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Útdráttur 

Mælingar á hámarkssúrefnisupptöku í djúpvatnshlaupi höfðu 

hingað til ekki verið gerðar við Háskólan í Reykjavík. Tilgangur 

verkefnisins er að útskýra hvernig slík mæling er gerð, ásamt því 

að gera tilraunamælingu þar sem borið er saman 

hámarkssúrefnisupptöku í vatni og á landi. Spurningum er 

svarað varðandi framkvæmd verkefnisins, hvernig tæki er 

pakkað niður, hvernig það er sett upp, hvernig tryggir þú öryggi 

rafmagnstækja í nálægð við vatn og svo framvegis. Þegar tækið 

var sett upp til tilraunar komu stundum upp villumeldingar í 

tækinu, en sér kafli er til staðar þar sem þeim er lýst og hvaða 

lausnir það eru sem fundust við þeim. Niðurstöður verkefnisins 

eru þær að mæling á hámarkssúrefnisupptöku með tækjabúnaði 

Háskólans er möguleg, en ekki fengust sömu niðurstöður í vatni 

og á landi. Þó eru þættir til staðar sem benda til þess að hægt sé 

að fá svipaðar niðurstöður, hvort sem mælt er á landi eða í vatni.  
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Formáli 
Þetta verkefni er 12 eininga verkefni til B.Sc. gráðu við íþróttafræði við Háskólan í 

Reykjavík. Minn áhugi á verkefni tengdu djúpvatnshlaupi kviknaði þegar ég vann ritgerð 

um undirbúningsþjálfun langhlaupara í frjálsíþróttakúrs þar sem ég kynntist pælingunni 

um hlaup í vatni fyrir meidda hlaupara. Í kjölfarið á því vann ég svo verkefni þar sem ég 

skýrði út áhrif tækniatriða á hjartsláttartíðni í djúpvatnshlaupi í áfanganum Sund II hjá Inga 

Þór Einarssyni. Í kjölfarið af því kviknaði svo áhugi minn á þessu verkefni þegar Ingi Þór 

kom að máli við mig með þessa hugmynd að B.Sc. verkefni. Tilgangur rannsóknarinnar er 

að skoða hvort hægt sé að mæla hámarkssúrefnisupptöku með djúpvatnshlaupi. Takist 

okkur að sýna fram á að hægt sé að nota hámarkssúrefnisupptökutækin til að meta 

hámarkssúrefnisupptöku í djúpvatnshlaupi hefur það mikið gildi fyrir samfélag 

íþróttafræða á Íslandi þar sem oft koma upp aðstæður þar sem ekki er hægt að mæla né 

þjálfa þol einstaklinga á landi, eins og til dæmis meiðsli. Þessi skýrsla hefur því þann megin 

tilgang að útskýra hvernig slík mæling fer fram, ásamt því að taka tilraunarannsókn á 

hámarkssúrefnisupptöku hjá einum einstakling. 

Ingi Þór Einarsson, leiðbeinandi verkefnisins fær þakkir fyrir að vera ávallt til aðstoðar og 

fyrir mikla hraðsvörun á tölvupóstum. Sveinn Þorgeirsson fær einnig miklar þakkir fyrir alla 

aðstoðina við að kenna mér á tækið. Þegar leita þurfti aðstoðar vegna tæknimála eða að 

fá verkfæri til að gera mælingu mögulega, þá var Hannes Páll, umsjónarmaður 

rafeindaverkstæðisins við skólann ávallt reiðubúinn til aðstoðar og fær þakklæti fyrir. Þeir 

einstaklingar sem leyfðu mér að taka tilraunamælingar á sér fá þakkir fyrir þá hjálp sem 

þeir veittu mér, sem og þátttakandi rannsóknarinnar. Starfsfólk Laugardalslaugar fær 

þakkir fyrir að leyfa mér að fá afnot af aðstöðu þeirra í innilauginni.  

Seinast en alls ekki síst er það fólk sem staðið hefur við bakið á mér í gegnum allan 

skólaferilinn sem fær mikið þakklæti frá mér, en óvíst er hvort ég stæði í þessum sporum 

í dag ef ekki hefði verið fyrir þau. Þetta eru fjölskylda mín, nánustu vinir og einnig þeir Dale 

Carnegie þjálfarar sem ég hef kynnst sem hafa átt þátt í því að styrkja mitt sjálfstraust og 

efla mig þar með gagnvart alls kyns mótlæti. 
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1. Fræðilegur bakgrunnur 

1.1. Hlaup og meiðsli 

Hlaup eru ein vinsælasta grein sem fólki gefst kostur á að stunda en talað er um 

að um 35% fólks í Norður-Ameríku stundi hlaup eða aðrar íþróttagreinar sem 

innihalda hlaup (Ferber og Macdonald, 2014). Heildartíðni álagstengdra meiðsla 

og meiðsla vegna slysa hefur aukist í kjölfar aukinnar vinsældar þess (Dugan og 

Bhat, 2005). Meiðsli hlaupara á neðri hluta fótleggja er mjög algeng, en rannsókn 

sem skoðaði yfir 2.000 meidda hlaupara sýndi að 42% fólks átti við hnémeiðsli að 

stríða en 92% af þeim áttu við meiðsli að stríða í neðri fótlegg (Taunton o.fl., 2002). 

Álagsmeiðsl (e. Overuse Injury) á stoðkerfi líkamans eru skilgreind sem afleiðing 

uppsafnaðs álags á stoðkerfi líkamans sem er yfir þolmörkum þeirra líkamshluta 

sem undir álaginu verða (Ferber og Macdonald, 2014). Þeir þættir sem eru taldir 

hafa áhrif á áhættuna að verða fyrir álagsmeiðslum eru álagstengdir þættir á borð 

við magn æfinga, ákefð æfinga, of hröð aukning æfingamagns eða æfingaákefðar 

og teygjurútína. Venjulega þegar talað er um ákefð í hlaupum er talað um 

hlauphraða, en því meiri hraði, þeim mun meiri er ákefðin og þeim mun meiri eru 

kraftarnir sem verka á stoðkerfi líkamans (Ferber og Macdonald, 2014).       

Þegar hlaupið er á landi, þá tekur hásinin um 12,5 sinnum meira álag heldur en öll 

líkamsþyngd hlauparans (Gallo, Plakke og Silvis, 2012). Samvinna  kálfavöðvanna 

gastrocnemius og soleus gerir hásininni kleift að taka mikið magn álags á sig áður 

en tognun á sér stað (Gallo o.fl., 2012). Stýring álags og stignun í æfingaálagi er 

lykilatriði til að minnka líkur á meiðslum langhlaupara (Taylor og Thompson, 2014) 

en meiðslatíðni langhlaupara eykst mest þegar æfingamagnið fer yfir 65 kílómetra 

á viku (Gallo o.fl., 2012; Taylor og Thompson, 2014) og er því djúpvatnshlaup oft 

notað til að minnka líkur á meiðslum (Reilly, Dowzer og Cable, 2003).  

 

1.2. Lífeðlisfræðilegir þættir 

Þol er skilgreint sem hæfni líkamans til að standast endurtekið álag sem sett er á 

vöðva eða hjarta líkamans hverju sinni (Kenney, Wilmore, Costill og Wilmore, 

2012). Hjartað er vöðvi sem pumpar blóði um líkaman við vöðvasamdrátt (Dick, 
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2007). Hjartað dælir því magni af blóði sem líkaminn kallar á hverju sinni til þeirra 

líffæra sem sækjast eftir auknu blóðflæði hverju sinni (Dick, 2007). Það eru tvær 

gerðir af vöðvaþráðum í líkamanum, kallaðar týpa I og týpa II og felst munurinn á 

þeim í samdráttarhraða þeirra (Kenney o.fl., 2012). Vöðvasamdráttur í týpu I gerist 

hægt, en það eru þolgóðu vöðvaþræðirnir sem gera okkur kleift að framkvæma 

athafnir á lágri ákefð til lengri tíma, eins og að standa, labba og að stunda 

langhlaup (Kenney o.fl., 2012). Vöðvasamdráttur í týpu II gerist hins vegar hratt og 

eru þeir því aðeins notaðir við ákefð sem krefjast loftfirrtra efnaskipta eins og t.d. 

við spretthlaup og þær greinar sem krefjast átaks í kringum eina mínútu (Kenney 

o.fl., 2012). Loftfirrt efnaskipti eiga sér stað þegar líkaminn er á hámarksákefð í 

stuttan tíma, eins og t.d. við stutta spretti, en þá fá vöðvar og hjarta ekki 

nægjanlegt súrefni til að geta viðhaldið slíkri ákefð til lengri tíma. Loftháð 

efnaskipti eiga sér hins vegar stað þegar átakið varir lengur en í eina mínútu eins 

og í langhlaupi, en þá berst nægt súrefni til vöðva og hjarta til að viðhalda ákefðinni 

til lengri tíma (Kenney o.fl., 2012). Orkukerfin eru þrjú talsins, en tvö þeirra eiga 

það sameiginlegt að vera í gangi í loftfirrtum efnaskiptum, en það eru ATP-PCr 

orkukerfið og sykurrofskerfið (Kenney o.fl., 2012). Oxunarkerfið er það þriðja en 

það er í gangi á meðan nægjanlegt súrefni berst til vöðva og líffæra líkamans 

(Kenney o.fl., 2012). Langhlauparar nota því oxunarkerfið að lang mestu leyti en 

það er orkukerfið sem vöðvaþræðir af týpu 1 notast við, en það eru litlu þolmiklu 

vöðvaþræðir sem taka á móti þessu lágákefðarálagi og eru þeir vöðvaþræðir sem 

mest eru í notkun dags daglega og gera okkur kleift að standa eða labba til lengri 

tíma án þess að þreytast (Behnke, 2012). 

