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 المجال في للعضالت الكهربي النشاط بيانات لمعالجة تفاعلية برمجية تصميم

 الرياضي

   *ا.م.د/طارق جمال محمد عالء الدين

 مقدمة ومشكمة البحث 
يتطمب تحميؿ النشاط الكهربي لمعضالت في المجاؿ الرياضي استخداـ بعض البرمجيات المصاحبة 

البرمجيػات بشػكؿ صػحيب  بػد مػف اللهػـ العممػي لممعػاد ت  ألجهزة تحميػؿ ذػ ا النشػاطل تلمتعامػؿ مػ  ذػ  
المستخدمة لتحميؿ ا شارات الكهربية العضمية ت كيلية التعامؿ معهال تذ ا بدتر  يتطمب مف المحمؿ خملية 

ل تلمعالجػػة اشػػارة النشػػاط الكهربػػي لمعضػػالتر يجػػب تحضػػير [32]ذندسػػية تبيتلتجيػػة ترياضػػية ت برمجيػػة
لتاف نػػتع معالجػػة ذػػ   [6]ؿ يسػػمب بامكانيػػة مالحظػػة ا شػػارة الخػػاـ ت امكانيػػة تحميمهػػاالبيانػػات الخػػاـ بشػػك

اإلشػػػػارة يعتمػػػػد امػػػػل نػػػػتع التحميػػػػؿ المػػػػراد الليػػػػاـ بػػػػو سػػػػتال كػػػػاف تحميػػػػؿ لمسػػػػعة المتجيػػػػة ات تحميػػػػؿ لمتػػػػردد 
المؤذؿ امميا لتبنال امل النتائج الرقمية تالتمثيؿ البياني له   التحميالت يتمكف المحمؿ  [32ر 87]المتجي

ر تدراسػة [28ر85ر83]في مجاؿ امػتـ الحركػة الرياضػية مػف ااطػال تر يػة راجعػة لػردال الحركػي المػؤد 
ديناميكيػة التطػتر العضػمي العصػبي ألدالات حركيػة خػالؿ المراحػؿ السػنية المختملةرتدراسػة تنسػيؽ العمػؿ 

 ردالة العضػػػمية المشػػػابهة  لػػػر تصػػػميـ التػػػدريبات النتايػػػة  ات الخصػػػائص الكهربيػػػ[36ر 2ر 3]العضػػػمي
رت الملارنػػػػػػة بػػػػػػيف خصػػػػػػائص النشػػػػػػاط الكهربػػػػػػي لمعضػػػػػػالت امػػػػػػل جػػػػػػانبي  [8ر 7ر 3الرياضػػػػػػي] اللعمػػػػػػي
ر ت التعرؼ امل تأثر الرياضات المختملة)خاصة التي تستخدـ طرؼ تاحد مثؿ التنس ( امل [7ر8]الجسـ

لملارنػػػة بػػػيف خصػػػائص النشػػػاط ر تا[88]احػػػداث الترػػػاير بػػػيف العضػػػالت المتشػػػابهة امػػػل جػػػانبي الجسػػػـ 
الكهربػػي لمعضػػالت بػػيف الطػػرؼ السػػميـ ت المصػػاب رتتػػأثير التمرينػػات العالجيػػة المختملػػة امػػل ترييػػر ذػػ   

مكانية التنبػؤ المبكػر إلصػابة اضػالت بعينهػا ت  الخصائصر مػف خػالؿ التحميػؿ التػرددن لمنشػاط العضػمي  ا 
 ل[38ر 35ر87ر84]تحساب معامؿ التعب

لسعتن لمتجة النشاط الكهربػي لمعضػالت الػل تحتيػؿ المتجػات المترػايرة مػف حيػث يهدؼ  التحميؿ ا
الليـ المتجبة ت السالبة الل منحنل يمخص مستت  النشاط العضمي ت تماـ ذ ا النتع مف التحميؿ يتـ اتباع 

حيطػةر فمترة/تنلية  المتجػة مػف الشػتائب ت التػي ذػل راجعػة لمتشػتيش مػف األجهػزة الم-8الخطتات التالية: 
تتحيػػد ا شػارة: تيلصػػد بهػا اخػػ  -3ات حركػات المػؤدنر ات نتيجػػة لػبعض العمميػػات سثنػال تسػػجيؿ المتجػور 

تطبيؽ احد  معاد ت تنعيـ ا شػارة حتػل -2الليمة المطملة مف ا شارة)تحتيؿ الليـ السالبة الل متجبة(ر 
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معػايرة ا شػارة :اػػف -3قياسػهار  يسػتخرج ا شػارة اقػرب مػا يكػتف لػردال اللعمػػي تحتػل يسػهؿ مالحظتهػا ت
 [23ر 32]طريؽ حساب النسبة المئتية لناتج قسمة سألدال العضمي اللعمي /األدال العضمي األقصي 

