
Resumo 
 
Este trabalho situa-se no âmbito do estudo do sinal electromiográfico enquanto 

indicador de fadiga. Tem por principal objectivo comparar o desempenho de quatro 

transformadas distintas, Choi-Williams Distribution (CWD), Wigner-Ville Distribution 

(WVD), Short-Time Fourrier Transform (STFT) e Wavelet Transform (WT) para se 

aceder à instalação da fadiga muscular em contracções cíclicas dinâmicas. Uma vez 

que em situações dinâmicas o sinal não se mantém estacionário, já que as frequências 

mudam continuamente ao longo do tempo, é necessário utilizar novas soluções que 

permitam o estudo de contracções dinâmicas, nas quais a força muscular e a posição 

dos segmentos corporais se modificam continuamente. 

Sete ciclistas profissionais, provenientes de duas equipas, foram inicialmente sujeitos a 

um teste de consumo máximo de oxigénio para que posteriormente a carga fosse 

relativizada a cada um deles. O segundo teste foi constituído por uma avaliação 

electromiográfica da pedalada em cicloergómetro durante 30 minutos a 60% da carga 

máxima. Foram recolhidos sinais de electromiografia de três em três minutos dos 

seguintes grupos musculares: gluteus maximus, vastus medialis, vastus lateralis, biceps 

femoris, gastracnemius caput mediale e tibialis anterior. 

Os músculos que apresentaram um decréscimo na frequência de contracção foram o 

gluteus maximus, vastus medialis e o vastus lateralis. O registo dos restantes músculos 

foi muitas vezes imperceptível, ou apresentou grande variabilidade a nível do conteúdo 

de frequências. Das quatro transformadas analisadas, a CWD foi a que forneceu 

melhores resultados pois, para além de apresentar uma boa resolução no tempo e na 

frequência, eliminou a maioria dos termos cruzados e possibilitou a visualização da 

diminuição de frequência como resultado da instalação de um estado de fadiga. 

 
 
Abstract 
 

This work is in the extent of the study of the electromyographic signal as a fatigue index. 

It’s main purpose is to evaluate the performance of four different transforms, Choi-



Williams Distribution (CWD), Wigner-Ville Distribution (WVD), Short-Time Fourrier 

Transform (STFT) e Wavelet Transform (WT), to access the instalation of a muscular 

fatigue state in cyclic dynamic contractions. Since in dynamic contractions the signal 

does not keep it stationarity, as the frequency content changes over time, it is necessary 

to use new solutions that allow the study of dynamic contractions in which muscular 

force and body segment position changes continuously. 

The participants were seven professional cyclists from two teams. Firstly, they 

completed a maximum oxigen uptake test in order the load could be relative to each one 

of them. The second test was an electromyographic evaluation of the pedaling effort for 

30 minutes at 60% of the maximum load. Every 3 minutes we collected the myoelectric 

signal of the following muscles: gluteus maximus, vastus medialis, vastus lateralis, 

biceps femoris, gastracnemius caput mediale and tibialis anterior. 

The muscles that presented a frequency decrease were the gluteus maximus, vastus 

medialis and the vastus lateralis. The electromyogram of the remaining muscles 

presented great variability in the frequency content. Of the four transforms evaluated, 

CWD got the better results. This transform showed a good resolution both in time and 

frequency domains, reduced the cross terms and was able to track the shift in frequency 

to lower frequencies due to the instalation of a muscular fatigue state. 

 


