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Resum 

Avui en dia el trencament del lligament creuat és una lesió comuna en la població, sobretot en 

esportistes. Tot i així, encara es desconeixen alguns aspectes relacionats amb l’evolució dels pacients 

després de la reconstrucció en funció de la tècnica utilitzada en la operació. 

Aquest treball s’enfoca en analitzar senyals d’electromiograma de subjectes lesionats i no lesionats en 

busca de patrons característics durant l’execució de diversos moviment i/o exercicis. Els moviments 

enregistrats són el Lachman test i Pivot shift test, marxa normal, esquats i salts a una cama, i els cinc 

músculs analitzats inclouen el recte femoral, el vast medial, el tensor fàscia-lata, el bíceps femoral i el 

semimembranós.  

Per motius relacionats amb la crisis del COVID19, només s’han enregistrat els senyals d’un subjecte 

lesionat i un de no lesionat, però en aquest treball es detalla el procediment a seguir en el processat i 

anàlisi d’aquest tipus de senyals, amb l’objectiu de poder-se replicar amb els registres de més subjectes 

en un futur.  

Els resultats d’aquest anàlisis confirmen l’existència de diferencies entre subjectes lesionats i no 

lesionats en l’activació dels músculs registrats durant l’execució del moviments proposats. Totes les 

característiques extretes concorden amb les trobades en la literatura existent. 
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Resumen 

Hoy en día la rotura del ligamento cruzado anterior es una lesión muy común en la población, 

especialmente en deportistas. Aún y con todo, todavía se desconocen algunos aspectos relacionados 

con la evolución de los pacientes tras la reconstrucción en función de la técnica utilizada en la 

operación. 

Este trabajo se enfoca en analizar señales de electromiograma de sujetos lesionados y no lesionados 

en busca de patrones característicos durante la ejecución de diversos movimientos i/o ejercicios. Los 

movimientos registrados son el Lachman test i Pivot shift test, marcha normal, sentadillas y saltos a 

una pierna, y los cinco músculos analizados incluyen el recto femoral, el vasto medial, el tensor de la 

fascia-lata, el bíceps femoral y el semimembranoso. 

Por motivos relacionados con la crisis del COVID19, tan solo se han registrado las señales de un sujeto 

lesionado y de otro no lesionado, pero en este trabajo se detalla el procedimiento a seguir en el 

procesado de señales y análisis de este tipo de señales, con el objetivo de poderse replicar en registros 

de más sujetos en un futuro. 

Los resultados de estos análisis confirman la existencia de diferencias entre sujetos lesionados y no 

lesionados en la activación de los músculos durante la ejecución de los movimientos propuestos. Todas 

las características obtenidas concuerdan con las encontrada en la literatura existente. 
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Abstract 

Nowadays the rupture of the anterior cruciate ligament is a common injury in the overall population, 

especially on people who practise intense sports. Even though, there is still some unknowns related to 

the evolution of the injury after the reconstruction depending on the used operation technique.  

This project puts the focus on the analysis of electromyogram signals from non-injured subjects and 

injured ones, searching for characteristic patterns during the execution of different movements and 

exercises. The recorded movements are the Lachman and Pivot shift tests, normal gait, squats and one 

leg jumps. The five tested muscles are the rectus femoris, the vastus medialis, the tensor fasciae latae, 

the biceps femoris and finally the semimembranosus. 

Due to the COVID-19 crisis, only one healthy subject and one injured were studied, nevertheless, the 

procedure to follow for the processing and analysis of this kind of signals is detailed in this project, so 

more data can be analysed following this work in the future. 

The results of this analysis confirm the existence of differences between injured subjects and non-

injured in the muscular activation during the proposed movements. All the characteristics obtained 

agree with the ones found at the existing literature. 
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Glossari 

Aliassing: Efecte en la anàlisis freqüencial que causa que senyals continues distintes siguin 

indistingibles en l’espectre de potencia. 

Còndil: Apòfisi articular d'un os, de forma rodona, amb l'eix longitudinal més llarg que els altres dos 

eixos 

EMG: Electromiograma 

Especificitat: Probabilitat de classificar correctament un pacient lesionat   

Estereofotogrametria: Mètode que permet mesurar de forma precisa, mitjançant fotografies 

estereoscòpiques, les particularitats i dimensions d'un objecte. 

MVC: Moviment de màxima contracció voluntària  

Tuberositat: Eminència ampla en un os, per a la implantació de lligaments o tendons 

Unitat motora: Grup de fibres musculars innervades per la mateixa neurona 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del treball 

La proposta d’aquest treball va sorgir arrel de l’oferiment per part del meu tutor, Gil Serrancolí, de 

participar en el projecte que s’estava duent a terme al SIMMA Lab optant a la possibilitat d’una beca 

de col·laboració. El projecte que estan desenvolupant té com objectiu crear un algorisme que predigui 

la inestabilitat del genoll després d’una operació de reconstrucció del lligament creuat anterior. Aquest 

és un projecte amb múltiples fases. En la fase actual s’estudien les diferències que hi puguin haver 

entre pacients sans i lesionats, tenint en compte també diferencies entre cames esquerra i dreta. 

D’aquí sorgeix doncs aquest treball, en el que s’ha buscat trobar patrons d’activacions musculars al 

voltant del genoll en diversos subjectes a través d’electromiogrames superficials. 

1.2. Motivació 

El simple fet de poder participar en un projecte d’aquestes característiques i, a més, tenint el suport 

d’una beca de col·laboració del ministeri, suposa en sí una forta motivació. A part, durant la carrera he 

tingut l’oportunitat de treballar diversos cops amb electromiogrames i crec que és una bona eina per 

estudiar el comportament dels músculs en determinades situacions. Tanmateix, aquesta experiència 

suposava un punt a favor alhora de desenvolupar aquest treball ja que ja hi estava familiaritzada i 

alhora, em donava l’oportunitat d’ampliar aquests coneixements. Per altra banda, aplicar tots aquests 

coneixement a casos reals i poder enregistrar i analitzar de primera mà aquestes dades suposa en 

conjunt una motivació extra per realitzar aquest treball amb la major qualitat possible. 

1.3. Requeriments previs 

Com s’ha esmentat abans, el fet d’haver treballat durant el grau d’Enginyeria Biomèdica amb 

electromiogrames, m’ha suposat una bona base per començar a treballar en aquest projecte. A més, 

durant els últims anys he anat adquirint diversos coneixements sobre biomecànica, processament de 

senyals, sensors, informàtica, etc, els quals també m’han resultat útils per tal que tot el material i 

informació utilitzada no em vingués de nou, i en tot cas, simplement hagués d’ampliar certs 

coneixements en comptes d’adquirir-los de zero.  

De manera més específica, els coneixements previs que més he aplicat han sigut el domini del 

llenguatge Matlab, adquirit en la realització de diversos treballs i pràctiques d’assignatures del grau. En 

especial, l’assignatura de Processament de senyals biomèdiques ha sigut essencial per poder realitzar 
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treballs com l’actual ja que es treballa amb senyals d’electromiograma, entre d’altres, i s’explica i posa 

en pràctica la anàlisis d’aquesta a través tant de la forma de la senyal com de la freqüència.  
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2. Introducció 

En els últims anys, la tecnologia s’ha obert pas poc a poc però de manera ferma dins del món de la 

medicina. Algunes de les eines a les que estem més habituats són l’ús d’equips de diagnosi com les 

màquines de raig-X o TACs però també els dispositius de tractament com implants o pròtesis.  

Tanmateix, els darrers avenços s’estan encaminant en l’optimització i facilitació de molts processos 

que fins ara es feien de forma subjectiva i manual segons els coneixements d’experts. En aquests 

processos s’inclouen infinitats de tècniques com el reconeixement de tumors en mamografies, 

modelització d’elements ortopèdics, anàlisi de lesions, etc.  

El procés al voltant del qual gira aquest treball és la tria de la tècnica a utilitzar en la reconstrucció d’un 

lligament creuat anterior segons les característiques del pacient i de la lesió per poder garantir la millor 

recuperació post-operació possible. En un principi, aquesta elecció la fan els traumatòlegs i cirurgians 

especialitzats però, malgrat l’experiència, hi ha factors característics que moltes vegades no es 

consideren o ni tan sols s’arriben a apreciar.  

Per aquest motiu, el SIMMA Lab en col·laboració amb un grup de cirurgians de l’Hospital del Mar i 

d’ICATME (Institut Català de traumatologia i medicina de l’esport) s’han proposat fer ús de l’avanç 

tecnològic per aportar un algorisme que predigui la inestabilitat del genoll després d’una reconstrucció 

del lligament creuat anterior, de tal manera que abans de realitzar la intervenció es pugi conèixer el 

resultat, tenint en compte el màxim de factors possibles. 

Una part important pel desenvolupament del projecte és conèixer els factors característics que poden 

influir en el resultat de la reconstrucció i arran d’això s’ha plantejat aquest treball. S’analitzen els 

patrons característics d’activació que segueixen els músculs que actuen al genoll. Aquest estudi és previ 

al desenvolupament de l’algorisme de predicció, ja que es pretén estudiar quines són les variables 

d’entrada de l’algorisme. 

2.1. Objectius del treball 

L’objectiu principal d’aquest treball és analitzar els músculs involucrats en els moviments i l’estabilitat 

del genoll mitjançant electromiograma superficial i, paral·lelament, detallar el procediment a seguir 

pel processat i anàlisi dels registres per tal que els codis creats es puguin utilitzar de forma senzilla per 

futurs registres similars.  
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S’ha de tenir en compte que els resultats d’aquest treball han de ser d’utilitat en el projecte de 

col·laboració on es desenvolupa l’algorisme de predicció, esmentat en apartats anteriors, i que per 

tant, han de tenir continuïtat. 

A causa de la crisis del COVID19 els anàlisis dels senyals s’ha reduït a dues mostres i per aquest motiu, 

s’ha potenciat detallar i preparar els codis de processament i anàlisis per quan es puguin reprendre els 

registres de dades. 

Els objectius específics d’aquest treball inclouen: 

 Filtratge dels senyals electromiogràfics 

 Normalització dels senyals segons l’activació màxima de cada múscul 

 Separació dels registres segons els moviments o exercicis efectuats 

 Comparació de l’activació muscular entre cames del mateix subjecte 

 Comparació de l’activació muscular entre subjectes lesionats i no lesionats 

 Comparació de l’anàlisi freqüencial dels músculs durant cada moviment entre subjectes 

lesionats i no lesionats 

 Adequació dels codis per la replicació del processat amb registres futurs 

2.2. Abast del treball 

Com s’ha esmentat anteriorment, l’abast del treball incloïa el registre de dades de múltiples subjectes 

tant lesionats com no lesionats, a més de la col·laboració de cirurgians durant els registres. Davant la 

crisis del COVID19 l’abast s’ha vist reduït al registre a dos subjectes lesionats i un de no lesionat.  

Tot i així, i a causa que la investigació duta a terme tindrà continuïtat en el marc del projecte de 

col·laboració, els codis creats s’han plantejat per poder-se seguint utilitzant un cop finalitzat aquest 

treball i per tant poder processar més dades de les incloses en aquest treball.  

Per tant, aquest treball no es limita a l’obtenció única dels resultats redactats sinó que s’enfoca a poder 

contribuir a un objectiu final com és la creació d’un algorisme de predicció de la inestabilitat del genoll 

després de la reconstrucció del lligament creuat anterior. 
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3. El lligament creuat anterior 

Aquest treball gira entorn d’aquest lligament i en aquest apartat s’inclou la informació bàsica 

relacionada per poder entendre millor tot el procés seguit durant el desenvolupament del treball.  

3.1. Anatomia 

El lligament creuat anterior (ACL) és un lligament que es troba a l’articulació del genoll, responsable 

d’evitar el desplaçament anterior de la tíbia respecte al fèmur i de controlar la rotació del genoll durant 

la càrrega d’aquest. Aquest lligament uneix la part interna del còndil lateral del fèmur (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.) amb la cavitat intercondilar de la tíbia (Figura 3.1.2)(1).  

 
Figura 3.1.1 Vista inferior de l'articulació del genoll. En groc el lligament creuat anterior (2) 
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El lligament anterior creuat està dividit en diferents parts (feixos); alguns estudis el divideixen en 3 

feixos (3), però la majoria dels estudis identifiquen només dos feixos i afirmen que és la forma més fàcil 

d’entendre aquest lligament (4) i per aquest motiu en aquest apartat es descriuen segons aquest 

model. La divisió del lligament es fa en funció de la seva inserció en la tíbia; el feix anteromedial (AM) 

s’insereix en la part anteromedial de la tíbia partint de la part més propera a l’articulació (part proximal) 

de la inserció del fèmur, mentre que el feix posterolateral (PL) s’insereix a la part posterolateral de la 

tíbia i comença en la part més allunyada del genoll (part distal) de la inserció del fèmur.  