اما التحميؿ التػرددن لمتجػة النشػاط الكهربػي لمعضػالت ر يمكػف ا سػتد ؿ اػف طريلػو امػل حػا ت 
تخدـ بشػكؿ مثػالي فػي األفعػاؿ الحركيػة  ات حدتث التعب العضمي امما بأف المنحنل الترددن لالشارة يسػ

ا نلبػػاض الثابػػت  اتمػػاد المعػػاد ت المكتنػػة لهػػا امػػل افتػػراض اف التػػرددات المكتنػػة لالشػػارة   تختمػػؼ 
 سداة تيمثػػػؿ تالمنظتمػػػات لإلشػػػارات مخليػػػة ختاصػػػا   بػػػاختالؼ الزمفلتيتميػػػز مجػػػاؿ التػػػردد برمكانيػػػة اظهػػػار  

 -8تتتمثػػؿ الخطػػتات الخاصػػة بػػو فػػيل المعالجػػة منظتمػػات تتصػػميـ تتحميػػؿ اإلشػػارات تحميػػؿ مهمػػة فػػي
اسػتخداـ تحميػؿ فترييػو السػري  لمتعػرؼ امػل -3تنلية/فمترة األشػارة فػي حالػة اػدـ تنليتهػا فػي خطػتة سػابلةر

 [23ر87]الترددات المكتنة لإلشارة ل 
كػا ت كنػدا فػي مجػاؿ امػـت تبنال امل خبرة الباحث المعممية تالتطبيلية  ت اتماـ دراسػاتو العميػا بأمري

الحركػة الرياضػيةر  حػظ  اف خػػريج  كميػات التربيػة الرياضػية سػػتال امػل مسػتت  البكػالريتس ات الدراسػػات 
العميا في جمهترية مصر العربية يلتلر في إاداد  العممي إلػل الخمليػة الهندسػية ت البرمجيػة ممػا قػد يحػتؿ 

ات معالجػػة اشػػارات النشػػاط الكهربػػي لمعضػػالتل  لػػ لؾ دتف الرهػػـ الػػتااي ت ا سػػتخداـ الصػػحيب  لبرمجيػػ
شعر الباحث انو مف األذمية لثلؿ الدارسيف ت البػاحثيف فػي مجػاؿ امػـت الحركػة الرياضػية رالليػاـ بتصػميـ 
برمجيػػة  ات تاجهػػة رسػػتمية تلااميػػة تسػػير بالمسػػتخدـ نحػػت الخطػػتات العمميػػة الصػػحيحة لمعالجػػة اشػػارات 

السماح لممستخدـ بلهػـ كػؿ خطػتة مػف خػالؿ التجريػب ت التلااػؿ المرئػي تمػف النشاط الكهربي لمعضالت ت 
 ثـ الحصتؿ امل مخرجات يمكف التثتؽ بها امميال

 هدف البحث 
 فػػػي لمعضػػػالت الكهربػػػي النشػػػاط بيانػػػات لمعالجػػػة تلااميػػػة برمجيػػػة تصػػػميـ إلػػػل البحػػػث ذػػػ ا يهػػػدؼ

 :خاللها مف يمكف ال ن ت الرياضي باستخداـ برنامج مات  ب المجاؿ
ادراج بيانات النشاط الكهربي لمعضالت مػف ممػؼ مايكرتسػتفت اكسػيؿ الػل بيئػة المػات  ب تتمثيمهػا  -8

 بيانيا
 تطبيؽ  تحميؿ فترييو السري  لمتعرؼ امل الترددات المكتنة لإلشارة ت التمثيؿ البياني لها  -3
 فمترة ا شارة مف الشتائب باستخداـ مرشب تمرير حزمي تلاامي  -2
 شارة اف طريؽ حساب الليمة المطملة لمبيانات الملمترةتتحيد ا  -3
 مممي ثانية 322تنعيـ ا شارة باستخداـ المتتسط المتحرؾ لناف ة معمتمة السعة  -4
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 حساب متتسط الج ر التربيعي لمرب  ا شارة لمتعرؼ امل الطاقة المستخرجة مف ا شارة -5
 ارة العضمة المراد معايرتهامعايرة ا شارة بملارنتها بأقصل انلباض اضمي ارادن إلش -6
 تسجيؿ المخرجات في ممؼ  -7

 تساؤل البحث 
 ؟الرياضي المجاؿ في لمعضالت الكهربي النشاط بيانات لمعالجة تلاامية برمجية تصميـذؿ يمكف 
 اإلجراءات

