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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í námi til fullnaðar B.S.-gráðu við íþróttafræðideild í 

Háskólanum í Reykjavík. Vægi ritgerðarinnar er 12 ECTS-einingar og byggist hún á rannsókn á 

vöðvavirkni við beygju og réttu í hné undir ákveðnum viðnámsskilyrðum í vatni. Breyturnar hraði 

og yfirborðsflatarmál eru greindar og vöðvavirknin mæld með vöðvarafriti (e. electromyography) 

hjá 5 þátttakendum. Áhuginn á að vinna með vöðvarafrit (EMG) í lokaverkefni spratt upp eftir að 

hafa lokið við vöðvarafrits áfanga í skólanum. Hugmyndin að útfærslu verkefnisins er fengin frá 

Inga Þór Einarssyni kennara. Við vonum að þetta verkefni leiði til framfara á sviði vatnsþjálfunar 

þar sem við sjáum fram á að betri nýting á slíkri þjálfun geti leitt til bætrar heilsu þeirra sem stunda 

hana. 

Leiðbeinendur verkefnisins eru doktor Ingi Þór Einarsson, lektor í Íþróttafræðideild og 

Magnús Kjartan Gíslason, dósent í Verkfræðideild við Háskólann í Reykjavík. Viljum við þakka 

þeim fyrir góða leiðsögn og mikinn stuðning við vinnslu á þessari ritgerð ásamt útláni á öllum 

búnaði fyrir verkefnið. 

Við viljum þakka þátttakendum fyrir að gefa sér tíma til þátttöku og starfsmönnum 

Laugardalslaugarinnar fyrir afnot af aðstöðu til mælinga. Sérstakar þakkir fá Lilja Bjarnadóttir, 

Guðmundur Sigurðsson og Sigurborg Gunnarsdóttir fyrir yfirlestur og endurgjöf. Síðast en ekki 

síst viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir þolinmæði, skilning og ómetanlega hjálp í miðjum 

Covid-19 faraldri. 
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Ágrip 

Til að magngreina áhrifin sem æfingar í vatni hafa á vöðvana var skoðuð beygja og rétta á hné í 

vatni. Vöðvavirkni bicep femoris og rectus femoris var greind í hreyfingunni með hjálp EMG 

mælibúnaðar til að skoða sérstaklega tvær breytur dragkraftsjöfnunar. Þessar breytur eru 

yfirborðsflatarmál og hraði hlutar. Borin voru saman fjögur mismunandi yfirborðsflatarmál sem 

fengin voru með hjálp viðnámsblaðkna. Hreyfingin var framkvæmd á þremur mismunandi hröðum 

sem samtals mynduðu 12 viðnámsskilyrði. Rannsóknin fór fram í febrúar og mars og tóku 5 

heilsuhraustir einstaklingar þátt. Niðurstöðurnar sýna að þó að báðar breyturnar hafi áhrif á 

vöðvavirkni, er ekki marktækur munur á milli viðnámsskilyrða og aðeins markverður munur á 

milli hraðaskilyrða. Gögn frá sérstökum róbóta sem hafði greint álag sem verkar í gegnum 

hnéliðinn voru notuð samhliða rannsókninni. Þessi gögn voru borin saman við niðurstöður fyrir 

vöðvavirkni og kom í ljós að ekki væri línulegt samband á milli vöðvavirkni og vöðvakrafta í 

vöðvunum. 

Efnisorð: Vöðvarafrit, vöðvavirkni, viðnámsblöðkur, dragkraftur, vatnsþjálfun. 
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Inngangur 

Vatn og vatnsþjálfun hefur frá fornu fari verið notað sem meðferðarúrræði við ýmsum 

kvillum og til að stuðla að betri heilsu einstaklinga. Í gegnum aldirnar hafa mismunandi 

menningarheimar skoðað eiginleika vatns og heilsueflandi áhrif þess. Fyrstu heimildir fyrir notkun 

vatns sem úrræði til bættrar heilsu má finna frá Indlandi um 2400 árum fyrir Krist. Þá lögðu 

Rómverjar, með innblæstri frá Grikkjum, ríka áherslu á hreinleika sem eiginleika til heilsubótar. 

Reistu þeir til dæmis baðhús um allt heimsveldi sitt (Tapani Pöyhönen, 2002).  