Hámarkssúrefnisupptaka einstaklinga er talin minnka um 1% á ári eftir 25-30 ára 

aldur (Kenney o.fl., 2012) eða um 10% á hverjum áratug (Kim, Wheatley, Behnia 

og Johnson, 2016). Rannsókn var gerð sem mældi möguleg áhrif aldurs á samband 

hámarkssúrefnisupptöku við virkan vöðvamassa einstaklinga, þar sem að 11 eldri 

þátttakendur (58±5 ár) og 11 yngri þátttakendur (27±4 ár) tóku þátt. Rannsóknin 

sýndi fram á marktækan mun á hámarkssúrefnisupptöku einstaklinga eftir því 

hversu mikill vöðvamassinn var en vöðvamassinn virtist hafa minni áhrif á 

súrefnisupptöku einstaklinga í eldri aldursflokknum (Kim o.fl., 2016). 
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1.3. Mælingar á súrefnisupptöku 

Hámarkssúrefnisupptaka er skilgreind sem hámarksgeta líkamans til að flytja og 

nýta súrefni en hún er gjarnan notuð til að meta loftháða getu einstaklinga (Kim 

o.fl., 2016). Súrefnisupptaka er munurinn á súrefni innöndunarlofts og 

útöndunarlofts og er gjarnan mæld í ml/kg(líkamsþyngdar)/mínútu (Dick, 2007). 

Súrefnisupptaka eykst með aukinni ákefð þangað til að líkaminn ræður ekki við að 

vinna úr meira súrefni (Dick, 2007) og þá taka loftfirrtu orkukerfin við með það að 

markmiði að viðhalda ákefðinni (Kenney o.fl., 2012). Hámarkssúrefnisupptaka er 

talin vera besta staka breytan til að mæla þol (Kenney o.fl., 2012). Einstaklingur 

sem tekur þátt í þolathöfnum notast aðallega við loftháð efnaskipti á meðan að 

efnaskiptahlutfallið (RER) er undir 1.0 en fer meira í loftfirrt efnaskipti þegar hann 

fer yfir markið þar sem að líkaminn er farinn að þurfa meira súrefni en hann getur 

unnið úr (Kenney o.fl., 2012). 

Hlutfall koltvísýrings á móti súrefni er hlutfall sem kallast RER (e. Respiratory 

exchange ratio) og er notað til að skoða hvort líkaminn sé að notast við fitu til 

efnaskipta eða kolvetni (Kenney o.fl., 2012). Við lága ákefð notast líkaminn nær 

eingöngu við fitu sér til efnaskipta en þá er RER í 0.7. Um leið og RER hækkar um 

0.05, þá hækkar hlutfall kolvetna í efnaskiptum um um það bil 16,67% á kostnað 

fitunnar. Þegar RER hefur náð 1.0 hefur hlutfall kolvetna í efnaskiptum náð 100%. 

Þegar RER er komið yfir 1.0 er líkaminn kominn í loftfirrt efnaskipti þar sem ekki 

berst nægt súrefni til að geta viðhaldið ákefðinni til lengri tíma. Þá byrjar að safnast 

mjólkursýra fyrir í blóðinu og því kallast það mjólkursýruþröskuldur (Kenney o.fl., 

2012). 

Öndunarmagn (Ve) er það magn af lofti sem einstaklingur andar frá sér yfir gefinn 

tíma og er oftast mælt í lítrum á mínútu (Kenney o.fl., 2012). Öndunarmagn eykst 

í beinu hlutfalli við aukna ákefð fram að þeim tímapunkti sem kemur að 

svokölluðum öndunarþröskuld (Kenney o.fl., 2012). Frá þeim tímapunkti sem 

þröskuldinum er náð eykst öndun ekki í sama hlutfalli og ákefðin, sem er talið stafa 

af því að líkaminn gerir tilraun til að eyða umframmagni koltvísýrings úr 

líkamanum. Öndunarþröskuldi er yfirleitt náð á þeim tímapunkti sem líkaminn er 

kominn í 55-70% af VO2Max gildi sínu en á þeim tímapunkti er líkaminn einnig 
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farinn að safna upp mjólkursýru og því hægt að nota þennan þröskuld ásamt 

efnaskiptahlutfalli 1.0 til að ákvarða mjólkursýruþröskuld (Kenney o.fl., 2012).   

EQO2 aðferðin er einnig oft notuð til að meta loftfirrtan þröskuld. Loftfirrtum 

þröskuld er náð á þeim tímapunkti sem afköst súrefnis sem kemur inn í líkaman 

hefur náð hámarki í samanburði við heildar öndunarmagn (Ve). Það sem tölurnar 

í EQO2 og EQCO2 segja okkur er hversu marga lítra af lofti þarf að anda að sér til að 

geta tekið inn líter af súrefni á gefnum hraða á hverjum tímapunkti (Schiller, 2009).  

1.4. Þjálfun í vatni 

Þjálfun í djúpu vatni hefur mikið gildi fyrir íþróttamenn sem finna til meiðsla eða 

einkenna þeirra (Aukerman, 2008). Þjálfun í vatni utan hefðbundinnar 

sundþjálfunar er talið geta viðhaldið þoli og jafnvel aukið það í eldri einstaklingum 

(Broman, Quintana, Lindberg, Jansson og Kaijser, 2006). Þjálfun í djúpu vatni getur 

haft góð áhrif á hjartað með þolvinnu, en 14 vikna rannsókn þar sem þátttakendur 

æfðu þrisvar sinnum í viku í vatni sýndi fram á bætingar á 

hámarkssúrefnisupptöku, liðleika og styrk í beygju, réttu, aðfærslu og fráfærslu í 

öxl og einnig í beygju og réttu læris (Aquatic Exercise Association, 2010).  

Margir íþróttamenn hafa í gegnum tíðina verið feimnir við að leita ráða 

sérfræðinga við meiðslum vegna þess að þeir eru smeykir um að þeim verði sagt 

að hvíla sig frá iðkun íþróttar sinnar (Aukerman, 2008). Djúpvatnshlaup er oft 

notað í þeim tilgangi að koma í veg fyrir meiðsli, til að flýta endurheimt eftir erfiðar 

æfingar eða keppni og sem viðbót í fjölbreytta æfingaáætlun (Aukerman, 2008; 

Killgore, 2012; Puleo, Milroy og Gibas, 2010; Reilly o.fl., 2003) og einnig sem þáttur 

í endurhæfingu meiddra íþróttamanna (Killgore, 2012). Dýpt vatnsins skiptir máli 

þar sem að ekki er sama hvort þú stundir djúpvatnshlaup eða grunnvatnshlaup. 

Munurinn á þessu tvennu er að um grunnvatnshlaup er að ræða ef einstaklingur 

getur snert botn sundlaugarinnar við hlaupið. Því er djúpvatnshlaup æskilegri 

kostur ef markmiðið með hlaupinu er að endurhæfa einstakling eftir meiðsli eða 

að minnka líkur á meiðslum, þar sem að lendingarnar í grunnvatnshlaupi setja 

krafta sem verka á stoðkerfi líkamans sem eykur líkur á meiðslum til samanburðar 

við djúpvatnshlaup (Puleo o.fl., 2010). Vatnið minnkar kraftana sem verka á 

líkaman um allt að 90% (Aukerman, 2008) og gerir það því mörgum kleift að hreyfa 
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sig þrátt fyrir hreyfiskerðingar á landi vegna meiðsla (Puleo o.fl., 2010). 

Djúpvatnshlaup er talin hafa góð áhrif vegna þess að hún eykur hjartsláttinn líkt og 

hlaup á landi, það tekur frá alla krafta sem verka á líkaman við lendingar vegna 

þess að það inniheldur ekki snertingu við jörðu og styrkir fleiri vöðva en hlaup á 

landi vegna þess að vatnið veitir öðruvísi mótstöðu en loft (Puleo o.fl., 2010). 

Djúpvatnshlaup er einnig talinn vera góður kostur til að viðhalda þolþáttum í vel 

þjálfuðum langhlaupurum (DeMaere og Ruby, 1997; Nakanishi, Kimura og Yokoo, 

1999), en rannsókn tók ellefu slíka einstaklinga í fjögurra vikna áætlun í vatni í stað 

æfinga á landi, en enginn munur fannst á súrefnisupptöku, mjólkursýruþröskuldi 

né frammistöðu í fimm kílómetra hlaupi, sem sýnir að þeim fór ekki aftur á meðan 

á vatnsþjálfun stóð, heldur náðu þeir að viðhalda þessum þolþáttum (Nakanishi 

o.fl., 1999). Þrátt fyrir alla kosti sem nefndir hafa verið við djúpvatnshlaup hafa 

rannsóknir þó verið að sýna að súrefnisupptaka og hjartsláttartíðni verður oftast 

lægra þegar stundað er djúpvatnshlaup heldur en þegar hlaupið er á landi 

(Broman, Quintana, Engardt, o.fl., 2006; Killgore, 2012; Nakanishi o.fl., 1999) en 

einnig hefur verið sýnt að meiri mjólkursýra safnist upp í blóðinu við hlaup í vatni 

heldur en við hlaup á hlaupabretti við sama VO2 gildi (Reilly o.fl., 2003).  

1.5. Tækniatriði 

Forsenda þess að hægt verði að sýna fram á að hægt sé að nýta djúpvatnshlaup til 

að mæla hámarkssúrefnisupptöku, er að tækniatriði séu rétt framkvæmd. Óbirtar 

niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var á áhrifum tækniatriða á 

hjartsláttartíðni í djúpvatnshlaupi tók sama einstaklinginn tvisvar með viku millibili 

í próf þar sem mæld var hjartsláttartíðni við djúpvatnshlaup. Í fyrra skiptið var röng 

tækni notuð, eða of stutt skref. Í seinna skiptið hafði einstaklingurinn leiðrétt 

tækniatriði sín og munurinn skráður. Niðurstöðurnar sýndu að hjartsláttartíðni 

eykst hægar þegar of stutt skref eru notuð og þar með minnkar ákefð hlauparans.  