 لمناسبتو لطبيعة الدراسة تصلي: استخدـ الباحث المنهج المنهج البحث
 مػػف  ابػة منتخػب مصػر اللػػتمي لمكػرة الطػائرة  نسػػاتر  عمديػة  مكتنػةاختيػرت العينػة بالطريلػػة ال العينةة 
بعػد ا حمػال - 3286-6-84ر طمػب منهػا  بتػاري   سػـ(872كجـرتالطػتؿ  64اامػا رالػتزف  32)السف 
تػػـ  يػػتخممهـ دقيلتػػيف راحػػةل لعػػدد خمػػس محػػات ت التثػػب العمػػتدن بعػػد خطػػتة اماميػػةادال  -دقيلػػة 84لمػػدة 

الكهربػػػي لمعضػػػالت ت التصػػػتير بكػػػاميرتيف فيػػػديت رقميػػػة سػػػريعة لمحصػػػتؿ امػػػل  خاللهػػػا تسػػػجيؿ النشػػػاط
باسػتخداـ تكنيػؾ  التػزامف مػف ابتكػار  تصتير ثالثي ا بعاد متػزامف مػ  بيانػات النشػاط الكهربػي لمعضػالت

 ل[4] الباحث
 األجهزة واألدوات المستخدمة في معالجة اشارة النشاط الكهربي لمعضالت

 لDell Latitude E5400حاسب  لي   جهاز -
 لUltimate   Windows 7نظاـ تشريؿ  -
 ل3282برنامج مايكرتستفت اكسيؿ  -
 ل(R 2008 A) 5ل6برنامج مات  ب اصدار  -

برمجيػػػة تلااميػػػة مصػػػممة مػػػف الباحػػػث لتحميػػػؿ مخرجػػػات جهػػػاز النشػػػاط الكهربػػػي لمعضػػػالت باسػػػتخداـ  -
 برنامج مات  بل

 الفيديوي الرقمي السريع التصويرفي األجهزة و األدوات المستخدمة  -
 JVC miniDVL 9800 uكػػادر/ث ماركػػة  332( كػػاميرا فيػػديت رقمػػي سػػريعة   ات تػػردد 3اػػدد ) -
 [ل23]

 ل( فالش كاميرا3ادد ) -
 ( حامؿ كاميرا ثالثي3ادد ) -
 Panasonic mini dv( شريط فيديت نتاية 3ادد ) -

 متر 3x3x8ملياس رسـ ثالثي األبعاد - 
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 (لRadio frequency triggerدة تزامف  سمكية )تح- 
سػػـ تتضػػ  امػػل النلػػاط  4ل3االمػػات ارشػػادية  صػػلة فسػػلترية المػػتف امػػل شػػكؿ مربػػ  طػػتؿ ضػػمعو  -

التشػػػػريحية لمجسػػػػـ تذػػػػل مركػػػػز ثلػػػػؿ الرسسرنهايػػػػة ا صػػػػب  ا تسػػػػط لميدرمشػػػػط اللػػػػدـر مراكػػػػز ملاصػػػػؿ 
 لالكتؼرالمرفؽررسغ اليدراللخ رالركبةررسغ اللدـ

 3خمليػػػػػػػػػػػة قمػػػػػػػػػػػاش داكنػػػػػػػػػػػةر شػػػػػػػػػػػريط قيػػػػػػػػػػػاس معػػػػػػػػػػػايررميزاف مػػػػػػػػػػػائي لضػػػػػػػػػػػبط مسػػػػػػػػػػػتت  الكػػػػػػػػػػػاميراتر  -
 لكشاؼرملصرطباشيررتصالت  كهربية

 لالفيديوي الرقمي السريع  التحميلاألجهزة و األدوات المستخدمة في  -
  Siemens P4 CPU 2.4جهاز حاسب  لي  -
 مف شريط الليديت الل الحاسب اآللي لتحميؿ الكامرتيف المهارة المسجمة Stream pix برنامج  -
 تلطي  الليمـ المصتر الل كادرات متتالية بداية مف بداية الحركة لنهايتهاAvi Edit برنامج  -
بمعنػل  3ت كػاميرا  8لمتحميؿ الحركي لمتأكػد مػف تػزامف الكػادرات بػيف كػاميرا   Win Analyzeبرنامج  -

 نلس الزمفلظهتر نلس المحظات الزمنية في الكامرتيف اند 
   (EMG)النشاط الكهربي لمعضالت تحميلاألجهزة و األدوات المستخدمة في  -

 Mega system ME6000 16اضػػمة مػػف نػػتع  85( جهػػاز رسػػاـ كهربػػي لمعضػػالت ؿ8اػػدد )-

channel   قادر امػل التسػجيؿ الالسػمكي امػل الكمبيػتتر )يشػترط تتاجػد مسػتلبؿ اشػارة  سػمكية متصػمة
ميجػػا بايػػت  345ات التسػػجيؿ مػػف خػػالؿ كػػارت ميمػػترن سػػعتو  ) TP Linkمػػف نػػتع بجهػػاز الكمبيػػتتر 

