisterskiej: Wykorzystanie procedur analizy falkowej  
w badaniach hałasu środowiskowego 
miejsce i data:26 lipca 2002, Kraków 

09.1992 – 06.1997 Technikum Mechaniczno – Elektryczne w Cieszynie 
profil: elektromechanika ogólna 
uzyskany dyplom: technik elektryk 

 

1.3 Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

10.2008 – nadal Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział 
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, 
adiunkt 

02.2007 – 09.2008 Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział 
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, 
asystent 

01.2005 – 12.2006 Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział 
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, 
specjalista naukowo – techniczny (1/2 etatu) 

10.2002 – 09.2007 Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział 
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, 
doktorant 
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1.4 Doświadczenie zawodowe 

03.2015 – 06.2015 EMSON-MAT Tomasz Ziętek, ul. Za Górą 5, 32-050 Skawina, 
umowa stażowa w ramach projektu: „Wiedza, praktyka, współpraca – klucz 
do sukcesu w biznesie”, zadanie stażysty: Palestezjometr – sterowanie, układy 
wykonawcze, oprogramowanie 

03.2014 – 08.2014 EMSON-MAT Tomasz Ziętek, ul. Za Górą 5, 32-050 Skawina, 
umowa stażowa w ramach projektu: „Wiedza, praktyka, współpraca – klucz 
do sukcesu w biznesie”, zadanie stażysty: Koncepcja budowy mechaniki 
palestezjometru 

12.2007 – 12.2010 Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział 
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 
kierownik ds. jakości w akredytowanym wzorcującym Laboratorium 
Wibroakustyki (nr akredytacji PCA: AP 022) 

10.2006 – 11.2007 Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział 
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,  
asystent w akredytowanym wzorcującym Laboratorium Wibroakustyki  
(nr akredytacji PCA: AP 022) 

03.2009 – 02.2011 Fundacja Partnerstwo dla Środowiska realizując zadania Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  
audytor techniczny – wykonywanie audytów technicznych 
(środowiskowych) 

    

2 Osiągnięcie stanowiące podstawę wszczęcia postępowania 

habilitacyjnego 

Osiągnięciem stanowiącym podstawę wszczęcia postępowania habilitacyjnego wynikającego  
z art. 16. ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. W Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.) 
jest monografia habilitacyjna pod tytułem: 

 
Estymacja siły zacisku w układzie ręka – narzędzie 

 
Udział procentowy autora: 100% 
 
R. Barański: Estymacja siły zacisku w układzie ręka – narzędzie, (Grip force estimation in hand – 

tool system), Kraków, Wydawnictwa AGH, 2017, 178s, (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo 
– Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, ISSN, 0867-6631), Bibliogr. 163-178, Streszcz., 
Summ.. – ISBN: 978-83-66016-65-1 

 
Recenzje wydawnicze: 
 dr hab. inż. Grzegorz Klekot, prof. nadzw. Politechniki Warszawskiej 
 dr hab. inż. Tadeusz Wszołek, prof. nadzw. Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie 
 
Indywidualnym osiągnięciem naukowym Autora jest wkład w rozwój wibroakustyki poprzez 

opracowanie nieinwazyjnej metody umożliwiającej estymację siły zacisku dłoni na narzędziu podczas 
pracy narzędziami ręcznymi na stanowiskach pracy. Jej pomiar w warunkach in situ (do tej pory nie 
realizowany) przyczyni się do poszerzenia bazy wiedzy na temat czynnika wpływającego na poziom 
transmisji drgań, a co za tym idzie dostarczy narzędzia, które może okazać się kluczowe w ocenie 
realnych skutków ich oddziaływań. Opracowana metoda opiera się na wykorzystaniu sygnałów 
elektromiograficznych (EMG) rejestrowanych w otoczeniu mięśni odpowiadających za realizację 
czynności zacisku dłoni. W szczególności opracowano metodologie pomiarową, własną 
instrumentalizację pomiarową. Wskazano metodę wyznaczania niepewności proponowanej metody  
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w szacowaniu siły zacisku, a na przykładowych badaniach pokazano jakich wartości niepewności należy 
oczekiwać. 

 

2.1 Waga i uzasadnienie podjęcia tematu 

W raporcie Komisji Unii Europejskiej Evaluation of the European Strategy 2007–2012 on health 

and safety at work1 dotyczącym strategii ochrony zdrowia oraz pracy wskazano, że 22,5% pracowników 
jest narażonych na pracę w środowisku wibracyjnym. W raporcie tym zaznaczono, iż pomimo rozwoju 
techniki oraz systemów zabezpieczeń, ilość ta jest zbliżona do wyników analiz wykonanych dla lat 
2005–2010. Z tego powodu w strategii na lata 2014-20202 kontynuowane będą działania prowadzone  
w latach wcześniejszych. Tak więc problem nadal istnieje a w ocenie czołowych instytucji 
międzynarodowych jest istotny. 

Bezpośrednim impulsem podjęcia tematu były wnioski z analizy zapisów normy  
PN-EN ISO 5349-1:20043, która jest wprost wskazywana w Dyrektywie 2002/44/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady4 jako dokument zawierający metodologię realizacji pomiarów jak i sposób 
obliczania ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne. Wymaganie zawarte  
w pkt. 4.3 (Kontakt ręki ze źródłem drgań) jest zobligowaniem do pomiarów sił kontaktu ręki  
z drgającym narzędziem. Wymaganie to brzmi: „Pomiary drgań powinny być wykonywane podczas 
stosowania reprezentatywnych sił kontaktu ręki z drgającym narzędziem […]. Między ręką a strefą 
zacisku powinny być mierzone siły i podawane ich wartości”. Powyższy zapis jest konsekwencją badań 
prowadzonych w wielu ośrodkach naukowych, które jednoznacznie dowodzą, iż istnieje wpływ sił 
wiążących układ ręka – narzędzie na poziom transmisji drgań z jednego podukładu do drugiego. 
Natomiast poziom transmisji w sposób bezsprzeczny jest powiązany z rzeczywistym oddziaływaniem 
drgań na zdrowie. 

Bazując na własnym doświadczeniu, analizie stosowanych rozwiązań technicznych oraz 
konsultacjach z badaczami innych ośrodków naukowych w obszarze pomiaru drgań oddziałujących na 
pracownika przez kończyny górne ugruntowano wniosek, że w chwili obecnej nie stosuje się, jak i nie 
są znane rozwiązania, które w sposób nieingerujący w rękojeść narzędzia, czy też w sposób 
niezaburzający transmisję drgań z narzędzia do pracownika, umożliwiały pomiar sił wiążących układ 
ręka – narzędzie. W związku z brakiem rozwiązania, wymaganie to traktowane jest jako martwy przepis, 
a praktyka nieuwzględniania pomiarów sił kontaktu ręki z narzędziem nie jest interpretowana jako 
uchybienie procedury pomiarowej. 

Jedną z istotniejszych konsekwencji stosowania norm jest konsekwentne gromadzenie spójnych 
danych w celu dalszego wnioskowania (w tym przypadku polepszania bezpieczeństwa pracy). Obecnie 
gromadzone dane nie uwzględniając informacji o siłach wiążących układ ręka – narzędzie należy więc 
uznać za niekompletne. Jest to niezmiernie istotna informacja w świetle badań doświadczalnych, które 
jednoznacznie wskazują na istotność sił kontaktu na rzeczywiste oddziaływanie drgań na organizm 
człowieka.  

Proponowane przez Autora rozwiązanie bazujące na wykorzystaniu sygnałów 
elektromiograficznych do estymacji siły zacisku ręki na rękojeści narzędzia pozwoli wypełnić obecnie 
istniejącą lukę. 

W ocenie Autora, główną zaletą proponowanej metody jest jej uniwersalność, gdyż nie wymaga 
wprowadzania żadnego elementu w obszarze ręka – narzędzie. Dzięki temu spełnia wszystkie kryteria 
normy PN-EN ISO 5349-1:2004. 

 
                                                   
1 European Commission, “Evaluation of the European Strategy 2007-2012 on health and safety at work,”, 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10016&langId=en, [Accessed: 30-Jul-2018], 2013 
2 European Commission, “EU Occupational Safety and Health (OSH) Strategic Framework 2014-2020.” 