Aquestes dues parts no són isomètriques i actuen diferent durant els moviments del genoll. En la flexió 

l’AM queda tensat mentre el PB queda més fluix, i a l’inrevés a l’extensió (¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.). De la mateixa manera, les dues parts prenen direccions diferents amb certs 

graus de flexió, un dels factors determinants per afirmar l’existència de diverses seccions dins el 

lligament. (4)(5)(6).  

Figura 3.1.2 Vista superior del genoll, mostrant acoratges de cartílags i lligaments. En groc el lligament creuat 
anterior. (2) 
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Figura 3.1.3  Imatge dels dos feixos del ACL en el genoll d'un cadàver. Al l’esquerra en extensió i a la dreta en flexió (4) 

3.2. Trencament del lligament anterior creuat  

Aquest tipus de lesió és molt comuna avui en dia, sobretot en esportistes. Es calcula que a Estats units 

es realitzen unes 100000 intervencions quirúrgiques anualment relacionades amb el trencament del 

ACL. (7)(8)  

Els moviments pels quals es produeix aquesta lesió inclouen canvis de direcció ràpida, rotació sobre el 

genoll (mantenint el peu fix), un mal aterratge  en un salt, frenar en sec o rebre un cop sec i directe a 

l’articulació. És per aquest motiu que la incidència d’aquesta lesió és major en esquiadors i jugadors de 

futbol o basquetbol.(9) 

3.2.1. Afectacions 

El trencament de l’ACL implica que la tíbia deixa de tenir una restricció per desplaçar-se respecte al 

fèmur, i per aquest motiu la principal conseqüència és la inestabilitat de l’articulació en activitats 

quotidianes. A causa d’aquesta inestabilitat els subjectes lesionats acostumen a integrar moviments o 

activacions musculars diferents a les habituals per disminuir el màxim possible aquest inestabilitat. 



  Memoria 

8   

  
Figura 3.2.1 Desplaçament de la tíbia respecte el fèmur a causa del trencament de l’ACL. A la imatge de la esquerra, posició 

normal. A la dreta, resultat d’aplicar una força per la part de darrere de la tíbia: s’observa com questa sobresurt.(10) 

Tot i així, l’afectació en pacients pot variar en funció de l’edat, la forma física, la gravetat de la lesió o 

per factors purament anatòmics de cada individu. Depenent de l’afectació, els pacients d’aquestes 

lesions es divideixen en dos tipus: ‘copers’ i ‘non-copers’. Els ‘copers’ són pacients capaços de retornar 

a la seva activitat normal d’abans de la lesió, sense patir pràcticament inestabilitat en el genoll fins i tot 

realitzant moviments crítics en aquest tipus de lesió (pivotar, salts a una cama, etc). Per contra, els 

‘non-copers’ no tenen aquesta avantatge i no poden realitzar les activitats quotidianes amb normalitat. 

Aquests pacients noten els efectes de la inestabilitat del genoll i concentren la majoria dels casos de 

les ruptures d’ACL (11)(12). 

3.2.2. Tractament 

El tractament que reben els pacients depèn en gran part si es consideren Copers o Non-copers. En el 

primer cas, el tractament que reben és mínim, incloent sessions de rehabilitació i no és necessària cap 

intervenció. En aquests casos són els propis pacients que, de forma involuntària, adapten el seu cos a 

la ruptura i aconsegueixen conviure sense problema amb ella. Tot i així, el seguiment per part 

d’especialistes és necessari. 

Per altra banda, en el cas dels Copers, acostuma a ser necessària una intervenció quirúrgica per poder 

continuar amb una vida normal. Amb la tecnologia i experiència actual, els resultats de les operacions 

són satisfactòries en general. El 81% dels operats poden tornar a practicar activitat esportiva després 

d’entre sis i dotze mesos, havent realitzat una rehabilitació adient per professionals (9). 
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4. Tecnologia utilitzada 

Pels assajos realitzats durant aquest treball es van utilitzar dos tipus de sensors. Per tal de poder 

entendre millor els tipus de resultats obtinguts, en aquest apartat  s’introdueix aquesta tecnologia i les 

característiques específiques de cada sensor.  

4.1. Electromiograma 

Amb aquest equip es pot mesurar el nivell d’activació muscular de forma continuada. Existeixen dos 

tipus de mesura: de forma directa amb elèctrodes d’agulla, amb els quals s’obté informació d’una única 

unitat motora, o mitjançant elèctrodes superficials amb els que s’obté una mesura conjunta de 

diverses unitats motores alhora (13). Les diferencies entre ambdós elèctrodes s’expliquen a 

continuació.  

4.1.1. Elèctrodes 

Els elèctrodes es divideixen principalment en dos tipus: elèctrodes d’agulla i elèctrodes superficials. 

Com el seu nom suggereix, els elèctrodes d’agulla es claven a la pell i, per tant, són invasius. D’aquesta 

forma es pot analitzar de forma més específica l’activació muscular, ja que es contacta directament 

amb la unitat motora desitjada. Aquest tipus d’elèctrodes s’utilitzen en diagnòstic clínic. 

 
Figura 4.1.1 Elèctrode d'agulla (14) 

Per altra banda, els elèctrodes superficials no són invasius i generalment s’adhereixen a la pell. Al 

centre d’aquests s’hi troba una part metàl·lica (acostuma a ser plata -Ag- ja que ofereix menys 

resistència al corrent) coberta per una substància gelatinosa conductora que millora el contacte entre 

la part metàl·lica i la pell (Figura 4.1.2). 
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Figura 4.1.2 Elèctrode superficial (15) 

L’ús d’elèctrodes superficials incorpora inevitablement soroll al senyal. Hi ha una sèrie de mesures que 

es poden prendre per disminuir-les, com netejar bé la pell, retirar el pèl, etc. En el cas d’adquirir senyals 

diferencials (fent ús d’un elèctrode de referencia en una zona sense activitat muscular), com és el cas 

d’aquest treball, és molt important assegurar que en els dos elèctrodes la impedància és la mateixa. 

En aquest projecte les mesures obtingudes es faran amb elèctrodes superficials. 

4.1.2. Principi físic 

Amb els electromiogrames es pot capturar l’activitat elèctrica del múscul, un dels biopotencials que el 

cos humà genera (els altres dos són l’encefalograma, que registra l’activitat neuronal, i 

l’electrocardiograma, que registra l’activitat cardíaca).  

Aquesta activitat elèctrica té origen en la transmissió d’informació entre cèl·lules, ja que es fa a través 

de potencials d’acció. Inicialment la cèl·lula es troba en repòs, i amb un determinat potencial 

transmembrana que depèn de les concentracions de ions dins i fora de la cèl·lula. El potencial 

transmembrana quan la cèl·lula està en repòs es coneix com ”potencial de repòs” i depèn de les 

característiques de la membrana cel·lular de cada cèl·lula i dels tipus de ions que hi circulin. Per poder 

conèixer el potencial de repòs d’una cèl·lula es fa servir la equació de Goldman (13): 

𝑉𝑚 =
𝑅 ∗ 𝑇

𝐹
∗ 𝑙𝑛 (

∑ 𝑃𝑞 ∗ [𝑞]𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 + ∑ 𝑃𝑞 ∗ [𝑞]𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑞(𝑧=−1)𝑞(𝑧=1)

∑ 𝑃𝑞 ∗ [𝑞]𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 + ∑ 𝑃𝑞 ∗ [𝑞]𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑞(𝑧=−1)𝑞(𝑧=1)
) 

Eq.  4.1-1 

On: 

 R: Constant universal dels gasos (8,31 J/K·mol) 

 T: Temperatura absoluta (K) 

 F: Constant de Faraday (9,65·104 C/mol) 

 Pq: Permeabilitat de l’ió (m/s) 

 [q] Extra: Concentració fora de la cèl·lula  

[q]Intra: Concentració dintre de la cèl·lula  
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Per tal que una cèl·lula deixi d’estar en repòs, ha de rebre un estímul que faci augmentar la tensió 

transmembrana per sobre d’un cert llindar, a partir del qual aquesta tensió passa a considerar-se 

potencial d’acció, es desencadena a tota la cèl·lula i es transmet a les cèl·lules veïnes, activant en el cas 

de cèl·lules musculars, tot el múscul.  

Amb els elèctrodes superficials es mesuren aquests potencials d’acció des de la superfície de la pell i, 

per tant, la lectura és menor que el valor real, a més d’estar filtrats passa baixes degut a la conductivitat 

dels teixits que es troben de l’origen del potencial fins la superfície de la pell (13). 

Aquest potencial és rebut per l’electromiograma a través de l’elèctrode. L’equip inclou una 

configuració específica per tal que l’output sigui un senyal llegible. Primerament, el senyal s’amplifica 

en un amplificador diferencial, que també atenua soroll juntament amb filtres analògics (Figura 4.1.3). 

Seguidament i a través d’un convertidor analògic a digital es mesura el senyal convertint-lo a valors 

digitals. A partir d’aquí intervé la tecnologia digital i el software, realitzant filtratges digitals, suavitzats, 

etc. (16). Tot i que la base de funcionament és pràcticament igual en tots els electromiogrames, la 

configuració utilitzada així com els algoritmes de la part digital varien en cada model i marca 

d’equipament. Alguns equips poden comptar també amb display propi i software capaç de mesurar 

paràmetres típics dels senyals electromiogràfics. Una altra opció és disposar d’aquest software en una 

pantalla externa (un ordinador generalment) i poder visualitzar els enregistraments ‘in vivo’ o a 

posteriori, dependrà també de la tecnologia que incorpori el model utilitzat. 

 
Figura 4.1.3 Esquema del funcionament dels electromiogrames (font pròpia) 
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4.1.3. Shimmer3 EMG Unit 

En aquest estudi els sensors electromiogràfics utilitzats han sigut de la marca Shimmer, concretament 

s’ha utilitzat el Consensys EMG Development Kits que inclou sensors Shimmers3 unit (3 sensors en 

aquest cas), una base de càrrega i el software de visualització i post processat. Els sensors Shimmer3 

unit disposen de bateria de liti recarregable i, gràcies a això, s’evita l’ús de cables. Per poder visualitzar 

les dades ‘in vivo’ compten amb un mòdul Bluetooth i, a través del software en un ordinador, es pot 

seguir el registre, tot i que les dades es graben en la pròpia memòria del sensor. Entre altres avantatges 

destaca el fet de poder registrar alhora dades de dos canals diferents fent servir un única referència i, 

tot i que en aquest treball no s’ha utilitzat, també es poden registrar electrocardiogrames(17). Les 

característiques tècniques es mostren a la Taula 4.1.1 . 

 
Taula 4.1.1 Característiques tècniques dels sensors Shimmer (17) 
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4.2. Acceleròmetres 

Els acceleròmetres, com el nom suggereix, mesuren les acceleracions del cos on estan situats. Avui en 

dia aquesta tecnologia està molt desenvolupada i aquest tipus de sensors es poden trobar integrats en 

gairebé tots els telèfons mòbils 

4.2.1. Principi físic 

El principi físic dels acceleròmetres és basa el moviment d’una massa suspesa per una molla afectada 

per les forces provocades per un canvi d’acceleració. Aquesta massa es troba dins d’una carcassa o 

capsa. Depenent de la tecnologia utilitzada per detectar les oscil·lacions d’aquesta massa, els 

acceleròmetres poden ser capacitatius, piezoresistius, piezoelèctrics o tèrmics(18). 

En els acceleròmetres capacitatius una de les plaques conductores ha de quedar immòbil a la paret de 

la carcassa mentre l’altra es fixa a la massa mòbil. Depenent del moviment de la massa i per tant, de la 

distància entre plaques, la capacitància del sensor variarà i es podrà obtenir un senyal elèctric en funció 

de les acceleracions (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 
Figura 4.2.1 Acceleròmetre capacitiu (19) 

Els acceleròmetres piezoresisitus transformen la força mecànica que l’acceleració aplica a la massa en 

un senyal elèctric fent us d’una resistència variable, que augmenta o disminueix en funció de la 

magnitud de la força creada pel canvi d’acceleració. Acostumen a utilitzar-se conjuntament amb 

galgues extensiomètriques.  