بمصػػدر طاقػػة ابػػارة اػػف اربعػػة   EMGمتتاجػػد داخػػؿ تحػػدة النشػػاط الكهربػػي لمعضػػالت تتعمػػؿ تحػػدة
 [ل33ر 38]    AA/ LR6فتلت مف نتاية  4ل8بطاريات 

حمتلػػة قبيػػؿ تكبيػػر لم EMG (متصػػمة بتحػػدة EMG Preamplifier Cables 4اربعػػة كػػابالت ) -
 MT-ME8Pا شارة مف نتاية 

متصػػمة بجهػػاز تػػزامف  JVC miniDVL 9800 uكػػادر/ث ماركػػة  332(   ات تػػردد 8كػػاميرا ) -
 ( تجهاز الرساـ الكهربي لمعضالت8 سمكي يربط بيف كاميرا )

 تظيلتهػا تسػجيؿ بيانػات ,  Megawin v3.1بػو برمجيػة  Dell OptiPlex 380حاسػب  لػي نتايػة  -
EMG ( ت اشارات 8(  تايجاد التزامف بيف كاميرا)8تتسجيؿ الليديت مف كاميرا) ت تحميمهاEMGل 

 متصمة بالصلات طبية تتض  امل العضالت التاليػة: امػل الجانػب ا يمػف تذػـ  الكترتدات التتصيؿ -

العريضػػػػػػػػػة  ات الػػػػػػػػػثالث رؤس العضػػػػػػػػػديةر الصػػػػػػػػػدرية العظمػػػػػػػػػلر تحػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػتكةر  )األماميػػػػػػػػة(رالدالية
 لاللخ ية ر ات الرسسيف اللخ ية المستليمةرالنعميةر رظهريةال
 كابالت التتصيؿ  -
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يرسػؿ اشػارات راديػت  سػمكية متزامنػة)في نلػس  (Radio frequency trigger)جهػاز تػزامف  سػمكي  -
 المحمتلة  EMGتتحدة  8التقت( لكؿ مف كايرا 

المحمتلػة ت مسػتلبؿ اشػارة جهػاز  EMG حليبة قماش بحزاـ يربط بخصر المؤدنر يتض  داخمهػا تحػدة- 
 التزامف الالسمكيل

 ماكينة حالقة  زالة الشعر مكاف تض  ا لكترتدات -
قطػػف طبػػي بػػو كحػػتؿ ابػػيض لتطهيػػر ت تنظيػػؼ مكػػاف الحالقػػة مػػف الػػدذتف السػػطحية امػػل الجمػػد قبػػؿ  -

 تض  ا لكترتداتل
 لمتسجيل بوحدة النشاط الكهربي لمعضالت مرحمة االعداد لمتصوير الفيديوي الرقمي السريع و االعداد 

 تـ تض  الكاميرتيف امل الحتامؿ -

 تشريؿ الكاميرتيف -

 8بكاميرا  (Mic in)بمنل  دختؿ الميكرتفتف (RF Transmitter)تتصيؿ مرسؿ ا شارات الالسمكية  -

الػػل منلػػ  اتصػػاؿ تضػػ  االمػػة التػػزامف  (RF Reciever) تتصػػيؿ مسػػتلبؿ ا شػػارات الالسػػمكية  -
(Trigger in)  بتحدة تسجيؿ النشاط الكهربي لمعضالت المحمتلةل 

الضػػرط امػػل زر تشػػريؿ كػػؿ مػػف تحػػدة ا رسػػاؿ تتحػػدة ا سػػتلباؿ الالسػػمكيةر تلزيػػادة ثبػػات اللياسػػات  -
الليديتية رخاصة الطتيمػة منهػا يػتـ ايصػاؿ سػمااة األ ف بمػدخؿ سػمااات الكػاميرا الرقميػة ت ا سػتماع 

لضرط امل زر تحدة التزامفلتفي حالة ادـ سماع صتت فػ لؾ يػدؿ امػا اف لصتت )بيب( اندما يتـ ا
تحدة التزامف مرملة ات اف ذناؾ شلل تالؼ في مدخؿ السمااات بالكاميرا ات اف بطاريات تحدة التزامف 

 لضعيلة 

 تشريؿ تحدة تسجيؿ النشاط الكهربي لمعضالت المحمتلةل -

 مرحمة القياس 
 لياس الرسـ ثالثي ا بعاد ثـ تسجيؿ الحركةالبدل بتسجيؿ الكاميرتيف لم -
 البدل بتسجيؿ اللياسات الخاصة بتحدة تسجيؿ النشاط الكهربي لمعضالت -
الضػرط امػل تحػدة التػزامف الالسػػمكي تفػالش الكػاميرا معػا مػرتيف )ا تلػػل انػد بدايػة الليػاس ت األخػػر   -