[Online]. Available: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=151&langId=en. [Accessed: 30-Jul-2018]. 
3 PN-EN ISO 5349-1:2004 Drgania mechaniczne - Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania 

przenoszone przez kończyny górne - Część 1: Wymagania ogólne. 2004. 
4 Parlament Europejski, Dyrektywa 2002/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 

w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia 
pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnasta dyrektywa szczegółowa w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG), no. 10. 2002, pp. 235–241 



R. Barański: Załącznik 3a, Autoreferat 

6 
 

Badania nad szacowaniem siły na bazie sygnałów elektromiograficznych są dokumentowane od 
kilkudziesięciu lat. Niemniej jednak podejście w nich proponowane w głównej mierze ukierunkowane 
było na opracowanie uniwersalnej funkcji, pozwalającej na opis zależności siła – sygnał EMG dla całej 
populacji. W tym celu badania często bazowały na dużej próbie badanych osobników. W ocenie 
habilitanta podejście to jest błędne, gdyż pomimo identycznej z ilościowego punktu widzenia, budowy 
ciała (w rozumieniu ilości elementów układów szkieletowych i mięśniowych), zauważalne są znaczące 
różnice w ich geometrii czy budowie (np. różna ilość włókien wolnokurczliwych i szybkokurczliwych 
dla tych samych mięśni u różnych osobników). Już ten fakt powoduje, iż mamy do czynienia tak 
naprawdę z indywidualnymi systemami. Co więcej, jak wykazały badania, szereg czynników 
psychofizycznych wpływa na zamiany układu w czasie, komplikując zagadnienie. Dlatego też, w ocenie 
habilitanta, konieczna jest każdorazowa kalibracja funkcji przejścia pod rozpatrywany system 
(osobnika). Zysk w postaci metody kalibrowanej pod danego osobnika powoduje, iż może być ona 
traktowana jako uniwersalna.  

 
W prezentowanym osiągnięciu naukowym przedstawiono możliwość konkretnego zastosowania 

estymacji siły (tu do zacisku ręki na drgającym narzędziu). W tym celu prowadzone badania 
ukierunkowane były wyłącznie na to zagadnienie, analizując wyłącznie grupę mięśni odpowiadających 
za realizację zadania jakim jest zacisk. Niemniej jednak, w ocenie habilitanta nic nie stoi na 
przeszkodzie w wykorzystaniu metody w przypadku szacowania siły dla innych grup mięśniowych czy 
pojedynczych mięśni. Ze względu na badania prowadzone wyłącznie dla zacisku, w obecnej postaci 
naturalnym środowiskiem jej zastosowania są ruchy izolowane, a więc te w których zaangażowany jest 
jeden staw (rekrutacja jednego mięśnia lub jednej grupy mięśniowej). Poszerza to znacząco możliwości 
jej użyteczności o inne obszary z zakresu ochrony pracowników na miejscu pracy czy ergonomii. 

Wydaje się również, iż proponowana metoda może znaleźć zastosowanie w diagnostyce sportowej 
czy rehabilitacyjnej jako narzędzie wspomagające ocenę stanu mięśni. Obecnie szerokie zastosowanie 
znalazł parametr MVC (Maximum Voluntary Contraction), wyrażany w procentach (przyjmując 
wartości teoretycznie w zakresie 0 – 100%). Metoda ta wymaga wykonania maksymalnego skurczu 
badanego mięśnia, celem ustalenia poziomu odniesienia dla dalszych badań. Zależy więc wprost od 
motywacji osoby badanej lub zdolności zastosowania się do polecenia personelu (osoby 
niepełnosprawne). Jego niewłaściwe wykonanie niejednokrotnie doprowadza do sytuacji, gdy wynik 
badań jest niemiarodajny np. osiągając wartości większe niż 100%. Zastosowanie proponowanej metody 
nie posiada powyższego ograniczenia. 

Wykorzystanie parametru MVC, jakkolwiek często uzasadnione, nie pozwala również na 
porównywanie w sposób bezwzględny sił realizowanych przez różnych osobników czy też zmian sił na 
przestrzeni dni czy miesięcy. Metoda estymacji siły również w tym przypadku dostarczyłaby narzędzia, 
które w przyszłości może posłużyć jako punkt odniesienia dla porównań pomiędzy jego stanami np. na 
przestrzeni dni.  

 
Reasumując, omawiane osiągnięcie w postaci metodyki umożliwiającej estymacje siły może 

przyczynić się do: 
 spełnienia kolejnego kryterium pomiarowego, niezbędnego do oceny dawki drgań 

oddziałujących przez kończyny górne (PN-EN ISO 5349-1), 
 uzupełnienie bazy wiedzy na temat drgań i relacji wiążących rękę i narzędzie,  

a w konsekwencji możliwość przeprowadzenia dokładniejszych analiz przypadków, dla których 
informacje o ekspozycji na drgania oraz wywiad środowiskowy nie umożliwiały poprawnej 
identyfikacji stopnia narażenia, 

 rozwój innych obszarów, gdzie pomiar sił z wykorzystaniem zewnętrznego instrumentarium 
pomiarowego jest niemożliwy z uwagi np. na zakłócenie badanego procesu. 

 

2.2 Cel i zakres opracowania 

Pomiary siły z wykorzystaniem znanych rozwiązań technicznych jest obszarem dobrze poznanym, 
a wykorzystywane przetworniki siły umożliwiają realizację pomiarów w sposób bardzo dokładny,  
a przede wszystkim stabilny. W przypadku wykorzystywania sygnałów elektromiograficznych w celu 
określania siły realizowanej przez mięsień lub grupę mięśni uzyskuje się sygnał, którego poziom jest 
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proporcjonalny do intensywności skurczu. Jednakże szereg badań (własnych jak i prowadzonych  
w innych ośrodkach) wskazuje na istnienie szeregu bardzo trudno mierzalnych czynników, które mogą 
mieć wpływ na uzyskiwane poziomy napięć sygnałów EMG. Poza oczywistymi, jak wpływ budowy 
mięśnia, jego geometria, stopień wytrenowania dochodzą bardzo trudno mierzalne czynniki 
psychofizyczne jak zmęczenie, koncentracja, motywacja. Dlatego też, pomimo ponad 100 letniej historii 
od momentu odkrycia bioelektryczności nadal nie udało się opracować jednolitego modelu, opisującego 
zależność pomiędzy poziomem skurczu mięśnia, a odpowiadającym mu sygnałem elektrycznym.  

Celem pracy jest prezentacja innego podejścia, opierającego się na personalizacji doboru 
parametrów funkcji przejścia siła – sygnał EMG. Wynika ono z założenia, iż skoro człowiek jest 
obiektem o identycznej budowie, lecz jednocześnie indywidualnym w obrębie wartości parametrów 
fizycznych go opisujących, to możliwym jest opracowanie spójnej metodologii wyznaczania wartości 
tychże parametrów w celu dostrajania modelu dla konkretnej osoby.  

W pracy zaprezentowano przebieg badań, prowadzone analizy oraz uzyskane wyniki. Z uwagi na 
złożoność zagadnienia, jak i konkretną potrzebę jego zastosowania w obszarze oddziaływań drgań na 
człowieka, badania zostały ukierunkowane wyłącznie na estymację siły podczas realizacji zacisku dłoni 
na rękojeści.  

Praca prezentuje zarówno zakres badań nad użytecznością sygnałów EMG w estymacji siły, jak  
i spersonalizowaną instrumentalizację pomiarową. Z uwagi na bardzo wysokie koszty układów 
kondycjonujących sygnały EMG opracowano własny układ elektroniczny, który umożliwiał pomiary  
z wykorzystaniem uniwersalnych kart pomiarowych. W tym celu opracowano układy elektroniczne 
odpowiedzialne za odpowiednie dopasowanie poziomu sygnału do stosowanych przetworników kart 
pomiarowych, jak i jego filtrację zgodnie z obowiązującymi standardami SENIAM5. 

