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Ágrip 

Með NIR (Nær innrauð litrófsgreining) tækni er unnt að mæla efnasamsetningu 

matvæla á fljótlegan og einfaldan hátt. Engrar sýnameðhöndlunar er krafist og því 

sérlega hentugt til notkunar við mælingar á matvælum
1
. Hins vegar er NIR-tæknin til 

greiningar á flóknum lífrænum efnum eins og próteinum og fitu háð því að til staðar 

sé gagnagrunnur sem byggir á hefðbundnum mælingum þessara efna
2
. Hjá Matís er til 

fjöldinn allur af sýnum sem þegar hafa verið mæld m.t.t vatns, fitu, salts og próteins 

og henta því vel til uppbyggingar á slíkum gagnagrunni.  

Aðferð sem notuð var til mælingar á vatni felst í þurrkun sýnis og er massatap síðan 

reiknað sem vatn í upphaflega sýninu. Dumas aðferð var notuð til mælingar á próteini, 

soxhlet á fitu og salt var ákvarðað með títrun. Upplýsingar fengnar með þessum 

aðferðum voru notaðar til uppbyggingar á gagnagrunni. 

Í þessu verkefni voru byggðar upp staðalkúrfur til að meta fylgni á milli staðlaðra 

mælinga og NIR fyrir fitu, vatn, salt og prótein fyrir fiski, mjöl og mismunandi 

kornsýni. Prófaðar voru ýmiskonar samsetningar til uppbygginga á staðalkúrfunum. 

Sýnum var skipt upp eftir flokkum þ.e.a.s. fisk, mjöl og korn mælt hvert fyrir sig, en 

einnig var öllum gerðum sýna blandað saman. Niðurstöður gefa til kynna að með því 

að blanda saman mismunandi tegundum eykst skekkjan töluvert. Staðalkúrfur sem 

gerðar voru fyrir salt voru ónothæfar. 
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Abstract 

With NIR (Near infrared reflectance) technology it has been made possible to measure 

chemical composition of nutrient in a fast and easy way. No sample preparation is 

required and therefore it´s particularly suitable for use in food analysing
1
. However, 

NIR technology for analysis of complex organic compounds such as proteins and fats  

depends on the existence of a database based on conventional measurements of these  

substances so correlation can be determined
2
. At Matis there is a number of samples 

that have already been  measured  with respect to water, fat, salt and proteins and are 

suitable for the development of such a data-base.  

Method for measuring water involves drying the sample and then calculated loss of 

mass, which is water in the original sample. The Dumas method was used for 

measuring protein, soxhlet for fat and salt was determined by titration. Information 

obtained by these methods were used to build the database. 

 

In this project calibration curves were made for fat, water, salt and proteins with fish, 

meal and different corn samples and compared to NIR to establish correlation. 

Various combinations were tested in making the calibration curves. Samples were 

divided up by categories, i.e. fish, meal and corn samples separated but it was also 

tested in mixtures of different samples. Results indicate that by combining different 

types of samples the error increased significantly. Calibration curves made for salt 

were unusable.  
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1 Inngangur 

Mikið og strangt eftirlit er með matvælum um mestallan heim. Gæði matvæla voru 

áður fyrr metin að mestu út frá skynmati, t.d. lykt, bragði og útliti og eru það að 

einhverju leyti enn
3
. Í dag er gerð krafa til efnarannsókna og geta þær bæði verið 

tímafrekar og kostnaðarsamar
1
. Efnarannsóknir veita greinagóða lýsingu á mörgum 

þáttum matvælanna. Efnarannsóknir á matvælum gefa ekki einungis upplýsingar um 

skemmdir heldur einnig næringarefnainnihald vörunnar.  

Ástæður fyrir þessum mælingum geta verið af ýmsum toga. Fyrst og fremst til að 

tryggja upplýsingar um næringarinnihald vörunnar. Framleiðendur vilja tryggja 

stöðugleika í eigin framleiðslu. Framleiðendur eru einnig oft að leita að bestu 

mögulegu leið til meðhöndlunar á t.d. fiski og öðrum sjávarafurðum til að þær geymist 

sem best og skoða því breytingar sem verða t.d. við aukinn saltstyrk eða hita
1
. 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að samsetning í fiski er bæði tegunda og 

árstíðabundin, t.d. eykst fitumagn ýmissa fisktegunda með aukinni fæðu í sjónum á 

sumrin og er í ákveðnu samhengi við hrygningartíma og þroska fiska
4
. Við útflutning 

á fiski t.d. síld og makríl er mikilvægt að þekkja fituinnihald til þess að hámarka verð 

afurða. 

Reglugerðir á Íslandi gera kröfur um að á pakkningum unninna matvæla sé 

innihaldslýsing og geymsluþol. Tilgangur slíkra reglugerða er margvíslegur, þær 

fyrirbyggja misskilning og auðvelda t.a.m. innkaup fyrir fólk með alvarlegt 

matarofnæmi og aðra heilsufarssjúkdóma. Reglurnar auka einnig þægindi hins 

almenna borgara sem sér hvaða næringarefni eru í vörum sem hann kaupir. 

Framleiðendum ber þó ekki skylda að tilgreina allt sem í vörunni er. Næringarefni sem 

eru innan tveggja prósenta af heildarþyngd vörunnar þurfa ekki að koma fram í 

innihaldslýsingu nema um ofnanæmisvaldandi efni sé að ræða (hnetur, egg, mjólk 

o.fl.). Framkvæma þarf faggildar efnarannsóknir á matvælum áður en þær fara á 

markað til að staðfesta efnisinnihald vörunnar
5
.  

Eins og kom fram að ofan geta hefðbundnar mælingar verið tímafrekar og 

kostnaðarsamar, og þær geta oft á tíðum einnig verið mengandi
6
. Leitað var að aðferð 

sem takmarkaði sýnameðhöndlun fyrir mælingu og sparaði þar af leiðandi tíma, 

efnakostnað og mannafla. IR hefur þessa kosti, engin sýnameðhöndlun er nauðsynleg 

auk þess sem mælingar taka mjög stuttan tíma og sýnið skemmist ekki við 

mælingarnar
7
. Við hefðbundnar mælingar er mismunandi meðhöndlun nauðsynleg 

fyrir hvern greiningarþátt. Með notkun IR eru fengin róf sem hægt er að vinna úr og fá 

niðurstöður fyrir marga mismunandi þætti
2
. Það þarf þó að hafa farið fram kvörðun á 

gögnum m.t.t allra þeirra þátta sem magngreina á
8
. Mæla þarf með hefðbundnum 

aðferðum mörg sýni til að byggja upp þann grunn sem byggt er á við mælingu með 

litrófstækni. Gallinn er að tækjabúnaður er dýr en hann er fljótur að borga sig upp 

þegar litið er til þeirra þátta sem þegar hafa verið taldir upp.  

Unnið hefur verið með NIR-tæki Matís í nokkrum rannsóknaverkefnum, m.a. hefur 

fiskur verið skoðaður fyrir og eftir meðhöndlun og geymslu
9
. Hjá Matís hafa verið 

settar upp staðalkúrfur fyrir vatn og fitu og út frá þeim voru bylgjulengdir ákvarðaðar 
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sem nota á til greininga á teygjum og beygjum sameinda fyrir vatn og fitu. Markmiðið 

var að skoða notkun nær innrauðra litrófsgreininga til magnbundinna greininga á 

vatni, próteini, fitu og salti í sjávarfangi og afurðum.  Ennfremur var ætlunin að útbúa 

hentugar staðalkúrfur fyrir mismunandi matvæli sem hægt væri að nota í mælingar á 

algengum fiskitegundum og fiskimjöli.  

Í verkefninu voru gerðar staðalkúrfur fyrir vatn, fitu, prótein og salt. Mismunandi var 

hvaða þætti búið var að mæla í sýnunum sem til boða voru með stöðluðum aðferðum, 

(sjá töflu 1).   

Tafla 1. Samantekt mælinga úr stöðluðum aðferðum. Hér má sjá fjölda mælinga af mismunandi sýnum 

sem notaðar voru til uppbygginga á staðalkúrfum. 

 Fita Vatn Prótein Salt Heildarfjöldi sýna 

Korn 6 11 11 0 11 

Fiskimjöl 43 43 43 43 43 

Staðalsýni 20 20 20 11 20 

Rækjumjöl 9 9 9 9 9 

Magur fiskur 43 51 0 0 51 

Feitur fiskur 101 111 0 30 111 

 

Eins og tafla 1 sýnir er mismunandi áhersla lögð á hvaða þættir voru mældir í ólíkum 

sýnum. Vatnsmagn hafði þó verið mælt í öllum sýnum. Til voru upplýsingar um alla 

þætti í öllum fiskimjöls- og rækjumjölssýnum. Makríll og síld flokkast sem feitur 

fiskur, fitumagn er frá 4.9-30.4%. Fita hafði verið mæld í öllum makríl sýnum en 

einungis vatn í síldarsýnum. Einstaka sýni voru með upplýsingar um saltinnihald. Ýsa 

og þorskur flokkast sem magur fiskur, fitumagn er þar frá 0-0.27%. Fita var mæld í 

meirihluta sýnanna. Staðalsýnin höfðu upplýsingar um fitu, vatn og prótein í öllum 

sýnum en einungis hafði verið mælt saltmagn í um helmingi sýnanna. Kornsýni voru 

einungis ellefu, rúmur helmingur var með mælda fitu, prótein hafði verið mælt í öllum 

sýnum en ekkert með mælt saltinnihald. 