 قبيؿ نهاية اللياس(ل
 بي لمعضالتانهال التسجيؿ مف تحدة النشاط الكهر  -
 انهال التسجيؿ مف الكامرتيف -
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  (1)مرفق الخطوات التنفيذية الستخدام البرمجية التفاعمية قيد البحث

 تحضير ممف البيانات الخام  -1
قبػػؿ البػػدل فػػي اسػػتخداـ البرنػػامج الملتػػرح  بػػد مػػف تجهيػػز ممػػؼ اكسػػيؿ بػػو البيانػػات الخػػاـ لمالشػػارة 

 المراد معالجتها امل النحت التالي: 
 بو بيانات الزمف ت العامتد الثاني بو البيانات الكهربية العضمية  بالميكرتفتلتل   اف يكتف العامتد األتؿ -
ر 345ر 837ر 53مػػػػػػثال  3اف يكػػػػػػتف اػػػػػػدد البيانػػػػػػات بكػػػػػػؿ اػػػػػػامتد  مسػػػػػػاتن للػػػػػػتة صػػػػػػحيحة لمػػػػػػرقـ  -

 ل3237ر8233
كمؿ العامتد الثػاني اصػلارا حتػل تفي حالة اف ادد البيانات كاف اقؿ مف الليـ الم كترة سابلا فاننا ن

( فاننا نضيؼ صلييف في العػامتد 8233)اقؿ مف 8233يكتمؿ ادد البياناتلفمثال ا ا كاف ادد البيانات 
 [22ر37ر83الثاني قيمة كؿ منو صلرال ]

 تسجيؿ ممؼ ا كسيؿ تتضعو في داخؿ فتلدر برنامج المات  بل -
تستؼ يظهػر  EMG_Analysis.mامل ممؼ اسمو يتـ تشريؿ البرنامج الملترح بالضرط المزدتج  -3

 ( ال ن ينتظر اختيارؾ لممؼ البيانات الخاـ ل8شكؿ )

 
 ( نافذة تمكن المستخدم من اختيار الممف الخام بامتدادات برنامج اكسيل و ادراجه ببرنامج مات الب1شكل)

لمػات  ب تتمثيمهػا ادراج بيانات النشاط الكهربي لمعضالت مف ممؼ مايكرتستفت اكسػيؿ الػل بيئػة ا -2
 بيانيا

ليظهرالتمثيػؿ البيػاني   openيتـ اختيار ممؼ ا كسيؿ المراد معالجػة بياناتػو ت الضػرط امػل األمػر 
 (  3لمبيانات الخاـ بشكؿ )
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 ( التمثيل الزمني البياني لمبيانات الخام لمنشاط الكهربي لمعضمة المختارة2شكل)

األيسػػػر لمتعػػػرؼ امػػػل ا حػػػداثيات األفلية)المحظػػػة الزمنيػػػة يتػػػيب البرنػػػامج التحػػػرؾ بالسػػػهـ األيمػػػف ت 
بالثانيػػة( ت الرسسػػػية )نشػػاط العضػػػمة بالميكرتفتلػػت(   نلطػػػة ممثمػػػة بالرسػػـ البيػػػاني تيمكػػف التعػػػرؼ امػػػل 

 -المػػػد  -المتتسػػػط الحسػػػابي -سامػػػل قيمػػػة-بعػػػض ا حصػػػائيات الممثمػػػة لمبيانػػػات الخػػػاـ مثػػػؿ )سقػػػؿ قيمػػػة
 رن(ا نحراؼ المعيا -التسيط 

لمتعػرؼ   (Fast Fourier Transform (FFT) Algorithm )تطبيػؽ  تحتيػؿ  فترييػو  السػري  -3 
امػػل التػػرددات المكتنػػة لإلشػػارة ت التمثيػػؿ البيػػاني لهػػا  كخطػػتة ذامػػة لمتعػػرؼ امػػل التػػرددات الرريبػػة 

 تالتخمص منها في خطتة  حلة اف طريؽ اللمترةل
ر Fourier Transform   يػػؿ فترييػػو )فترييػػو اػػالـ فرنسػػي(تلػػـت اللمسػػلة الرئيسػػية ترال مبػػدس تحت 

امل تلسيـ كؿ إشارة يمكف تخيمها إلل مجمتاة متجات بسيطةل تيعبر انهػا مػف خػالؿ تػرددات المتجػات 
تتػػػـ ا سػػػراع مػػػف امميػػػات حسػػػاب تحتيػػػؿ فترييػػػو مػػػف خػػػالؿ خلػػػض العمميػػػات  .التػػػي تشػػػكؿ تمػػػؾ اإلشػػػارة