 
Główne elementy pracy w obszarze opracowania proponowanego podejścia to prezentacja 

wrażliwych elementów, które w sposób znaczący wpływają na zasadność jej stosowania. 
Przeprowadzono więc i zaprezentowano analizy takich czynników jak: 

 dobór optymalnego miejsca mocowania elektrod, 
 dobór najkorzystniejszych estymatorów do reprezentacji sygnałów EMG (z uwagi na niską 

użyteczność nieprzetworzonych sygnałów EMG), 
 doboru modelu regresji w celu określenia zależności łączącej siłę zacisku  oraz sygnał 

elektromiograficzny, 
 wpływu drgań na sygnał EMG. 

Praca prezentuje również wyniki badań nad określeniem charakteru i kierunku zmian sygnału EMG 
na przestrzeni godzin. Doświadczenie jak i publikacje wskazują na zmianę poziomów rejestrowanych 
napięć sygnałów elektromiograficznych pod wpływem czynników zewnętrznych. Dlatego istniała 
konieczność przeprowadzenia badań nad wyznaczeniem okresu, dla którego stosowanie dobranych 
współczynników funkcji przejścia byłoby uzasadnione.  

 
Praca zawiera również wyniki pomiarów i analiz mających na celu wyznaczenie dokładności 

metody. W jednym z rozdziałów zaprezentowano przykładowe wyniki uzyskane podczas badań 
zrealizowanych dla kilku osób. Dzięki temu możliwe było wskazanie przykładowo uzyskanych 
niepewności proponowanej metody. Zagadnienie to jest o tyle istotne, że doświadczenie Autora 
wskazuje, że w przypadku analizy sygnałów EMG, nie należy oczekiwać powtarzalności jak  
i stabilności uzyskiwanych wyników na poziomie znanym z rozwiązań technicznych. Dlatego też 
element ten w ocenie autora jest niezbędny. 

 

2.3 Przeprowadzone prace, badania i analizy 

Zagadnienie estymacji siły z wykorzystaniem sygnałów EMG zahacza o wiedzę z zakresu anatomii 
człowieka, procesów biologicznych oraz analizy sygnałów. Dlatego też dobre poznanie wszystkich 
powyższych zakresów ma olbrzymie znaczenie i wpływ na wybór optymalnych rozwiązań. W ocenie 

                                                   
5 Surface ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment of Muscles,  
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autora kluczowym elementem było dobre zaplanowanie doświadczeń oraz dobór kolejności 
analizowanych zagadnień.  

Sygnały elektromiograficzne generowane są w skutek procesów chemicznych zachodzących  
w mięśniach pod wpływem bodźców sterujących, wysyłanych przez motoneurony (a sterowanych 
centralnym układem nerwowym). Dlatego kluczowym elementem było poznanie podstaw anatomii 
człowieka pod kątem realizacji interesujących Autora czynności – badania sił wiążących układ  
ręka – narzędzie. W literaturze istnieje główny podział siły wiążącej na siłę zacisku i siłę nacisku.  
W większości przypadków mamy do czynienia z ich kombinacją. Istnieje jednak szereg prac,  
które wskazują, iż to siła zacisku jest tą, która w większym stopniu odpowiada za poziom transmisji 
drgań z narzędzia do ręki. Był to jeden z argumentów za wyborem właśnie tego rodzaju siły jak główny 
temat opracowywanego zagadnienia. 

 Przeprowadzona analiza anatomiczna układu mięśniowego człowieka pozwoliła wyselekcjonować 
zaangażowane grupy mięśniowe w realizację poszczególnych zadań. W przypadku sił nacisku sytuacja 
okazała się bardzo złożona. Do jej realizacji wykorzystywane są grupy mięśniowe ulokowane na 
kończynach górnych, dolnych oraz tułowiu. Podejmując więc próbę estymacji siły z użyciem sygnałów 
EMG, należałoby rejestrować zachowania zaangażowanych w tę czynność grup mięśniowych.  
W przypadku siły zacisku, analiza realizacji tej czynności przez człowieka wykazała, że wszystkie 
angażowane do tego celu mięśnie znajdują się w obrębie kończyny górnej, a precyzyjniej przedramienia.  

Biorąc pod uwagę oba powyższe czynniki (wpływ na transmisję drgań oraz budowę anatomiczną), 
uznano, iż proponowana metoda jak i opracowanie instrumentalizacji pomiarowej jest w pełni 
uzasadnione oraz możliwe do przeprowadzenia. 

 
W przypadku elektromiografii popularne są dwie techniki pomiarowe: elektromiografia igłowa oraz 

elektromiografia powierzchniowa. Każda z nich znalazła zastosowanie w innych obszarach, 
charakteryzując się możliwościami, które wzajemnie się uzupełniają. Dla przykładu elektromiografia 
igłowa pozwala precyzyjnie określać miejscowe zaburzenia pracy układu mięśniowego  
czy nerwowego, co z wykorzystaniem elektromiografii powierzchniowej jest niemożliwe. Z kolei 
niewątpliwą zaletą elektromiografii powierzchniowej jest to, iż rejestrowane sygnały są funkcją wielu 
angażowanych jednostek motorycznych w pewien sposób uśredniając procesy zachodzące  
w aktywowanych mięśniach. Dzięki temu jednocześnie uzyskujemy informację z większego obszaru, 
co w wielu przypadkach jest podejściem wystarczającym lub wręcz pożądanym. Kolejną zaletą 
elektromiografii powierzchniowej jest jej nieinwazyjność. Mocowanie elektrod wykorzystujących 
plastry samoprzylepne wymaga jedynie odpowiedniego przygotowania naskórka. Nie dochodzi więc do 
naruszenia tkanki (jak ma to miejsce w przypadku elektromiografii igłowej) a więc możliwe jest 
prowadzenie badań przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego. Właśnie te argumenty 
spowodowały, iż prezentowana metoda opiera się wyłącznie na wykorzystaniu techniki w postaci 
elektromiografii powierzchniowej.  

Badania prowadzono dla sił z zakresu 25 N – 100 N. Wybór ten podyktowany był danymi „Atlasu 
miar człowieka: Dane do projektowania i oceny ergonomicznej” (wyd. CIOP), gdzie jako zalecane 
wartości sił pracy ręcznej w obszarze zawodowym po uwzględnieniu warunków pracy osiągają wartości 
poniżej 100 N. 

Szereg badań dowiodło, że istnieje silny wpływ rozmiaru rękojeści na wartości sił zacisku.  
W prowadzonych pracach świadomie elementu tego nie uwzględniano zakładając, że kalibracja 
powinna odbywać się z wykorzystaniem rękojeści kalibracyjnej o wymiarach zgodnych z rękojeścią 
narzędzia drgającego dla którego estymacja sił będzie realizowana. W dobie drukarek 3D nie stanowi 
problemu wcześniejsze przygotowanie zaplecza w postaci rękojeści o dowolnych wymiarach. 
Zważywszy na fakt, że geometria rękojeści podczas prac nie ulega zmianom pozwala założyć, iż takie 
rozwiązanie będzie wystarczające.  

W literaturze związanej z wykorzystaniem sygnałów EMG bardzo często można spotkać podejście 
opierające się na wykorzystaniu do badań eksperymentalnych jak największej liczby osobników. 
Uzyskiwane w ten sposób wyniki mogą prowadzić do błędnych wniosków z uwagi na obciążenia danych 
pomiarowych wpływem niemierzalnych własności osobniczych. Zgodnie z opisanymi wcześniej 
rozważaniami, zastosowano inne podejście. Założono, że badania zostaną prowadzone dla mniejszej 
liczby osób, jednak ilość przeprowadzonych serii pomiarowych zostanie znacznie zwiększona. Analizy 
będą prowadzone niezależnie wyłącznie dla jednej osoby, a następnie uzyskane wyniki będą 
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porównywane z wynikami uzyskanymi dla pozostałych osób. Dodatkowo, jako weryfikację 
otrzymanych wniosków zostaną przeprowadzone kontrolne pomiary dla kilku osób. Będą one 
wykorzystane do sprawdzenia zbieżności wcześniej uzyskanych wyników (z wielu serii) z wynikami 
kontrolnymi. Zabieg ten z założenia miał na celu eliminację wpływu cech osobniczych. Jak wykazały 
dalsze badania, poczynione założenia okazały się słuszne, gdyż w zdecydowanej większości 
przypadków badania kontrolne potwierdziły wcześniej uzyskane wnioski. 