Sýni með óþekkt gildi fyrir vatn, fitu, salt og prótein var síðan skannað og niðurstöður 

bornar saman við niðurstöður sem síðan fengust út úr faggildri rannsókn. Upplýsingar 

úr stöðluðum aðferðum fyrir sýni voru fengnar úr STARLIMS sem er 

sýnagagnagrunnur Matís, allar upplýsingar um sýni sem mæld eru hjá Matís fara inn í 

þennan gangagrunn. 
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2 Fræði 

Innrauðar litrófsgreiningar byggja á víxlverkun rafsegulbylgna á innrauða sviðinu við 

titring sameinda sem og teygjur þeirra og beygjur
10

. 

Milli atóma í sameind eru efnatengi sem titra og við fyrstu athugun virðist þau fylgja 

hreinni sveiflu (simple harmonic motion)
2
. Sameind getur gleypt IR geislun ef 

titringur veldur breytingu á tvípólvægi, það eru teygjur og beygjur sem eru 

mikilvægastar í að valda þessari breytingu
11

. Samkvæmt Plancks kenningunni getur 

geislaorka ekki haft tilviljunarkennt gildi, í staðinn er orka gefin frá í litlum aðskildum 

skömmtum. Tíðni IR-geislunar, , er beintengd orkunni, E, skv.  



E  h*

  

með planksfastanum, h
12

. 

Þar sem orkan er skömmtuð geta sameindir aðeins geymt ákveðið magn af orku sem 

er skilgreind með heiltölum. Þegar =0 er talað um grunnástand og til að flytja 

sameind á hærra titringsorkuþrep er nauðsynlegt að senda inn nákvæman orkumismun 

milli þrepa. Þegar tíðni fyrir geislun passar við titring sameinda mun verður nettó 

flutningur á orku frá geislanum að sameindinni sem hægt er að mæla sem útslag af 

orku á móti bylgjulengd sem gefur okkur róf
2
. Orka sem nauðsynlegt er fyrir flutning 

milli orkuþrepa byggir á samsetningu sameindarinnar og umhverfi. 

Um titringsorku gildir: 



E  (  1
2

)(h
2) k

m1m2

m1 m2  

Þar sem  stendur fyrir titrings skammta tölu, h fyrir Plancks fastan.  Sjá má að 

titringsorka og þar af leiðandi titringstíðni er fall af massa þeirra atóma sem tengjast 

og styrk tengisins, k
11

.  

Fyrir hreina sveiflu getur gleypni eða útgeislun orku aðeins átt sér stað ef það passar 

við færslu milli tveggja aðliggjandi orkuþrepa. Þar sem næstum allar sameindir í sýni 

eru venjulega í grunnástandi, þýðir það að eina mögulega færslan er upp um eitt 

orkuþrep eða frá n=1. Hrein sveifla lýsir ekki á fullnægjandi hátt titringshreyfingu 

efnatengja vegna þess að það eiga sér stað færslur um n=2 og n=3. Þessar færslur 

eru kallaðar yfirtónar og hafa þær tíðni sem samsvarar nokkurn veginn tvisvar, þrisvar 

o.s.frv. sinnum orku grunnástandsins
2
.  

Þessa yfirtóna má finna á nær innrauða sviðinu sem þekja bilið frá 12800-4000 cm
-1

 

(780-2500 nm) og sjást mest hjá tengjakerfum sem innihalda léttustu atómin, s.s. vetni 

tengt við þyngri atóm svo sem kolefni, nitur og súrefni
2
. Aðaláhersla er lögð á að 
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skoða þessar tengingar, C-H, O-H og N-H þar sem þetta eru aðalbyggingareiningar 

lífrænna efna
10

.  

Samsetning yfirtóna getur líka orðið ef tveir eða fleiri mismunandi titringar víxlverka 

og gefa bönd sem er summa grundvallar tíðni þeirra
2
.  

Toppar sem sjást á NIR svæðinu eru því aðallega yfirtónar og samsetningar yfirtóna 

og er styrkur þeirra mun minni en sést á venjulegu IR rófi þar sem færslan er ólíklegri. 

Toppar eru oft mjög breiðir sem gefur flókið róf svo erfitt er að skilgreina hvað 

topparnir standa nákvæmlega fyrir. Þetta er þó kostur þar sem gleypnibönd sem hafa 

nægan kraft til að sjást á NIR-svæðinu eru aðallega virkir hópar úr lífrænum efnum 

sem mikill áhugi er að skoða í tengslum við matvælaframleiðslu
11

. 

IR sýnis er fengið með að láta ljósgeisla gegnum sýni og þegar tíðni IR er sú sama og 

titringstíðni tengja á sér stað gleypni. Athugun á ljósinu sem flyst sýnir hversu mikil 

orka var gleypt við hverja bylgjulengd. NIR byggir því á því að sameindir gleypa 

ákveðna tíðni ljóss sem er einkennandi fyrir byggingu þeirra. Tíðni þess sem gleypt er, 

tengist tíðni ákveðins tengis eða hóps sem titrar. Dæmi um bylgjulendir sem sameindir 

gleypa á má sjá í töflu 2
10

. 

Tafla 2. Dæmi um bylgjulengdarbil fyrir sameindir í vatni, próteinum og lípíðum. Hér er hægt að sjá 

dæmi um á hvaða bylgjulengdarbilum búist er við að sameindirnar gleypi innrautt ljós. 

Efni Virkur hópur Bylgjulengd (cm
-1

) 

Vatn -OH teygja/deform combination 5208.3 – 5128.2 

-OH teygja 7142.9 – 6896.6 

Prótein-peptíð -NH aflögun 4807.7 – 4504.5 og 6410.3-

5988.0 

Lípíð (fita) -CH teygja 4347.8 – 4253.3 

-CH2 og – CH3 teygja 5952.4 – 5681.8 

 

Eins og tafla 2 sýnir er ákveðið bylgjulengdarbil sem horft er til. Það má rekja til þess 

að mismunandi sýni gleypa tíðni við mismunandi bylgjulengdir. Róf fyrir hvert sýni 

verður fyrir áhrifum efna- og eðlisfræðilegra eiginleika efna innan sýnis. Efni sem eru 

að hafa áhrif geta haft áhrif á einn topp eða allt rófið. Hvert og eitt róf er því 

mismunandi, þó sama efnainnihald sé í sýnum þá hefur mismunandi styrkur efna áhrif 

á hvar toppar birtast. Því má segja að NIR gefi fingrafar af efni
10

. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Bruker Multi Purpose FT-NIR Analyzer 

Tækið sem er til staðar er hjá 

Matís er af gerðinni Bruker Multi 

Purpose Analyzer (MPA) og er 

Fourier Transform Near Infrared 

Reflectance (FT-NIR) litrófsmælir. 

FT-NIR býr yfir þeim eiginleika 

að vera eins rásar mælir þar sem 

allar bylgjulengdir af rófinu eru 

mældar samtímis sem gefur góða 

upplausn. Þetta er gert mögulegt 

með Michelson víxlunarmæli sem 

brýtur ljósið upp í bylgjulengdir. 

NIR-geislum er beint gegnum 

víxlunarmælin og svo gegnum 

sýni. Spegill á hreyfingu inn í 

tækinu breytir dreyfingu ljósins 

sem fer gegnum víxlunarmælin. 

NIR-ljósið sem beint er í gegnum 

tækið er greint sem útslag af 

spegilstaðsetningu, þetta gefur 

merki sem Fourier Transform 

tæknin breytir í róf (mynd 1). 

Ljósið sem kemur í nemann eftir 

að hafa farið í gegnum Michelson 

víxlunarmæli er með lægri tíðni en upphaflega tíðnin var í geislagjafanum
10

. 

Skannað var frá 700-2500 nm og meðaltal af fimm endurteknum mælingum tekið. 

Allar mælingar fóru fram með trefja nema (fiber probe) sem er færanlegur byssulaga 

nemi sem sýnið er sett í samband við.  

Staðalkúrfa fyrir fitu, vatn, prótein og salt voru unnar í Bruker Opus forriti. Forritið 

fer í gegnum bestu mögulegar samsetningar á bylgjulengdarbili og tölfræðilegri 

úrvinnslu miðað við besta fáanlega RMSECV gildi. 

Staðalkúrfur voru byggðar með það í huga að ná sem bestu gildum fyrir RMSECV, R
2
 

og RPD. R
2
 segir til um dreifingu gagnanna sem æskilegt er að hafa að minnsta kosti 

70%. RMSECV (root mean square error of cross validation) er kvaðratrót 

meðalferskekkju samanburðarmælinga, aðferð til að prófa niðurstöður, þar er gögnum 

skipt upp í nokkra hluta og niðurstöður sem fást úr hverjum hluta fyrir sig bornar 

saman. RMSECV á að hafa sem lægsta gildi. RPD (residual prediction deviation) er 

frávik á fylgni prófunarganga og spáir fyrir um skekkju með tilliti til staðalfráviks á 

viðmiðunargögnum og leyfir þar af leiðandi samanburð á gæðum staðalkúrfa fyrir 

Mynd 1. Skematísk mynd Michelson víxlunarmæli. Sjá má 

hvernig ljósinu er skipt upp á færanlega spegilinn 

(movable mirror) og á fasta spegilinn (fixed mirror). 