En el cas dels acceleròmetre piezoelèctrics, la conversió de força mecànica a elèctrica es produeix 

gràcies a l’efecte de materials cristal·lins compostos de dipols elèctrics com ara el quars o alguns 

materials ceràmics piezoelèctrics. El material escollit es col·loca entre la massa mòbil i la paret de la 

carcassa. Amb això s’aconsegueix convertir la força mecànica en senyal elèctric (Figura 4.2.2.). Aquest 

tipus d’acceleròmetres són els més usats.  
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Figura 4.2.2 Acceleròmetre Piezoelèctric (20) 

Per últim, els acceleròmetres tèrmics es basen en l’equilibri tèrmic entre les dues zones oposades de 

la massa mòbil (en aquest cas una placa) escalfada a una certa temperatura. Dues de les parets de la 

carcassa són també calentes i per tant el moviment de la placa mòbil canvia la concentració de la 

temperatura en el sensor.(18) 

A part dels acceleròmetres electrònics, també existeixen acceleròmetres mecànics, els quals tenen un 

funcionament bàsic i poc útil en aplicacions més enllà dels sismògrafs. A la massa suspesa se li col·loca 

algun tipus de tinta o grafit de tal manera que quan un canvi d’acceleració l’afecti, deixarà els efectes 

escrits amb la tinta. (19) 

4.2.2. Xsens MTw Awinda 

Els acceleròmetres utilitzats en aquest treball són de la marca Xsens, el model MTw Awinda. Aquests 

són uns sensors que també incorporen tecnologia sense cables transmetent les dades, en aquest cas, 

a un ordinador a temps real. Tot i suposar un avantatge per la llibertat de moviment del subjecte, s’ha 

de tenir en compte que la distància amb l’ordinador s’ha de mantenir dins d’un límit per no perdre 

dades durant el registre per falta de connexió.  

Aquest model de sensor és considerat una unitat inercial-magnètica de mesura (Inertial-Magnetic 

Measurement Unit (IMMU) en anglès), la qual cosa significa que conté un giroscopi 3D, un 

acceleròmetre 3D i un magnetòmetre a la mateixa unitat (21). Les característiques tècniques d’aquest 

sensor s’indiquen en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., tot i que no s’especifica el 

tipus de tecnologia utilitzada en l’acceleròmetre. 
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Tracker 

placement  
Velcro straps  

Battery life 

(continuous use)  
6 Hours  

Internal sampling 

rate  
1000 Hz  

Dimensions 

Tracker  
47 x 30 x 13 mm  

Latency  30 ms  Weight  16 g  

Buffer time 

(retransmissions)  
10 s  

Operating 

temperature 

range  

0°C – 50°C  

Wireless update rates  Communication  

1 - 5 MTw 120 Hz Range & receiver  
Awinda station | 

Awinda dongle  

10 MTw  80 Hz  Open space  
up to 50 m | up to 

20 m  

6 - 9 MTw  120 Hz  Office space  
up to 20 m | up to 

10 m  

20 MTw 

(maximum)  
60 Hz Wireless protocol  

patented Awinda 

protocol  

Orientation  Tracker Components 

Dynamic 

Accuracy 

(Roll/Pitch)  

0.75 deg RMS Dimensions  3 axes  

Static Accuracy 

(Roll/Pitch)  
0.5 deg RMS Full scale  

± 2000 deg/s | ± 

160 m/s2 | ± 1.9 

Gauss  

Dynamic 

Accuracy 

(Heading)  

1.5 deg RMS   

Static Accuracy 

(Heading)  
1 deg RMS   

Taula 4.2.1 Especificacions Xsens MTw Awinda (22) 
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5. Estat de l’art 

La ruptura del lligament creuat anterior i les conseqüències que comporta inclòs després de la 

reconstrucció segueixen essent objecte d’estudi en diversos camps de la medicina i de la biomecànica 

ja que encara existeixen dubtes sobre el comportament del genoll depenent del tipus de pacient, de 

les característiques de la lesió, la teràpia aplicada i altres factors tant abans com després de la 

reconstrucció. En aquest apartat s’introdueix un petit recorregut en la història d’aquest àmbit i un 

resum dels estudis similars o relacionats amb aquest treball que s’han fet fins l’actualitat. 

5.1. Història 

La primera reparació de lligament creuat anterior la va realitzar el cirurgià Arthur Mayo-Robson al 1895, 

amb un resultat satisfactori ja que el pacient va tornar a fer vida normal després d’aquesta(23). A partir 

de llavors, s’han realitzats milers d’operacions i s’ha anat actualitzant la tècnica any darrere any, 

canviant les prioritats de l’operació i obtenint diferents resultats tan a curt com a llarg termini. Durant 

els inicis, l’única informació que es tenia era de caire anatòmic, a base d’observar l’articulació en 

cadàvers humans i animals i dels informes que es redactaven de les operacions. Paral·lelament a 

aquestes operacions, es començava a desenvolupar la ciència de la biomecànica humana, que té els 

seus orígens a l’antiga Grècia, quan Aritsòteles va escriure el primer llibre sobre la mecànica dels 

moviments dels humans i els animals.  

Més tard, durant la renaixença, Giovani Alfonso Borelli va descriure en un altre llibre descrivint i 

explicant la dinàmica dels moviments musculars i del cos. A partir del segle XVII es va a començar a 

aplicar la tecnologia a l’estudi de la biomecànica, partint d’estudis fotogràfics de la marxa humana i 

evolucionant més tard a estudis tridimensionals de la marxa, incloent estereofotogrametria i forces de 

reacció contra el terra.  

L’aplicació d’estudis mecànics a problemes clínics va aparèixer a partir del segle XX, sent Verne 

Thompson Inman el pioner. Paral·lelament es van seguir realitzant diversos estudis de la marxa i al 

1969 el professor John P. Paul va desenvolupar el “3D VICOM Motion Capture System”,  sistema amb 

el que va passar de treballar amb dades analògiques a digitals i en el que està basada part de la 

tecnologia actual. En la mateixa època va ser quan, per primer cop, es va aplicar la tècnica de 

l’electromiograma amb la tensió muscular (24). 

Avui en dia i amb tot l’avanç tecnològic, existeixen diverses formes d’analitzar els moviments mecànics 

del cos humà i, per altra banda, la capacitat dels ordinadors també ha ajudat en el processament de 

dades, donant la possibilitat de tractar milions de dades de diversos sensors i registres en un temps 

relativament curt. 
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5.2. Estudis similars 

Degut al gran nombre de persones que han patit una ruptura del lligament creuat anterior s’han 

realitzat molts estudis sobre les afectacions que té aquesta lesió, preguntant-se què suposa pel pacient, 

quins patrons dels moviments habituals es veuen afectats i com totes aquestes característiques 

afecten a la recuperació després de la reconstrucció. 

Aquest apartat es centrarà en recórrer els últims estudis sobre característiques observables en 

subjectes lesionats, sobretot en anàlisis realitzat per EMG. S'han realitzat cerques als principals portals 

de divulgació científica (Google Schoolar, Science Direct, Elsevier, Pub Med) amb diferents 

combinacions de paraules clau tant en castellà com en anglès: 'EMG', 'ACL', 'rupture' , 'analysis', 

'dynamics', biomechanic study', 'gait' , 'squat' , 'jump'. Amb els resultats de les cerques s'han escollit 

els articles que guardaven més relació amb el treball actual, passant per alt els articles que feien 

referència a mètodes de reconstrucció que no entren en l’abast del treball.  

Primerament s’han guardat 11 articles com a potencials, però després d’una lectura més profunda, se 

n’han descartat 4 perquè no corresponien amb els interessos d’aquest treball. Finalment, els articles 

seleccionats es divideixen en anàlisis en subjectes no lesionats (25)(26), anàlisis de la marxa en 

subjectes lesionats (27)(28)(29)(30) i anàlisis d’esquats amb una i dues cames en subjectes lesionats 

(31). 

En els articles seleccionats, els mètodes més utilitzats són l’EMG i el registre per vídeo (amb o sense 

marcadors) ja que són relativament fàcils d’utilitzar i proporcionen una gran quantitat d’informació 

útil. De forma menys habitual també es fan servir plataformes dinamomètriques per estudiar el 

contacte del peu amb el terra i la força d’interacció (25). En algun estudi puntual s’han utilitzat també 

les ressonàncies magnètiques del genoll lesionat (32), però es considera que la informació que aporta 

no compensa el cost que comporta realitzar-la. El fet que en aquest estudi s’incorporin els 

acceleròmetres durant el registre aporta una informació molt més específica i fiable que la d’una 

càmera de vídeo, i aquest és un dels trets característics de l’estudi. 

En els articles amb subjectes lesionats, els resultats obtinguts concorden que durant la marxa apareixen 

diferències entre la cama lesionada i la no lesionada, principalment en els grups quàdriceps i 

isquiotibials, l’activació dels quals és major en la cama lesionada. En els esquats també s’aprecien 

diferències entre ambdues cames, en aquest cas els músculs registren una activitat menor en la cama 

no  lesionada.  
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6. Enregistrament de dades 

 Per tal d’obtenir informació sobre l’activació muscular es van utilitzar els senyals d’electromiograma 

(EMG) descrits a l’apartat 4.1. Durant els assajos, a més de registrar els EMG dels músculs també es 

van col·locar dos acceleròmetres Xsens (a part dels que ja contenen els Shimmer) per realitzar l’estudi 

del moviment complementari al d’aquest treball.  

6.1. Desenvolupament dels enregistraments 

El primer enregistrament va ser a l’hospital Dexeus, concretament al departament de traumatologia, 

més conegut com ICATME (Institut Català de Traumatologia i Medicina de l’Esport) el dia 11 de 

Novembre de 2019. Es van enregistrar dos subjectes amb trencament del lligament creuat anterior ( 

LCA) en un genoll. 

En un principi, la resta d’enregistraments havien d’haver siguts també a l’hospital però per 

incompatibilitat horària del doctor durant febrer i principis de març, no va poder ser. Per aquest motiu 

es va decidir prendre mesures de subjectes no lesionats fora de l’hospital i per tant, sense comptar 

amb el metge. En conseqüència, les següents dades que es van enregistrar es van fer al SIMMA Lab de 

la UPC, al campus Diagonal Besós - EEBE, el dia 27 de Febrer de 2020. Al no disposar de la supervisió 

mèdica es van realitzar només els moviments quotidians, detallats al següent apartat. Es van 

enregistrar les dades d’una persona participant del projecte global i, en aquest cas, una persona sana i 

sense lesions (home, 22 anys d’edat, 1,74 m d’altura Y i 74kg de pes). Al ser una de les primeres vegades 

que es feia, la preparació va ser més llarga de l’esperat i només es va poder enregistrar les dades d’un 

subjecte. 

La intenció era prosseguir amb l’enregistrament de dades a la resta de participants del projecte al 

SIMMA Lab per poder començar a processar-les fins que el doctor tingués disponibilitat per treballar 

també amb nous subjectes lesionats, però un cop declarat l’estat d’alarma pel Covid-19, aquesta 

activitat va haver de cessar i per tant només es van disposar de les dades preses l’11 de Novembre de 

2019 a dos subjectes lesionats i les del dia 27 de Febrer de 2020 a un subjecte no lesionat. 

6.2. Moviments realitzats als assajos 

Durant tot el treball es fa referència a una sèrie de moviments que es van dur a terme durant els 

registres de les dades. Aquests moviments s’han diferenciat en tres tipus: 
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6.2.1. Proves mèdiques 

Tal i com el nom indica, aquests moviments són algunes de les proves que els metges fan als pacients 

per diagnosticar un trencament de lligament creuat. Per tant, cal tenir coneixements mèdics per 

realitzar-les correctament. En els assajos realitzats durant aquest treball, en els casos que hi havia un 

metge, s’han realitzat dues proves mèdiques diferents: 

Test Lachman 

En aquesta prova el pacient s’ha d’estirar en posició decúbit supí i col·locar la cama amb la possible 

lesió amb una flexió d’entre 20º i 30º i lleugerament caiguda cap a la part exterior. El metge col·loca 

una mà sobre la part més pròxima del fèmur, estabilitzant aquesta part de la cama. Amb l’altra mà, ha 

d’agafar per darrere l’altra part de la cama (zona tibial), per la zona més pròxima al genoll (Figura 6.2.1). 

Seguidament amb aquesta mateixa mà estira cap a ell de la zona tibial, buscant el desplaçament 

d’aquesta part respecte el genoll, mantenint el fèmur estabilitzat (33). Si al realitzar aquest test el 

desplaçament tibial és excessiu, pot indicar l’existència d’una lesió en el lligament creuat anterior.  