Með því að nota flotvesti gerum við líkamsstöðuna líkari því sem gerist við það að 

hlaupa á landi, þar sem að flotvestið hjálpar okkur að halda uppréttri stöðu og 

vegna þess að án flotvestis verður meiri virkni í efri búk og handleggjum í þeim 

tilgangi að halda sér á floti, sem er ólíkt því sem gerist á landi (Puleo o.fl., 2010).  
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Líkamsstaðan ætti að vera eins lík því sem gerist við hlaup á landi og völ er á. Höfuð 

ætti að vera í miðstöðu, örlítill framhalli við mjöðm, axlir teygðar aftur en ekki ýtt 

fram, olnbogar í 90° og hreyfing handa fer fram um öxl. Hendur eru einnig lokaðri 

en í hlaupi á landi í þeim tilgangi að ýta við mótstöðu vatnsins (Puleo o.fl., 2010). 

Hreyfiferill fóta er þannig að hné er lyft upp í um það bil 75° halla við mjöðm. Rétt 

er síðan úr hnjám án þess að læsa þeim alveg og síðan ýtir fóturinn vatninu þar til 

fóturinn er kominn undir rasskinnina og ferilinn er endurtekinn með hinum 

fætinum (Puleo o.fl., 2010). 

1.6. Mat á hámarkssúrefnisupptöku 
Til að við getum vitað að raunverulegri tölu hámarkssúrefnisupptöku hafi verið náð 

þarf einstaklingurinn að uppfylla tvö skilyrði af þremur. Í fyrsta lagi þarf RER að 

hafa náð >1.15, hjartsláttartíðni er innan við 90% af aldursreiknuðum hámarkspúls 

(220 – Aldur) og að einstaklingurinn hafi skorað að lágmarki 18 af 20 mögulegum 

á kvarða upplifaðrar ákefðar (RPE) (Kim o.fl., 2016). 

1.7.      Rannsóknarspurningar 

1a) Er hægt að nota Schiller tækin frá Háskólanum í Reykjavík til að mæla 

hámarkssúrefnisupptöku við djúpvatnshlaup? 

1b) Ef svarið við spurningu 1a er jákvætt, hvernig er hægt að nota HR tækin til að 

mæla hámarkssúrefnisupptöku í djúpvatnshlaupi?  

2) Er hægt að fá sambærilegar niðurstöður hámarkssúrefnisupptöku hvort sem 

hlaupið er á landi eða í vatni? 
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2. Aðferð 

2.1. Prófið í vatni 

Sá einstaklingur sem hyggst gera mælingu á hámarkssúrefnisupptöku í vatni þarf 

að huga að nokkrum þáttum sem skipta máli við framkvæmd mælinga. Í fyrsta lagi 

þarf að hafa í huga reynslu einstaklingsins af því að hlaupa í vatni. Hafi þátttakandi 

litla reynslu af djúpvatnshlaupi er gott að fara með einstakling í laugina, og byrja á 

að leyfa þátttakandanum að æfa sig í tækninni og kenna honum tæknina. Sá sem 

er á hliðarlínunni þarf að horfa á próftakan frá hlið og vera stanslaust að meta 

tæknina, minna einstaklinginn á að taka rétt tök og hvetja hann áfram. 

Í vatninu er byrjað á léttri upphitun. Tekið er pýramídaskipt álag, tvær mínútur í 

senn, fimm umferðir, þar sem að heildartími er tíu mínútur. 

Tími 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 

Taktur 50 55 60 55 50 

Eftir upphitun með stigvaxandi ákefð. Bæði karlmenn og kvenmenn eiga að byrja 

prófið í taktinum 50 slög á mínútu og hækkað er um 5 slög á mínútu á þriggja 

mínútna fresti. Prófið hefur engan fastan tímapunkt sem á að segja stopp, heldur 

er haldið áfram þangað til metið er að VO2Max tölu hafi verið náð, eða þar til 

einstaklingur klárar sig út og getur ekki meir. 

Tími 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00 

Taktur 50 55 60 65 70 75 80 85 

 

2.2. Hlaupapróf á bretti 

Prófið sem er tekið á bretti er líkt því sem notað er í vatninu. Hlaupið er í 3 mínútur 

í senn á hverri ákefð, en með tímanum eykst hraðinn um 1km/klst. Hallinn á 

brettinu er stöðugur í gegnum ferlið á 0.6%. Hlaupahraðinn byrjar í 9km/klst fyrir 

konur og 10km/klst fyrir karla. Líkt og í vatni er enginn fastur tímapunktur sem 

prófið endar í, heldur eykst ákefðin með tímanum og prófið er stöðvað á þeim 
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tímapunkti sem metið er hvort hámarkssúrefnisupptöku hafi verið náð, eða þegar 

einstaklingurinn getur ekki meira. 

Tími 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 

Hraði 9km/klst 10 km/klst 11 km/klst 12 km/klst 13 km/klst 

Halli 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%    

 

2.3. Mælitæki 

Þörf er á sundlaug sem uppfyllir þá einu kröfu að vera nógu djúp til að einstaklingur 

geti haldið hlaupastöðu í vatninu án þess að snerta botninn. Í þessari rannsókn er 

innilaug Laugardalslaugar notuð. Til að mæling sé möguleg þarf að vera taktmælir 

til staðar. Í þessari tilraunamælingu var notast við Samsung Galaxy S6 síma, 

BlueTooth hátalara af gerðinni Jam Heavy Metal og forrit í síman sem heitir 

Metronome Beats. 

Við þurfum flotbelti til að hjálpa þátttakandanum að halda uppréttri stöðu og kaðal 

til að hann geti verið kyrr á sama staðnum. Flotbeltið sem notast var við í þessari 

tilraunamælingu fékkst hjá sundlaugarvörðum Laugardalslaugar. 

Hugbúnaðurinn sem notaður er í þetta verkefni er Schiller hugbúnaður sem er eign 

íþróttafræðideildar Háskólans í Reykjavík. Hjartsláttargreiningakubbur 

hugbúnaðarins er ekki gerður fyrir vatnsrannsóknir og því er fundin önnur lausn 

með því að ná í púlsmæla sem geta starfað eðlilega ofan í vatni og vistað gögnin 

svo hægt sé að greina þau eftir á. Aukalega við hugbúnaðinn þarf raka- og 

hitastigsmæli til að stilla forritið rétt. 
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2.4. Öryggi tækis nálægt vatni 

Eitt af verkefnum þess sem hyggst mæla 

súrefnisupptöku í vatni er að tryggja öryggi á 

mælingarstað. Schiller hugbúnaðurinn kemur í 

þar til gerðum vagni sem er hafður aftan við 

sundlaugarbakkan, en efnagreiningakubburinn 

(e. PowerCube) er hafður í þar til gerðum kassa 

uppi á bakkanum eins og sést á mynd 1. 

Tilgangur kassans er að verja kubbinn frá 

mögulegum vatnsgusum. Þá hafa verið boruð 

göt sitt hvorum megin á kassann, þar sem að 

snúrur kubbsins er þrætt í gegnum. 

Súrefnisslanga er þrædd í gegnum gat að aftanverðu og verður tengd í 

súrefnisgrímu þátttakanda. Best er að geyma kassann fyrir aftan stökkpallinn, en 

þó ekki þannig að hann trufli súrefnisslönguna. Með þeim hætti kemur 

stökkpallurinn í veg fyrir slys ef einhver rekur sig í kassann.  Annað öryggisatriði er 

að slangan sé teipuð við rauða stöng. Þá er mikilvægt að einhver sé til staðar til að 

halda við þessa stöng svo að slangan liggi ekki ofan í vatninu en best er fyrir þann 

einstakling að setjast upp á stökkpallinn og vera þar. Einnig ætti sá sem situr með 

stöngina að stýra ferðinni á taktmælinum.  

2.5. Þátttakandi rannsóknar 

Þátttakandi rannsóknarinnar var 24 ára gamall kvenmaður sem er með bakgrunn 

úr fimleikum og er virkur meðlimur í CrossFit stöð á höfuðborgarsvæðinu. Hún er 

líkamlega heilbrigð en með lítinn bakgrunn af hlaupum og engan bakgrunn af 

djúpvatnshlaupi.  

 

2.6. Úrvinnsla gagna 

Hrágögn voru fundin með skýrsluformi sem Schiller hugbúnaðurinn kallar Ergotab. 

Tölurnar voru síðan afritaðar yfir í Microsoft Excel til úrvinnslu á niðurstöðum. 

 

Mynd 1. Aðstæður með tæki uppsett í laug 
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3. Niðurstöður 

Tafla 1. Hámarksgildi lífeðlisfræðilegra þátta 

 Land Vatn 

VO2Max (l/min) 2,64 2,50 

VO2Max (ml/kg/min) 48,0 45,45 

VCO2 (l/min) 3,07 2,76 

RER 1,17 1,11 

Borg 19 15 

 

Niðurstöðurnar sýna að þátttakandi uppfyllti tvö af þremur skilyrðum til mats á 

hámarkssúrefnisupptöku við prófun á landi, en ekkert þeirra í vatni. Efnaskiptahlutfallið 

fer yfir 1,15 á landi en er í hámarki 1,11 í vatni og fer upp fyrir 18/20 á landi.  