Ljósið kemur svo saman í nema þar sem það er greint sem 

útslag af spegilstaðsetningu. 
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mismunandi innihaldsefni/eiginleika. Fyrir góðar kúrfur hefur verið lagt til að RPD 

ætti að vera hærra en þrír
13

.  

3.2 Undirbúningur og framkvæmd mælinga 

Svo hægt sé að nota NIR til magnbundinna efnamælinga er nauðsynlegt að hafa safn 

af sýnum með þekkt gildi fyrir þá efnisþætti sem á að mæla og byggja þannig upp 

staðalkúrfu. Mismunandi er hvort litið er til ákveðinna toppa eða hvort nauðsynlegt er 

að horfa á allt rófið
8
.  

Sýni voru voru lítið sem ekkert unnin fyrir mælingu, fiskur var hakkaður niður en að 

öðru leyti var ekkert gert, mjölið var mælt beint. Stór hluti fiskisýnanna hafði verið 

geymdur í frosti (-18ºC) í einhvern tíma eftir að mælingar höfðu farið fram á þeim. 

Stærsti hlutinn af feitum fiski var þó mældur með NIR samdægurs og stöðluðu 

mælingarnar fóru fram. Geymsla á sýnunum ætti ekki að hafa marktæk áhrif á magn 

þeirra þátta sem verið var að gera staðalkúrfu fyrir
14

.  

Gögn fengin með NIR litrófsmæli innhalda bakgrunns upplýsingar og suð sem 

endurspegla ekki sýnið. Þessar upplýsingar þarf að útiloka úr rófinu svo hægt sé að fá 

góða staðalkúrfu, því var bakgrunnur tekinn á hverjum degi
8
.  

Í upphafi var róf tekið af sýninu með NIR, í flestum tilfellum fólst það í afþíðingu á 

sýni sem áður hafði verið hakkað og mælt með hefðbundnum aðferðum. Við frost 

hafði fita skilið sig frá og því var nauðsynlegt að hræra öllu vel saman aftur. Næst var 

grunnlína löguð og rófið staðlað. Róf fyrir sýni sem skönnuð höfðu verið inn í FT-

NIR tækið voru notuð í uppbyggingu á staðalkúrfu. Merktar voru inn þær 

bylgjulengdir sem líta átti til sbr. tafla 2 og ákvarða útfrá hvaða tölfræðilegri 

meðhöndlun kúrfan kæmi best út. Þar sem Bruker Opus forritið horfir eingöngu til 

RMSECV var mikilvægt að fylgjast með R
2
 og RPD gildum. Oft reyndist nauðsynlegt 

að breyta bylgjulengdarbili og tölfræðilegri úrvinnslu svo þau gildi féllu innan 

ásættanlegra marka. Einnig reyndist nauðsynlegt að taka út ákveðin sýni þar sem þau 

féllu illa að staðalkúrfunni. Mistök við mælingu með hefðbundinni aðferð og FT-NIR 

gæti valdið því, einnig gæti einhver breyting hafa orðið við geymslu. Forritið sýndi 

þau sýni sem voru óeðlileg. Ekki var þó hægt að taka mark á forritinu í öllum tilfellum 

þar sem fjarlæging eins sýnis úr staðalkúrfu leiddi of til að fleiri sýni urðu utan 

eðlilegra marka og því var nauðsynlegt að vega og meta hvaða sýnum var hent út.  

 

3.3 Aðferðir við efnamælingar 

Í hefðbundnum mælingum hafði verið mælt vatn, fita og salt mælt einu sinni fyrir 

hvert sýni en tvísýni var gert fyrir prótein.  

3.3.1 Ákvörðun á vatni 

Aðferðin felst í þurrkun sýnis og massatapið er reiknað sem vatn í upphaflega sýninu. 

Hafa verður í huga að ýmislegt fleira en vatn gufar upp við hitun við hitastig hærra en 

100°C, t.d. stuttar fitusýrur og að sjálfsögðu öll efni er lyktarskyn okkar nemur.  

Venjulega gufar heldur ekki allt vatn úr matvælum við 100° C því hluti þess er 



7 

„bundinn“ próteinum. Við hækkað hitastig næst hluti þess vatns og því meira sem 

hitinn er hærri
15

. 

 

3.3.2 Ákvörðun á próteini með Dumas aðferð 

Sýnið er brennt í brunahólfi í brunasúlu. Súrefni er dælt inn á brunasúluna þar sem 

köfnunarefnissambönd í sýninu brenna og mynda N2 og NOx. Halogensambönd í 

sýninu mynda rokgjörn halogensambönd og brennisteinn myndar SO2 og SO3. Vetni 

myndar H2O og kolefni mynda CO2. 

Flutningsgas, CO2, færir gastegundirnar úr sýninu úr brunasúlu í seinni brunasúlu og 

afoxunarsúlu. Eftir seinni brunasúlu er gasið forþurrkað í vatnsþétti áður en það sem 

eftir er af vökva er þurrkað í þurrksúlu. Í afoxunarsúlu er NOx sambönd flutt að 

volfram (þungsteinn), til að mynda N2 og umfram súrefni er bundið. Brennisteinn er 

einnig bundinn með volfram og rokgjörn halogen eru bundin með silfurull. 

Köfnunarefnið í gasstraumnum er mælt í�varmaleiðni nema sem sendir rafboð til 

tölvu þar sem niðurstaðan er skráð með línuriti og heildi þess reiknað
16

. 

3.3.3 Ákvörðun á fitu með Soxhlet aðferð 

Fitan í þurrkuðu sýni er dregin út með petroleum eter og útdrátturinn síðan veginn 

þegar eterinn hefur verið fjarlægður. Eterinn er nýttur aftur og aftur í gegnum þennan 

feril þegar þessi aðferð er notuð og um 80 % af eterinum er endurheimtur
17

.  Tækið 

sem notað er hjá Matís er af gerðinni automated SoxtecTM 2050 

3.3.4 Ákvörðun á salti 

Sýnið er blandað vatni og sýrt. Leysanleg klóríð eru títruð beint með AgNO3. AgNO3 

elektróða og títrator frá Metrohm er notið til að ákvarða jafnvægispunkt
18

. 

 



AgNO3(aq) NaCl  (aq)   AgCl  (s)    NaNO3(aq)
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4 Niðurstöður og umræður 

Í ljós kom bæði við framkvæmd og eftir heimildaöflun að nauðsynlegt var að skipta 

upp tegundum af sýnum við staðalkúrfugerð vegna mismunandi áhrifa efnainnihalds á 

gleypni ljóss. Meðhöndlun sýnis hefur líka áhrif. Þegar róf eru skoðuð af sama sýni, 

fyrir og eftir hökkun má sjá að meðhöndlun skiptir máli (mynd 2).  

 

 

Mynd 2. Samanburður á rófum fyrir síld, fyrir og eftir hökkun. Þegar myndin er skoðuð má sjá 

töluverðan mun á sýnum, hakkað sýni (rautt) sýnir meiri gleypni en óhakkað (blátt). Til gamans má 

geta að tveir stæðstu topparnir falla innan marka sem gefin voru fyrir OH teygjur vatns í töflu 2.  

Tekið var róf af síldarflaki og síðan samdægurs af síldinni þegar flakið hafði verið 

hakkað (mynd 2).  Sjá má töluverðan mun á rófinu. Með notkun á staðalkúrfu fyrir 

vatn sem byggð hafði verið á hökkuðum sýnum gefur hakkaða sýnið skekkju upp á 

0.014% meðan flakið gefur skekkju upp á 15.0%. 

Fyrir neðan hverja staðalkúrfu hér að neðan má sjá tölfræðigildin sem fengust. Fimm 

mismunandi tölfræði úrvinnslur voru notaðar: Vektor stöðlun, fyrsta afleiða, bein lína 
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dregin frá (Straight line subtraction), Min-Max stöðlun og leiðrétting á 

tvístrunaráhrifum.  

 

4.1 Staðalkúrfur fyrir fitu 

Fimm mismunandi staðalkúrfur voru útbúnar fyrir fitu. Staðalkúrfur með feitum fiski, 

feitum og mögrum fiski, fiskimjöli, þurrsýnum (fiskimjölssýni, rækjumjölssýni, innra 

staðalsýni sem Matís notar og kornsýni) og ein kúrfa með öllum sýnum, bæði 

þurrsýnum og fiski. Ekki var hægt að byggja upp kúrfu fyrir einungis magran fisk þar 

sem fita í mögrum fiski er of lág til að tækið nái að greina hana. Sýni þarf að innihalda 

a.m.k. 0.1% fitu til þess að greinast í NIR
8
.  

Í Soxhlet aðferð voru skekkjumörk 8% frá mældu gildi leyfð. 