 
Figura 6.2.1 Test Lachman (34) 

 

 

Test Pivot Shift 

Com en el moviment anterior, el pacient ha d’estar en posició decúbit supí. El metge haurà d’agafar la 

cama mantenint el genoll estirat i amb el maluc flexionat entre 20º i 30º. En aquesta posició i des de la 
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zona del turmell, el metge realitza una rotació de la cama cap a la part interior mentre, amb ajuda de 

l’altra mà a la zona posterior del genoll, comença a flexionar la cama del pacient, mantenint sempre la 

rotació interior. Si durant aquesta flexió la part pròxima al genoll de la tíbia es desplaça o sobresurt del 

genoll, confirmarà l’existència d’una lesió de lligament creuat anterior (9). Aquesta prova és més difícil 

d’executar que el Lachman test però alhora és la prova amb més especificitat a l’hora de detectar 

trencaments del lligament creuat anterior (33).   

 
Figura 6.2.2 Test Pivot Shift (34) 

6.2.2. Moviments de màxima contracció voluntària 

Aquests tipus de moviments (Maximum Voluntary Contraction –MVC- en anglès) tenen com objectiu 

que el múscul arribi a la seva màxima activació. Per a cada múscul hi ha d’haver un moviment MVC 

diferent, tot i que pels que són propers entre sí, el moviment acostuma a ser semblant o igual ja que 

és impossible fer una contracció d’un únic múscul alhora. 

Els moviments de MVC es van extreure de la base de dades SENIAM (Surface ElectroMyoGraphy for 

the Non-Invasive Assessment of Muscles) (35). Aquesta base és el resultat d’un programa de recerca 

biomèdica de la Unió Europea on, entre altra informació, es pot trobar l’emplaçament on han d’estar 

els elèctrodes per llegir el senyal electromiogràfic de cada múscul del cos, a més del moviment específic 

que s’ha de fer per comprovar la connexió. Aquest moviment és el que s’utilitzarà en aquest treball 

com a MVC. 
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6.2.3. Moviments quotidians 

Els moviments classificats en aquest tipus són exercicis més habituals de realitzar i que no necessiten 

d’una segona persona per realitzar-se, és a dir, el subjecte els realitza per compte propi. En aquesta 

categoria s’han inclòs tres moviments: 

Marxa (caminar) 

Durant aquest moviment el subjecte camina de la forma més continua i normal possible, sense fer més 

ni menys esforç de l’habitual i mantenint el ritme amb què habitualment camina.  

Esquats 

Aquest exercici, més característic d’entrenaments esportius però alhora existent en moviments 

habituals com el d’asseure’s en una cadira. En aquest estudi però, es regiran les pautes d’un esquat 

sense cap recolzament (Figura 6.2.3). Es demanarà al subjecte que, amb els peus separats a l’altura de 

les espatlles, flexioni els genolls el màxim possible mantenint l’esquena recta i seguidament tornar a 

estirar-se. Interessa que el subjecte realitzi varies repeticions seguides.  

 
Figura 6.2.3 Exercici d'esquats (36) 

Salts amb una cama 

Per últim es demana un exercici més exigent, per posar a prova els subjectes. Aquest exercici és 

equivalent al que comunament es coneix com ‘saltar a peu coix’ i consisteix en això mateix, mantenint 

l’equilibri sobre una cama (la que s’està enregistrant l’electromiograma) es realitzen petits salts seguits. 
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6.3. Músculs analitzats 

Per aquest treball interessa poder analitzar els músculs que intervenen en l’estabilitat del genoll i que, 

alhora, són prou grans com per poder diferenciar la seva activació mitjançant elèctrodes superficials. 

Amb aquest criteri s’analitzen cinc músculs de la meitat superior de les cames. 

Recte femoral (Rectus femoris) 

És un dels músculs que composen el grup muscular del quàdriceps i s’estén des de l’espina ilíaca de la 

pelvis fins la ròtula, recorrent el centre del quàdriceps (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). Les seves funcions principals són l’extensió del genoll i la flexió del maluc (35).  

 
Figura 6.3.1 Músculs anteriors de la cama (37) 

Vast Medial (Vastus medialis) 

Aquest múscul també forma part del grup del quàdriceps però en la part més propera a l’interior de la 

cama (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Tot i que també s’insereix a la ròtula, el seu 

començament és al punt més baix del cap del fèmur, a part que es manté inserit al llarg del fèmur fins 

la meitat de la seva longitud. La seva única funció és l’extensió del genoll (35). 

Tensor fàscia-lata (Tensor Fasciae Latae) 

És el múscul més exterior de la meitat superior de la cama. S’origina en la part exterior de l’espina ilíaca 

de la pelvis però te una llargada molt reduïda ja que de seguida s’insereix al tracte iliotibial, que es 

connecta directament amb el còndil lateral la tíbia (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Les funcions on està involucrat aquest múscul són l’adducció, rotació medial i flexió del maluc i en 

alguns casos també extensió del genoll  (35). 
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Figura 6.3.2 Músculs laterals de la cama (38) 

Bíceps femoral (Biceps femoris) 

El bíceps femoral està compost per dos músculs, un de més llarg i un altre de més curt. En aquest treball 

es farà sempre referència al més llarg, que és el que es situa en la part central de la cama (en la part 

posterior). Forma part dels isquiotibials i comença en la tuberositat de la part inferior de l’os de la pelvis 

(tuberositat isquiàtica) i acaba al lateral del cap del peroné i al còndil de la tíbia. Les seves funcions són 

la flexió i rotació lateral del genoll, així com l’extensió i rotació lateral del maluc (35). 

Semimembranós (semimembranosus) 

És un múscul situat a la part posterior de la cama, més a l’interior que el Bíceps femoral (Figura 6.3.3), 

i per tant, també està inclòs als isquiotibials. Neix en el mateix punt que el Bíceps femoral, la tuberositat 

isquiàtica, i acaba al còndil medial (de la zona més interior) de la tíbia. Les funcions en les quals participa 

són l’extensió del maluc i la flexió del genoll (39). 
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Figura 6.3.3 Músculs posteriors de la cama(40) 

6.4. Metodologia 

Al primer enregistrament, que es va dur a terme abans d’iniciar aquest Treball Final de Grau, no es va 

seguir  un ordre preestablert en realitzar els exercicis, i per això a l’hora de processar les dades va ser 

més laboriós. Els moviments no seguien el mateix ordre en cada registre de dades. Tot i així, es 

disposaven dels temps d’inici de cada moviment dins del registre.   

Després d’aquest primer registre es va decidir generar un Protocol de mesures EMG i acceleròmetres, 

que establia per escrit l’ordre de realització dels moviments, i on a més s’hi anotava les dades bàsiques 

del subjecte experimental, el temps de realització del moviment i les possibles observacions, tal i com 

es pot veure a la Figura 6.4.1. Aquest protocol és el que es va seguir en el segon enregistrament de 

dades, deixant en blanc els moviments que requerien d’un metge per ser realitzats.  

A més d’aquest protocol, es va preparar un document gràfic per il·lustrar la col·locació de tots els 

sensors per tal d’agilitzar també els següents enregistraments (Figura 6.4.2). Aquest document va 

establir-se definitivament durant el segon enregistrament, tenint en compte les limitacions del cablejat 

dels sensors EMG.  

La importància d’establir un protocol estàndard per realitzar aquests registres recau en la utilitat 

d’aquest a l’hora de realitzar tots els registres futurs, tant els inclosos en aquest treball com els que es 

puguin fer més endavant. 

El protocol es va dissenyar per tal que es realitzessin una sèrie de moviment per cada cama quan 

l’assaig es desenvolupés a la consulta del cirurgià, per motius de temps. Per altra branda, al realitzar 



Aquí pot anar el títol del vostre  TFG/TFM   

  27 

l’assaig al SIMMA Lab, es va considerar oportú enregistrar sèries de moviments amb cada cama d’un 

mateix subjecte (3 sèries concretament) ja que el temps de cada sèrie era d’1 minut aproximadament 

respecte el temps que requeria el muntatge dels sensors i elèctrodes en cada cama (aproximadament 

30 minuts en la primera cama i uns 10-15 minuts en la segona). Tot i així, un cop establert el protocol 

amb la posició de cada elèctrode, el temps de preparació serà menor. 

Cal remarcar que els registres de cada cama es van realitzar per separat, és a dir, primer una cama i 

desprès l’altra ja que els recursos dels que es disposaven no donaven per registrar ambdues cames 

alhora. 

 
Figura 6.4.1 Protocol Mesures EMG i acceleròmetres 
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Figura 6.4.2 Col·locació de sensors 

6.5. Dificultats i correccions al protocol 

Durant el segon enregistrament van aparèixer algunes dificultats com ara la curta longitud dels cables 

dels sensors EMG cap als elèctrodes que van haver-se de recol·locar, sense afectar al registre del 

múscul. Aquest fet va provocar que s’allargués considerablement la preparació del registre i que només 

es pogués enregistrar un subjecte en comptes de 3 durant la sessió. 

També van sorgir problemes amb la cinta que sostenia els sensors al tractar-se d’una cinta sense 

elasticitat. Aquest fet va comportar que en alguns moments, després de la col·locació de tots els 

sensors o durant els moviments, caigués o es mogués de posició, la qual cosa podia afectar al registre 

de dades d’acceleròmetres. Es va proposar que, pel següent registre, es buscaria un altre tipus de cinta, 

potser amb una certa elasticitat que pogués absorbir els canvis de volum del múscul durant l’execució 

dels moviments. 
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7. Processament de dades 

Per poder extreure conclusions de les dades registrades és necessari processar-les. Això inclou des de 

reorganitzar-les en funció dels moviments o dels músculs fins filtrar les senyals EMG. L’objectiu final 

d’aquesta part és poder obtenir gràfiques de les activacions musculars per cadascun dels moviments 

realitzats per cada pacient i poder comparar entre les cames d’un mateix pacient i també entre 

pacients sans i lesionats. Cal afegir que si un mateix pacient ha realitzat repeticions d’un moviment, es 

realitzarà la mitja de tots els cicles.  

Per realitzar aquest processament s’usarà principalment Matlab i es treballaran amb les dades 

emmagatzemades en format struct, que com el seu nom suggereix funciona com una estructura amb 

camps que poden ser vectors, matrius, caràcters o inclús altres estructures amb més camps. Per tal 

que el processat sigui replicable en futurs assajos, s’ha redactat un procediment amb els passos a seguir 

i les funcions a utilitzar (Veure Annex A). En la Figura 6.5.1 es mostra un diagrama dels passos a realitzar 

per obtenir les visualitzacions finals.  

Figura 6.5.1 Diagrama de blocs del processat de dades (Font pròpia) 
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7.1. Organització de les dades 

Com que es van utilitzar 3 sensors Shimmer per obtenir les dades EMG, aquestes estaven dividides en 

tres arxius que, a més de dades d’EMG, contenien altres dades no rellevants per aquest treball 

(provinents de l’acceleròmetre i el magnetòmetre) (Figura 7.1.2). Aquests fitxers s’exporten en format 

Matlab des de l’aplicació pròpia dels sensors. El primer codi que s’utilitza extrau la informació 

necessària d’aquest arxius guardant-la en un nou fitxer. En el cas que s’hagin realitzat diversos 

enregistraments seguits en una mateixa sessió, aquest codi els separa dins del nous fitxers en una 

estructura Matlab anomenada ‘tramo’ (Figura 7.1.1). 

Aquest primer codi és una aportació del co-director d’aquest treball Abel Torres que ha estat 

lleugerament modificat per adaptar-se a les necessitats d’aquest treball. 

 

7.2. Separació i adequació dels moviments 

Interessa tenir els assajos separats en fitxers individuals i amb els moviments diferenciats. Això 

s’aconsegueix amb un nou codi que, després d’introduir manualment els temps d’inici i final de cada 

moviment anotats durant la sessió, crea nous arxius, un per cada assaig realitzat. Dins d’aquests arxius 

s’hi troba, per una banda l’EMG en cru, filtrat i normalitzat i, per altra banda, cada tram del EMG 

corresponent a un dels moviments tant en cru com filtrat i normalitzat. 

Figura 7.1.2 Contingut original fitxer Shimmer 

Figura 7.1.1 Contingut fitxer després d'aplicar el primer codi 
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7.2.1. Filtratge de l’EMG 

Tot i que observant un senyal d’EMG en cru es pot tenir una idea general de les activacions musculars, 

per una comprensió més clara cal realitzar una sèrie de filtratges per poder obtenir l’envolvent de la 

senyal. El primer filtre és un filtre Butterworth d’ordre 3 passa-alts de 20 Hz, és a dir, deixa passar les 

freqüències superiors a 20 Hz (Figura 7.2.1). Amb aquest filtre s’elimina el soroll de baixes freqüències  

de la senyal. 