 

 

Mynd 2. Hámarkssúrefnisupptaka á landi og í vatni 

Súrefnisupptaka reyndist aukast hraðar á hlaupabretti heldur en á landi og nær toppnum 

mun fyrr, en auk þess reyndist hámarkssúrefnisupptaka hærri á landi (48.0) heldur en í 

vatni (45.45). Sjá má á grafinu að vandræði urðu við hlaup á landi þar sem að slanga í 
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súrefnisgrímu datt í tvígang úr sambandi við miðja prófun. Í seinna skiptið sem það kom 

fyrir var mæling stöðvuð alfarið meðan unnið var að lagfæringu, sem tók um hálfa mínútu. 

 

Mynd 3. Efnaskiptahlutfall í vatni og á landi 

Efnaskiptahlutfallið nær 1.0 eftir rúmar 6 mínútur í báðum tilfellum en því var búið að ná 

mjólkursýruþröskuld áður en snúra súrefnisgrímunnar datt úr sambandi í 

landrannsókninni. Efnaskiptahlutfallið sýnir meiri sveiflur í vatni heldur en á landi, þar sem 

að á landi eykst hlutfallið eðlilega með aukinni ákefð. 
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Mynd 4. Öndunarmagn (Ve) í vatni og á landi 

Öndunarmagn einstaklingsins jókst nokkuð jafnt og þétt eftir því sem ákefðin var aukin, 

en einstaka tímapunktar í vatnsrannsókninni sýndu fram á minnkun á öndunarmagni. 

Einnig koma tveir tímapunktar sem kemur dramatísk minnkun vegna þess að loft lak úr 

grímunni þegar snúra fór úr sambandi. 
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4. Umræða 

Hlaup á landi reyndist skila betri hámarkssúrefnisupptöku heldur en hlaup í vatni, sem er 

í samræmi við rannsóknir sem þegar hafa verið gerðar á samanburði 

hámarkssúrefnisupptöku í vatni og á landi. Þó eru vísbendingar til staðar um að 

niðurstöður hafi vanmetið VO2Max töluna við djúpvatnshlaup, þar sem að 

einstaklingurinn náði ekki að keyra sig allan út, auk þess sem RER talan hafði ekki náð 1.15. 

Það bendir til þess að hugsanlega urðu mistök að enda mælinguna of snemma, og VO2Max 

hefði því getað orðið hærri. Einnig gerðust þó mistök við mælingu í vatni að við vorum 

með einstakling sem er óvanur djúpvatnshlaupi og notuðum ekki nægilegan tíma til að 

kenna einstaklingnum rétta tækni við djúpvatnshlaup. Það varð til þess að stundum tóku 

skrefin að styttast. Stutt skref voru þó ekki viðvarandi í gegnum allt ferlið, heldur batnaði 

tæknin eftir því sem leið á mælinguna vegna leiðsagnar, sem þó hefði frekar átt að fara 

fram utan mælingar.  

Þegar rannsakað var á hlaupabretti náði þátttakandi að upplifa hámarks erfiði og stöðvaði 

mælinguna sjálfur þegar hún gat ekki meir, auk þess sem RER nær yfir 1.15 og því hægt að 

áætla að raunverulegu VO2Max hafi verið náð við hlaup á bretti. Um 5% munur var á 

VO2Max tölum milli mælinga, þar sem að rannsókn á hlaupabretti mældist hærri, en það 

gefur okkur vísbendingar um að hefði einstaklingurinn keyrt sig alveg út í vatni, hefði 

munurinn mögulega orðið ennþá minni, og því fátt sem bendir til annars en að hægt sé að 

mæla súrefnisupptöku á báða vegu með Schiller tækjum Háskólans í Reykjavík og fá 

sambærilegar niðurstöður út. Í þessum rannsóknum vantaði þó hjartsláttarmælingar, en í 

þessari rannsókn hefði þó ekki munað um áreiðanleika niðurstaðna mælingarinnar þó 

hann hefði verið til staðar, þar sem að í vatni uppfyllti manneskjan 0 af þremur kvörðum 

sem meta áreiðanleika mælingarinnar, og hefði því þurft aðra breytu með til að mælingin 

hefði talist áreiðanleg. Á hlaupabretti uppfyllti þátttakandi tvær breytur af þremur og 

hefði hjartsláttarmæling gefið enn sterkari vísbendingar um að raunverulegu VO2Max hafi 

verið náð. 

Efnaskiptahlutfallið eykst jafnt og þétt eftir því sem á líður landrannsóknina, en sjá má 

meiri sveiflur í efnaskiptahlutfallinu við prófun í vatni. Skýringin á því er líklega sú að 

hlaupabrettið leiðir ákefðina, þ.e. þegar hlaupabretti er stillt á 10km hraða, þá kemst 

þátttakandi ekki upp með að fara hægar né hraðar. Í djúpvatnshlaupi þarf einstaklingurinn 

hins vegar að fylgja takti, auk þess sem djúpvatnshlaup er tæknilega erfiðara, en vegna 
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reynsluleysis þátttakanda í djúpvatnshlaupi urðu skref stundum of stutt, sem minnkar 

ákefð þátttakanda.  
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Viðauki A – Hugbúnaður, snúrur og stillingaratriði. 

Forsenda þess að geta flutt tækið út í sundlaug til notkunar þar við djúpvatnshlaup 

er að kunna skil á hugbúnaðinum og hlutverki snúra til að geta sett tækið upp frá 

grunni. Það eru fjögur tæki sem eiga hver sitt hlutverk í að mynda þennan 

hugbúnað. Grunnurinn er tölvan, og í hana tengjast efnagreiningakubburinn sem 

við köllum PowerCube, VGA kubbur sem er ofan á tölvunni og 

hjartsláttargreiningakubbur. 

Hjartsláttargreiningarkubbur (AT-104) er hluti af 

hugbúnaðinum frá Schiller. Hann inniheldur þrjár 

snúrur, eina rafmagnssnúru sem sér um að ræsa 

búnaðinn, eina VGA snúru sem tengir í 

hjartsláttarelektróður og eina snúru sem fer yfir í 

tölvu til greiningar. 

Ofan á tölvunni er lítill kubbur með fjórum 

innstungum fyrir VGA snúrur, en aðeins tvær eru í 

notkun. Í hólfi sem merkt er tölunni 1 er tengi sem 

tengir yfir í RS232 snúru í PowerCube, og í hólfi 3 

er tengi sem tengir í skjá hlaupabrettisins. Tengið 

í hólfi 3 verður því skilið eftir fyrir greiningu á 

djúpvatnshlaupi. Einnig er USB tengi að framan 

sem tengist í tölvuna og veitir kubbnum rafmagn til að vera í gangi.  

Á efnagreiningakubbnum eru fjórar innstungur til 

að greina loft, en þær eru allar hver í sínum lit. 

Snúran úr súrefniskútnum tengist í gula tengilinn, 

en hinar þrjár eru rauð, blá og hvítar innstungur. 

Til einföldunar þá eru snúrurnar í sambærilegum 

lit. Rauð snúra tengist í rauðan tengil, blá snúra 

tengist í bláan tengil og loks tengist hvíta snúran 

hvíta tenglinum.  

Mynd 5. Tengingar hjartsláttargreiningarkubbs 

Mynd 6. Tengingar VGA kubbs 

Mynd 7. Tengingar efnagreiningarkubbs 
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 Tölvan inniheldur í heildina 8 snúrur. 

Rafmagnssnúran er þykka gráa snúran efst til 

vinstri, fyrir neðan hana er grænt millistykki sem 

tengir músina og þar fyrir neðan er tengt 

lyklaborð. Við höfum einnig bláa og hvíta VGA 

snúru sem kveikja virkni í tölvuskjáina tvo. Svarta 

USB snúran í miðjunni er sú sem kveikir virkni í 

VGA kubbinn. Við höfum einnig græna þunna hljóðsnúru sem tengir í skjá. USB 

tengið til hægri eru til að tengja hjartsláttargreiningakubbinn og má því skilja hann  

eftir fyrir djúpvatnsrannsókn. 

 

Viðauki B - Hugsanlegar villumeldingar og lausnir 
 

 

Mynd 9. Com port 4 villumelding 

Ef þessi villumelding kemur upp er ljóst að tækið hafi verið vitlaust uppsett.  Sjá mynd 10 

á næstu blaðsíðu 

 

Mynd 8. Tengingar tölvunnar 
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Mynd 10. Lausn á Comport 4 villumeldingu 

Lausnin á Comport villumeldingunni er að setja svörtu USB snúruna (Þá sem tengir í VGA 

kubb) í innstungurnar vinstra megin. Villumeldingin kemur upp ef USB snúran er ekki í 

sambandi eða hefur verið stungið hægra megin í samband. 

 

Mynd 11. AT-104 Villumelding 

Þessi villumelding kemur upp ef AT-104 hjartsláttargreiningakubbur er ekki í sambandi 

þegar forritið SDS-104 er ræst. Ef ætlunin er að nota hjartsláttargreiningarbúnaðinn þarf 

að bregðast við með því að setja hann í samband. Ef hann er ekki hluti af verkefninu, þá 

er óhætt að halda áfram með því að ýta á OK. Í öllum tilfellum er hann ekki hluti af 

verkefninu þegar mæling fer fram  
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Mynd 12. Baseline villumelding 

Þegar þessi villumelding kemur upp, þá þarf að prufa að fara til baka og gera sama skrefið 

aftur. Prufa nokkrum sinnum, ef ekkert gengur upp, þá gæti það einnig virkað að 

endurræsa tölvuna og gera stillingar (e. Calibrations) upp á nýtt. 

 

 

Mynd 14. Neyðarhnappur hlaupabrettis 

Ef hlaupabretti fer ekki í gang þegar það er ræst, er mögulegt að neyðarhnappurinn sé 

niðri. Hann þarf að toga upp til að brettið geti farið í gang. Einnig gott að athuga hvort 

bretti sé örugglega í sambandi við rafmagn. 