 
Miejsce mocowania elektrod 

W przypadku pomiarów sygnałów elektromiograficznych niezwykle istotnym elementem jest dobór 
miejsca mocowania elektrod odpowiedzialnych za rejestrację aktywności mięśniowej. Analiza 
publikacji, instrukcji uznanych komercyjnych systemów pomiarowych oraz wytycznych organizacji 
zajmujących się tematyką elektromiografii pozwoliła na wytypowanie miejsc pomiarowych, będących 
punktem wyjścia w doborze najkorzystniejszego miejsca pomiarowego. Pierwsze z prowadzonych 
badań przeprowadzono na wytypowanych trzech miejscach pomiarowych: 

 mięsień zginacz promieniowy nadgarstka (m. flexor carpi radialis),  
 mięsień ramienno-promieniowy (m. brahioradialis),  
 mięsień zginacz łokciowy nadgarstka (m. flexor carpi ulnaris). 

Badania wpływu pozycji ciała (siedząca, stojąca) oraz pozycji kończyny (anatomiczna, zewnętrzna) 
wykazały brak istotnych statystycznie różnic w uzyskiwanych poziomach uzyskiwanych EMG dla 
badanych pozycji. Natomiast badania nad wpływem miejsca mocowania elektrod na poziom sygnału 
wykazały istotną statystycznie różnicę wskazując, iż najkorzystniejszym rozwiązaniem z uwagi na 
najwyższe odnotowane poziomy sygnału jest mięsień ramienno-promieniowy. Mięsień ten nie jest 
wprost odpowiedzialny za zacisk, jednak leży w sąsiedztwie najsilniejszego mięśnia zginacza 
powierzchownego palców (m. flexor digitorum superficialis) odpowiadającego za zginanie palców. Stąd 
też mógł on wpływać na uzyskane wyniki.  

Dalszą analizę anatomiczną ukierunkowano na określenie miejsca, które umożliwiłoby pomiar 
aktywności mięśnia zginacza powierzchownego palców metodą powierzchniową. Wytypowano miejsce 
w 1/3 dystalnej przedramienia, pomiędzy ścięgnem mięśnia dłoniowego długiego (m. palmaris longus) 
oraz ścięgnem mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka (m. flexor carpi ulnaris). Obszar ten jest 
jedynym, w którym mięsień zginacz powierzchowny palców nie jest przysłonięty innymi mięśniami. 
Przeprowadzone badania wykazały, iż to właśnie ostatnie z wytypowanych miejsc charakteryzuje się 
najwyższymi amplitudami sygnałów, natomiast dalsze prace pokazały dodatkowo, iż wykorzystanie 
sygnałów z niego pochodzących charakteryzuje najwyższa stabilność.  

 
Dobór estymatora 
Wykorzystanie sygnału EMG w postaci nieprzetworzonej, a więc sygnału napięciowego 

zarejestrowanego bezpośrednio z mięśnia, okazuje się nieprzydatne. Dlatego też stosowane są techniki 
przetwarzania sygnałów, które bazując na różnym podejściu starają się z niego wydobyć informacje 
użyteczne. Spośród wielu stosowanych estymatorów do testów wytypowano kilka spotykanych w wielu 
pracach, jednocześnie reprezentujących różne podejścia. Wybrano dziesięć estymatorów, które można 
podzielić na dwie główne grupy: 

 estymatory dziedziny czasu, 
 estymatory dziedziny częstotliwości. 

Były to: wartość średnia (modułu) (mean), wartość średniokwadratowa (rms), entropia liczona  
z wykorzystaniem metody Shannona (S), energia (E), postać analityczna transformaty Hilberta (HAM), 
środkowa wartość częstotliwości (MDF), średnia wartość z częstotliwości (MNF), liczba przejść przez 
zero (ZC), zmiana kierunku przebiegu funkcji (TPS) oraz częstotliwość chwilowa transformaty Hilberta 
(HIF). 

Metodologia eksperymentu, opierał się na zacisku dłoni ze znaną zadaną siłą oraz utrzymaniu siły 
zacisku z dokładnością nie przekraczającą ± 5% wartości zadanej. Założono, iż skoro bodziec w postaci 
siły zacisku nie ulega znacznym zmianom, to również wyjście układu w postaci wartości estymatora 
powinno charakteryzować się niewielkimi zmianami. Jako miarę zmian sygnału przyjęto procentowy 
współczynnik zmienności (Vx). Jego wartość dla sygnału siły zacisku w żadnym z przypadków nie 
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przekroczyła wartości 1,3 %. Uznano więc, że podczas eksperymentu uzyskano bardzo dużą stabilność 
zacisku, nie mogącą wpływać w sposób istotny na wyniki badań. 

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że parametr określający zmiany sygnału (procentowy 
współczynnik zmienności) był bardzo silnie zależny od użytego estymatora. Najkorzystniejszymi 
estymatorami okazały się E (energia) oraz TPS (zmiana kierunku przebiegu funkcji). Warte podkreślenia 
jest fakt, iż o ile uzyskane wartości Vx dla każdej z osób były różne, to dla nich wszystkich właśnie 
estymatory E oraz TPS przyjmowały wartości najmniejsze (przyjmując wartości nie większe niż 6.65 
%). Zbieżność ta nie jest kwestią oczywistą w przypadku analiz sygnałów bioelektrycznych, jednak 
potwierdza słuszność założenia o prowadzeniu badań na większej liczbie serii oraz korzystaniu z grupy 
kontrolnej do weryfikacji wyników. 

 
Modele regresji 
Jednym z wstępnych założeń idei opracowania funkcji przejścia pomiędzy siłą a sygnałem EMG 

była szybkość działania metody doboru funkcji jak i jej parametrów w związku z perspektywą jej 
implementacji w układach programowalnych (np. mikrokontrolerach). Dlatego też postawiono na 
wykorzystanie funkcji regresji jednej zmiennej. Na bazie przeprowadzonego rozpoznania 
literaturowego wybrano pięć najczęściej wykorzystywanych funkcji:  

 liniową, 
 wykładniczą, 
 potęgową, 
 logarytmiczną, 
 wielomianową drugiego stopnia. 

Miarą wykorzystaną do oceny stopnia dopasowania krzywej do danych pomiarowych był 
współczynnik determinacji (R2). Na bazie kilkuset pomiarów (kilka tysięcy zacisków) zbadano wpływ 
na wartości R2 takich elementów jak: osoba, miejsce mocowania elektrody, zastosowany estymator 
(pomimo wcześniejszego wytypowania estymatorów E oraz TPS badania przeprowadzono dla 
wszystkich wcześniej przedstawionych estymatorów). Pomiary realizowano dla czterech sił. 

Przeprowadzone analizy pozwoliły na wydzielenie dwóch grup estymatorów dla których bez 
względu na zastosowaną funkcję uzyskiwano zbliżone wyniki R2. Grupa I to estymatory: rms, mean, S, 
E, HAM. Są to estymatory z grupy dziedziny czasu, które odzwierciedlają energię sygnału. Uzyskane 
wartości R2 dla tej grupy osiągał średnio wartości na poziomie 0.9 (nie mniejsze niż 0.7). Druga grupa 
to estymatory: ZC, TPS, MDF, MNF oraz HIF, a więc te związaną z informacjami o częstotliwościach 
reprezentowanych przez sygnał. Dla nich współczynnik R2 przyjmował wartości z zakresu 0.1 – 0.8, 
średnio osiągając wartość nie większą niż 0.4. Dlatego uznano, że estymatory z grupy drugiej nie 
powinny być brane pod uwagę w przypadku dalszych badań. 

Uzyskany podział estymatorów na dwie grupy potwierdza ogólną tendencję zauważalną  
w wynikach publikacji innych autorów, które wskazują na przydatność wykorzystania estymatorów 
energii do określania poziomu skurczu mięśni. Z kolei estymatory niosące informacje o częstotliwości 
znalazły zastosowanie przy ocenie np. zmęczenia mięśni. 