 
Figura 7.2.1 EMG cru i filtrat amb filtre passa-alts 

El següent filtratge consisteix en restar a la senyal la seva mitjana per eliminar les tendències de la línia 

de base tot i que el resultat obtingut amb el primer filtre es podria considerar suficient. Seguidament 

també es rectifica el senyal, és a dir, es passen totes les dades negatives a positives, agafant el valor 

absolut per poder tenir un perfil continu de l’activació (Figura 7.2.2). 
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Figura 7.2.2 EMG amb mitjana igual a zero i EMG rectificat 

Per últim es passa un altre filtre Butterworth passa-baixos de 6 Hz amb el qual s’obtindrà l’envolvent 

del senyal, és a dir, el perfil (Figura 7.2.3). 

 
Figura 7.2.3 Resultat final EMG filtrat 
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7.2.2. Normalitzat dels senyals 

Com que en un dels pacients es van realitzar més d’un assaig amb la mateixa cama, es tenen sèries dels 

moviments repetides més d’una vegada. Es va decidir agafar el pic màxim del senyal complet dels 

diversos assajos i normalitzar cadascun altra vegada amb aquest nou pic. D’aquesta manera a l’hora 

de comparar l’activació muscular en els diferents moviments i pacients, es podrà comparar no només 

el patró que segueixen sinó també l’activació muscular de cada múscul en tant per 1. Es dóna el cas 

que tot i realitzar activacions per buscar la contracció màxima, en bastants casos la màxima activació 

es troba en l’esquat o en el salt a una cama.  

7.3. Separació de cicles 

Fins aquest punt s’han dividit les senyals per assajos i per moviments però dins de cada moviment, hi 

ha repeticions del mateix exercici, és a dir, cicles. Per la comparació final interessa comparar només un 

cicle de cada moviment i per això es busca obtenir la mitjana de tots els cicles realitzat per la mateixa 

cama d’un pacient. Per exemple en el cas del moviment de marxa cada pas de la cama es considera un 

cicle i interessa fer la mitja de totes les passes. S’entén com a passa el cicle sencer del peu des que es 

troba en un cert punt (p.e. contacte del taló amb el terra, heel strike) fins que el mateix peu torna a 

aquest punt. 

En aquest moment del projecte es van desenvolupar tres mètodes diferents de separar el cicle a causa 

de la poca claredat que presentava la senyal de l’EMG en alguns casos, sobretot en els cicles de la 

marxa (Figura 7.3.1). 
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Figura 7.3.1 Exemple de patró poc clar del EMG durant la marxa 

7.3.1. Separació visual del senyal d’EMG amb tots els senyals 

La primera forma es basa a partir de l’observació de la corba del senyal d’EMG. Es selecciona 

manualment els punts on comença i acaba un cicle clicant amb el cursor (Figura 7.3.2). El codi creat per 

aquesta variant (SplitCicles.m) separa automàticament la senyal en tants cicles com s’hagin 

seleccionat. És per tant una forma semiautomàtica de separació. La part negativa d’aquest mètode és 

que depèn completament del criteri de qui selecciona els punts i que pot ser complicat mantenir el 

patró dels cicles constant sobretot si aquest és difícil d’identificar.  
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Figura 7.3.2 Pantalla de selecció manual de SplitCicles.m 

Amb aquest codi es poden processar els arxius dels diferents assajos alhora de tal manera que es 

seleccionen els cicles de totes les repeticions d’una mateixa cama i d’un mateix subjecte. Aquestes 

dades es guarden en fitxers independents. 

Per utilitzar aquest mètode s’ha de poder localitzar visualment patrons en l’activitat muscular. Tot i 

que en la majoria de casos es pot veure, hi ha algunes parts del senyal d’EMG irregulars i no és possible 

saber si, per exemple en la marxa, el subjecte es troba donant mitja volta i per tant no és una passa 

‘neta’. D’aquesta manera també és difícil saber en quina fase del cicle de marxa s’està establint l’inici i 

en quina el final. Separació visual del senyal d’EMG amb un senyal de referència 

Com que identificar els patrons mostrant gràficament tots els senyals alhora és molt complex, es va 

decidir fer la divisió observant només el senyal d’un dels músculs. Per escollir quin senyal representar, 

abans d’aparèixer el gràfic per la selecció d’inicis i finals, apareixen en pantalla els gràfics dels senyals 

dels músculs (sensors) per separat juntament amb una llista de selecció (Figura 7.3.3). D’aquesta 

manera es pot triar quin dels senyals mostra els cicles del moviment més marcats i aquest es pot 

utilitzar com a referència per triar els punts d’inici i final, en comptes d’haver de fer la selecció amb 

tots els senyals alhora. 
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Figura 7.3.3 Pantalla de selecció del senyal de referència que es vol utilitzar  

7.3.2. Separació fent ús de les dades d’acceleròmetres 

Donada la poca exactitud del mètode anterior, en alguns casos s’ha decidit recórrer a la informació 

aportada pels acceleròmetres per tal d’identificar a la línia de temps les passes que el subjecte donava 

durant la marxa, així com les repeticions d’esquats i salts.  

Per aquest mètode es va fer ús del programa OpenSim, amb el qual es pot visualitzar gràficament el 

moviment de les cames a partir de les dades dels acceleròmetres. Prèviament, les dades s’han de 

tractar amb MATLAB per obtenir l’angle del fèmur respecte el terra i el de la tíbia respecte el fèmur a 

partir de les dades que s’obtenen de l’acceleròmetre. Un cop tractades s’obté un fitxer del moviment 

complet (.mot) per poder-se utilitzar amb un model d’OpenSim. Per aquest cas, s’ha utilitzat el model 

‘gait2392_simbody.osim’  deixant visible només una de les cames (Figura 7.3.4).  

Durant la simulació es poden apreciar els cicles de la marxa i identificar els moments on el subjecte feia 

mitja volta durant la marxa i, per tant, no incloure aquestes passes com a cicles ja que no segueixen les 

característiques de la marxa lineal que interessen en aquest treball 

Aquest mètode es pot utilitzar com un suport al mètode anterior, identificant de la mateixa manera els 

punts d’inici i final en la gràfica però en aquest cas tenint com a referència els temps adquirits segons 

els acceleròmetres. També es podria utilitzar dividint el  senyal amb els nous temps adquirits però com 

que les dades d’acceleròmetre i les d’electromiograma han estat preses amb sensors diferents, hi 

podria haver un petit desfàs en el temps entre ambdós senyals pel fet que per iniciar els registres 

s’utilitzaven programes diferents no sincronitzats. 
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Figura 7.3.4 Programa Open Sim amb model i moviment carregats 

Tenint en compte únicament la informació dels acceleròmetres per escollir els cicles de la marxa acaba 

portant al mateix error que es troba a l’apartat anterior, que els temps d’inici s’agafen també amb 

criteri visual i pot suposar que el criteri entre cada cicle seleccionat sigui lleugerament diferent.  

Per aquest fet s’ha decidit que la visualització dels moviments s’utilitzi com a suport mentre es 

seleccionen els inicis i finals dels cicles a la gràfica de l’EMG i que el resultat final sigui una composició 

del mètode descrit en l’apartat anterior i aquest. 

7.3.3. Separació dels cicles automàticament 

Aquest mètode és la manera més optima d’identificar els cicles ja que s’estableixen els criteris que es 

considera que ha de complir un tram del senyal per considerar-se un cicle d’un moviment en concret i 

es seguirà el mateix criteri per tots els cicles.  

La controvèrsia d’aquest mètode recau en establir els criteris que identificaran cada cicle. En el cas de 

la marxa, els criteris per establir un inici d’un cicle són: 

 Que el valor EMG d’aquest punt sigui inferior a la mitjana de tots els mínims del senyal (Figura 

7.3.5) 
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 Que el valor EMG d’aquest punt es trobi per sota del valor mig entre la mitjana dels pics 

màxims i dels pics mínims del senyal, mentre que el valor EMG del màxim consecutiu estigui 

per sobre d’aquest valor mig (Figura 7.3.5) 

Després d’identificar els inicis s’estableixen els finals dels cicles separant els criteris en dos: 

1) Si dos inicis estan més separats que la separació mitjana entre inicis (freqüència de cicles 

superior a la mitjana) 

 Es considera final el punt abans que comenci un pic pronunciat, trobant-se sempre abans 

del següent inici de cicle. En el cas que no es trobi un punt amb aquestes característiques, 

es dona per fals l’inici avaluat. 

2) Si la separació entre dos inicis no supera la freqüència mitjana dels cicles 

 Es considera final el següent inici, és a dir, són cicles consecutius. 

Figura 7.3.5 Característiques de selecció d'inicis 
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Com que no tots els senyals d’EMG mostren la mateixa periodicitat, per cada moviment analitzat, 

s’escull el senyal amb més periodicitat, és a dir, el senyal de referència com en l’apartat 0. Per aquest 

motiu és possible que s’escullin els cicles segons músculs diferents en els diferents assajos i que, a 

l’hora de comparar els cicles entre subjectes, les fases de la marxa no siguin equivalents en les 

representacions visuals. Això significa que mentre que en un assaig l’activació principal d’un múscul es 

dóna al 30% del cicle, en un altre assaig on s’ha fet servir un múscul diferent com a referència, aquesta 

activació es trobi en un percentatge diferent del cicle. Tot i què seria més òptim establir sempre el 

mateix múscul de referència, s’ha deixat la selecció oberta ja que en els registres obtinguts, alguns 

músculs mostraven un senyal poc clar i, sense tenir una mostra prou gran, no es pot establir quin 

múscul és el més clar per utilitzar com a referència. Utilitzant aquest algorisme s’obtenen, en general, 

menys cicles que amb els altres mètodes ja que és més selectiu. 

Figura 7.3.6 Exemple de detecció d'inicis i finals de cicles de la marxa 
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Figura 7.3.7 Cas de senyal poc clara amb pocs cicles detectats 

7.3.4. Validació dels mètodes 

S’ha pogut observar que els resultats de la separació dels cicles automàtica i semiautomàtica són molt 

similars, a excepció d’algun tram del registre de la cama esquerra del pacient lesionat, el qual és poc 

net i, a causa de l’escassetat de mostres, no es pot decidir si aquest fet es dóna per la condició de 

subjecte lesionat o simplement per ser un enregistrament defectuós. 

A la següent taula es poden observar els coeficients de correlació (valors de 0 a 1) entre la mitjana dels 

cicles separats de forma semiautomàtica i de forma automàtica, agafant com a referència el mateix 

múscul en els dos mètodes. El càlcul s’ha realitzat amb la funció predefinida de Matlab corrcoef i 

comparant el vector mitjana dels cicles seleccionats de la forma semiautomàtica (Apartats 7.3.1, 0 i 

7.3.2) amb el vector mitjana dels cicles seleccionats de forma automàtica (Apartat 7.3.3), comparant 

doncs els valors EMG punt a punt. Com que els cicles no tenen sempre la mateixa longitud, s’ha hagut 

d’interpolar les dades per igualar tots els cicles a la longitud del més llarg i d’aquesta forma poder 

calcular la mitjana. 

 
Marxa Esquats 

Salts a un 

peu 

Recte Femoral Subjecte lesionat 

Cama dreta 0.98928 0.82584 0.99804 

Cama 

esquerra 

0.39344 0.89057 0.991 
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Subjecte no 

lesionat 

Cama dreta 0.9906 0.98113 0.9155 

Cama 

esquerra 

0.97375 0.98928 0.97533 

Bíceps Femoral 

Subjecte lesionat 

Cama dreta 0.98861 0.8136 0.9985 

Cama 

esquerra 

0.87573 0.8394 0.99501 

Subjecte no 

lesionat 

Cama dreta 0.9819 0.95858 0.80512 

Cama 

esquerra 

0.94235 0.92544 0.8214 

Tensor Fàscia-

lata 

Subjecte lesionat Cama dreta 0.98041 0.71022 0.99844 

Cama 

esquerra 

0.7865 0.72325 0.99489 

Subjecte no 

lesionat 

Cama dreta 0.99756 0.99127 0.9399 

Cama 

esquerra 

0.98535 0.97801 0.97966 

Vast medial 

Subjecte lesionat Cama dreta 0.98855 0.79722 0.99775 

Cama 

esquerra 

0.39123 0.87926 0.99308 

Subjecte no 

lesionat 

Cama dreta 0.97012 0.97213 0.89711 

Cama 

esquerra 

0.98656 0.97801 0.96286 

Semimembranós 

Subjecte lesionat Cama dreta 0.98326 0.53914 0.9907 

Cama 

esquerra 

0.030936 0.83421 0.99948 

Cama dreta -- -- -- 
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Subjecte no 

lesionat 

Cama 

esquerra 

-- -- -- 

Taula 7.3.7.3.1 Coeficients de correlació entre la mitjana dels cicles seleccionats de forma semiautomàtica i la mitja dels cicles 
seleccionats de forma automàtica. En vermell els valors de correlació baixos.  