4.1.1 Feitur fiskur 

 

Mynd 3. Staðalkúrfa fyrir fitu með feitum fiski. Hér má sjá samband milli reiknaðs gildis (fengið með 

stöðluðum aðferðum) á móti staðalkúrfugildi sem fékkst fyrir hvert og eitt sýni. Bestu tölfræði 

niðurstöður fengust með vektor stöðlun, R
2
 =92.21, RMSECV =1.87 og RPD =3.58. Níutíu og sjö sýni 

af makríl voru notuð í uppbyggingu á þessari staðalkúrfu. 

Staðalkúrfa fyrir fitu í feitum fiski (mynd 3) er byggð upp af nítíu og sjö sýnum af 

makríl. Vektor stöðlun var notuð og bylgjulengdarbilið frá 12493.2 – 5442.6 cm
-1

.  

Fjögur mismunandi sýni af makríl voru prófuð með staðalkúrfu, sjá töflu 3. 

Tafla 3. Samantekt á niðurstöðum fyrir fitu, fengið með staðalkúrfu fyrir feitan fisk. Reiknuð gildi er 

magn fitu í prósentu fengin með stöðluðum aðferðum, prósentufrávik er frávik staðalkúrfugildis frá 

reiknuðu gildi. 

  

Reiknuð gildi 

(%) 

Staðalkúrfugildi 

(%) 

Mismunur 

 

Prósentufrávik 

(%) 

Meðaltal 

fráviks (%) 

Feitur fiskur 

 

 

25.1 25.6 0.5 2.0 

4.0 

 

 

25.9 26.1 0.2 0.8 

20.6 21.9 1.3 6.3 

12.8 13.7 0.9 7.0 
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Meðaltal fráviks var 4.0% frá reiknuðum gildum. Ekkert gildi var yfir leyfðum 

skekkjumörkum (8%). 

4.1.2 Feitur og magur fiskur 

 

Mynd 4. Staðalkúrfa fyrir fitu með feitum og mögrum fisk. Hér má sjá samband milli reiknaðs gildis 

(fengið með stöðluðum aðferðum) á móti staðalkúrfugildi sem fékkst fyrir hvert og eitt sýni.  Bestu 

tölfræði niðurstöður fengust með fyrstu afleiðu og vektor stöðun, R
2
 =97.16, RMSECV =1.73 og RPD 

=5.94. Hundrað fjörtíu og tvö sýni voru notuð í uppbyggingu á þessari staðalkúrfu. 

Staðalkúrfa fyrir fitu með feitum og mögrum fiski (mynd 4). Kúrfan var byggð upp á 

hundrað fjörtíu og tveimur sýnum. Notuð var fyrsta afleiða og vektor stöðlun og 

bylgjulengdarbilið 12.493.2 – 5450 cm
-1

.   

Fjögur mismunandi sýni voru prófuð á staðalkúrfu, tvö sýni fyrir hverja gerð, sjá töflu 

4. 

Tafla 4. Samantekt á niðurstöðum fyrir fitu, fengið með staðalkúrfu fyrir feitan og magran fisk. Reiknuð 

gildi er magn fitu í prósentu fengin með stöðluðum aðferðum, prósentufrávik er frávik staðalkúrfugildis 

frá reiknuðu gildi. 

  Reiknuð gildi 
(%) 

Staðalkúrfugildi 
(%) 

Mismunur 
 

Prósetnu 
frávik (%) 

Meðaltal 
fráviks (%) 

Feitur fiskur 25.1 24.6 0.5 2.1 

4.9 20.6 22.2 1.6 7.6 

Magur 
fiskur 

0.0 0.0 0.0 0.0 

----- 0.0 -0.3 0.3 ----- 

 

Eins og sjá má gefur staðalkúrfan mínusgildi fyrir annað sýnið af mögrum fiski. 

Ástæðan eins og áður er getið er að tækið ræður illa við að greina lægri fitu en 0.1%. 

Meðaltal fráviks fyrir feitan fisk var 4.9%. Ef meðaltal er tekið af sömu gildum frá 

staðalkúrfu fyrir feitan fisk fæst frávik frá réttu gildi upp á 4.3%. Staðalkúrfa fyrir 

feitan fisk gefur betri niðurstöður en með því að blanda saman sýnunum.  
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4.1.3 Fiskimjölssýni 

 

Mynd 5. Staðalkúrfa fyrir fitu í mjölsýnum. Hér má sjá samband milli reiknaðs gildis (fengið með 

stöðluðum aðferðum) á móti staðalkúrfugildi sem fékkst fyrir hvert og eitt sýni.  Bestu niðurstöður 

fengust með að draga beina línu frá, R
2
 =92.11, RMSECV =0.419 og RPD =3.56. Fjörtíu og eitt sýni 

voru notuð í uppbyggingu á þessari staðalkúrfu. 

Staðalkúrfa fyrir fitu í fiskimjölssýnum (Mynd 5) var gerð úr fjörtíu og einu sýni af 

fiskimjöli. Hér var bein lína dregin frá og tvö bylgjulengdarbil notuð, 7500,4 – 5450 

cm
-1

 og 4600.1 – 4246.9 cm
-1

.   

Fjögur mismunandi fiskimjölssýni voru prófuð með staðalkúrfu, sjá töflu 5. 

Tafla 5. Samantekt á niðurstöðum fyrir fitu, fengið með staðalkúrfu fyrir fiskimjöl. Reiknuð gildi er 

magn fitu í prósentu fengin með stöðluðum aðferðum, prósentufrávik er frávik staðalkúrfugildis frá 

reiknuðu gildi. 

  Reiknuð 

gildi (%) 

Staðalkúrfugildi 

(%) 

Mismunur 

 

Prósentufrávik 

(%) 

Meðaltal 

fráviks (%) 

  

Fiskimjöl 
  

  

11.2 11.0 0.2 1.8 

3.2 

 

 

11.3 11.6 0.3 2.7 

15.7 15.2 0.5 3.2 

13.5 12.8 0.7 5.2 

 

Meðaltals frávik frá reiknuðum gildum er mun lægra en leyfð frávik 

viðmiðunaraðferðar sem er 8%. Ef feitur fiskur og fiskimjöl eru borin saman (tafla 3 

og 5) má sjá að niðurstöður fyrir frávik fiskimjölssýna eru betri, þrátt fyrir að töluvert 

fleiri sýni voru til af feitum fisk. Þetta má að öllum líkindum rekja til þess að 

fiskimjölssýnin eru einsleitari þrátt fyrir hökkun feita fisksins og þ.a.l. auðveldari í 

mælingu og gefa meiri nákvæmni. 

4.1.4 Þurrsýni 

Gerð var staðalkúrfa fyrir fitu í þurrsýnum. Þetta voru fiskimjölssýni, rækjumjölssýni, 

innra staðalsýni sem Matís notar og kornsýni. Notuð voru áttatíu og sjö sýni. Fyrsta 
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afleiða og margföld tvístrunarleiðrétting var notað og tvö bylgjulengdarbil, 7500.4-

6099.7 cm
-1

 og 5452 – 4246.9 cm
-1

. 

Fjögur mismunandi sýni voru prófuð á staðalkúrfu, af þremur gerðum (sjá töflu 6). 

Tafla 6. Samantekt á niðurstöðum fyrir fitu, fengið með staðalkúrfu fyrir þurrsýni. Reiknuð gildi er 

magn fitu í prósentu fengin með stöðluðum aðferðum, prósentufrávik er frávik staðalkúrfugildis frá 

reiknuðu gildi. 

  Reiknuð gildi 

(%) 

Staðalkúrfugildi 

(%) 

Mismunur 

 

Prósentufrávik 

(%) 

Meðaltal 

fráviks (%) 

Korn 18.1 16.4 1.7 9.4 9.4 

Fiskimjöl 

 

11.2 10.5 0.7 6.2 3.4 

 15.7 15.6 0.1 0.6 

Rækjumjöl 0.9 0.2 0.7 78 78q 

 

Í töflu 6 er einungis mjölsýnið innan skekkjumarka. Ellefu sýni af korni voru notuð í 

staðalkúrfuna og níu sýni af rækjumjöli. Líklegt er að sýni af korni og rækjumjöli séu 

of fá til að marktækar niðurstöður fáist.    

4.1.5 Öll sýni 

 

Mynd 6. Staðalkúrfa fyrir fitu með öllum sýnunum. Hér má sjá samband milli reiknaðs gildis (fengið 

með stöðluðum aðferðum) á móti staðalkúrfugildi sem fékkst fyrir hvert og eitt sýni.  Bestu niðurstöður 

gaf fyrsta afleiða og vektor stöðlun, R
2
 =95.69, RMSECV =2.02 og RPD =4.81. Tvöhundruð og sextán 

sýni voru notuð til uppbyggingar á þessari staðalkúrfu. 

Útbúin var kúrfa samsett úr öllum þeim sýnum sem komið hafa fram að ofan, feitum 

fiski, mögrum fiski, fiskimjöli, rækjumjöli, kornsýnum og samanburðarsýnum (mynd 

6). Notast var við fyrstu afleiðu og vektor stöðlun sem er það sama og notað var fyrir 

feitan og margran fisk. Tvö bylgjulengdarbil voru notuð 7500.4 – 5450 cm
-1

  og 

4600.1- 4422.3 cm
-1

. 