Ze statystycznego punktu widzenia ważnym jest, że w przypadku estymatorów grupy pierwszej, 
różnice w uzyskanych rozkładach wartości współczynnika R2 dla badanych funkcji nie były istotne 
statystycznie. Nie należy więc ich traktować bezkrytycznie, a jedynie mogą stanowić wskazówkę przy 
wyborze funkcji. Niemniej jednak najkorzystniejszą funkcją opisującą zależność łączącą estymator oraz 
wartość siły zacisku okazała się funkcja wielomianowa drugiego stopnia. Współczynniki determinacji 
(R2) w jej przypadku każdorazowo przyjmował najwyższe średnie wartości w porównaniu z wynikami 
uzyskiwanymi przy wykorzystaniu innych funkcji (warto przypomnieć, że analizy wykonywano  
z podziałem na osoby oraz miejsce mocowania elektrod). Druga w kolejności okazała się funkcja 
potęgowa. Ona również w zdecydowanej większości przypadków plasowała się na drugim miejscu.  

 
Wpływ drgań na sygnały EMG 

Biorąc pod uwagę inspirację do podjęcia prac nad metodą estymacji siły zacisku, dedykowanym 
otoczeniem jej zastosowania jest środowisko wibracyjne. Z tego punktu widzenia zagadnienie wpływu 
drgań na poziomy rejestrowanych sygnałów EMG wydaje się kluczowym elementem.  
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Problematyka drgań i sygnałów EMG nie jest tematem popularnym. Badania literaturowe nad tym 
zagadnieniem wykazały, iż poza pojedynczymi przypadkami, badania bardzo rzadko są kierunkowane 
na oddziaływanie drgań na kończyny górne w sposób powiązany z oceną dawki drgań oddziałujących 
na człowieka. W większości przypadków wymuszeniom poddawane są miejsca znajdujące się  
w bezpośrednich okolicach mocowania elektrod, co w rozpatrywanym przypadku zastosowania nie ma 
miejsca. Dlatego też istniała konieczność wykonania badań nad ich wpływem na sygnał EMG  
w przypadku oddziaływania na kończynę górną w sposób, jaki ma to miejsce podczas pracy narzędziami 
ręcznymi (np. ubijakiem wibracyjnym). 

Badania zostały przeprowadzone dla dwóch wybranych arbitralnie sił zacisku (25N oraz 75 N) oraz 
zdefiniowanych amplitud przyspieszeń i częstotliwości drgań. Badane amplitudy przyspieszeń to 
drgania o amplitudzie 0 m/s2 (brak drgań), 2.8 m/s2 oraz 11.2 m/s2. Decyzja o konieczności pomiaru dla 
wymuszenia 0 m/s2 w sekwencji pomiarowej była podyktowana koniecznością określenia punktu 
odniesienia (brak drgań wydawał się naturalną decyzją). Ponadto, bazując na doświadczeniach nabytych 
podczas badania stabilności sygnałów EMG zdecydowano, że sekwencja pomiarowa powinna 
każdorazowo zawierać również pomiar 0 m/s2 (brak drgań). Wartości przyspieszenia drgań zostały 
ustalone, uwzględniając obowiązujące maksymalne dopuszczalne wartości na bazie Rozporządzenia 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1286) dla 8-godzinnego (2.8 m/s2) oraz 
30-minutowego (11.2 m/s2) czasu pracy. Dla powyższych amplitud częstotliwość generowanych 
sygnałów ustalono na 31.5 Hz, 125 Hz, 500 Hz oraz 1000 Hz. Ich dobór był podyktowany wymaganiami 
obowiązującej normy PN-EN ISO 5349-1:2004, według której zakres częstotliwości 8–1000 Hz pasm 
oktawowych jest najmniej korzystny w odniesieniu do oddziaływania drgań na organizm człowieka. 
Częstotliwości dobrano więc tak, by reprezentowały całe sugerowane przez normę pasmo. Sygnał EMG 
rejestrowano równolegle w dwóch miejscach mocowania elektrod. 

Analizy przeprowadzono w celu odpowiedzi na pytania: czy poziom przyspieszeń oraz 
częstotliwość drgań działających na kończynę górną w sposób istotny wpływa na wielkość 
rejestrowanego sygnału EMG. Z wykorzystaniem jednoosiowego wzbudnika drgań badania 
przeprowadzono niezależnie dla trzech kierunków oddziaływania drgań przyjętych zgodnie  
z wytycznymi normy PN-EN ISO 5349-1:2004. 

Metodologia opierała się na wykonaniu testów sprawdzających istotność różnic pomiędzy zbiorami 
danych uzyskanymi dla konkretnego estymatora, a zarejestrowanych w warunkach działania drgań  
o różnej amplitudzie przyspieszenia oraz częstotliwości. W ten sposób uzyskane zbiory były 
analizowane z uwzględnieniem ogólnego podziału na kierunek wymuszenia, pozycje elektrody oraz siłę 
zacisku. Przeprowadzone testy wpływu drgań na wartości estymatorów zostały przeprowadzone dla 
wszystkich wcześniej prezentowanych estymatorów (pomimo wcześniejszego wykazania braku 
użyteczności części z nich). Dodatkowym celem było sprawdzenie, czy potencjalnie istniejący wpływ 
drgań będzie jednakowy dla wszystkich badanych estymatorów.  

Prezentowane poniżej wyniki dotyczą wszystkich trzech kierunków działania drgań, gdyż nie 
odnotowano znacznych różnic pomiędzy wynikami dla poszczególnych kierunków. Wyniki testów 
statystycznych prezentowały się następująco: 

 Wpływu poziomu amplitudy przyspieszenia drgań  - dla 60% przypadków nie było podstaw do 
odrzucenia hipotezy zerowej, że zbiory reprezentujące wyniki poziomów pochodzą z tej jednej 
populacji. W pozostałych 40% przypadków wykazano, że przynajmniej dla jednej  
z badanych par zbiorów, różnica była istotna statystycznie. Co istotne, nie odnotowano 
przypadku, by różnica ta zachodziła pomiędzy wszystkimi parami.  

 Wpływ częstotliwości drgań – dla 34% przypadków nie było podstaw do odrzucenia hipotezy 
zerowej, że zbiory reprezentujące wyniki poziomów pochodzą z tej jednej populacji. Natomiast 
w 66% przypadków różnice były istotne statystycznie dla przynajmniej jednej z badanych par 
zbiorów. Jednakże i tu nie odnotowano przypadku, by różnica zachodziła pomiędzy wszystkimi 
badanymi parami. 

Należy podkreślić, że szczegółowa analiza przypadków dla których przynajmniej dla jednej  
z badanych par zbiorów, różnica była istotna statystycznie, nie wykryto podobieństwa w uzyskiwanych 
wynikach wskazującego by np. różnica występowała zawsze dla konkretnej pary amplitud czy 
częstotliwości drgań.  
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Z uwagi na brak jednoznacznego dowodu sformułowano wniosek, że drgania nie wpływają  
w sposób istotny na poziom sygnałów EMG. 

 
Stabilność sygnału EMG (godziny, dni) 

Biorąc pod uwagę poczynione założenia o konieczności personalizacji funkcji przejścia ‘siła 
zacisku – sygnał EMG’, należało rozwiązać jeszcze jedną kwestię – z jaką częstotliwością 
personalizować współczynniki funkcji. Analiza literatury wskazuje, że na zmiany sygnału 
elektromiograficznego wpływa szereg czynników psychofizycznych. W sposób pośredni może również 
wpływać otoczenie (np. poprzez zmianę temperatury czy wilgotności). Również zużywanie się elektrod 
pomiarowych podczas wielogodzinnego użytkowania może wpływać na uzyskiwane wyniki. Z kolei 
ich wymiana z pewnością będzie miała wpływ na poziom sygnału EMG np. z uwagi na zmianę 
oporności kontaktu pomiędzy skórą a elektrodą.  