 ل راتالحسابة الالزمة لممهمة بمئات الم
تيعرؼ تحتيؿ فترييو السري  انو  مجمتاُة ختارزميات تستخدـ لتحتيؿ داّلة رياضية بمترير حليلػي 
ت ات قػيـ مرّكبػػة فػي نطػػاؽ الػزمف إلػػل دالّػة سخػػر  مكافئػػة فػي نطػػاؽ التّػرّددل ت بالتػػالي فهػي تسػػتعمؿ كثيػػرا 

جهػػاز رقمػػي تمتجػػتدة فػػي نظػػاـ تذػػ   الختارزميػػة تسػػتعمؿ اآلف فػػي كػػؿ   جػػرال التحميػػؿ الطيلػػي  شػػارةل
 [22ر34ر86]  لfftماتالب باسـ 

 422( اف الترددات الناتجة مف تحميؿ فترييو السري  تراتحت بيف صلر ت 3ر 2تيتضب مف شكؿ )
 ذرتزل
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 الجانب(التحميل الترددي احادي 3شكل)

 

 (التحميل الترددي لمقدرة احادي الجانب4شكل)
 [22( ]Band Pass filterف الشتائب باستخداـ مرشب تمريرحزمي)م (Filtering)فمترة ا شارة  -4

 
 (هرتز351-11( التحميل الترددي احادي الجانب بعد الفمترة الحزمية )5شكل )
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 لمعضالت بعد الفمترة الحزمية ي( التمثيل البياني في نطاق الزمن الشارة النشاط الكهرب6شكل)
لمبيانػػات (Absolute value)ؽ حسػػاب الليمػػة المطملػػة (اػػف طريػػRectificationتتحيػػد ا شػػارة)  -5

 [33] (Full wave rectifierتتسمل ذ   الطريلة في تتحيد ا شارة التتحيد المتجي الكامؿ )  الملمترة

 
 ( التمثيل البياني لالشارة بعد التوحيد الموجي الكامل7شكل)

  مممي ثانية 322رؾ لناف ة معمتمة السعة ( باستخداـ المتتسط المتحSmoothingتنعيـ ا شارة) -6

( لمتعػػػرؼ امػػػل الطاقػػػة Root Mean squareحسػػػاب متتسػػػط الجػػػ ر التربيعػػػي لمربػػػ  ا شػػػارة) -8
 المستخرجة مف ا شارة
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 (التمثيل البياني لالشارة بعد التنعيم وحساب متوسط الجذر التربيعي لها.8شكل)

ل انلباض اضمي ارادن إلشارة العضػمة المػراد ( بملارنتها بأقصNormalizationمعايرة ا شارة) -82
 [87ر82ر82معايرتها]

 تسجيؿ جمي  المخرجات في ممؼ  -88
يتـ تسجيؿ جمي  الخطػتات السػابلة فػي ممػؼ ببرنػامج المػات  ب بشػكؿ اتتتمػاتيكي با ضػافة الػل 

 بعض 
 عرض النتائج ومناقشتها

نػات النشػاط الكهربػي لمعضػالت فػي تمكف الباحث بالنجاح في  تصػميـ برمجيػة تلااميػة لمعالجػة بيا
ا ا ما كانت العضمة نشطة اـ   رتازمنة بدل  :المجاؿ الرياضي تالتي تمكف مف خاللها التعرؼ امل بياف

المساحة اسلؿ منحنل ر تمنها يمكف التعرؼ امل التتالي الزمني لعمؿ العضالت ت انتهال النشاط العضمي
معرفػػة بعػػض ا حصػػائيات  امػػل نسػػبة مشػػاركة كػػؿ اضػػمةر اشػػارة النشػػاط الكهربػػي تمنهػػا يمكػػف التعػػرؼ

 -المتتسػػط الحسػػابي -سامػػل قيمػػة-المتصػػلة لمنشػػاط السػػعتن  لمعضػػالت  بالميكرتفتلػػت مثػػؿ ) سقػػؿ قيمػػة
التعػػرؼ امػػل  لتبػػ لؾ نػػتمكف مػػف 8كمػػا ذػػت متضػػب بجػػدتؿ   ا نحػػراؼ المعيػػارن(  -التسػػيط  -المػػد 

لتحميػػؿل  با ضػػافة الػػل امكانيػػة التحميػػؿ التػػرددن لالشػػارة تالتػػي الترػػايرات الحادثػػة لمنشػػاط العضػػمي قيػػد ا
يمكف ا ستلادة منو في التعرؼ امل  ا ا ما كػاف ذنػاؾ تػرددات دخيمػة امػل اشػارة النشػاط العضػمي المػراد 

ل تتميػػػػز ذػػػػ   البرمجيػػػػة بسػػػػهتلة تامكانيػػػػة الػػػػتخمص مػػػػف الشػػػػتائب لمحصػػػػتؿ امػػػػل مخرجػػػػات دقيلػػػػة قياسػػػػة
  تحتاج مف المستخدـ الل ا  خملية برمجية ات ذندسيةلفالبرمجية تسػير بالمسػتخدـ  ا ستخداـ حيث انها