Önnur ástæða fyrir að hlaupabretti fer mögulega ekki í gang er að rafmagnsrofinn sem er 

niðri fyrir aftan brettið er ekki virkur. Hann þarf að vera í þeirri stillingu sem sýnt er hér á 

myndinni fyrir ofan. 

 

Mynd 13. Rafmagnsrofi hlaupabrettis 
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Mynd 15. Villa við súrefniscalibration 

Á mynd 15 sést að súrefnið fylgir allan tíman sama gildi á Y-ás og forritið nær því ekki að 

stilla það rétt. Mikilvægt er að halda ekki þessar stillingar, heldur gera calibration upp á 

nýtt þegar búið er að laga vandamálið, en lausnin sést í mynd 16. 

 

Mynd 16. Lausn við villumeldingu í mynd 15. 

Hér sést lausnin við villumeldingunni á mynd 15. Að öllum líkindum hefur þetta hylki dottið 

úr sambandi og því þarf að setja það í samband til að stillingar (e. Calibration) virki. 
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Viðauki C – Hvernig skal pakka niður tæki 
Athugið að notast er við þennan kafla bæði fyrir frágang úr rannsóknarstofu og laug. Þau 

atriði sem eiga ekki við öðrum hvorum megin eru merkt svoleiðis. 

 

 

Áður en hafist er handa er gott að athuga hvort kveikt sé á tölvunni. Ef svo er, slökkva á 

öllum forritum og slökkva svo á tölvunni eins og lýst er í skrefi 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skref 1. Slökktu á tölvunni 

Skref 2. Taktu vagninn úr sambandi við rafmagn 

Skref 3. Settu rafmagnssnúru vagnsins í poka ætluðum rafmagnssnúrum 
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Gul/Græna snúran er toguð úr sambandi við vagn og hlaupabretti. 

Skref 4. Taktu gul/grænu snúruna úr sambandi (Á ekki við um frágang í laug) 
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Skref 5. Komdu gul/grænu snúrunni fyrir upp í skáp (Á ekki við um frágang í laug) 

 

 

Skref 6. Taktu rafmagnssnúru og USB snúru úr sambandi við 
hjartsláttargreiningakubb (AT104) (Á ekki við um frágang í laug) 

Kipptu snúrunum með rauðu hringjunum úr sambandi. 
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Skref 7. Taktu VGA tengið úr sambandi við AT104 (Á ekki við um DWR) 

Snúðu festingunum rangsælis til að taka tengið úr sambandi. Snúran er föst við stand og 

er leyft að vera þar. 

 

Skref 8. Settu AT104 upp í skáp ásamt tveimur snúrum sem teknar voru úr sambandi í skrefi 6 (Á ekki við um 
frágang í laug) 
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Skref 9. Taktu standinn upp úr (Á ekki við um frágang í laug) og súrefnisslöngu úr 

Byrjaðu á því að taka súrefnisslöngu úr sambandi með því að snúa rangsælis (Á við um 

DWR), lyftu síðan standnum upp (Á ekki við um frágang í laug) og settu á borð. 

 

 

Skref 10. Snúðu festingunni rangsælis til að setja standinn saman (Á ekki við um frágang í laug) 
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Skref 11. Settu standinn upp í skáp (Á ekki við um frágang í laug) 

Súrefnisslangan eftir á borðinu. 

 

Skref 12. Taktu VGA snúru (hólf 3) úr sambandi við VGA kubb (Á ekki við um frágang í laug) 

Nóg að toga hana úr sambandi þar sem hún er tengd í millistykki. Settu snúru með 

millistykkinu við hlaupabretti, gættu þess að snúran hangi ekki í gólfinu og snúra hennar 

sé ekki í gangvegi. 

 

 

 

 

 

 

 

Skref 13. Taktu gulu snúruna úr sambandi við PowerCube 
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Snúa þarf rangsælis til að taka úr sambandi. Best að setja hana upp á súrefniskútinn en án 

þess að hún sé skilin eftir í gólfi. 

 

Skref 14. Taktu TEMP snúru úr sambandi og settu í poka ætluðum PowerCube snúrum 

Snúðu rangsælis til að losa snúruna.  

 

Skref 15. Taktu RS232 snúru úr sambandi  

Festingum er snúið rangsælis til að losa um. 
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Skref 17. Taktu rafmagnssnúru úr sambandi 

Kippa snúrunum úr sambandi. 

 

Skref 18. Settu rafmagnssnúru úr PowerCube í pokan með PowerCube snúrunum 

 

Skref 16. RS232 snúra sett í poka ætluðum PowerCube snúrum 
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Skref 19. Náðu í stóran kassa og settu PowerCube ofan í 

 

 

 

Skref 20. Taktu rafmagnssnúrur úr sambandi við skjái og settu í poka ætluðum skjásnúrum 
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Skref 21. Taktu hljóðsnúru úr sambandi við skjá og tölvu og settu í poka ætluðum skjásnúrum 
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Skref 22. Taktu VGA snúrur úr sambandi við skjá og tölvu 

Snúa VGA snúrum rangsælis til að losa. Ef festingar eru stífar er hægt að nota skrúfjárn til 

að losa um en mynd af skrúfjárni má sjá hér á myndinni í miðjunni fyrir þá sem vita ekki 

hvað það er. 

  

Skref 23. Setja VGA snúrurnar í poka ætluðum skjásnúrum. 
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Skref 24. Taka rafmagnssnúrur úr sambandi við tölvu og setja í poka ætluðum 
rafmagnssnúrum 
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Skref 25. Taka lyklaborð og mús úr sambandi 

Mikilvægt er að græna millistykkið sé með, ekki nóg að hafa svörtu innstunguna. Geymdu 

svörtu USB innstunguna í græna millistykkinu. 

 

Skref 26. Taka tölvuna úr vagni að framanverðu og leggja upp á borð 
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Skref 27. Taka rafmagnssnúru VGA kubbs úr sambandi og setja í poka ætlað rafmagnssnúrum 

 

Skref 28. Finna kassann sem er merktur "PowerCube kassi fyrir DWR" og er með tveimur götum á sitt hvorum 
enda löngu hliðar kassans 
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Skref 30. Setja alla snúrupoka ofan í og loka kassanum 

 

 

Skref 31. Losa neðri skrúfur úr skjánum með skrúfjárni 

Núna eru neðri skrúfur teknar alveg úr með því að nota skrúfjárnið sem sýnt er í skrefi 22 

og snúa skrúfunum rangsælis alla leið úr og leggja tímabundið á borð vagnsins. 

Skref 29. Setja tölvu, lyklaborð og mús ofan í kassan 
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Skref 32. Losa um efri skrúfur með skrúfjárni 

Núna þarf að losa um efri skrúfurnar. Athugið að ekki er þörf á því að taka þær alveg úr, 

aðeins að losa þær, þangað til að hægt er að lyfta skjánum af vagninum. 

 

Skref 33. Leggja skjánna á borð 

 

Skref 34. Leggja neðri skrúfur aftur ofan í skjáinn (laust) 

Til að týna örugglega ekki skrúfunum er best að geyma þær einfaldlega í skjánum. 
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Skref 35. Leggja fyrri skjáinn ofan í stóra kassan 

 

Skref 36. Leggja seinni skjáinn ofan í sama kassa en snýr öfugt við fyrri skjá 
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Skref 37. Setja loftpumpu ofan í kassan 

Næst er farið í að finna til varahluti og koma þeim fyrir ofan í kassanum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skref 38. Finna til varahluti - Þrjár súrefnisgrímur 

Skref 41. Finna til varahluti - 
Tvö net 

Skref 40. Finna til 
varahluti - Túba Skref 39. Finna til varahluti - 8 

smellur 
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Skref 43. Settu þessa fimm varahluti í sér poka og pokan ofan í kassan 

Gott að setja grímur, smellur, net, túbu og barka í sér poka og halda svo áfram að raða 

ofan í kassan. 

 

 

Skref 44. Finna til varahluti - Skrúfjárn 

Skref 42. Finna til 
varahluti - Einn 
barki 
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Skref 46. Finna til varahluti - Súrefnisslanga 

 

Skref 47. Finna til varahluti - Púlsklukka fyrir vatn 

Athugið að þetta er aðeins dæmi um púlsklukku en er ekki endilega sú sem verður 

notuð. 

 

Skref 48. Settu plastaðan borg skala, raka og hitastigsmæli, skrúfjárn, púlsmæli og súrefnisslöngu í kassan 

Skref 45. Finna til varahluti - Raka og 
hitastigsmælir 
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Skref 49. Finna til varahluti - Rauð stöng 

Þetta er eini hluturinn sem á ekki að komast í kassan. Passa að hafa hann með í laugina. 

 

 

 

 

Skref 50. Loka kassanum 
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Skref 51. Setja kassana á vagninn og ýta vagninum út í bíl - Hafa súrefniskút og rauða stöng með! 

Allt klappað og klárt og við getum byrjað að fara með þetta út. Súrefniskútur er tiltölulega 

þungur og æskilegra að tveir taki hann saman. Ef möguleiki er á, þá er gott að fara með 

vagninn niður í kjallara starfsmanna með lyftu og koma með bílinn þangað niður. 
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Viðauki D – Uppsetning tækis í laug 
 

 

Skref 52. Komdu vagninum fyrir, finndu borð og settu borðið við hliðina á vagninum 

 

 

Skref 53. Leggðu kassana á borðið / bakkan og opnaðu þá 
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Skref 54. Settu loftpumpuna á sinn stað 

 

 

Skref 55. Leggðu skjánna á borð 
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Skref 56.  Taktu neðri skrúfur úr skjánum með skrúfjárni 

Leggðu skrúfur tímabundið á vagninn. Ekki týna þeim. 