Dlatego też zrealizowano eksperyment, który polegał na wykonaniu jedenastu serii pomiarowych. 
Podczas jednego dnia realizowano dwie serie, z których pierwsza odbywała się rano, a druga późnym 
popołudniem. Elektrody były wymieniane zawsze rano przed pierwszą serią. Pomiary zrealizowano dla 
czterech wybranych sił zacisku. 

Jednym z celów było zbadanie zmian rozkładów estymatorów w poszczególnych seriach 
pomiarowych. Przeprowadzone testy statystyczne pozwoliły na stwierdzenie, że istnieją statystycznie 
istotne różnice pomiędzy wszystkimi jedenastoma zbiorami uzyskanymi w poszczególnych seriach 
pomiarowych. Bardziej szczegółowe analizy koncentrujące się na krótszych występujących po sobie 
seriach również nie pozwoliły na sformułowanie spójnych dla wszystkich czterech badanych sił 
wniosków. Dlatego też założono, że kilkugodzinny odstęp czasu jest na tyle duży, że nieuzasadnione 
jest wykorzystanie wcześniej spersonalizowanej funkcji przejścia. Należy ponownie ją wyznaczyć. 

Zmiany sygnałów EMG w czasie były elementem prawie pewnym. Jednak kolejnym interesującym 
pytaniem było, czy zachowane zostają proporcje pomiędzy poziomami reprezentującymi poszczególne 
siły. Innymi słowy, czy zmiany poziomów estymatorów dla siły 50 N będą skorelowane ze zmianami 
poziomu estymatorów dla siły 75 N. W tym celu wykorzystano korelację rang Spearmana posiadających 
tę właściwość, iż umożliwia badanie zależności nieliniowych. Wyznaczone współczynniki  
w większości przypadków okazały się statystycznie nieistotne. Ponadto średnie z obliczonych 
współczynników korelacji nie przekraczały wartości 0.5.  

Podsumowując stwierdzono, że zmianom podlegają zarówno poziomy sygnałów EMG,  
jak i proporcje pomiędzy wartościami uzyskiwanymi dla poszczególnych sił zacisku.  

Kolejnym celem było sprawdzenie zmian współczynników funkcji opisującej zależność ‘siła 
zacisku – sygnał EMG’. Dla każdej z serii pomiarowych wyznaczono współczynniki wielomianu 
drugiego stopnia opisującego tę zależność. Procentowy współczynnik zmienności wyznaczony 
niezależnie dla poszczególnych współczynników wielomianu wykazał ich bardzo duże zmiany 
sięgające kilkaset procent. Potwierdza to wcześniejsze analizy o silnych zmianach poziomów sygnału 
jak i proporcjach pomiędzy siłami. Zaobserwowano jednak własność objawiającą się występowaniem 
bardzo silnej korelacji (> 0.79) pomiędzy współczynnikami a oraz c wielomianu (��� + �� + �). 
Świadczy to o podobieństwie pomiędzy uzyskiwanymi funkcjami. 

 
Dokładność metody 

W przypadku opracowywania systemów czy metod pomiarowych, jednym z kluczowych 
elementów jest wyznaczenie ich dokładności. Uzyskane wyniki uznaje się za miarodajny instrument  
w ocenie ich użyteczności, a biorąc pod uwagę ich techniczną realizację, pozwala na ocenę zdatności 
do użytkowania w danym środowisku pracy. 

W przypadku prezentowanego podejścia do szacowania siły zacisku jednym z głównych założeń 
jest każdorazowa personalizacja współczynników funkcji przejścia pod osobę, dla której to szacowanie 
będzie realizowane. Dlatego też nie ma uzasadnienia do wykorzystania klasycznego podejścia w postaci 
wyznaczenia jednej wartości odzwierciedlającej możliwości metrologiczne metody. Należy zdawać 
sobie sprawę z bardzo silnego wpływu głównego elementu metody – człowieka. Niemniej, w celu 
oszacowania ram jej dokładności zrealizowano pomiary, gdzie dla pięciu osób po procesie 
personalizacji funkcji przejścia wykonano pomiary testowe celem wyznaczenia niepewności 
pomiarowej. Jako miarę dokładności wykorzystano niepewność graniczną (jako podejście zgodne  
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z obowiązującymi standardami) oraz odchylenie średniokwadratowe (będące miarą odzwierciedlającą 
w sposób uśredniony charakter dokładności metody dla całego badanego zakresu pomiarowego). 

Do obliczeń wykorzystano funkcję wielomianową drugiego stopnia z argumentami w postaci 
estymatorów: energia (E), ilość zmian na sekundę (TPS) oraz wartości średniej (moduł) (mean)  
i wartości średniokwadratowej (rms) (jako najczęściej spotykanych w literaturze). Dla jednej z osób 
kilkunastokrotnie (w różnych dniach) wykonano kalibrację układu w celu personalizacji funkcji ‘siła 
zacisku – sygnał EMG’. Rozrzuty uzyskanych wartości w przypadku wykorzystania estymatorów E, 
rms oraz mean osiągały zbliżone wartości, a przeprowadzone testy nie wykazały istotnej statystycznie 
różnicy pomiędzy nimi. Natomiast wyniki uzyskane dla estymatora TPS okazały się znacząco,  
oraz w sposób istotny statystycznie wyższe. Potwierdziło to wnioski wcześniejszych badań o braku 
użyteczności stosowania estymatora TPS jako argumentu funkcji wielomianowej drugiego stopnia. 

Po uwzględnieniu badanych przypadków oraz w świetle wyników wcześniejszych badań 
zdecydowano, że estymator E najlepiej rokuje jako reprezentant sygnału EMG. Wprawdzie uzyskana 
wartość średnia estymatora E dla badanych osób była wyższa o około 0.5 N od estymatorów rms oraz 
mean, jednakże charakteryzowała się mniejszą zmiennością, co pozwala założyć, że jej wahania 
okresowo nie wpłyną na niepotrzebne zawyżenie niepewności metody. 

Przeprowadzone analizy budżetu niepewności pozwoliły obliczyć, iż niepewność wynikająca  
ze zmian sygnałów sEMG stanowi ponad 99,7% sumy uwzględnianych niepewności. Dlatego też przy 
wyznaczaniu niepewności metody można uwzględniać wyłącznie niepewność graniczną wynikającą 
wprost z pomiarów. 

Dla badanych przypadków niepewność rozszerzona U(y) (przy współczynniku rozszerzenia k = 2) 
dla najmniej korzystnego przypadku osiągnęła wartość 22.36 N, natomiast w przypadku najbardziej 
korzystnym U(y) wyniosła 5.14 N. Ta znacząca różnica wskazuje, jak silny wpływ na dokładność 
metody mają czynniki niekontrolowane. Dlatego istnieje silne uzasadnienie opracowania kryteriów, 
umożliwiających identyfikację czynników zaburzających proces kalibracji układu, dzięki czemu 
możliwym byłoby ograniczenie przeszacowania niepewności metody. 

 

2.4 Podsumowanie 

Problematyka estymacji siły z wykorzystaniem sygnałów elektromiograficznych jest nadal 
zagadnieniem otwartym. Dotychczasowe próby określania jednolitego modelu, opisującego na bazie 
sygnałów EMG sił realizowanych przez człowieka podczas realizacji zadanej czynności nie zakończyły 
się sukcesem. Jedne z istotniejszych czynników wpływających na to zagadnienie, to indywidualność 
osobnicza oraz zmiany własności fizycznych samego organizmu na przestrzeni dni a nawet godzin. 
Proponowane przez habilitanta podejście odchodzi od obecnie przyjętej drogi, przyjmując zmiany 
własności fizycznych człowieka jako zdarzenie pewne. Koncepcja ta jednak nie wyklucza możliwości 
opracowania jednego spójnego modelu zakładając jednocześnie, że parametry opisujące model 
wymagają każdorazowej personalizacji. 