Com es pot observar, la majoria dels valors són per sobre de 0.8, el que significa que amb la selecció 

de cicles de forma automàtica s’obtenen uns resultats gairebé idèntics que amb la selecció manual dels 

cicles (separació semiautomàtica). En el subjecte no lesionat no apareixen resultats en el múscul 

semimembranós ja que aquest registre va ser defectuós i s’ha hagut d’eliminar. Els valors més baixos 

(al voltant del 0.3) es donen en el moviment de marxa de la cama esquerra del subjecte lesionat, però 

aquest registre va ser poc cíclic, com es detalla a l’apartat 8.1.1, i per tant, s’assumeix com a vàlid 

l’algorisme de separació automàtica. Per aquest motiu en l’apartat de resultats es mostren les 

separacions obtingudes amb el mètode automàtic sempre que no s’indiqui el contrari.  

7.4. Anàlisi freqüencial 

 Realitzar una anàlisis freqüencial als senyals electromiogràfics proporciona informació relativa a la 

freqüència d’activació muscular del subjecte. Si bé és cert que generalment les anàlisis freqüencials en 

senyals electromiogràfics serveixen per avaluar la fatiga del múscul, el temps d’enregistrament dels 

moviments és massa curt i l’esgotament detectable seria mínim. En aquest treball, l’objectiu principal 

de l’anàlisi freqüencial en aquests senyals és de caire comparatiu, és a dir, observar entre subjectes si 

existeix algun tipus de relació entre les freqüències de treball dels diversos músculs enregistrats. 

Els sensors Shimmer no tenen un filtre passa-alts analògic i per tant els senyals EMG contenen molta 

energia a baixa freqüència. Per aquest motiu, malgrat que l’anàlisi freqüencial comunament és realitza 

amb el senyal en cru, interessa fer un filtratge passa-alts per evitar obtenir un pic a freqüències 

properes a zero (Figura 7.4.1). 

Per altra banda, per evitar l’efecte d’”aliasing” és necessari que l’anàlisi freqüencial es faci només fins 

la freqüència màxima, que equival a la meitat de la freqüència de mostreig. Aquesta freqüència també 

és coneguda com freqüència de Nyquist o freqüència d’”aliasing”. Per assegurar que es compleix 

aquest requisit, es filtra de nou el senyal amb un passa-baixos amb una freqüència de tall de, com a 

màxim, la freqüència de Nyquist. (41) 
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Figura 7.4.1 Anàlisi freqüencial de senyal EMG cru (imatge superior) vs. filtrat (imatge inferior) 

Amb aquest objectiu establert, es realitza l’anàlisi freqüencial de cadascun dels moviments realitzats i 

per cada múscul, per tal de comparar posteriorment les diferències en les activacions musculars dels 

diferents subjectes. 
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8. Anàlisi de resultats 

Un cop processades totes les dades i amb els resultats representats gràficament, es pot procedir a 

comparar l’activitat muscular entre cama dreta i esquerra d’un mateix pacient i entre pacient lesionat 

i no lesionat. Donada la limitació del nombre de dades, en aquest treball es comparen els resultats 

obtinguts en els dos casos estudiats amb els d’estudis similars. 

8.1. Resultats EMG en domini temporal  

Finalment, els registres amb els que s’han pogut treballar han sigut els d’un pacient home lesionat de 

la cama dreta i els d’un pacient home no lesionat. Cal remarcar que el registre del múscul 

semimembranós del subjecte no lesionat no ha sigut ser correcte i s’ha hagut d’eliminar durant el 

processament de dades. 

8.1.1. Cames entre subjecte lesionat 

Aquest pacient tenia lesionada la cama dreta així que es comparen els senyals d’EMG dels músculs de 

les dues cames en els diferents moviments que va fer que implicaven activació muscular. 

Els únics músculs que arriben al seu màxim durant aquest moviment son el bíceps femoral (isqiotibials) 

i el semimembranós. Això significa que l’exercici de MVC en els altres músculs no compleix amb el seu 

objectiu ja que la màxima activació es dóna en els altres moviments registrats. A la taula 8.1.1. es poden 

comprovar els pics màxims registrats de cada múscul en mV, tot i no donar-se durant el MVC. 

 Recte 

femoral 

Tensor fàscia-

lata 

Bíceps 

femoral 

Vast medial Semimembranós 

Dreta 0.1776 0.1956 0.1208 0.4277 0.0750 

Esquerra 0.2467 0.2024 0.1834 0.2572 0.1476 

Taula 8.1.1 Valors màxims de cada múscul, en mV 

 MVC 

Els tres exercicis de MVC es van realitzar en el mateix ordre en ambdues cames del subjecte (Figura 

8.1.1).  
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El moviment comença amb l’activació dels músculs posteriors de la cama i en les gràfiques s’observa 

com la principal activació és dels músculs semimembranós i bíceps femoral (isquiotibials) i que en totes 

dues cames el patró d’activació és pràcticament idèntic. El següent exercici té com objectiu activar els 

músculs laterals de la cama, en aquest cas el múscul tensor fàscia-lata. Com s’observa a les gràfiques 

s’aconsegueix aquesta activació tot i que la resta dels músculs també s’activen. En aquest exercici 

s’observa com l’activació dels músculs de la part posterior de la cama (semimembranós i bíceps 

femoral) s’activen de forma bastant més notable amb la cama lesionada (dreta) que amb la no 

lesionada, sempre respecte els seus respectius màxims. Finalment, l’últim exercici per activar els 

músculs de la part anterior, en aquest cas el recte femoral, no s’observa l’activació esperada. El múscul 

més activat és en ambdues cames el tensor fàscia-lata i, com en l’anterior exercici, l’activació dels 

músculs posteriors és superior en la cama lesionada que en la no lesionada en relació als respectius 

màxims. 

 Marxa 

Els resultats dels senyals d’EMG al caminar de la cama esquerra són molt poc cíclics. Amb una vista 

general es pot veure que en la cama esquerra hi ha una activació molt més pronunciada del recte 

femoral que en la cama dreta. A part, en el registre de la cama esquerra no hi ha un patró que es 

repeteixi de forma més o menys constant com en la cama dreta. 

 

 

Figura 8.1.1 Exercicis de MVC del subjecte lesionat. A l’esquerra  amb la cama esquerra (no lesionada) i a 
la dreta amb la cama dreta (lesionada) 
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Per poder estudiar millor les diferències en la marxa, es compara la mitjana dels senyals d’EMG durant 

els cicles de la marxa efectuats. Com que la cama esquerra no mostra patrons clars en gairebé cap 

moment de la marxa, es mostren les separacions de cicles amb el mètode automàtic i el semiautomàtic 

(Figura 8.1.3), ja que els resultats obtinguts són molt diferents entre ells. Cal remarcar que, per la cama 

esquerra, en tots dos mètodes s’ha utilitzat com a referència el senyal del bíceps femoral i, per aquest 

motiu, aquest és l’únic múscul que mostra un patró semblant en ambdós mètodes.  El registre del recte 

femoral durant la marxa en aquest cama es considera no vàlid, a causa de les protuberàncies que hi 

apareixen. En el vast medial es pot apreciar una lleugera i momentània activació, de la mateixa manera 

que en el semimembranós. En el tensor fàscia-lata es remarca una activació en la segona meitat del 

cicle (fase d’oscil·lació).  

Figura 8.1.2  Senyals EMG durant la marxa 
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Per poder fer una comparació en igualtat de condicions, s’hauria de fer la separació de cicles de la cama 

dreta amb la mateixa referència que s’ha utilitzat a la cama esquerra, és a dir, el bíceps femoral. Tot i 

així, els patrons en aquest múscul en aquest enregistrament no eren molt clars i el mètode automàtic 

no detectava correctament les passes així que s’ha optat per utilitzar el mètode semiautomàtic (Figura 

8.1.4).  

Figura 8.1.3 Activació mitjana dels músculs de la cama esquerra del subjecte lesionat en els cicles de la marxa. A l’esquerra separació de 
forma semiautomàtica i a la dreta de forma automàtica 
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Figura 8.1.4 Activació mitjana dels músculs de la cama dreta del subjecte lesionat en els cicles de la marxa. Bíceps femoral 

com a referencia per la separació dels cicles 

S’observa com el pic d’activació del bíceps femoral està lleugerament endarrerit en el cicle de la cama 

dreta, a part de ser una contracció lleugerament més alta que en l’esquerra. En el vast medial, el pic 

d’activació de la cama dreta apareix abans de la meitat del cicle mentre que en qualsevol de les dues 

gràfiques del cicle de la cama esquerra, es dóna a la meitat o més tard. Els altres músculs presenten 

diferències molt evidents pel que fa la forma del senyal. 
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Com que el senyal més clar del registre de la cama dreta en la marxa és el vast medial, s’ha preferit 

extreure les característiques de la marxa utilitzant com a referència aquest múscul (Figura 8.1.5).

 

Es pot observar com l’activació dels músculs recte femoral, tensor fàscia-lata i vast medial és 

pràcticament idèntica entre les cames pel que fa a la forma del senyal: un primer pic a la primera meitat 

del cicle, corresponent a la fase de suport, seguit d’una segona activació menor. L’única diferència 

entre aquests tres músculs recau en l’activació del vast medial, essent aquesta menor que en els altres 

dos músculs (en percentatge de la màxima contracció). Pel que fa als músculs bíceps femoral i 

semimembranós (isquiotibials) es pot veure com també hi ha una primera activació semblant a la dels 

anteriors però que la segona activació, molt lleu, es dóna al final del cicle i correspon a la fase 

d’oscil·lació. 

 Esquats 

En aquest moviment és interessant observar de forma general el progrés de l’activació muscular en les 

dues cames durant la repetició de l’exercici (Figura 8.1.6). Es pot veure com les repeticions són molt 

més marcades en el registre de la cama dreta que en el de l’esquerra, tot i l’activació en els pics és 

Figura 8.1.5 Activació mitjana dels músculs de la cama dreta del subjecte lesionat en els esquats. Ús del Vast medial 
com a referència 
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similar. Això es podria interpretar com que el subjecte manté la cama esquerra (la no lesionada) en 

tensió constant per ‘desconfiança’ en la cama lesionada.  

 

Si s’observa la forma del senyal en la mitjana dels cicles s’aprecien diferències més específiques (Figura 

8.1.7). La identificació dels cicles també s’ha fet de forma automàtica amb el senyal del bíceps femoral 

com a referència. L’activació principal a la cama esquerra és la del recte femoral, que es manté entre 

el 20 i el 30% de la màxima contracció. Per altra banda, i amb una activació d’entre el 5 i el 10%, i una 

forma de ‘muntanya’ (amb pujada i baixada), es troben el bíceps femoral i el vast medial. El tensor 

fàscia-lata presenta una activació oposada als darrers músculs, amb una activació del 10% en la primera 

Figura 8.1.6 Registre dels esquats del pacient lesionat. A l’esquerra cama esquerra i a la dreta cama dreta. 

Figura 8.1.7 Activació mitja dels músculs de la cama esquerra del subjecte lesionat en els esquats 
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meitat del cicle i una altra de similar a la segona meitat. Per últim, el múscul semimembranós també 

té una activació diferent. Aquest múscul s’activa bàsicament només a la segona meitat del cicle, és a 

dir, quan el subjecte passa de la màxima flexió a la posició neutra de peu dret.  

En la cama dreta (Figura 8.1.8) s’observa una activació més marcada, amb forma parabòlica en els 

músculs activats i amb menys desviació entre cicles. El recte femoral també es el múscul que presenta 

una activació més alta, amb aproximadament la mateixa activació que en la cama esquerra però 

marcant més la forma de paràbola. Per contra, el tensor fàscia-lata i el semimembranós tenen una 

activitat que es considera gairebé nul·la, residual, cosa que no passa a la cama esquerra. Per últim, el 

bíceps femoral i el vast medial també marquen la forma de paràbola  (lleugerament) però amb una 

activació major que en la cama esquerra. 

 Esquats a una cama 

En  aquest subjecte l’exercici que es va a dur a terme no van ser salts a una cama si no esquats a 

una cama. És per aquest motiu que la forma dels cicles és tan simètrica (Figura 8.1.9).  

Figura 8.1.8 Activació mitja dels músculs de la cama dreta del subjecte lesionat en els esquats 
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En aquest moviment és on es donen els pics d’activació més alts de tot l’assaig. En una visió general de 

les gràfiques no s’observen diferències notables entre ambdues cames i sembla que el moviment es 

realitza de forma contínua sense problema. La separació dels cicles (cada un dels esquats a un peu) 

s’ha fet de forma automàtica utilitzant el senyal del recte femoral com a referència.  