Vatnsþjálfun býður upp á ákveðna kosti umfram æfingar á landi. Þegar einstaklingur 

stundar æfingar í vatni hefur þyngdaraflið minni áhrif, vatnið sjálft veitir viðnámið og dregur úr 

meiðslahættu með því að minnka álag á liði, vöðva og sinar. Því er vatnsþjálfun orðin lykilþáttur 

í íþrótta- og sjúkraþjálfun, sérstaklega eftir alvarleg meiðsl eða aðgerðir á sinum eða liðböndum. 

Flotkraftarnir sem verka í vatni draga úr álagi og er því vatnsþjálfun tilvalin meðferð á fyrstu 

stigum endurhæfingar og til að byggja upp styrk án þess að auka álag á liðamótin. Þó að þjálfun í 

vatni sé sífellt meira notuð þá vantar upp á vísindalegan skilning á vöðvavirkni við æfingar í vatni 

(Bartolomei, 2016; Basmajian og Wolf, 1990, bls. 251–279; Tapani Pöyhönen, 2002).  

Skilningur á sambandi straumfræði og lífaflfræði er grundvöllur þess að skoða vöðvavirkni 

í vatni, sérstaklega í ljósi þess að erfitt getur verið að greina vöðvavirknina í vatni þar sem margar 

breytur hafa áhrif. (Tapani Pöyhönen, 2002). Breyturnar spila misstór hlutverk við þjálfun í vatni, 

en þar má nefna breytur eins og dragkrafta, flotkrafta, þrýsting og lyftikrafta sem ýmist draga úr 

eða auka viðnám æfinga í vatni. Vegna fjölda breyta er erfitt að greina hvernig vöðvarnir kljást við 

æfingarnar, sérstaklega ef skoðað er hversu miklum vöðvakrafti er beitt hverju sinni, hvaða týpur 

vöðvaþráða er notast við og tegund vöðvasamdrátta. Til þess að reyna að skilja hvernig vöðvarnir 

takast á við þessar æfingar er notaður EMG mælibúnaður sem greinir hversu virkir ákveðnir 

vöðvar eru við þjálfun í vatni og hvort eitthvað vöðva ójafnvægi sé í líkamanum (Kenney, Wilmore 

og Costill, 2015; Tapani Pöyhönen, 2002).  

Þessi rannsókn skoðar hvaða áhrif dragkraftur hefur á framkvæmd beygju og réttu á hné í 

vatni. Hnéð er hjöruliður sem einfaldar hreyfiferillinn og hefur lífaflfræðileg notkun hans og 

vöðvana í kring verið vel rannsökuð. Rannsóknin styðst við reikniformúlu fyrir dragkraft ásamt 

því að nota gögn frá róbóta sem skoðar álagið í gegnum hnélið við sambærilega hreyfingu. Atriðin 

sem hafa áhrif á reikniformúluna eru eðlismassi straumefnisins, viðnámstuðull tengdur lögun og 
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straumlínu hlutarins sem ferðast um straumefnið, flatarmál hlutarins og hraðinn. Auðvelt er að 

hafa áhrif á yfirborðsflatarmál hlutar og hraða hans í gegnum straumefni og því verður athugað 

hvort þeirra hefur meiri áhrif á vöðvavirkni beygju og réttu vöðva hnés. Til þess að komast að því 

var vöðvavirknin mæld með EMG mælibúnaði við fjögur breytileg yfirborðsflatarmál við þrjá 

mismunandi hraða. 

 

Fræðileg umfjöllun 

Vöðvar 

Týpur vöðvaþráða 

Beinagrindarvöðvar mannslíkamans eru í grófum dráttum samsettir úr mörgum 

vöðvaþráðum. Vöðvaþráðunum er skipt í tvo flokka, týpu I sem voru áður fyrr þekktir sem hægir 

vöðvaþræðir og týpu II sem voru kallaðir hraðir vöðvaþræðir sem eru almennt stærri en týpu I 

vöðvaþræðir. Vöðvar líkamans eru samsettir úr mismunandi hlutfalli af þessum týpu I og týpu II 

vöðvaþráðum (Kenney o.fl., 2015). Þó hlutfallið ákvarðist snemma á ævinni er hægt að breyta því 

með þjálfun (Wilson o.fl., 2012). Eins og gömlu nöfnin á vöðvaþráðum gefa til kynna er hægt að 

auka hlutfall týpu I vöðvaþráða með hægum og úthaldsmiklum æfingum og týpu II vöðvaþræði 

með hröðum og kraftmiklum æfingum. Vöðvar maraþonhlaupara eru því að meirihluta uppbyggðir 

af týpu I vöðvaþráðum á meðan vöðvar spretthlaupara eru að mestu leyti byggðir upp af týpu II 

vöðvaþráðum (Kenney o.fl., 2015; Wilson o.fl., 2012). 