Átta mismunandi sýni voru prófuð á staðalkúrfunni, af fimm gerðum, sjá töflu 7. 
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Tafla 7. Samantekt á niðurstöðum fyrir fitu, fengið með  staðalkúrfu af öllum sýnum. Reiknuð gildi er 

magn fitu í prósentu fengin með stöðluðum aðferðum, prósentufrávik er frávik staðalkúrfugildis frá 

reiknuðu gildi. 

  

Reiknuð gildi 

(%) 

Staðalkúrfugildi 

(%) 

Mismunur 

 

Prósentu 

frávik (%) 

Meðaltal 

fráviks (%) 

Feitur fiskur 

 

25.1 24.9 0.2 0.8 

4.3 20.6 22.2 1.6 7.8 

Magur fiskur 

 

0.0 1.0 1.0 ----- ---- 

 0.0 -2.2 2.2 ----- 

Korn 18.1 19.6 1.5 8.3 8.3 

Fiskimjöl 

 

11.2 11.4 0.2 2 

3.5 15.7 16.4 0.7 5 

Rækjumjöl 1.0 -2.3 3.3 340 340 

 

Tafla 7 sýnir að feitur fiskur og mjöl eru innan þeirra 8% skekkjumarka sem leyfileg 

eru. Magur fiskur er hér aftur með of lág gildi þannig að tækið nái að greina það. Gildi 

fyrir korn og rækjumjöl eru einnig utan leyfilegra marka en hugsanlega væri hægt að 

bæta þau umtalsvert með auknum fjölda sýna.  

  

4.1.6 Samantekt fitumælingar 

Tafla 8. Samantekt á skekkju niðurstöðu á fitu úr staðalkúrfum. Gildi í þessari töflu miða við að sömu 

sýni voru prófuð á kúrfunum svo hægt sé að gera raunhæfan samanburð. 

 Staðalkúrfur 

Tegund sýnis Feitur Fiskur Feitur og 

magur fiskur 

Fiskimjöls-

sýni 

Þurrsýni Allt 

Feitur fiskur 4.6% 4.9% ---- ---- 4.3% 

Magur fiskur ---- ---- ---- ---- ---- 

Fiskimjölssýni ---- ---- 2.5% 3.4% 3.5% 

Rækjumjölssýni ---- ---- ---- 78% 340% 

Korn ---- ---- ---- 9.4% 8.3% 

 

Tafla 8 sýnir samantekt á niðurstöðum fyrir sömu sýni úr mismunandi staðalkúrfum. 

Þegar niðurstöður eru skoðaðar fyrir fiskimjölssýni má sjá að bestu niðurstöður fást 

með því að hafa fiskimjöl eitt og sér í staðalkúrfu, frávik 2.5%, í stað þess að blanda 

saman mismunandi tegundum þar sem frávik var 3.4 – 3.5%. Ástæðan liggur í því að 

mismunandi sýni sýna toppa fyrir sömu gleypnibönd á ólíkum stöðum á rófi þar sem 

vetnistengi verða fyrir áhrifum á mismunandi efnainnihaldi í sýnum
8
. Athyglisvert er 

að staðalkúrfa gerð úr öllum sýnum gaf betri niðurstöðu fyrir feitan fisk en staðalkúrfa 

sem notuð var eingöngu fyrir feitan fisk. Þessar niðurstöður endurspegla ekki það sem 
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kom fram hér að ofan. Þegar tafla 3 er skoðuð má sjá að meðaltal fráviks er 4.0% af 

fjórum sýnum sem er lægra en staðalkúrfa fyrir öll sýni gefur. Nauðsynlegt þótti að 

prófa staðalkúrfu með öllum sýnum frekar til að sanna að um undantekningartilfelli 

hafi verið að ræða. Því voru þau fjögur sýni af feitum fiski sem notuð voru á 

staðalkúrfu fyrir feitan fisk prufuð á staðalkúrfu með öllum sýnum. Niðurstöður leiddu 

í ljós töluverða hækkun á fráviki, eða frá 4.3% í 5.7%. Eitt sýnið var með skekkju upp 

á 13.9% sem er langt yfir þeim skekkjumörkum sem gefin eru. Staðalkúrfur fyrir 

feitan fisk og fiskimjölssýni gefa frávik frá mældu gildi innan leyfilegra marka og því 

eru þessar kúrfur tilbúnar til notkunar. Gott væri þó að fá meiri breidd á gildum fyrir 

fiskimjölskúrfuna þar sem meiri hluti sýna er á mjög þröngu bili.  

Eins og fram kom hér að ofan var gildi fyrir fitu í mögrum fiski undir þeim mörkum 

sem teljast nauðsynlegar svo marktækar niðurstöður fáist. Staðalkúrfa fyrir feitan og 

magran fisk er því ónothæf til mælingar á mögrum fiski en niðurstöður fyrir feitan fisk 

eru á svipuðum slóðum og frá hinum staðalkúrfunum. Til að bæta kúrfuna enn frekar 

fyrir feitan fisk væri ráðlagt að taka út gildi í staðalkúrfunni sem eru með undir 0.1% 

fitu, þannig myndi fást meiri breidd og hugsanlega betri niðurstöður.  

Í staðalkúrfu fyrir þurrsýni var fiskimjölssýni það eina sem var innan leyfilegra marka. 

Þessa miklu skekkju má rekja að einhverju leiti til þess að einungis voru notuð níu 

rækjumjölssýni og ellefu kornsýni. Staðalkúrfa sem útbúin var með öllum sýnum sýnir 

gríðarlega skekkju og er það skiljanlegt miðað við það sem kom fram hér að ofan, 

mismunandi sýni sýna toppa fyrir sömu gleypnibönd á ólíkum stöðum.  

Mismunandi bylgjulengdarbil voru notuð fyrir mismunandi sýni. Magur og feitur 

fiskur virðast vera með nógu líkt efnainnihald svo lítil breyting varð á 

bylgjulengdarbili sem horft var til í staðalkúrfu fyrir feitan fisk og svo feitan og 

magran fisk. Því er ljóst að sú hugmynd að taka út gildi með undir 0.1% fitu úr 

staðalkúrfu með feitum og mögrum fiski gæti í raun gefið betri niðurstöður en þegar 

feitur fiskur er hafður sér. Kúrfa fyrir fiskimjölssýni og þurrsýni hafa mun þrengra bil 

en fyrir fisk og var bilið tvískipt. Staðalkúrfa með öllum sýnum sýnir bestu 

niðurstöður með að hafa hér um bil nákvæmlega sama bylgjulengdarbil og 

fiskimjölssýnið var mælt með. Þetta styður það að um undantekningartilfelli hafi verið 

að ræða þegar betri niðurstöður fengust fyrir fituinnihald í feitum fisk með staðalkúrfu 

gerða úr öllum sýnum.  

 

4.2 Staðalkúrfur fyrir vatnsmælingar 

Fimm mismunandi staðalkúrfur voru einnig gerðar fyrir vatnsmælingar, sömu kúrfur 

og gerðar voru fyrir fitumælingar. Ekki var hægt að búa til vatnskúrfu eingöngu fyrir 

magran fisk. Það var ekki nægileg breidd á vatnsgildum fyrir magran fisk svo hægt 

væri að útbúa staðalkúrfu, lægsta gildið var 78.4% vatn og hæsta 81.8%.  

Leyfileg frávik frá mældu gildi var 4% fyrir viðmiðunaraðferð í vatnsmælingum.  
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4.2.1 Feitur fiskur 

 

Mynd 7. Staðalkúrfa fyrir vatn í feitum fiski. Hér má sjá samband milli reiknaðs gildis (fengið með 

stöðluðum aðferðum) á móti staðalkúrfugildi sem fékkst fyrir hvert og eitt sýni.  Bestu niðurstöður gaf 

Min-Max stöðlun, R
2
 =92.11, RMSECV =1.61 og RPD =3.56. Hundrað og níu sýni voru notuð til 

uppbyggingar á þessari staðalkúrfu. 

Staðalkúrfa fyrir vatn í feitum fiski inniheldur makríl og síld, síldarsýni voru mun 

færri. Stuðst var við Min-Max stöðlun og kúrfan var gerð úr hundrað og níu sýnum. 

Bylgjulengdarbilið var 12493.2 – 6099.7 cm
-1

. 

Fjögur mismunandi sýni af feitum fisk voru prófuð með staðalkúrfunni, sjá töflu 9. 

Tafla 9. Samantekt á niðurstöðum fyrir vatn, fengið með staðalkúrfu fyrir feitan fisk. Reiknuð gildi er 

magn vatns í prósentu fengin með stöðluðum aðferðum, prósentufrávik er frávik staðalkúrfugildis frá 

reiknuðu gildi. 

  

Reiknuð gildi 

(%) 

Staðalkúrfugildi 

(%) 

Mismunur 

 

Prósentufrávik 

(%) 

Meðaltal 

fráviks (%) 

Feitur fiskur 

 

 

55.14 55.27 0.13 0.24 

0.42 

 

 

55.63 55.76 0.13 0.23 

64.47 64.48 0.01 0.02 

66.80 65.99 0.81 1.21 

 

Eins og sjá má í töflu 9 voru allar niðurstöður vel innan þeirra 4% sem gefin voru upp 

fyrir vatnsmælingar. 