 

 

 

Skref 57. Finndu pokan með skjásnúrum og tæmdu hann á vagninn 

 

 

Skref 58. Settu rafmagnssnúrur, VGA snúrur og hljóðsnúruna í samband við skjái 
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Skref 59. Hengdu nú skjáina upp á vagninn 

Það sem hér skiptir máli er að skjárinn sem inniheldur bláu snúruna sé vinstra megin í 

vagninum (Séð að aftanverðu).  

 

 

Skref 60. Hertu efri skrúfur og festu neðri skrúfur 
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Skref 61. Settu rafmagnssnúrur skjásins í samband 

 

 

Skref 62. Settu tölvu á borðið og tengdu VGA kubb með USB rafmagnssnúrunni úr rafmagnssnúrupokanum 

Hér skiptir öllu máli að USB snúran sé tengd í þetta hólf til að forðast comport 

villumeldingu. 
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Skref 63. Tengdu RS232 snúru í hólf 1 á VGA kubb (Snúra úr PowerCube snúru pokanum) 

Í pokanum með PowerCube snúrum á að vera að finna eina svona snúru sem gott er að 

setja í samband áður en tölvan er sett í vagn þar sem það er auðveldara. 

 

 

Skref 64. Komdu tölvu fyrir á sinn stað og settu mús og lyklaborð einnig á sinn stað 
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Hér er gott að renna tölvunni inn að framanverðu. Passaðu að setja snúrurnar á undan og 

kremja þær ekki undir tölvunni. 

 

 

Skref 65. Settu mús, lyklaborð og hljóðsnúru í samband  

Farðu aftan við vagninn og settu í samband eftir því sem sýnt er á myndinni, fjólublá niðri 

vinstra megin og græna uppi vinstra megin. Hljóðsnúran fer svo í græna hólfið í miðjunni 

hægra megin. 

 



61 
 

 

Skref 66. Settu VGA snúrur í samband við tölvu 

Ef notað er skrúfjárn þarf að passa sig á því að hætta um leið og festingin er hert, þar sem 

skrúfjárnið getur farið illa með snúruna þegar haldið er áfram að snúa. 
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Skref 67. Settu PowerCube ofan í kassan 

Hér skiptir máli hvor kassinn er notaður. Notaðu kassan sem er merktur með límmiða 

„PowerCube kassi DWR“, sem er með gat á sitt hvoru löngu hliðinni. PowerCube verður 

að snúa svona, þannig að aftari hlið vísi að lauginni. 

 

 

Skref 68. Settu rafmagnssnúru tölvunnar í samband við vagninn 

Snúruna á að vera að finna í rafmagnssnúrupokanum. 
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Skref 69. Settu rafmagnssnúru PowerCube í samband við vagn og tæki 

Þræddu snúrunni í gegnum gatið að framanverðu og settu snúruna í samband á bakvið. 

 

 

Skref 70. Settu RS232 snúru í samband við PowerCube (Hinn endinn á að vera kominn í samband við VGA kubb)  
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Þræddu snúrunni í gegnum gatið að framanverðu og settu snúruna í samband á bakvið, á 

þeim stað sem sýnt er á myndinni og snúðu réttsælis til að herða. 

 

 

Skref 71. Settu TEMP snúru í samband og þræddu í gegnum gat á kassanum 

Settu snúruna í samband aftan á og leyfðu hinum endanum að hanga út um gatið hinum 

megin á kassanum. Snúðu réttsælis til að herða 

 

 

Skref 72. Setja slöngu súrefniskúts í samband við PowerCube 

Setur slöngu súrefniskúts í gegnum gatið að framanverðu og setur hann í gula tengilinn 

aftan á PowerCube og snýrð réttsælis til að herða. 
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Skref 73. Settu súrefnisslönguna í samband við PowerCube. 

Þræddu súrefnisslöngunni í gegnum gatið að aftanverðu. Geymdu snúruna í öruggri 

fjarlægð frá vatni. 

 

 

 

Skref 74. Finndu stöng og teipaðu súrefnisslöngu við 

Í prófi í vatni þarf einn einstaklingur að halda þessari stöng svo að hægt sé að halda 

súrefnisslöngunni þannig staðsettri að hún liggi ekki ofan í vatninu. 
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Skref 75. Lokaðu kassanum 

  

Framlengingarsnúru ætti að vera að finna hjá 
starfsmönnum sundlaugar. 

Þá er uppsetningu lokið og farið í gegnum ferlið um 
gerð mælinga. 

 

Skref 76. Settu vagninn í samband við 
framlengingarsnúru 



67 
 

Viðauki E – Hvernig skal gera mælingu? 

 

Skref 77. Kveikja á PowerCube 

Mikilvægt að gefa tækinu að lágmarki 30 mínútur áður en farið er að gera mælingu. 

 

Skref 78. Kveikt á tölvu 

Ef slökkt er á tölvunni, þá þarf að kveikja á henni. Til að kveikja á tölvunni ýtir maður á 

hnappinn sem rauði hringurinn sýnir. Athugið að þó slökkt sé á skjánum, þá þarf ekki að 

vera að slökkt sé á tölvunni. Prufaðu að kveikja á skjánum, ef ekkert kemur upp, þá er 

slökkt á tölvunni og þörf á að kveikja á henni. 
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Skref 79. Opna forrit – Ýta á LF8 

Opnað er forritið með hnapp sem heitir LF8. 

 

 

Skref 80. Ýta á Calibrate – Til stillingar á loftpumpu 

Ýtt er á calibrate takkan til að hefja stillingarferli á loftpumpu. 

 

 

Skref 81. Baseline melding – Ýta á OK 

Þegar þessi skjámynd kemur upp er ýtt á OK hnappinn. 

 

Skref 82. Baseline heppnaðist – Ýta á OK 

Eftir að ýtt var á OK hnapp í skrefi 81 á þessi valmynd að birtast. Ýtt er aftur á OK. 
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Skref 83. Ýtt á Ambient 

 

Skref 84. Breytt rakastig og hitastig 

Í þessu skrefi er rakastigi og hitastigi breytt í samræmi við aðstæður hverju sinni. Til þess 

að vita hvaða stig á að skrá inn er litið á rakastigs- og hitamælinn í næsta skrefi. 
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Skref 85. Skoðað rakastig og hitastig 

Á þessum mæli sést rakastig og hitastig. Efri línan í þessu tilfelli sýndi 36,4% rakastig, en 

þá þarf að setja töluna 36 inn í Rel. Humidity flokkinn. Hitamælirinn sýndi 24,5°C og það 

er hitastigið sem sett er í Temperature flokkinn. 

 

 

skref 86. Farið í Volume til að stilla loftmagn 
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Skref 87. Tengja slöngur í PowerCube 

Hér þarf að finna súrefnisslönguna og tengja hana aftan í PowerCube. Mikilvægt er að 

para rétta liti saman. Það er að segja blár tengill fer í bláa innstungu, hvít fer í hvíta og 

rauð fer í rauða. 

 

Skref 88. Finna loftpumpu 
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Skref 89. Tengja loftpumpu við slöngu 

Næsta skref er að tengja loftpumpuna við slönguna sem tengd var aftan í PowerCube í 

skrefi 87. Rauði endinn má vera laus í þessu tilfelli. 

 

 

Skref 90. Ýta á start til að hefja calibration 

Til að hefja calibration er ýtt á start hnappinn uppi vinstra megin. 

 

 

Skref 91. Byrja að pumpa 

Í þessu skrefi byrjarðu að pumpa loftpumpunni. Þegar byrjað er að pumpa koma 

hreyfingar á myndina hér að ofan. Mikilvægt er að fylgja hreyfingunum á myndinni og 

pumpa í takt, sem og að pumpað sé alla leið út og alla leið inn. Byrjið upp á nýtt ef erfiðlega 

gengur að halda takti við hreyfingar á myndinni. 
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Skref 92. Vista stillingar 

Þegar þessi valmynd birtist, þá er ferlinu lokið og ýtt er á store til að halda áfram í næsta 

skref. 

 

Skref 93. Ganga frá loftpumpu á sinn stað 

Góð regla að ganga frá loftpumpunni á sinn stað um leið og hún er ekki lengur í notkun.  

 

 

Skref 94. Loka loftpumpu valmynd 

Næst er ýtt á Close takkan niðri hægra megin til að fara út úr valmyndinni. 

 



74 
 

 

Skref 95. Ýtt á Work hnappinn 

Núna er ýtt á Work hnappinn þar sem næst er farið í að stilla súrefniskútinn. 

 

Skref 96. Baseline melding - Ýtt á OK 

 

Þegar þessi skjámynd kemur upp er ýtt á OK hnappinn. 

 

Skref 97. Baseline heppnaðist - Ýtt á OK 

 

 

Skref 98. Ýtt á Ergo Calibration 

Ergo Calibration takkinn er hægra megin í valmyndinni 
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Skref 99. Baseline melding - Ýtt á OK 

 

 

Skref 100. Ýtt aftur á OK 

 

 

Skref 101. Smellt á valmyndina niðri vinstra megin 
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Skref 102. Setja rauðu snúruna í samband framan á PowerCube 

Til að stilla súrefnið rétt verður að tengja þessa rauðu snúru í þessa innstungu framan á 

PowerCube. Á sama tíma er nauðsynlegt að slangan sé í sambandi við PowerCube aftan á 

eins og lýst er í skrefi 87. 

 

Skref 103. Ganga úr skugga um að súrefniskútur sé tengdur 

Hér þarf að athuga hvort súrefniskútur sé tengdur í gulu innstunguna. 



77 
 

 

Skref 104. Opna súrefniskútinn 

Hér þarf að opna súrefniskútinn með því að snúa stútnum rangsælis. 

 

Skref 105. Ýtt á start 

Næst er ýtt á start hnappinn uppi vinstra megin til að hefja stillingar.  