Powyższe podejście zastosowano dla czynności izolowanej, jaką jest zacisk dłoni na rękojeści. 
Wybór obszaru testowego był wprost podyktowany potrzebą opracowania narzędzia wspomagającego 
ocenę oddziaływania drgań przenoszonych z drgającego narzędzia ręcznego do ręki. Zaproponowana 
metoda pozwala w sposób nieinwazyjny spełnić wymagania normy PN-EN ISO 5349-1: 2004, będącej 
podstawą do określania poziomu ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne. 
Co warte podkreślenia, obecnie nie istnieje rozwiązanie, które pozwoliłoby na spełnienie tego 
wymagania. Dlatego też proponowana metoda jest odpowiedzią na zapotrzebowanie sprzętowe  
w obszarze oceny dawki drgań oddziaływujących na człowieka. 

 Prezentowane w monografii wyniki prac pozwoliły na wyznaczenie newralgicznych czynników 
(miejsce pomiaru, dobór estymatorów itp.), a następnie zbadanie wpływu ich wyboru na skuteczność 
metody. Ich analiza pozwoliła na zaproponowanie konkretnych rozwiązań wraz z doborem 
estymatorów, będących argumentami funkcji opisjących zależność łączącą siłę zacisku i sygnały EMG. 
Przeprowadzona analiza anatomiczna doprowadziła do wyznaczenia nietypowego w świetle publikacji 
czy znanych wytycznych, miejsca mocowania elektrody6. Miejsce to okazało się na tyle trafne,  
iż w szeregu testów uzyskano potwierdzenie słuszności wyboru. Wskazano estymator jak i funkcję, 

                                                   
6 mięsień zginacz powierzchowny palców (1/3 dystalnej przedramienia) 
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które według zadanych kryteriów okazały się najkorzystniejsze w szacowaniu siły zacisku. Ostatecznie 
wyznaczono niepewność metody dla kilku przypadków pomiarowych.  

Wszystkie poczynione analizy wyników pomiarów pozwalają potwierdzić słuszność przyjętych na 
wstępie założeń. Konieczność każdorazowej kalibracji układu celem doboru wartości parametrów 
modelu funkcji przejścia została uwierzytelniona zaprezentowanymi wynikami badań. 

W świetle obecnego stanu techniki oraz zaawansowania metod pomiarowych, uzyskana niepewność 
pomiarowa (sięgając nawet > 20 N) może sprawiać wrażenie mało wiarygodnej. Należy jednak mieć na 
uwadze fakt, iż kluczowym elementem składowym metody jest człowiek, dla którego procesy 
biologiczne nim rządzące nie zostały do końca poznane. Niemniej jednak w obliczu braku alternatyw 
może okazać się, iż nawet obecnie uzyskiwana dokładność metody będzie wystarczająca w celu 
zaspokojenia potrzeb. 

Jako przykład można posłużyć się wykorzystanym w monografii obszarem wyznaczania ekspozycji 
człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne. Zapisy normy PN-EN ISO 5349-1: 2004 
zawierają dwa wymagania: „Między ręką a strefą zacisku powinny być mierzone siły i podawane ich 
wartości.” oraz „Norma międzynarodowa dotycząca pomiarów sił zacisku i nacisku jest w trakcie 
przygotowania”. Zapis pierwszy narzuca obowiązek monitorowania sił kontaktu ręki z drgającym 
narzędziem. Jednakże w żaden sposób nie precyzuje ona oczekiwanej dokładności pomiarowej. 
Potwierdza to drugi z przytoczonych zapisów. Brak jakichkolwiek wytycznych może skutkować 
wnioskowaniem, iż urządzenie o dowolnej, lecz udokumentowanej niepewności pomiarowej może 
zostać użyte do pomiaru sił zacisku. Jest to kluczowy wniosek w świetle konieczności spełnienia 
wymagań normy. 

 
Jako główne osiągnięcia pracy należy zaliczyć opracowanie metodologii pomiarowej 

umożliwiającej estymację siły zacisku ręki na rękojeści narzędzia drgającego z wykorzystaniem 
sygnałów elektromiograficznych. Metodologia ta, bazując na ruchu izolowanym (angażującym jedną 
grupę mięśniową) może zostać wykorzystana do innych celów, nieujętych w niniejszym opracowaniu. 

 
Podstawowe zalety proponowanego rozwiązania w obszarze zastosowania, jakim jest ocena 

transmisji drgań to: 
 Brak ingerencji w rękojeść narzędzia. Często jest to zagadnienie podstawowe dla właściciela 

narzędzia (eliminując obawy o stan techniczny narzędzia po pomiarach). Naturalną jego 
konsekwencją jest łatwość implementacji metody w przypadku pomiarów in situ. 

 Brak wpływu na pracę narzędziem.  Dzięki eliminacji konieczności używania adapterów czy 
ingerencji w rękojeść, operator narzędzia może realizować zadania czy czynności w sposób 
standardowy, niezaburzony.  

 Brak wpływu na transmisję drgań z narzędzia do ręki. Jest to jeden z kluczowych walorów 
metody. Wynika wprost w braku wprowadzenia do układu ‘ręka – narzędzie’ jakichkolwiek 
elementów, a konsekwencją czego są dwie wcześniej prezentowane zalety.  

 Dostarczenie narzędzia do rozbudowy bazy wiedzy. Brak informacji na temat sił wiążących 
układ ‘ręka – narzędzie’ ograniczał możliwości poznawcze wpływu drgań na organizm 
człowieka. Rozbudowa bazy wiedzy o tę informację poszerza w sposób znaczący możliwości 
poznawcze. Prowadzone badania w środowiskach laboratoryjnych nie mogą  
w sposób wiarygodny odwzorować zmian zachodzących w wyniku wieloletniego 
oddziaływania drgań. Dlatego narzędzie umożliwiające estymację siły w warunkach in situ 
może przyczynić się do pozyskiwania tych informacji w przypadku okresowych pomiarów 
kontrolnych na stanowiskach pracy, poszerzając w znaczący sposób bazę przypadków,  
a co za tym idzie, możliwości ich analizy i potencjalną korektę wytycznych. 

W niniejszym opracowaniu wykorzystanie metody estymacji siły zostało ukierunkowane wyłącznie 
na ochronę pracowników narażonych na działanie drgań, wykazując zasadność jej stosowania. Jednak 
w obecnej postaci może być ona skutecznie stosowana również w obszarach, gdzie inne metody okazały 
się niemożliwe do realizacji, lub zakłócają proces pomiarowy (jak w prezentowanym przykładzie). 
Potencjalne miejsca zastosowania to: 

 ergonomia – estymacja sił w pracy narzędziami ręcznymi może zostać wykorzystana w celu 
oceny sił niezbędnych do realizacji zadania lub posługiwania się narzędziem, 
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 diagnostyka stanu mięśni – na podstawie utworzonej bazy wartości normatywnych dla danej 
populacji, 

 rehabilitacja – poprzez możliwość oceny przyrostu siły realizowanej przez mięsień,  
czy odniesieniu ich do wartości uzyskiwanych np. przed zabiegiem lub wypadkiem, 

 sport – jako narzędzie do oceny stopnia rozwoju zawodnika poprzez szacowanie sił 
poszczególnych grup mięśniowych np. by później dokonać porównań z odpowiadającymi im 
siłami u zawodników klasy mistrzowskiej (w konsekwencji może doprowadzić  
do opracowania metod treningowych, testów okresowych czy ćwiczeń), 

 sygnały sterujące np. w układach protez aktywnych. 

W ocenie autora zaprezentowane wyniki badań należy traktować jako punkt wyjścia i zachętę  
do dalszego rozwoju zagadnienia. 

 

3 Pozostałe osiągnięcia naukowo – badawcze 

Poza omawianą w osiągnięciu naukowym monografią, zainteresowania habilitanta ukierunkowane 
zostały na zagadnienia z obszarów akustyki oraz technicznych rozwiązań wykorzystywanych  
w diagnostyce medycznej czy rehabilitacji. Poniżej zostały zaprezentowane ważniejsze/ciekawsze  
w ocenie habilitanta.  