Figura 8.1.9 Registre dels salts a una cama de la cama esquerra del pacient lesionat 
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En el cas de la cama esquerra (Figura 8.1.10) els tres músculs amb una activació més gran (per sobre 

del 60% de la màxima contracció) són el recte femoral, el tensor fàscia-lata i el vast medial. 

Seguidament es troba el bíceps femoral, que arriba a una contracció del 30% del màxim. El múscul amb 

menys activació en aquest moviment és el semimembranós, que pràcticament no arriba al 15% del 

màxim i que, per tant, es pot considerar que no s’activa en aquest moviment.  

En la cama dreta (Figura 8.1.11) l’activació dels músculs recte femoral, tensor fàscia-lata i vast medial 

és molt semblant a la cama esquerra. De la mateixa forma, el semimembranós també té una activació 

nul·la. El múscul on s’observa diferència respecte la cama esquerra és el bíceps femoral, l’activació del 

qual sobrepassa el 50% de l’activació màxima (cama dreta), respecte el 30% d’activació amb la cama 

esquerra. 

Figura 8.1.10 Activació mitjana dels músculs de la cama esquerra del subjecte lesionat en els esquats a una cama 
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8.1.2. Cames entre subjecte no lesionat 

Tot i que en un subjecte no lesionat no haurien d’aparèixer diferències majors entre ambdues cames, 

es comparen els resultats obtinguts per a cada múscul en cada moviment. Per aquest subjecte es van 

realitzar tres assajos en cada cama, els tres primers van ser amb la cama esquerra i els darrers tres amb 

la cama dreta. En la majoria del exercicis es mostren les gràfiques només dels primers assajos de cada 

cama. 

 Exercicis de Exercicis de MVC de músculs posteriors 

En ambdues cames l’activació del bíceps femoral és pràcticament idèntica i única (Figura 8.1.12). 

Figura 8.1.11 Activació mitja dels músculs de la cama dreta del subjecte lesionat en els esquats a una cama 
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 Exercicis de MVC de músculs laterals 

En la Figura 8.1.12 es pot comprovar com l’activació muscular d’aquest moviment és diferent a cada 

repetició, tant amb la cama esquerra com amb la dreta. De la mateixa forma, no hi ha una activació 

notable dels músculs laterals ni de cap altre múscul ja que en cap cas es supera el 15% de la màxima 

activació.  

 

 MVC de músculs anteriors 

En l’activació del músculs anteriors (quàdriceps), és a dir, el recte femoral i vast medial, el resultat és 

l’esperat amb el recte femoral i s’observa una activació marcada i única d’aquest múscul. En canvi el 

vast medial no s’activa notablement i es queda al mateix nivell que els altres músculs, que també 

s’activen de forma més lleugera (Figura 8.1.13). 

Figura 8.1.12 Exercici de MVC dels músculs anteriors 

Figura 8.1.13 MVCV de músculs laterals. A l’esquerra cama esquerra i a la dreta cama dreta 
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 Marxa 

A l’hora de caminar, com que l’espai era reduït, el subjecte no va caminar en línia recta constant sinó 

que cada tres o quatre passes havia de donar mitja volta. Això implica que al registre hi hagin passes 

on s’estava girant alhora i que, per tant, s’activessin músculs que en una marxa en línia recta no 

s’activarien o ho farien de forma diferent. En la separació de cicles s’ha respectat això i s’ha evitat 

comptar amb aquestes passes per fer l’estudi.  

Figura 8.1.14 Exercici de MVC dels músculs anteriors. A l’esquerra cama esquerra i a la dreta cama dreta.  
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La separació dels cicles en aquest cas s’ha realitzat utilitzant el senyal del múscul tensor fàscia-lata com 

a referència. A la cama esquerra (Figura 8.1.16), s’observen similituds en l’activació del tensor fàscia-

lata i del vast medial, presentant una primera activació més alta i seguidament una de més lleu, que 

queda dissimulada en la baixada de la primera. La diferència entre aquests dos músculs recau en el 

percentatge d’activació respecte els màxims de cada múscul, essent superior la del tensor fàscia-lata.  

Figura 8.1.15  Activació muscular del subjecte no lesionat durant la marxa 
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En els músculs bíceps femoral i recte femoral torna a haver-hi una activació al mateix temps que als 

dos músculs anteriors (aproximadament al 40% del cicle) però la segona activació apareix 

aproximadament a partir del 80% del cicle (una mica abans en el bíceps femoral) i amb un percentatge 

d’activació de la meitat del primer pic. Com en el cas anterior, la diferència entre aquests músculs recau 

en el percentatge d’activació, essent major la del bíceps femoral (20% del màxim) respecte el 10% del 

recte femoral. 

Tot i no ser un resultat esperable, les activacions registrades de la cama dreta (Figura 8.1.17) difereixen 

en certs aspectes a les de la cama esquerra. El tensor fàscia–lata només mostra una activació puntual 

i aquesta es dóna abans que en la cama esquerra. La primera activació del recte femoral de la cama 

dreta és semblant al de l’esquerra (tot i que menor) però no s’observa cap segona activació després 

del 80% del cicle. Per altra banda, l’activació del vast medial de la cama dreta és molt semblant a la de 

la cama esquerra però la segona activació es troba menys accentuada en la cama dreta, possiblement 

per l’alta variabilitat que s’observa en la mateixa gràfica en els cicles. Per últim, l’activació del bíceps 

femoral és la que guarda més relació entre ambdues cames, produint-se la primera activació de la 

cama dreta un cert temps abans que en la cama esquerra. 

Figura 8.1.16 Gràfiques  de l’activació mitjana dels músculs de la cama esquerra del subjecte no lesionat en els cicles de la 
marxa 
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 Esquats 

Com en el cas anterior, s’observa com l’activació muscular difereix entre ambdues cames, com a mínim 

en els primers assajos de cada cama. Amb aquests resultats cal plantejar-se si hi ha hagut algun error 

en el registre o si els elèctrodes s’han col·locat d’una forma molt diferent entre els registres de cada 

cama. Abans però es compararà la mitja dels cicles. 

La separació de cicles dels esquats s’ha fet amb el senyal del múscul tensor fàscia-lata com a referència. 

Figura 8.1.17 Activació mitjana dels músculs de la cama dreta del subjecte no lesionat en els cicles de la marxa 

Figura 8.1.18 Registre dels esquats del pacient no lesionat. A l’esquerra la cama esquerra i a la dreta la cama dreta. 
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A la Figura 8.1.19 s’observa com l’activació del Bíceps femoral és gairebé nul·la i la del recte femoral 

molt baixa. En canvi, l’activació del tensor fàscia-lata i del vast medial arriben al 30% del seus respectius 

màxims .  

Comparant les mitjanes dels cicles múscul a múscul, es comprova que les diferències entre cames no 

són tan evidents. Les activacions dels músculs bíceps femoral i recte femoral a la cama dreta (Figura 

8.1.20) segueixen la mateixa tendència que a la cama esquerra. En el cas del tensor fàscia-lata i el vast 

medial, l’activació és semblant entre cames però més baixa a la cama dreta. 

Figura 8.1.19 Activació mitjana dels músculs de la cama esquerra del subjecte no lesionat en els esquats 
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 Salts a una cama 

En els salts d’una cama és on els músculs exerceixen la màxima força, en general. Analitzant la Figura 

8.1.21 i la es comprova que el registre de la cama dreta es més nítid que el de l’esquerra. 

 
Figura 8.1.21 Registre dels salts a una cama del subjecte no lesionat 

Figura 8.1.20 Activació mitjana dels músculs de la cama dreta del subjecte no lesionat en els esquats 
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8.1.3. Cames entre subjecte lesionat i no lesionat 

En aquest apartat es compararen les activacions musculars de les dues cames del subjecte lesionat 

amb els resultats comuns obtinguts de les cames del subjecte no lesionat cercant similituds i 

divergències. 

 Marxa  

Bíceps femoral: Es poden observar dos pics d’activació en tots els senyals menys en el de la cama 

lesionada (Figura 8.1.22), que només mostra un pic. Per altra banda, l’activació de la cama no lesionada 

del subjecte lesionat mostra una activació molt en comparació tant amb el subjecte no lesionat com 

amb la seva cama lesionada. 

 
Figura 8.1.22 Senyals EMG del bíceps femoral dels subjectes durant la marxa 

Tensor fàscia-lata: L’activació de la cama lesionada segueix el patró de les cames del subjecte no 

lesionat (Figura 8.1.23). Per altra banda a la cama no lesionada del subjecte lesionat, l’activació es 

manté durant tota la segona meitat del cicle i no segueix la forma parabòlica dels altres senyals. 
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Figura 8.1.23 Senyals EMG del tensor fàscia-lata dels subjectes durant la marxa 

Vast medial: La principal diferència en aquest múscul és el nivell d’activació (Figura 8.1.24). En el 

subjecte lesionat supera per poc el 5% mentre que en el pacient no lesionat supera el 10%. Per altra 

banda l’activació en la cama no lesionada és molt més curta mentre que en la lesionada aquesta 

activació s’allarga més. 

 
Figura 8.1.24 Senyals EMG del vast medial dels subjectes durant la marxa 

Recte femoral: En aquest múscul les activacions entre subjectes són molt diferents (Figura 8.1.25). En 

la cama no lesionada apareixen tres pics pronunciats i amb una alta activació en comparació amb el 

subjecte no lesionat, que mostra dues activacions, la segona molt més lleu que la primera. Per altra 

banda, la cama lesionada s’assembla més al subjecte no lesionat però l’activació segueix sent major i 

l’únic pic produït apareix més tard. 
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Figura 8.1.25 Senyals EMG del recte femoral dels subjectes durant la marxa 

 Esquats – cama lesionada 

Bíceps femoral: Es pot observar una clara diferència en la cama lesionada, l’activació de la qual supera 

els altres registres (Figura 8.1.26). 

 
Figura 8.1.26 Senyals EMG del bíceps femoral dels subjectes durant els esquats 

Tensor fàscia-lata: En aquest cas, l’activació d’aquest múscul en el subjecte lesionat es nul·la en 

ambdues cames, mentre que els registres del no lesionat sí que mostren activació (Figura 8.1.27). 
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Figura 8.1.27 Senyals EMG del tensor fàscia-lata dels subjectes durant els esquats 

Vast medial: En el vast medial l’activitat que difereix de les altres prové del subjecte no lesionat, però 

en el subjecte no lesionat no s’observen diferències notables (Figura 8.1.28). 

 
Figura 8.1.28 Senyals EMG del vast medial dels subjectes durant els esquats 

Recte femoral: En aquest múscul, ambdues cames del subjecte lesionat mostren una activació superior 

que en el subjecte no lesionat (Figura 8.1.29).  
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Figura 8.1.29 Senyals EMG del recte femoral dels subjectes durant els esquats 

 Salts a una cama 

Aquest moviment no és possible de comparar ja que no es va realitzar de la mateixa forma en els dos 

subjectes: el subjecte lesionat va realitzar esquats amb una cama mentre que el no lesionat va realitzar 

els salts.  

8.2. Resultats EMG en domini freqüencial 

A partir de la anàlisis freqüencial dels senyals EMG de cada moviment i per cada múscul, s’han 

comparat la energia del senyal en freqüència i la freqüència mitjana de cada a la cerca de patrons 

característics.  

En el cas de la marxa s’observen diferencies en la energia (Figura 8.2.1) i la freqüència mitjana (Figura 

8.2.2) de la cama lesionada i no lesionada en el recte femoral i en el tensor fàscia-lata, però les mateixes 

diferencies es donen entre la cama dreta i l’esquerra del subjecte no lesionat, així que no es pot 

assegurar que les diferències siguin indicadors diferencials de la lesió.  Tot i així, dintre d’aquests casos, 
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la diferencia de freqüència en el recte femoral entre la cama lesionada i la no lesionada es molt major 

que entre les cames del subjecte no lesionat així que es pot considerar coma  característica diferencial. 

Per altra banda es pot comprovar com la freqüència dels músculs del quàdriceps (recte femoral i vast 

medial) tenen una freqüència mitjana superior en el subjecte lesionat que en el no lesionat, la qual 

cosa indica una major activació d’aquest músculs. 

 
Figura 8.2.1 Energia dels senyals EMG durant la marxa 
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Figura 8.2.2 Freqüència mitjana dels senyals EMG durant la marxa 

Per observar en detall la diferència del recte femoral, es mostra a la  diferencia en  la densitat espectral 

de potencia de les dues cames del subjecte lesionat (Figura 8.2.3). Es pot veure de forma més visual la 

diferència en els valors d’energia. En referència a la freqüència mitjana, la diferència és donada pel fet 

que la densitat entre de les freqüències de la cama lesionada fluctua molt menys que en la no 

lesionada, on les freqüències baixes tenen molt més pes i com a conseqüència, la freqüència mitjana 

es menor.  
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Figura 8.2.3Densitat espectral del senyal EMG del Recte femoral. A dalt la cama lesionada i a baix la no lesionada 

Durant el moviment dels esquats, mentre que en la freqüència mitjana (Figura 8.2.5)  no s’observen 

diferencies entre les cames, en la energia (Figura 8.2.4) es pot veure com el bíceps femoral assoleix un 

valor molt més alt en la cama lesionada que en la no lesionada (del pacient lesionat).  