16 

4.2.2 Vatnsmæling í feitum og mögrum fiski 

 

Mynd 8. Staðalkúrfa fyrir vatn í feitum og mörgrum fiski. Hér má sjá samband milli reiknaðs gildis 

(fengið með stöðluðum aðferðum) á móti staðalkúrfugildi sem fékkst fyrir hvert og eitt sýni.  Bestu 

niðurstöður gaf vektor stöðlun, R
2
 =97.59, RMSECV =1.52 og RPD =6.44. Eitthundrað fjörtíu og 

fjögur sýni voru notuð til uppbyggingar á þessari staðalkúrfu. 

Staðalkúrfa fyrir vatnsmælingu í feitum og mögrum fiski (mynd 8) byggð á 

eitthundrað fjörtíu og fjórum sýnum. Notuð var vektor stöðlun og bylgjulengdabil, 

4852.1 – 4246.9 cm
-1

 og 12493.2 – 6099.7 cm
-1

. 

Fjögur sýni voru prófuð með staðalkúrfu, tvö af hverri gerð, sjá töflu 10. 

Tafla 10. Samantekt á niðurstöðum fyrir vatn, fengið með staðalkúrfu fyrir feitan og magran fisk.  

Reiknuð gildi er magn vatns í prósentu fengin með stöðluðum aðferðum, prósentufrávik er frávik 

staðalkúrfugildis frá reiknuðu gildi. 

  
Reiknuð gildi 

(%) 

Staðalkúrfugildi 

(%) 

Mismunur 

 

Prósentufrávik 

(%) 

Meðaltal 

fráviks (%) 

Feitur fiskur 

 

55.63 55.68 0.05 0.09 

0.29 66.80 66.47 0.33 0.49 

Magur fiskur 

 

79.4 78.9 0.5 0.6 

0.9 79.5 80.4 0.9 1.1 

 

Meðaltal fráviks var vel innan þeirra marka sem sett eru í hefðbundinni aðferð. 

Greinilega fást betri niðurstöður með því að taka saman bæði feitan og magran fisk 

miðað við meðaltal fráviks úr töflum 9 og 10. Hér fæst meiri breidd á prósentugildum 

í kúrfuna, í stað þess að vera með vatnsgildi frá 52.2 – 73.9% fer vatnsmagn upp í 

81.8% með því að bæta magra fiskinum við.  
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4.2.3 Fiskimjölssýni 

 

Mynd 9. Staðalkúrfa fyrir vatn í mjölsýnum. Hér má sjá samband milli reiknaðs gildis (fengið með 

stöðluðum aðferðum) á móti staðalkúrfugildi sem fékkst fyrir hvert og eitt sýni. Bestu niðurstöður kom 

eftir leiðréttingu á tvístrunaráhrifum, R
2
 =96.59, RMSECV =0.151 og RPD =5.42. Fjörtíu og eitt sýni 

voru notuð við uppbyggingu á þessari staðalkúrfu. 

Staðalkúrfa fyrir vatn í fiskimjöli (mynd 9) var fengin með því að mæla fjörtíu og eitt 

sýni. Stuðst var við leiðréttingu á tvístrunaráhrifum og bylgjulengdarbilið frá 7500-

4246.9 cm
-1

.  

Fjögur sýni voru prófuð með staðalkúrfu, tvö af hverri gerð, sjá töflu 11. 

Tafla 11. Samantekt á niðurstöðum fyrir vatn, fengið með staðalkúrfu fyrir mjöl.  Reiknuð gildi er magn 

vatns í prósentu fengin með stöðluðum aðferðum, prósentufrávik er frávik staðalkúrfugildis frá 

reiknuðu gildi. 

 

Reiknuð 

gildi (%) 

Staðalkúrfugild

i (%) 

Mismunur 

 

Prósentufrávi

k (%) 

Meðaltal 

fráviks (%) 

Fiskimjöl 

 

7.33 7.48 0.15 2.04 

1.26 

 

7.52 7.50 0.02 0.27 

8.71 8.61 0.10 1.15 

7.55 7.43 0.12 1.59 

 

Allar fjórar mælingar sem prófaðar voru gefa niðurstöðu innan þeirra skekkjumarka 

sem viðmiðunaraðferðin gerir ráð fyrir. Hér gef niðurstöður meiri skekkju en fyrir 

fiskinn öfugt við það sem gerðist í staðalkúrfum fyrir fitu. Hér gæti verið um að kenna 

bæði því að magn af vatni í sýnum er mun minna en í fisk og þeirri staðreynd að mun 

færri sýni voru notuð til uppbyggingar á þessari staðalkúrfu. 
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4.2.4 Þurrsýni 

 

Mynd 10. Staðalkúrfa fyrir vatn í þurrsýnum. Hér má sjá samband milli reiknaðs gildis (fengið með 

stöðluðum aðferðum) á móti staðalkúrfugildi sem fékkst fyrir hvert og eitt sýni. Bestu niðurstöður 

fengust með fyrstu afleiðu og vektor stöðlun, R
2
 =93.61, RMSECV =0.507 og RPD =3.96. Sjötíu og níu 

sýni voru notuð við uppbyggingu á þessari staðalkúrfu.. 

Staðalkúrfa fyrir vatn í þurrsýnum (mynd 10) er byggð upp úr sjötíu og níu sýnum. 

Notuð voru fiskimjölssýni, rækjumjölssýni, staðalsýni og kornsýni. Fyrsta afleiða og 

vektor stöðlun var notað og bylgjulengdarbil 7500.4 – 6099.7 cm
-1

 og 4600.1 – 4246.9 

cm
-1

.  

Fjögur mismunandi sýni voru prófuð á staðalkúrfu, af þremur gerðum, sjá töflu 12.  

Tafla 12. Samantekt á niðurstöðum fyrir vatn, fengið með staðalkúrfu fyrir þurrsýni.  Reiknuð gildi er 

magn vatns í prósentu fengin með stöðluðum aðferðum, prósentufrávik er frávik staðalkúrfugildis frá 

reiknuðu gildi. 

 

Reiknuð 

gildi (%) 

Staðalkúrfusýni 

(%) 

Mismunur 

 

Prósentufrávik 

(%) 

Meðaltal fráviks 

(%) 

Korn 7.90 6.60 1.30 16.50 16.50 

Fiskimjöl 

 

7.33 7.48 0.15 2.04 2.28 

 8.71 8.49 0.22 2.52 

Rækjumjöl 3.48 4.65 1.17 33.6 33.6 

 

Eins og áður fást ekki ásættanleg gildi fyrir korn eða rækju vegna þess að fjöldi sýna 

er ekki nægilegur, sjá töflu 12. Mest er af fiskimjölssýnum enda gefa þau bestu 

niðurstöðu.  
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4.2.5 Öll sýni 

 

Mynd 11. Staðalkúrfa fyrir vatn í öllum sýnum. Hér má sjá samband milli reiknaðs gildis (fengið með 

stöðluðum aðferðum) á móti staðalkúrfugildi sem fékkst fyrir hvert og eitt sýni. Bestu niðurstöður 

fengust með fystu afleiðu og vektor stöðlun, R
2
 =99.13, RMSECV =2.75 og RPD =10.7. Tvö hundruð 

þrjátíu og þrjú sýni voru notuð við uppbyggingu á þessari staðalkúrfu. 

Mynd 11 sýnir staðalkúrfu þar sem vatn er mælt í öllum sýnum. Notað var fyrsta 

afleiða og vektor stöðun, bylgjulengdarbilid frá 7500.4 – 5450 cm
-1

. Tvö hundruð 

þrjátíu og þrjú sýni voru notuð við uppbyggingu á þessari staðalkúrfu.  

Átta mismunandi sýni voru prófuð á staðalkúrfunni, af fimm gerðum, sjá töflu 13. 

Tafla 13. Samantekt á niðurstöðum fyrir vatn, fengið með staðalkúrfu fyrir öll sýni.  Reiknuð gildi er 

magn vatns í prósentu fengin með stöðluðum aðferðum, prósentufrávik er frávik staðalkúrfugildis frá 

reiknuðu gildi. 

 

Reiknuð 

gildi (%) 

Staðalkúrfugildi 

(%) 

Mismunur 

 

Prósentufrávik 

(%) 

Meðaltal 

fráviks (%) 

Feitur fiskur 

 

55.63 57.51 1.88 3.38 
2.35 

66.80 67.68 0.88 1.32 

Magur fiskur 

 

79.4 80.3 0.9 1.2 
1.9 

79.5 81.5 2.0 2.6 

Korn 7.90 6.92 0.98 12.4 12.4 

Fiskimjöl 

 

7.33 6.78 0.55 7.50 
5.01 

8.71 8.49 0.22 2.53 

Rækjumjöl 3.48 5.78 2.30 66.1 66.1 

 

Af niðurstöðum í töflu 13 verður ráðið að ekki er mögulegt að setja saman allar gerðir 

sýna þar sem niðurstöður sýna töluverða hækkun í fráviki samanborið við staðalkúrfur 

að ofan.  
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4.2.6 Samantekt vatnsmælinga 

Tafla 14. Samantekt á niðurstöðum fyrir vatn úr staðalkúrfum. Gildi í þessari töflu miða við að sömu 

sýni voru prófuð á kúrfunum svo hægt sé að gera raunhæfan samanburð. 