 
Osobisty wskaźnik zagrożenia hałasem 

Habilitant brał udział w pracach zespołu projektu badawczego pt. „Osobisty wskaźnik zagrożenia 
hałasem z systemem bezprzewodowej transmisji danych”. W wyniku prac został zaprojektowany 
osobisty wskaźnik zagrożenia hałasem z bezprzewodową transmisją danych. W projekcie habilitant 
odpowiadał za analizę wymagań normatywnych przyrządów pomiarowych wielkości akustycznych, 
która wykazała zasadność implementacji stanowiska pomiarowego w celu testowania proponowanych 
rozwiązań. Czas pełnego procesu pomiarowego sięga kilkudziesięciu godzin, dlatego też zdecydowano 
się na opracowanie oryginalnego stanowiska umożliwiającego w sposób zautomatyzowany pomiar. 
Opracowanie zautomatyzowanego stanowiska powierzono habilitantowi. Założeniem stanowiska było 
spełnienie wymagań wynikających z regulacji prawnych dotyczących testowania mierników ekspozycji 
na dźwięk (PN-EN 61252). Stanowisko okazało się niezbędne w celu testowania prototypów wskaźnika 
zagrożenia na hałas z wykorzystaniem zaprojektowanych układów elektronicznych kondycjonowania 
sygnału oraz mikrofonów. Innym zagadnieniem projektu było opracowanie algorytmów i metodyki 
filtracji mechanicznych zaburzeń losowych w sygnale akustycznym, których habilitant jest również 
współautorem. W układzie mikroprocesorowym zaimplementowano opracowaną rekurencyjną metodę 
obliczania numerycznych wartości tych wskaźników. Przeprowadzono badania weryfikujące 
opracowaną metodę obliczania wartości równoważnego poziomu dźwięku A, ekspozycji oraz poziomu 
ekspozycji na hałas. Osobisty wskaźnik zagrożenia hałasem, a także sposób oceny poziomu ekspozycji 
na hałas są przedmiotem zgłoszenia patentowego. 

 
Układ do diagnostyki górnych dróg oddechowych (Nosal and oral flow analyzer) 

Zadaniem urządzenia jest rejestracja prędkości przepływu powietrza wdychanego oraz 
wydychanego, a następnie jego analiza. Opracowane rozwiązanie charakteryzowało się możliwością 
rejestracji wartości przepływu powietrza niezależnie dla dwóch otworów nosowych oraz ust. Powstało 
przy współpracy z naukowcami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Politechniki Białostockiej.  
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Trzy czujniki anemometryczne, służące do pomiaru 
prędkości przepływu powietrza skonstruowano specjalnie 
na potrzeby tego urządzania. Czujniki zostały umieszczone 
w zaprojektowanej na te potrzeby masce, wydrukowanej  
w technologii 3D, bazując na modelu wcześniej 
zeskanowanej twarzy pacjenta. Dzięki równoległej 
rejestracji przepływu powietrza, zarówno wdychanego  
jak i wydychanego lekarz otrzymuje narzędzie, dzięki 
któremu jest w stanie na podstawie sygnału czasowego 
wdechu/wydechu dokonać diagnozy, identyfikując 
schorzenia czy patologie. Opracowane oprogramowanie 
poza rejestracją posiada możliwość analizy 
zarejestrowanych sygnałów. Zaimplementowano w nim 
algorytm do automatycznego rozpoznawania fazy wdechu i wydechu. Dzięki temu możliwe jest 
wyznaczanie statystyk procesu, jak i dynamiczne zmiany zachodzące podczas badania (np. w wyniku 
zmiany położenia ciała). Główną siłą i oryginalnością urządzenia jest to, iż wszystkie powyżej opisane 
możliwości mogą być przeprowadzane niezależnie dla powietrza wydychanego/wdychanego 
niezależnie dla wszystkich otworów (nosa, ust). Badanie interakcji pomiędzy nimi okazuje się bardzo 
pomocne w postawieniu poprawnej diagnozy przy zaburzeniach układu oddechowego. Habilitant 
odpowiadał za oprogramowanie, opracowanie algorytmów, dobór instrumentalizacji pomiarowej. 
Urządzenie zdobyło szereg nagród (BRUSSELS INNOVA 2016) i dyplomów (m.in. MNiSW) oraz jest 
przedmiotem zgłoszenia patentowego. 

 
Modernizacja parapodium statycznego dla potrzeb monitorowania procesu rehabilitacji  

Urządzenie powstało przy współpracy z Politechniką Gdańską. Założeniem 
projektu było  opracowanie umożliwiające wspomaganie procesu rehabilitacji 
osoby z dziecięcym porażeniem mózgowym. Modernizacja opierała się na 
wprowadzeniu zmian w parapodium, które umożliwiły by uzyskanie informacji 
zwrotnej o pozycji pacjenta oraz obciążeniu kończyn dolnych oraz prezentacji 
ich w sposób przyjazny dla pacjenta. W pierwszej wersji pozycja była 
sygnalizowana z wykorzystaniem panelu oraz diod reprezentujących położenie 
pacjenta. Układ wykorzystany do zarządzania systemem pomiarowym posiadał 
możliwość komunikacji z komputerem. Dzięki temu rehabilitant mógł po 
zadaniu ćwiczenia (np. polegającym na utrzymaniu stałej siły nacisku lewej 
nogi bez opierania się o dodatkowe poduszki boczne) rejestrować przebieg 
ćwiczenia, a w późniejszym etapie monitorować postępy. Dalsze prace nad 
projektem pozwoliły na opracowanie oprogramowania, które w postaci gier motywowały pacjenta do 
ćwiczeń. Habilitant był odpowiedzialny za dobór elementów układów pomiarowych, programowanie 
układu mikrokontrolera odpowiedzialnego za zarzadzanie pomiarami, dobór protokołu komunikacji  
z komputerem PC.  

 
Algorytm przetwarzania obrazu na dźwięki z użyciem dekompozycji falkowej  
 Praca powstała w wyniku współpracy z Akademią 

Sztuk Pięknych w Gdańsku. Habilitant opracował 
algorytm, umożliwiający przetworzenie obrazu na 
dźwięk w sposób jednoznacznie powiązany  
(z wykorzystaniem procedur odwrotnej transformaty 
falkowej). Idea opierała się na wykorzystaniu cyfrowych 
wersji obrazów (w postaci zdjęć) jako sygnał wejściowy 
algorytmu. Poszczególne piksele zdjęcia były przez 
opracowany algorytm interpretowane jako współczynniki 
transformaty falkowej. Dzięki temu założeniu możliwym 
było wykonanie operacji transformacji odwrotnej. Przy wykorzystaniu funkcji falkowych oraz założeń 
o czasie próbkowania uzyskiwano różnie brzmiące sygnały akustyczne, w ścisły sposób powiązane  
z analizowanym obrazem. W ostatnim etapie kompozytor, traktując wygenerowane sygnały jako 
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materiał wejściowy (instrumenty, niezależne ścieżki) komponował utwór nawiązujący do konkretnego 
obrazu/cyklu obrazów. W wyniku współpracy powstało 8 wystaw obrazów, podpartych 
wygenerowanymi dźwiękami. Podejście połączenia sztuki i techniki było elementem dzieł będących 
podstawą wszczęcia w 2015 roku postępowania habilitacyjnego Arkadiusza Sylwestrowicza7. 

 
 

Krótka charakterystyka osiągnięć naukowo – badawczych: 
 sumaryczny współczynnik wpływu Impact Factor dla wszystkich publikacji: 5.007, 
 indeks Hirscha wg Web of Science: 3, 
 ilość publikacji z listy JCR: 7, 
 ilość publikacji punktowanych wg listy MNiSW: 13, 
 suma punktów MNiSW dla wszystkich publikacji: 173, 
 liczba monografii (autorskich): 1, 
 liczba monografii (współautorstwo): 4, 
 liczba przyznanych patentów: 2, wzorów użytkowych: 1, 
 udział w konferencjach: krajowych 22, międzynarodowych: 7. 
 
 
Szczegółowy wykaz osiągnięć habilitanta zamieszczono w dołączonym do wniosku  

Załączniku 4: Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz 
informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki. 

                                                   
7 Habilitant jest wymieniany w autoreferacie A. Sylwestrowicza jako autor algorytmu oraz cytowany jest jego 

opis działania algorytmu.  