Observant les freqüències, la única diferencia entre subjectes recau en el bíceps femoral, sent major la 

freqüència del subjecte lesionat.  
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Figura 8.2.4 Energia dels senyals EMG durant els esquats 

 
Figura 8.2.5 Freqüència mitjana dels senyals EMG durant els esquats 

Per últim es compara el moviment de salt a una cama, tot i que el subjecte lesionat va realitzar esquats 

a una cama. En la comparació de freqüències (Figura 8.2.7) no s’observa cap diferència, però en la 

energia dels senyals (Figura 8.2.6), en el recte femoral, tensor fàscia-lata i vast medial, la diferència 

entre cames del subjecte no lesionat és molt major que entre les cames del no lesionat. Això però, no 
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es pot considerar un tret característic de la lesió ja que les diferències haurien de donar-se en el pacient 

lesionat i per altra banda, el moviment realitzat no és el mateix. 

 
Figura 8.2.6 Energia dels senyals EMG durant els salts a una cama 

 
Figura 8.2.7 Freqüència mitjana dels senyals  durant els salts a una cama 
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8.3. Comparació amb altres estudis 

En aquest apartat es compararan els resultats obtingut amb els estudis existents seleccionats a 

l’apartat 5.2 (25)(26)(27)(28)(27)(29)(30)(31). Com que no s’han trobat estudis significatius on 

s’executessin salts a una cama, s’han comparat únicament els moviments de marxa i esquats. 

8.3.1. Afectacions en la marxa 

En el subjecte lesionat s’observa una major i més prolongada activació dels músculs isquiotibials de la 

cama lesionada, concordant amb la literatura cercada. Per altra banda i al contrari que els estudis 

actuals, l’activació del quàdriceps no presenta diferencies segons el vast medial, donat que el registre 

del recte femoral no s’ha donat per vàlid en la marxa. 

En el subjecte no lesionat els patrons tant d’isquiotibials com de quàdriceps obtinguts segueixen els 

estudis cercats, donant-se dobles activacions durant el cicle complet de la marxa.  

8.3.2. Afectacions en els esquats 

En el cas dels esquats els resultats obtinguts no coincideixen amb la literatura cercada ja que s’observa 

una activació major de la cama lesionada mentre que en l’estudi comparat(31), l’activació era major 

en la cama no lesionada. 
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9. Anàlisi de l’impacte ambiental 

En el dia a dia de qualsevol persona, s’emeten residus al medi ambient ja sigui de forma directa o 

indirecta. De forma directa es poden considerar els residus materials que es poden llençar a les 

escombraries, reciclant-se si es possible perquè l’impacte ambiental sigui menor. Els residus emesos 

de forma indirecta consisteixen bàsicament en el consum d’energia durant les activitats quotidianes, 

ja que a Espanya el 86% de l’energia prové d’energies no renovables (41). En el desenvolupament 

d’aquest treball s’han emès els dos tipus de residus.  

Per realitzar electromiogrames és necessari l’ús d’elèctrodes, els quals són d’un sol ús. Es necessita un 

elèctrode per múscul més un altre elèctrode addicional per sensor (per la referència) per cada registre, 

o el que és el mateix, per cada cama. Amb els registres realitzats es van usar i llençar un total de 48 

elèctrodes, els quals es consideren residus directes. Com es pot comprovar, en proporció és un gest 

elevat de material, a nivell d’impacte ambiental, però en el àmbit mèdic la gestió de residus és un dels 

problemes principals ja que per higiene, la majoria de materials són d’un sol ús i pel moment, reutilitzar 

els elèctrodes no es contempla com a opció. 

En relació amb els residus indirectes, durant el desenvolupament del treball es comptabilitza l’energia 

empleada per l’ordinador amb què s’ha realitzat l’anàlisi i processament dels senyals. L’equip en 

qüestió és un MSI PE62 8RC i les hores d’ús s’han comptabilitzat en 550h aproximadament. L’energia 

dels sensors s’ha comptabilitzat entre de les hores d’ordinador ja que tots els sensors usats es 

carreguen per USB.  

Per altra banda també cal tenir en compte els desplaçaments a la universitat per fer les reunions i els 

enregistraments, que van ser escasses i només es van efectuar durant els tres primers mesos de l’any, 

ja que posteriorment es van haver de fer telemàticament per la crisis del COVID19. Tots els 

desplaçaments es van realitzar amb transport públic minimitzant així les emissions de CO2. Les hores 

destinades a reunions telemàtiques s’han inclòs en les hores d’ús de l’ordinador. 
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Conclusions 

A nivell de resultats, es pot afirmar que existeixen patrons diferencials entre subjectes lesionats i no 

lesionats durant l’execució de moviments quotidians. Aquests patrons confirmen que les persones 

lesionades adopten nous comportaments per l’execució d’aquests moviments per evitar el 

desplaçament de la tíbia respecte el fèmur. 

Aquests patrons s’han donat a nivell d’activació muscular, ja que en la anàlisis freqüencial dels senyals 

EMG no s’han observat diferències notables entre el subjecte lesionat i el no lesionat. 

Tot i així i degut a la mida de la mostra, aquests resultats no es poden prendre com definitius i caldria 

realitzar assajos en més subjectes per poder aprofitar més la informació obtinguda i extreure 

conclusions més detallades i robustes. 

Respecte a l’enregistrament, s’ha pogut comprovar que és important mantenir un procediment 

estàndard i el més similar possible en la repetició dels assajos en subjectes diferents. Sobretot en la 

posició dels elèctrodes o la supervisió dels exercicis, ja que si un subjecte realitza els exercicis d’una 

forma molt diferent, els registres obtinguts poden aportar dades errònies a l’estudi. De la mateixa 

forma interessa que els exercicis es repeteixin de forma periòdica però amb petites pauses entre les 

repeticions per tal que una repetició no influeixi a l’altra i no es fessin amb inèrcia (com en els esquats 

realitzats pel subjecte no lesionat d’aquest estudi). 

Per altra banda, cal plantejar-se si els MVC realitzats són els més indicats ja que només en els músculs 

bíceps femoral i semimembranós s’assolia el màxim en els aquests exercicis de MVC, als altres tres 

músculs analitzats el màxim es donava en els salts o esquats a una cama. 

Per acabar, i respecte als objectius del treball, es considera que s’han assolit, malgrat les circumstàncies 

en què s’ha realitzat aquest treball. Sobretot pel que fa a la preparació de codis per futurs registres 

addicionals, el treball realitzat ha sigut satisfactori i es poden analitzar més dades sense dificultat. Tot 

i així, encara es podrien afegir petits canvis per fer el codi més automàtic (fixar els músculs pels que es 

guia la separació de cicles o automatitzant la separació de moviments) però s’ha preferit deixar-lo amb 

aquest format més obert (tria de músculs) ja que amb la mostra actual no s’ha pogut fer una validació 

dels resultats. 
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Anàlisi Econòmica 

Per realitzar aquest treball no s’ha hagut d’adquirir cap material nou ja que ja s’havien adquirit 

prèviament com a equipament o del SIMMA Lab o personal. Per aquest motiu s’ha inclòs el valor 

d’amortització dels equips usats, així com un càlcul aproximat del cost de l’energia utilitzada i el cost 

personal. 

Així doncs, els gestos d’aquest treball provenen de l’ordinador portàtil emprat i l’energia usada per 

carregar-lo, dels sensors d’EMG i acceleròmetres, dels elèctrodes utilitzats i del cost personal. S’hi ha 

inclòs també les llicències dels programes usats. 

Cost material   

Concepte 
Cost 
inicial (€) 

Hores 
d'ús 

Vida útil 
(anys) 

Cost en el 
projecte (€)   

Ordinador 
portàtil 1300 550 5 16.3242009   

Xsens MTw 
Awinda 3146 20 10 0.71826484   

Consensys EMG 
Development Kit 
x3 Shimmers 1840 20 10 0.42009132   

Microsoft Office 69 550 1 4.33219178   

Matlab llicència 
d'estudiant 69 550 1 4.33219178   

Eleèctrodes (pack 
50 unitats) 32 -- Un sol ús 32   

TOTAL       58.1269406   

       

Cost energètic 

Concepte 
Hores 
d'ús 

Duració 
bateria 
(h) 

Temps de 
càrrega 
(h) 

Consum 
alimentador 
(W) 

Preu kW 
(aproximat)* 

Cost 
energia (€) 

Ordinador 
Portàtil 550 3 2     396 0.19 27.588 

TOTAL           27.588 

       

Cost personal    

Concepte 
Hores 
dedicades 

Preu/ 
hora (€) 

Cost 
personal 
(€)    

Autora del treball 550 30 16500    

TOTAL     16500    
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COST TOTAL DEL TREBALL 
    

16585.71 

       

*Extret de les factures dels últims 6 mesos, tenint en compte el 
fixe per potencia, lloguer del comptador i impostos. 

  

  

 

Taula 8.3.1 Costs del treball 

Així doncs, el cost econòmic d’aquest treball s’estima en 16585.71€. 
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Annex A: PROCEDIMENT PEL TRACTAMENT DE DADES EMG 
1. Passar la funció shim2mat als 3 registres dels shimmers: Obtenim ordenats els paràmetres 

d’interès de l’EMG del sensor. Un arxiu nou per cada sensor: aquests arxius tindran com a 

nom el shimmer del que es tracta i l’hora d’enregistrament. 

En aquest arxiu apareix l’emg filtrat, el pic max, i l’emg normalitzat amb aquest pic. 

2. Passar la funció moviments. Aquesta funció demana en ordre els arxius obtinguts en el pas 

anterior i crea fitxers independents amb cada assaig repetit realitzat. També afegeix els 

moviments dividits en cada assaig. S’obtenen doncs tants arxius com assajos realitzats. 

ATENCIO! Prèviament a passar-lo s’han d’escriure els temps dels moviments a l’inici de la 

funció: Una matriu per cada assaig/repetició realitzat amb temps inici – temps final-temps inici 

–temps final... Alternadament. 

ATENCIÓ! Si hi ha algun assaig en fals, erroni o defectuós o algun canal que no te senyal o que 

s’ha enregistrat malament, s’ha d’eliminar en aquesta funció, introduint en el codi les dades a 

eliminar. 

3. En cas d’haver realitzat més d’un assaig amb el mateix subjecte, es passa la funció maxSeries 

que busca el pic màxim de les series introduïdes, per realitzar més endavant la normalització 

amb el màxim obtingut durant les tres series.  

4. Per normalitzar els moviments per separat, cal passar la funció normalizeSeries, que inclourà 

la nova normalització al emg complet, en cas d’assajos múltiples amb un punt màxim en 

comú, i a cada un dels moviments. S’ha de passar a cada assaig que es vulgui aplicar. 

5. Per graficar els assajos hi ha dos opcions: per graficar el emg complet de l’assaig està la 

funció graficatotal. Per graficar cada moviment, cal usar gràfiques. Ambdues funcions 

grafiquen el emg cru (filtrat) i el nomralitzat i guarden la figura a la carpeta actual. Pot ser 

que la part de codi que guarda les gràfiques estigui comentada, revisar abans d’usar. 

6. Per separar els cicles de cada moviment es pot usar SplitCicles per fer-ho de forma 

semiautomàtica, seleccionant manualment els punt a la gràfica, o de forma automàtica, 

usant gaitCicles2 per la marxa, squatCicles2 pels esquats, jumpCicles2 pels esquats a una 

cama i jumpCicles3 pels salts a una cama. En tots els casos cal córrer la funció sense inputs i 

es demanarà introduir el numero de series realitzades (per assajos múltiples d’un mateix 

pacient) i seguidament es podran triar els arxius dels assajos. Seguidament s’haurà de triar el 

moviment desitjat de la llista i, per últim, el múscul que es vol usar com a referència (en cas 

del salts a un peu ja s’indica que ha de ser el bíceps femoral) 

7. Per mostrar les gràfiques amb la mitja dels cicles cal usar plotCicles 
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Annex B: Gràfiques dels assajos 

11/11/2019 – Subjecte lesionat. Assaigs complets 
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27/02/2020 – Subjecte no lesionat. Assaigs complets cama esquerra 
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27/02/2020 – Subjecte no lesionat. Assaigs complets cama dreta 
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