 Staðalkúrfur 

Tegund sýnis Feitur Fiskur Feitur og 

magur fiskur 

Fiskimjöls-

sýni 

Þurrsýni Allt 

Feitur fiskur 0.72% 0.29% ---- ---- 2.35% 

Magur fiskur ---- 0.9% ---- ---- 1.9% 

Fiskimjölssýni ---- ---- 1.60% 2.28% 5.01% 

Rækjumjölssýni ---- ---- ---- 33.62% 66.1% 

Korn ---- ---- ---- 16.50% 12.4% 

 

Tafla 14 sýnir samantekt á niðurstöðum fyrir sömu sýni úr mismunandi staðalkúrfum. 

Þegar niðurstöður fyrir feitan fisk eru skoðaðar gefur staðalkúrfa fyrir feitan og 

magran fisk bestu niðurstöður. Bylgjulengdarbil sem notuð voru í uppbyggingu á fitu 

staðalkúrfum fyrir feitan fisk annars vegar og feitan og magran fisk hins vegar gáfu til 

kynna að efnisinnihald feits og magurs fisks væri nógu líkt svo hægt væri að byggja 

eina sameiginlega staðalkúrfu fyrir þau sýni. Þessar niðurstöður sanna það.  

Fiskimjölssýni kom best út þegar það er haft sér. Í staðalkúrfu fyrir þurrsýni er 

fiskimjölssýni vel innan marka en staðalkúrfa fyrir öll sýni gefur niðurstöður utan 

þeirra fjögurra prósenta sem leyfileg er. Eins og áður eru rækjumjölssýni og korn utan 

leyfilegra marka og má rekja ástæðu þess til fjölda af sýnum. Þar sem sýni af feitum 

og mögrum fiski eru yfirgnæfandi mörg koma þau vel út á kúrfunni fyrir öll sýni. 

 

4.3 Staðalkúrfa fyrir prótein 

Ekki reyndust vera til niðurstöður fyrir prótein fyrir magran og feitan fisk í 

nægjanlegu magni til að byggja upp staðalkúrfur þannig hér var einungis notast við 

fiskimjöl og önnur þurrsýni.  

Leyfileg frávik frá mældu gildi er 3% fyrir viðmiðunaraðferð í próteinmælingum.  
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4.3.1 Fiskimjölsýni 

 

Mynd 12. Staðalkúrfa fyrir prótein í mjölsýnum. Hér má sjá samband milli reiknaðs gildis (fengið með 

stöðluðum aðferðum) á móti staðalkúrfugildi sem fékkst fyrir hvert og eitt sýni. Bestu niðurstöður 

fengust með vektor stöðlun, R
2
 =76.48, RMSECV =1.18 og RPD =2.06. Fjörtíu og þrjú sýni voru notuð 

við uppbyggingu á þessari staðalkúrfu. 

Mynd 12 sýnir staðalkúrfu fyrir prótein gerða úr mjölsýnum. Notuð voru fjörtíu og 

þrjú sýni, vektor stöðlun og bylgjulengdarbilið frá 6104.6 – 5450 cm
-1

.  

Fjögur mismunandi sýni af fiskimjöli voru prófuð á staðalkúrfu (sjá töflu 15). 

Tafla 15. Samantekt á niðurstöðum fyrir prótein, fengið með staðlkúrfu fyrir mjölsýni.  Reiknuð gildi er 

magn próteins í prósentu fengin með stöðluðum aðferðum, prósentufrávik er frávik staðalkúrfugildis frá 

reiknuðu gildi. 

 

Reiknuð 

gildi (%) 

Staðalkúrfugildi 

(%) 

Mismunur 

 

Prósentufrávik 

(%) 

Meðaltal fráviks  

(%) 

Fiskimjöl 

 

 

70.5 70.2 0.3 0.4 

0.3 

 

 

65.8 65.3 0.5 0.8 

62.0 62.0 0.0 0.0 

68.4 68.4 0.0 0.0 

 

Skv töflu 15 fæst meðaltals frávik fjögurra gilda frá mældum gildum 0.3% en 

viðmiðunaraðferð gerir ráð fyrir 3% fráviki. 
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4.3.2 Þurrsýni 

 

Mynd 13. Staðalkúrfa fyrir prótein í þurrsýnum. Hér má sjá samband milli reiknaðs gildis (fengið með 

stöðluðum aðferðum) á móti staðalkúrfugildi sem fékkst fyrir hvert og eitt sýni. Bestu niðurstöður 

fengust með vektor stöðlun, R
2
 =99.09, RMSECV =2.12 og RPD =10.5. Áttatíu sýni voru notuð við 

uppbyggingu á þessari staðalkúrfu. 

Staðalkúrfa fyrir prótein í þurrsýnum (mynd 13), áttatíu sýni voru notuð. Fyrsta 

afleiða og vektor stöðlun var notuð og bylgjulengdarbilið frá 7500.4 – 4246.9 cm
-1

. 

Fjögur mismunandi sýni voru prófuð, af þremur gerðum, sjá töflu 16. 

Tafla 16. Samantekt á niðurstöðum fyrir prótein, fengið með staðalsýni fyrir þurrsýni. Reiknuð gildi er 

magn próteins í prósentu fengin með stöðluðum aðferðum, prósentufrávik er frávik staðalkúrfugildis frá 

reiknuðu gildi. 

  

Reiknuð gildi 

 (%) 

Staðalkúrfusýni  

(%) 

Mismunur 

 

Prósentufrávik 

(%) 

Meðaltal 

fráviks  (%) 

Korn 30.1 31.5 1.4 4.7 4.7 

Fiskimjölssýni 

 

70.5 70.2 0.3 0.4 

1.7 62.0 63.9 1.9 3.1 

Rækjumjölssýni 36.6 32.3 1.2 3.2 3.2 

 

Eins og sjá má á töflu 16 er fiskimjölssýni innan 3% sem gefin eru fyrir 

viðmiðunaraðferðir í próteinmælingum. Eins og áður eru korn og rækjumjölssýni utan 

viðmiðunarmarka en þó ekki mikið og það mætti bæta með auknum fjölda sýna og 

skiptingu upp í þrjár mismunandi staðalkúrfur, þ.e.a.s. sér kúrfur fyrir hverja tegund 

sýnis. 

4.3.3 Samantekt próteinmælinga 

Staðalkúrfa fyrir prótein gerð með fiskimjölssýnum gefur mjög góðar niðurstöður, R
2
 

er þó í lægra lagi. Mun betri tölfræðileg gildi fást fyrir staðalkúrfu gerða með 

þurrsýnum en niðurstöður fyrir þá kúrfu (tafla 16) eru verri, þetta eru þó lang bestu 

niðurstöður sem fengist hafa fyrir korn og mjölsýni (töflur 9 og 14). Þegar mynd 12 er 

skoðuð má sjá að flest gildin eru á mjög þröngu bili en á mynd 13 eru gögnin betur 
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dreifð og á stærra bili og fást því mun betri tölfræðileg gildi. Því er nauðsynlegt að 

bæta fleirum sýnum í fiskimjölskúrfuna, sem hafa meiri fjölbreytileika í próteinmagni, 

og þá ætti hún sú kúrfa að vera tilbúin til notkunar. Eins og áður hefur komið fram er 

ekki hentugt að blanda saman sýnum vegna mismunandi efnainnihalds og mismunandi 

meðhöndlunar fyrir mælingu sem hefur töluverð áhrif á róf (sjá mynd 2), og því gefur 

staðalkúrfa fyrir þurrsýni mun meira frávik þrátt fyrir mjög góð tölfræðileg gildi.   

Auka þarf fjölda korn og rækjumjölssýna ef hægt á að vera að nota nær innrauðar 

litrófsgreiningar til magnbundinna mælinga á þeim sýnum. 

 

4.4 Staðalkúrfur fyrir Salt 

Nær innrauðir geislar hafa ekki áhrif á ólífræn sambönd s.s. salt nema salt hafi áhrif á 

vetnistengin. Salt hefur ekki gleypni á innrauða sviðinu en hægt er að greina saltmagn 

í sýni útfrá áhrifum sem það hefur á lögun og staðsetninu toppa fyrir vatn
19

. 

Leyfileg frávik frá mældu gildi er 1% fyrir viðmiðunaraðferð í saltmælingum.  

4.4.1 Fiskimjölsýni 

 

Mynd 14. Staðalkúrfa fyrir salt í mjölsýnum. Hér má sjá samband milli reiknaðs gildis (fengið með 

stöðluðum aðferðum) á móti staðalkúrfugildi sem fékkst fyrir hvert og eitt sýni. Bestu niðurstöður 

fengust með fyrstu afleiðu, R
2
 =34.25, RMSECV =1.05 og RPD =1.23. Fjörtíu og sjö sýni voru notuð 

við uppbyggingu á þessari staðalkúrfu. 