 

Skref 106. Vélin stillir súrefnið 

Þetta skref kallar ekki á neina framkvæmd af þinni hálfu, heldur sér tækið um þetta eitt 

og sér. Til að aðgerðin heppnist verða línurnar að falla inn í gula kassan. Tækið tekur alltaf 

nokkrar tilraunir áður en aðgerðin heppnast. 
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Skref 107. Vista súrefnisstillingar 

Þegar vélin hefur lokið sínu verki og aðgerðin hefur heppnast birtist þessi valmynd. Ýtt er 

á Yes til að vista stillingarnar. 

 

 

Skref 108. Loka súrefniskút 

Núna er farið að súrefniskútnum og lokað fyrir aftur. Snúið réttsælis og lokið alveg fyrir. 

 

 

Skref 109. Opna SDS104 forritið 

Næst er það að opna SDS-104 forritið sem finna má á skjáborðinu (e. Desktop) 
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Skref 110. Skráðu þig inn 

Í þessu skrefi er sett lykilorðið ,,kennsla“ í password reitinn og ýtt á OK. 

 

 

Skref 111. Leita að einstakling eða að stofna nýjan 

Í þessu skrefi er tvennt sem gæti þurft að gera. Sé einstaklingur þegar inni í kerfinu þá þarf 

að leita að honum með kennitölunni sem honum var gefið í forritinu við fyrri mælingu og 

ýtt á Search. Sé einstaklingur þegar til í kerfinu er farið yfir í skref 113. Hafi einstaklingur 

aldrei áður verið mældur þarf að fara í flipan „New patient“ og setja inn upplýsingar um 

hann. 
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/Skref 112. Skrá inn upplýsingar um nýjan einstakling 

Ath: Þetta skref á aðeins við ef þarf að stofna nýjan einstakling í kerfinu. 

Patient-ID hnappurinn er eins konar kennitala innan forritsins sem hægt er að nota til að 

finna aðgang einstaklingsins í forritinu seinna meir. Ekki skiptir öllu máli hver talan er, en 

oftast er notað fyrstu sex stafir í raunverulegri kennitölu til að auðvelda við að muna 

töluna. 

Fylltu síðan út nafn einstaklingsins (Last name = Eftirnafn og first name = Fornafn), kyn 

(Sex) og fæðingardag (Date of Birth). Fæðingardagur er sleginn inn þar sem dagsetning 

kemur fyrst, svo mánuður og ár (DD-MM-YYYY) Einnig er mikilvægt að setja inn rétta hæð 

og þyngd (hæð er skráð í Height og þyngd er skráð í Weight). Það er mjög mikilvægt að 

rugla ekki saman reitunum, t.d.að skrifa þannig óvart að einstaklingurinn sé 170kg en 

80cm þar sem að forritið notar þessar upplýsingar meðal annars til að reikna út VO2Max 

töluna. 

Smellt er á OK þegar þessar upplýsingar eru tilbúnar. 
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Skref 113. Ýtir á Start LF8 

Núna er forritið klárt í mælingu (Ef það eru að lágmarki 30 mínútur síðan kveikt var á 

PowerCube). Núna finnurðu einstaklinginn með því að leita að kennitölunni hans innan 

forritsins í flokknum Patient-ID. Því næst ýtirðu á einstaklinginn þannig að blár rammi 

myndist utan um nafnið og ýtir á Start LF8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skref 114. Finna smellur, grímur, net, túbu og barka (Barki aðeins fyrir 
DWR). Þvo grímur ef þörf er á. 
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Þessa fjóra hluti þarf að finna (fimm fyrir DWR). Þeir ættu að vera í stóra kassanum í 

vatnsrannsókn en í lab-inu ættu þau að vera geymd í varahlutakassa. Grímurnar eru í 

þremur stærðum og þarf að finna það sem á við hverju sinni. Það sem skiptir mestu máli 

er að gríman sé þétt upp við andlit svo ekki leki loft úr grímunni. Hugið einnig að 

hreinlætisþætti, skolið grímurnar með vatni og sápu ef þess er þörf. 

 

 

Skref 115. Setja smellur og túbu í grímuna 

Hér má sjá smellum og túbu sett í grímuna. Haltu áfram í skref 119 ef þú ert að gera 

mælingu á landi, en farðu í næsta skref ef þú ert að gera mælingu í vatni. 

 

Skref 116. Taktu til barkan og súrefnisslönguna (Fyrir DWR) 
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Skref 117. Tengdu barka við súrefnisslöngu (Fyrir DWR) 

Athugið að það að koma barkanum á getur verið smá erfiðisvinna fyrir suma, þannig að 

það þarf að gefa sér tíma. Það sem hér skiptir máli er að barkinn sé tengdur, þannig hann 

snúi eins og á efstu myndinni. Ástæða þess er sú að barkinn hefur þann tilgang að lyfta 

súrefnisslöngunni upp til að minni líkur séu á að tækið lendi ofan í vatninu. Á neðstu 

myndinni sést svo barkinn þar sem hann er kominn á. 
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Skref 118. Tengdu barkan við súrefnisgrímu (Fyrir DWR) 

Hér sést upphækkunin sem þarf að vera til staðar þegar unnið er í DWR rannsókn. 

 

 

 

 

Skref 119. Festa efri hluta nets í smellurnar í grímunni og gríma fest á þátttakanda (fyrir landrannsókn) 

Hér er netið fest í smellurnar í grímuna. Byrjað er á því að festa efri hlutan í smellur. Síðan 

er gríman sett á einstaklinginn og fest neðri hluti netsins. Passið að spyrja einstaklinginn 
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hvort að það gæti verið að loft leki úr grímunni. Ef svo er, þá getur verið gott að herða 

netið eða taka minni stærð af grímu. 

 

 

Skref 120. Tengja slönguna við grímu (Fyrir landrannsókn) 

Hér er slangan sett í samband við grímuna. Athugið hvort að hinn endi slöngunnar sé ekki 

örugglega ennþá í sambandi við PowerCube eins og sýnt er í skrefi 87. Hér skiptir einnig 

máli að slangan snúi þannig að hún festist við grímu ofan frá eins og sýnt er á myndinni, 

þar sem að það minnkar líkur á að snúran detti úr sambandi við miðja prófun. 
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Skref 121. Settu net í grímuna (Fyrir DWR) 

 

 

Skref 122. Festu netið á þátttakanda og settu rauða tengilinn í samband við túbu (Fyrir DWR) 

Hér sést upphækkunin á slöngunni miðað við myndina í skrefi 120. Það skiptir máli að 

túban snúi þannig að slangan festist ofan á, til þess að minnka líkur á að þyngdarafl togi 

hana úr sambandi. 



87 
 

 

 

 

Skref 123. Fara í tölvu og velja Spirometry 

Í valmyndinni hægra megin er valið Spirometry.  

 

 

Skref 124. Ýtt á start til að setja Spirometry próf í gang 

Uppi hægra megin er start hnappur þar sem Spirometry próf fer í gang. 

 

Skref 125. Framkvæmd Spirometry prófs 

Framkvæmd Spirometry prófsins er þannig að einstaklingur andar eðlilega í að lágmarki 

fimm skipti. Síðan er allt loft tæmt úr lungum, dregið eins djúpt inn andan og hægt er, og 

síðan blásið öllu út eins hratt og einstaklingurinn getur. Myndin hér að ofan í veitir 

endurgjöf á það hvort einstaklingur þurfi að anda grynnra eða dýpra meðan hann andar 

„eðlilega“ en örin á þá að benda á grænt ljós. 
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Skref 126. Lesið úr Spirometry prófi 

Til að lesa úr hvort Spirometry próf hafi heppnast er litið á þetta graf. Línan þarf helst að 

ná að skera grænu línuna til að prófið teljist hafa heppnast. Hitti einstaklingur gula línu er 

það stundum látið sleppa en gott er að reyna aftur að fá grænu línuna. Ef einstaklingur 

hittir á rauða línu, þá verður að reyna aftur. Grafið sýnir hversu mörgum lítrum af lofti 

einstaklingurinn blæs frá sér (Y-ás) samanborið við tíma. Á þessu grafi sést því að til að 

þessi einstaklingur hitti græna línu, þá þarf hann að blása frá sér rúmum 3 lítrum af lofti á 

einni sekúndu, en magnið er mismunandi eftir hæð og þyngd einstaklinga sem sett var í 

forritið í skrefi 112. 

 

Skref 127. Enda spirometry próf 

Ýtt er á end þegar spirometry prófi er lokið. 

 

 

Skref 128. Ýta á Ergospirometry 

Ýtt er svo á Ergospirometry til að gera þig tilbúinn í mælingu. 
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Skref 129. Ýta á Store 

Þessi valmynd ætti að birtast. Ýttu á store til að vista. Ef valmynd birtist ekki, þá er 

mælingin þegar vistuð og engin þörf á að hafa áhyggjur. 

 

 

 

Skref 130. Ýtt á selection 

Í þessu skrefi er ýtt hér á Selection hnappinn. 
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Skref 131. Velja spirometry 

Í þessu skrefi er valið hvaða Spirometry próf hugbúnaðurinn notast við í mælingu. Í þessu 

tilfelli sjást nokkrar tilraunir af mælingum, en sú fimmta heppnaðist. Þá er valin sú mæling 

sem heppnaðist, en í þessu tilfelli og flestum er það neðsta Spirometry prófið sem gildir. 

Ýtt er á viðeigandi Spirometry próf og svo ýtt á OK. 

 

Skref 132. Skoðað hvort línur birtist í Flow grafið 

Ef ekki eru komnar línur í grafið, þá þarf að endurtaka fyrri tvö skrefin hér að ofan. Ef línur 

líkt og sést á myndinni eru í grafinu, er haldið áfram. 

