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Veidot teorētisko un materiālo bāzi pētījumu veikšanai sporta zinātnē un 

radniecīgās zinātnes jomās. 
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Par elektromiogrammu sauc skeleta muskulatūras summārās elektriskās aktivitātes pierakstu, kas parasti veido līkni. 

Laboratorijā elektriskā potenciāla reģistrēšanai izmanto uz ādas līmējamos elektrodus. Elektromiogrāfijas (EMG) līknē 

tiek atspoguļotas kustības vienību biopotenciālu svārstības. Biopotenciāla svārstību amplitūda un frekvence ir atkarīga 

no muskuļa, tā saraušanās intensitātes un darba veida. Medicīnā EMG lieto dažādu slimību radītu kustību traucējumu 

izmeklēšanā. 

Elektromiogrāfiju ir iespējams izmantot kā fizisko īpašību dinamikas kontroles līdzekli, kā to iesaka vairāki autori kā 

metodi trenētības stāvokļa novērtēšanai, kā arī to ērti izmantot kopā ar elektronisko dinamometru REV 9000. Vairāki 

sporta zinātnieki savos pētījumos trenētības noteikšanai izmantojuši tieši elektromiogrāfiju, kuros tie sīkāk pēta 

biostrāvas frekvenci un amplitūdu.  
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Elektromiogrāfiskās pārmaiņas 

Reakcijas tips Biostrāvu frekvence Biostrāvu amplitūda Aktīva uzbudinājuma ilgums 

1. Palielinās, pēc tam samazinās Samazinās, pēc tam palielinās Samazinās, pēc tam palielinās 

2. Nemainās, pēc tam samazinās Nemainās, pēc tam palielinās Nemainās, pēc tam palielinās 

3. Mēreni samazinās Mēreni samazinās Mēreni palielinās 

4. Stipri samazinās Stipri samazinās Stipri palielinās 