Eins og sjá má á mynd 14 er R
2 

gildið mjög lágt, 34.25, en best væri að hafa það 

a.m.k. 70. Besta niðurstöðu gaf fyrsta afleiða og bylgjulengdarbilið 4600.1- 3999.8 

cm
-1

. Alls voru fjörtíu og sjö sýni notuð.  

Fjögur mismunandi sýni voru prófuð á staðalkúrfu, sjá töflu 17. 
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Tafla 17. Samantekt á niðurstöðum fyrir salt, fengið með staðalkúrfu fyrir mjölsýni. Reiknuð gildi er 

magn salts í prósentu fengin með stöðluðum aðferðum, prósentufrávik er frávik staðalkúrfugildis frá 

reiknuðu gildi. 

 

Reiknuð 

gildi (%) 

Staðalkúrfugildi 

(%) 

Mismunur 

 

Prósentufrávik 

 (%) 

Meðaltal 

fráviks (%) 

Fiskimjöl 

 

 

3.76 4.17 0.41 10.9 

11.7 6.08 6.61 0.53 8.72 

4.29 5.08 0.79 18.4 

3.20 2.92 0.28 8.75 

 

Frávik skv töflu 17 er of hátt en frávik í viðmiðunaraðferð er 1% og kúrfan ónothæf. 

Mögulega fengjust betri niðurstöður með auknum fjölda sýna.  

4.4.2 Salt í öllum sýnum nema mögrum fiski 

 

Mynd 15. Staðalkúrfa fyrir salt í öllum sýnum nema mögrum fiski. Hér má sjá samband milli reiknaðs 

gildis (fengið með stöðluðum aðferðum) á móti staðalkúrfugildi sem fékkst fyrir hvert og eitt sýni. Bestu 

niðurstöður fengust þegar engar tölfræði breytingar voru gerðar, R
2
 =90.48, RMSECV =0.511 og RPD 

=3.24. Áttatíu og níu sýni voru notuð við uppbyggingu á þessari staðalkúrfu. 

Hér var ekkert unnið með kúrfuna (mynd 15) að öðru leyti en því að stilla 

bylgjulengdarbilið á 11996.6 – 4036.9 cm
-1

. Notuð voru áttatíu og níu sýni. 

Fjögur mismunandi sýni voru prófuð með staðalkúrfu, af þremur gerðum, sjá töflu 18. 

Tafla 18. Samantekt á niðurstöðum fyrir salt, fengið með staðalkúrfu fyrir öll sýni nema magran fisk. 

Reiknuð gildi er magn salts í prósentu fengin með stöðluðum aðferðum, prósentufrávik er frávik 

staðalkúrfugildis frá reiknuðu gildi 

 

Reiknuð 

gildi (%) 

Staðalkúrfugildi 

(%) 

Mismunur 

 

Prósentufrávik 

 (%) 

Meðaltal fráviks   

(%) 

Feitur fiskur 

 

0.25 0.31 0.06 24 31 

 0.32 0.20 0.12 38 

Fiskimjöl 

 

3.76 4.08 0.32 8.51 5.31 

 4.29 4.20 0.09 2.10 

Rækjumjöl 0.27 0.54 0.27 100 100 
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Frávik á salti í töflu 18 sýnir of há gildi og kúrfan er því ónothæf.  

4.4.3 Samantekt saltmælinga 

Rannsóknir hafa borið góðan árangur á mælingu á salti með NIR. Í rannsókn 

Prevolnik og félaga
13

 voru 135 sýni, af Slóvenískri skinku notuð til uppbygginga á 

staðalkúrfu með tilliti til nokkura þátta þ.a.m. salts. Bestu niðurstöðu gaf 

saltstaðalkúrfan með R
2
0.9 og RPD yfir 3

13
.  

Þegar litið er á staðalkúrfu fyrir fiskimjölssýni má sjá að R
2
 og RPD gildin eru bæði 

undir ásættanlegum mörkum. Þröngt bil á gildum fyrir saltmagn var notað í mælingum 

eða 1.2-8.4% og bylgulengdarbil var mjög stutt eða um 600 cm
-1

. Salt er mælt útfrá 

áhrifum sem það hefur á vetnistengi í sýni og því ætti bylgjulengdarbil að ná a.m.k. 

yfir bylgulengdarbil sem vatn er mælt á (sjá töflu 2), en það gerir það ekki.  Með 

staðalkúrfu sem gerð var úr öllum sýnum fást mun betri niðurstöður fyrir fiskimjöl og 

tölfræðileg gögn eru vel ásættanleg. Þar voru áttatíu og níu sýni notuð og hér um bil 

allt bylgulengdarbilið.   

Ef gögn eru borin saman úr rannsókn Prevolnik og samstarfsmanna og úr þessari 

rannsókn ætti að vera hægt að byggja góða staðalkúrfu fyrir saltmagn í 

fiskimjölssýnum með því að auka fjölda sýna og hafa breiðara bil á saltstyrk í sýnum.  
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5 Lokaorð 

Niðurstöður sem fengust fyrir vatnsmagn og fitumagn í feitum fiski og fiskimjöli sýna 

að gæði staðalkúrfa sem byggðar eru á NIR mælingu haldast í hendur við nákvæmni 

úr hefðbundnum mælingum. Hefðbundin aðferð til mælingar á fitu gefur skekkju upp 

á 8% frá mældu gildi en hefðbundin vatnsmæling 4%. Ef niðurstöður í töflum 8 og 

14 eru skoðaðar má sjá að töluvert meiri skekkja er á fitumælingum úr NIR sem er í 

samræmi við hefðbundnu mælingarnar.  

Þar sem NIR mælingar munu ekki koma í stað hefðbundinna mælinga er spurning 

hvort það sé ekki of strangt að gera sömur kröfur og fá sömu gæði og með 

frummælingum. Þessar staðalkúrfur voru gerðar með það í huga að þegar vinnuálag er 

mikið innan Matís og sýni hafa safnast upp og/eða fyrirtæki í viðskiptum vanti 

niðurstöður í snarhasti að hægt sé að nýta staðalkúrfur til bráðabyrgða niðurstaða. Svo 

þegar tími gefst verði sýni mæld  með hefðbundnum aðferðum.  

Í inngangi ritgerðar var fjallað um ákveðin bylgjulengdarbil sem væri búið að ákvarða 

til notkunnar á greiningu á teygjum og beygjum sameinda fyrir vatn, fitu og prótein. 

Það er ekki svo einfalt, því eins og komið hefur fram þá sýna mismunandi sýni toppa 

fyrir sömu gleypnibönd á ólíkum stöðum. Þetta gefur til kynna að ekki sé hægt að 

blanda saman ólíkum sýnum. Tölfræðileg gildi sem fengust úr staðalkúrfum sem 

byggðar voru á öllum sýnum voru í undantekningarlaust mjög góð. Ekki virðist vera 

hægt að taka mark á tölfræðilegum niðurstöðum sem fást úr þeim kúrfum þar sem 

skekkjan var yfirleitt töluvert meiri (sjá mynd 9 og 15).  

Þegar niðurstöður eru skoðaðar virðist feitur fiskur og magur fiskur hafa nógu líkt 

efnainnihald svo hægt sé að gera eina staðalkúrfu saman úr þeim sýnum. Það bar 

góðan árangur í vatnsmælingu en ekki jafn góðan í fitumælingu. Hægt væri að taka út 

sýni sem hafa fitumagn undir 0.1% og sjá hvort betri niðurstöður fengjust fyrir feitan 

fisk en þar sem magur fiskur hefur oftar en ekki fitumagn undir 0.1% mun það ekki 

gefa góðar niðurstöður að mæla hann.  

Þegar niðurstöður úr þessari rannsókn eru skoðaðar má sjá að mögulegt er að skipta út 

hefðbundnum mælingum fyrir NIR mælingar þar sem mikillar nákvæmni er ekki 

krafist. Staðalkúrfur þurfa að hafa mikla breidd af prósentu innihaldi þess þáttar sem 

kúrfan er gerð fyrir og vera byggðar upp af sem flestum sýnum. Þegar rannsóknir eru 

skoðaðar sem notað hafa NIR til magnbundinna greininga má sjá mikinn mun á fjölda 

sýna sem notuð voru. Minnsta fjölda sýna mátti sjá í staðalkúrfugerð fyrir fitu í fiski 

en þar voru sex sýni
 
notuð

7
. Oftast var þó fjöldi sýna í kringum 100

13,19
. Einnig er 

mikilvægt að blanda ekki saman ólíkum sýnum þar sem mismunandi efna- og 

eðlisfræðilegir eiginleikar efna innan sýna hafa áhrif á hvar efnasambönd, t.d. OH í 

vatni, gleypir innrautt ljós.  

Niðurstöður þessa verkefnis benda eindregið í þá átt að mikilvægt sé að undirbúa öll 

sýni með sama hætti við gerð staðalkúrfu fyrir einstaka mæliþætti. 
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Í staðalkúrfum fyrir fisk voru sum sýni geymd í frosti en önnur ekki. Frost hefur ekki 

marktæk áhrif á magn þeirra efna sem verið var að mæla í þessu verkefni en eins og 

komið hefur fram þá eru aðrir þættir innan sýnis að hafa áhrif á rófið og þeir þættir 

gætu hafa breyst við frystingu. 
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