Í vatnsrannsókn fer einstaklingur seturðu einstaklinginn núna í flotbelti og hann fer ofan í 

laugina af bakkanum, þeim megin sem stökkpallarnir eru. Það þarf þó að passa að haldið 

sé í rauðu stöngina með súrefnisslöngunni til að ganga úr skugga um að ekkert óæskilegt 

komi fyrir meðan einstaklingurinn fer út í laugina. 
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Skref 133. Kveikja á hlaupabretti (Á ekki við um DWR) 

Nú kveikjum við á hlaupabrettinu. Til þess að það er gert er ýtt á hvíta takkan en þessir 

takkar eru staðsettir niðri á bakvið brettið. Ef ekkert gerist þegar ýtt er á takkan, þá eru 

hugsanlegar lausnir þess listaðar í kaflanum um villumeldingar. 

 

Skref 134. Ýta tvisvar á start (Á ekki við um DWR) 

Hér setjum við hlaupabrettið í gang með því að ýta tvisvar á Start hnappinn, sem er vinstra 

megin við rauða stopp takkan. Gott er að setja brettið í gang áður en mæling er sett í gang 

þar sem að hlaupabrettið getur verið lengi upp í hraða. 
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Skref 135. Hækka hraða á bretti (Á ekki við um DWR) 

Næst er hækkað hraðan á brettinu með því að ýta á plús takkan sem rauði hringurinn er 

utan um. Ef þörf gerist á að lækka, þá er notað mínus takkan við hliðina á. 

 

skref 136. Ýttu á start til að hefja mælingu 

 

 

Skref 137. Mæling komin af stað 

Hér er mæling farin af stað og einstaklingurinn settur á brettið og látinn hlaupa. Öll 

lífeðlisfræðileg gildi byrja í 0 en fara síðan hækkandi. Ef gildin fara ekki hækkandi þarf að 



93 
 

stoppa mælinguna og athuga hvað gæti hafa farið úrskeiðis. Gefið þessu þó alltaf allavega 

um 20-30 sek áður en mæling er stöðvuð. 

 

 

Skref 138. Ýtt á End þegar próf er talið lokið 

Ýtt er á End hnappinn þegar prófi er talið lokið eða þegar einstaklingurinn hættir 

sjálfviljugur hlaupum. 

 

 

Skref 139. Ýttu á Report takkan 

Núna ýtirðu á Report ef þú vilt fara og ná í skýrslur mælinganna. 

 

Skref 140. Ýttu á Store 

Í þessu skrefi er tölvan að spyrja þig hvort eigi að vista mælinguna sem þú varst að gera, 

eða eyða henni. Ýtt á Store til að vista en Delete til að eyða. Því er notað Store takkinn 

eftir að mæling hefur heppnast. 
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Skref 141. Velja mælingu og gerð skýrslu 

Hér er valin mælingin undir available measurements. Ef þú ert að ná í skýrslu sem er 

nýlokið, þá á hún að vera neðst og dagsetning og tímasetning á að stemma við tíman sem 

mælingin sjálf fór af stað. 

 

Skref 142. Veldu gerð skýrslu 

9panel er skýrsluform sem oft er notað, en þá eru níu gröf birt ásamt tölum um niðurstöðu 

skýrslunnar. Athugið að sá galli getur reynst í kerfinu að max load talan gefi þér síðasta 
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mælda gildið í mælingunni en ekki raunverulega MAX tölu. Því þarf að nota hrágögnin til 

að fatta hvaða max gildi skal notað. 

Ergotab er notað til að sjá hrágögnin. Þar eru upplýsingar um gildi ýmissa breytna á 10 

sekúndna fresti og á þar að vera hægt að sjá í hvaða gildi raunverulegt VO2Max gildi ef 

galli reynist við mælingarnar. Þegar talað er um galla, þá vísa ég í Max Load hugtakið úr 

hinum skýrsluformunum, þar sem að hann á það til að birta ekki raunverulegt Max, heldur 

bara síðasta gildið í mælingunni. Til að komast hjá þeim galla þarf að slökkva á mælingu 

um leið og hún klárast, en þá ætti VO2 að hafa náð hámarki í lokin. 

 

 

Skref 143. Veldu print 

Þegar bæði skýrsluform og mæling hefur verið valinn er ýtt á print til að fá PDF af 

skýrslunni. 

 

Skref 144. Nefndu skjalið og vistaðu 

Hér undir File name: kemur texti sem ætti að líta einhvern vegin svona út: 

Export_XXXXXXXXXXXX_XXX, þar sem X eru einhverjar tölur. Gott getur verið að nefna 

skjalið öðrum nöfnum til að einkenna það betur. Til dæmis „Eyþór vatnsskýrsla 

1.5.2017“.Eftir það er ýtt á Save takkan hægra megin. 
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Eftir þessi skref þarf að nota USB minnislykil ef færa á skýrslur á milli tölva, þar sem tölvan 

er ónettengd. 

 

 

Skref 145. Slökkva á PowerCube 

 

 

Slökktu fyrst á forritinu og slökktu svo á tölvunni. 

 

Nú þegar mælingu er lokið í vatni þarf að ganga frá tækinu á nákvæmlega sama hátt og 

gengið var frá því í rannsóknarstofunni til að flytja tækið til sundlaugar. Endurtakið því 

kaflan um frágang tækis, en þau skref sem ekki eiga við um frágang í sundlauginni eru 

merkt þannig sérstaklega. 

 

 

Viðauki F – Hvernig skal setja upp tæki í rannsóknarstofunni 
 

Skref 146. Slökkva á tölvunni 
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Skref 147. Leggðu kassana á borðið og opnaðu þá 

 

 

Skref 148. Settu vagninn á sinn stað og komdu loftpumpunni fyrir 
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Skref 149. Komdu súrefniskút fyrir aftan hlaupabretti 

 

 

Skref 150. Settu varahlutina aftur ofan í kassan sinn 
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Skref 151. Leggðu skjánna á borð 

 

 

Skref 152. Taktu neðri skrúfur úr skjánum með skrúfjárni 

Leggðu skrúfur á borðið við hliðina á. Ekki týna þeim. 
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Skref 153. Finndu pokan með skjásnúrum og tæmdu hann á borðið 

 

Skref 154. Settu rafmagnssnúrur, VGA snúrur og hljóðsnúruna í samband við skjái 
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Skref 155. Hengdu skjáina upp á vagninn 

Hér skiptir máli að bláa VGA snúran sé vinstra megin á vagninum og sú hvíta hægra megin, 

séð að aftanverðu. 

 

Skref 156. Hertu efri skrúfur og festu neðri skrúfur 
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Skref 157. Settu rafmagnssnúrur skjásins í samband 

 

 

Skref 158. Settu tölvu á borðið og tengdu VGA kubb með USB rafmagnssnúrunni úr rafmagnssnúrupokanum 

Hér skiptir öllu máli að USB snúran sé tengd í þetta hólf til að forðast Comport 

villumeldingu. 
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Skref 159. Tengdu RS232 snúru í hólf 1 á VGA kubb (Snúra úr PowerCube snúru pokanum) 

 

Skref 160. Komdu tölvu fyrir á sinn stað og settu mús og lyklaborð einnig á sinn stað 
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Skref 161. Settu VGA snúru úr hlaupabrettinu í samband við VGA kubb 

Hér á að vera nóg að ýta henni inn 

 

Skref 162. Settu mús, lyklaborð og hljóðsnúru í samband 

Eins og sýnt er á myndinni, fjólublá niðri vinstra megin og græna uppi vinstra megin. 

Hljóðsnúran fer svo í græna hólfið í miðjunni hægra megin. 
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Skref 163. Settu VGA snúrur í samband við tölvu 

Ef notað er skrúfjárn þarf að passa sig á því að hætta um leið og festingin er hert, þar sem 

skrúfjárnið getur farið illa með snúruna þegar haldið er áfram að snúa. 

 

 

Skref 164. Settu PowerCube á sinn stað í vagninum 
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Skref 166. Settu rafmagnssnúru tölvunnar í samband við vagninn 

Snúruna á að vera að finna í rafmagnssnúrupokanum. 

Skref 165. Finndu pokan með PowerCube snúrum og 
tæmdu á borðið 
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Skref 167. Settu rafmagnssnúru PowerCube í samband við vagn 

Rafmagnssnúran snýr öfugt í vagninum. 

 

 

Skref 168. Settu RS232 snúru í samband við PowerCube (Hinn endinn á að vera kominn í samband við VGA 
kubb [skref 159] 
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Skref 169. Settu TEMP snúru í samband og þræddu í gegnum gat á vagninum 

 

 

Skref 170. Setja slöngu súrefniskúts í samband við PowerCube 



109 
 

 

Skref 171. Finndu slöngustandinn 

 

Skref 172. Settu standinn á sinn stað 
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Skref 173. Settu standinn í um 130° stöðu og hertu 

Snúið réttsælis til að herða. 

 

Skref 174. Settu súrefnisslöngu í samband 

Þræddu svo slönguna í standinn. 
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Skref 175. Farðu í skápinn og finndu AT104 hjartsláttargreiningakubbinn ásamt snúrunum 

 

Skref 176. Settu AT104 á borðið og settu snúrurnar tvær í hann 
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Skref 177. Settu snúrurnar í samband við vagn og tölvu 

 

Skref 178. Settu VGA snúrurnar úr hjartsláttarelektróðunum í samband við AT104 kubb 

Hjartsláttarelektróðurnar eru í standinum. 
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Skref 179. Finndu gul/grænu snúruna í skápinn 

 

Skref 180. Settu gul/grænu snúruna í samband við vagn og hlaupabretti 

  

Skref 181. Settu vagninn í samband við rafmagn 

  

 

 

 