تترشػػد  الػػل الخطػػتات الالزمػػة لمعالجػػة النشػػاط الكهربػػي لمعضػػالت تمػػا اميػػو ذػػت فلػػط ذػػت اختيػػار الممػػؼ 
مخرجات في ال ن بو البيانات الكهربية الخاـ لمعضمة المراد معالجة اشارتهال تفي النهاية يتـ تسجيؿ كؿ ال

 ممؼ ببرنامج المات  ب حيث يمكف طبااتول
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 ( مخرجات البرنامج1جدول)

اسم 
 العضمة

نسبة 
مساهمة 
 العضالت%

الترتيب 
الزمني لعمل 

 العضالت

 الوسيط ع± س المدى اعمى قيمة اقل قيمة

 الدالية

 )األمامية(
 82ل23 72ل886 82ل52 87ل8474 22ل8488 24ل4 3 32ل4

ذات 
الثالث 
رؤس 

 لعضديةا

 72ل32 83ل843 86ل78 68ل3527 44ل3587 65ل8 3 82ل6

الصدرية 
 العظمى

 85ل87 38 46ل827 52ل28 73ل837 35ل7 2 65ل8

تحت 
 الشوكة

 42ل32 86ل883 62ل62 67ل8853 42ل8863 64ل8 3 84ل5

العريضة 
 الظهرية

 82ل86 54ل73 35ل28 53ل8222 27ل8227 63ل3 6 45ل2

 42ل828 33ل483 22ل245 35ل4266 42ل4268 22ل3 8 88ل22 النعمية

 المستقيمة
 42ل834 85ل433 35ل283 38ل3535 82ل3538 63ل3 7 87ل36 الفخذية

ذات 
الرأسين 
 الفخذية

 72ل837 26ل335 32ل327 63ل3487 88ل3588 28ل83 8 82ل87

 االستنتاجات
النتائج تتصؿ الباحث  في حدتد سذداؼ ت فرتض البحث تطبلا لمخطتات ا جرائية تمف ارض تمناقشة

 الل ا ستنتاج التالي:
التتصؿ بنجاح الل تصميـ برمجية تلاامية   ات تاجهة رستمية لمعالجة بيانات النشاط الكهربي 
لمعضالت في المجاؿ الرياضي  تالتي تسير بالمستخدـ نحت الخطتات العممية الصحيحة لمعالجة اشارات 

كيلذ   البرمجية تـ كتابة ا كتاد الخاصة بها اف طريؽ برنامج النشاط الكهربي لمعضالت بشكؿ اتتتماتي
المات  ب مما يسمب مف استخداـ ذ   البرمجية امل نطاؽ تاس  مف انظمة التشريؿ المختملة م  

 مما يسمب بنشرذا بسهتلة لممستخدميفل stand aloneامكانية جعؿ ذ   البرمجية برمجية قائمة ب اتها 
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 التوصيات
البرمجية الملترحة لمعالجة بيانات النشاط الكهربي لمعضالت في  استخداـا ستلادة مف  باحثيتصي ال -س

 المياديف المختملة لعمـت الحركة الرياضية كالتالي:
ثلؿ الدارسيف لعمـت الحركة الرياضية بكميات التربية الرياضية مستت  البكالريتس ت الدراسات  -8

لالزمة لمعالجة اشارت النشاط الكهربي لمعضالت في العميا لمتعرؼ امل الخطتات العممية ا
المجاؿ الرياضي تالحصتؿ امل النتائج بشكؿ اتتماتيكي بمجرد تض  البيانت الخاـ بممؼ 

 اكسيؿل
تتب  ديناميكية تطتر الخصائص العضمية العصبية  لممهارات الحركية خالؿ األامار السنية  -3

 المختملةل

خالؿ مراحؿ األدال  مخرجات البرمجيةل الحركي  بنال امل امكانية إاطال تر ية راجعة لردا -2
 الحركي المختملةل

 تصميـ التدريبات النتاية  ات الخصائص الكهربية العضمية المشابهة  لردال اللعمي الرياضيل -3

إمكانية الملارنة بيف خصائص النشاط الكهربي لمعضالت بيف الطرؼ السميـ ت المصاب تتأثير  -4
 ة المختملة امل تريير ذ   الخصائصلالتمرينات العالجي

امكانيػػة الملارنػػة بػػيف خصػػائص النشػػاط الكهربػػي لمعضػػالت امػػل جػػانبي الجسػػـ ت التعػػرؼ امػػل  -5
تأثر الرياضات المختملة)خاصة التي تسػتخدـ طػرؼ تاحػد مثػؿ التػنس ( امػل احػداث الترػاير بػيف 

 العضالت المتشابهة امل جانبي الجسـل
ت التػػػي تتنػػػاتؿ معالجػػػة بيانػػػات النشػػػاط الكهربػػػي لمعضػػػالت فػػػي المجػػػاؿ تصػػػميـ مزيػػػد مػػػف البرمجيػػػا -ب

 الرياضي تالتي تتاكب التطترات  الحديثة في اجهزة قياس النشاط الكهربي لمعضالتل
تصميـ برمجيات تعميمية لتبسيط ا جرالات المتبعة في التعامؿ م  اجهزة النشػاط الكهربػي لمعضػالت  -ج

 في المجاؿ الرياضيل
 

 
 
 

 راجعالم

 اوال المراجع العربية
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مؤشرات بعض الخصائص الحركية و تأثيرها عمى مخرجات األداء  لالعبي :ايماف مصطلل محمػد-8
رسػػالة دكتػػترا  ميػػر منشػػترةركمية التربيػػة  الةةرمذ ذوي المسةةتويات الرقميةةة المختمفةةة.

 ل43-26: 3282الرياضية لمبناترجامعة ا سكندريةر 

عمم الحركة،الطبعة طارؽ جماؿ االل الديف:رناذد سنتر الصباغ جماؿ محمد االل الديفر -3
 ل282-223: 3283رالحادية عشر

األسس المترولوجية  طارؽ جماؿ االل الديفر ناذد سنتر الصباغ جماؿ محمد االل الديفر -2
الطبعة لتقويم مستوى األداء البدني و المهاري و الخططي لمرياضيين،

 ل363-355: 3286رالثالثة

 دراسةةةةةةةةة النشةةةةةةةةاط الكهربةةةةةةةةى لةةةةةةةةبعض عضةةةةةةةةالت الطةةةةةةةةرف العمةةةةةةةةوى ر محمػػػػػػػػد جػػػػػػػػابر:سػػػػػػػػم -3

لوضع تمرينات نوعيه فى تنس الطاولة  ألشكال الضربةالمستقيمة االمامية كأساس
رجامعػػة ا سػػكندريةر رسةةالة ماجسةةتير ميةةر منشةةورة،كمية التربيةةة الرياضةةية لمبنةةات

 ل3282
  االبعةاد ثالثةي السةريع الرقمةي الفيديوي التصوير لتزامن معدلة طريقة : طارؽ جماؿ االل الديف-5

 الرياضةي، الحركةي التحميةل مجةال فةي لمعضةالت الكهربةي النشاط تسجيل جهاز مع

 جامعػػػػػة لمبنػػػػػيفر الرياضػػػػػية التربيػػػػػة كميػػػػػة ،(وتطبيقةةةةةات نظريةةةةةات)العمميةةةةةة المجمةةةةةة
 ل3284ر 72عدد ا سكندريةر مارسرال

بناء منظومة لمتحميل الحركي باستخدام اسموب مبتكر  لتحميل الفيةديو  طارؽ جماؿ االل الػديف: -5
الرقمي السريع، المؤتمر العممي الدولي عموم الرياضة في قمب الربيع العربي، كمية 

مػ  جامعػة ماجػد بػترج بالمانيػار األقصػرر  التربية الرياضية جامعة اسيوط باالشتراك
 ل3283

المبةةةةادىء االساسةةةةية لقيةةةةاس النشةةةةاط الكهربةةةةي :  ابػػػػدالرحمف ابػػػػراذيـ الػػػػؿمحمػػػػد جػػػػابر بريل ر -6
 ل886-884: 3283ر لمعضالت)الجزء األول( ،منشأة المعارف

توجيةةه التمرينةةات النوعيةةة وفقةةا لممؤشةةرات الحركيةةة والعضةةمية األكثةةر  محمػػد محمػػد ابػػد الهػػادن:-7
: 3282ر توى األداء الحركةةي لمناشةةئيناسةةهاما لةةبعض حركةةات الضةةرب لتحسةةين مسةة

 ل33-35

تقويم ميكانيزميات ) آليات ( بعض االختبارات التخصصية لتوجيه العممية :معتز محمد الطاذر -8

http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.7.2.5.&criteria1=9.&SearchText1=%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b2+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1+%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2+%d8%b2%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%8c+%2c%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%83%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a9.+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d9%86%d9%8a%d9%86%d8%8c+
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.7.2.5.&criteria1=9.&SearchText1=%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b2+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1+%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2+%d8%b2%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%8c+%2c%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%83%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a9.+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d9%86%d9%8a%d9%86%d8%8c+
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.7.2.5.&criteria1=9.&SearchText1=%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b2+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1+%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2+%d8%b2%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%8c+%2c%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%83%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a9.+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d9%86%d9%8a%d9%86%d8%8c+
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