Með aldri eykst hlutfall týpu I vöðvaþráða á kostnað týpu II vöðvaþráða. Þetta veldur því 

að geta aldraða einstaklinga til kraftmyndunar minnkar. Þjálfun getur að hluta til komið í veg fyrir 

þessa rýrnun, en þegar einstaklingarnir eru komnir yfir ákveðinn aldur getur verið erfiðara fyrir þá 

að stunda hefðbundna þjálfun til þess að viðhalda týpu II vöðvaþráðum (Kenney o.fl., 2015; 

Mitchell o.fl., 2012).  

Samdráttur vöðva 

Til að skilja hvernig vöðvarnir skapa hreyfingu þarf að líta aftur á vöðvaþræðina. Þegar 

vöðvi styttist eins og í tvíhöfða lyftu (e. bicep curl) þá eru vöðvaþræðirnir í tvíhöfðanum að styttast 

sem veldur hreyfingunni um olnbogann (Kenney o.fl., 2015). Til að finna útskýringuna á þessari 

styttingu þarf að kafa dýpra inn í vöðvann og finna vöðvaliðinn (e.sarcomer), en hver vöðvaþráður 
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inniheldur hundruð þúsunda vöðvaliða. Þar á samdráttur sér stað sem veldur styttingunni á 

vöðvaþræðinum. Samdrátturinn verður til vegna samvinnu á milli mýósín og aktín sem eru 

prótínþræðir sem mynda vöðvaliðinn (Kenney o.fl., 2015). Skýringuna á þessari samvinnu má 

finna í kenningunni um hliðranlegu þræðina (e. the sliding filament theory) (Mitsui og Ohshima, 

2016). Kenningin segir að mýósínhöfuðin sem standa út úr mýósínþræðinum bindast 

aktínþræðinum þegar Ca2+ berst til aktínþráðarins vegna boða frá taugakerfinu. Mýósínhöfuðið 

dregur þá aktínþráðinn nær miðju vöðvaliðarins og kallast sú færsla kraftslag (e. power stroke). 

Færslan veldur styttingu vöðvaliðarins, sem leiðir til styttingu vöðvaþráðanna og að vöðvinn dregst 

saman. Það er því kraftslagið sem býr til vöðvakraftinn í þessum samdrætti (Kenney o.fl., 2015; 

Mitsui og Ohshima, 2016). 

Tegundir vöðvasamdrátta 

Stytting vöðvaliðarins er þó ekki eina leiðin til að mynda vöðvakraft og skapa hreyfingu 

með vöðvunum. Almennt er hægt að flokka samdrættina sem vöðvi framkvæmir í þrennt. 

Samdrættirnir eru eftirfarandi: styttandi samdráttur (e. concentric contraction), jafnstöðu 

samdráttur (e. isometric contraction) og lengjandi samdráttur (e. eccentric contraction). Í mörgum 

hreyfingum eins og til dæmis í hlaupi og stökki koma allir þessir samdrættir við sögu (Kenney 

o.fl., 2015). Við þessar þrjár tegundir af samdrætti er einnig hægt að bæta þeim fjórða við, það er 

ísókínetíska samdrætti (e. isokinetic contraction) (Caruso, Brown og Tufano, 2012). Styttandi 

samdrætti sem er lýst í undirkaflanum Samdráttur vöðva verður til vegna styttingu vöðvaliða og 

veldur hreyfingu um liði. Jafnstöðu samdráttur á sér stað þegar einstaklingur myndar vöðvakraft 

án þess að valda hreyfingu um lið. Slíkur samdráttur á sér til dæmis stað þegar einstaklingur reynir 

að lyfta lóði sem hann getur ekki lyft. Lengjandi samdráttur er andstæðan við styttandi samdrátt 

og myndar vöðvakraft við lengingu á vöðvaliðum. Þessi lenging veldur hreyfingu um lið. Það að 

nota tvíhöfðan til að leggja niður þunga þyngd er dæmi um lengjandi hreyfingu (Kenney o.fl., 

2015). Ísókínetískur samdráttur á sér stað þegar hreyfing í kringum lið er framkvæmd á stöðugum 

hraða með aðstoð sérstaks orkumælis (Caruso o.fl., 2012). 

Myndun vöðvakrafts 

Við myndun vöðvakrafts óháð tegund samdráttar þarf einstaklingur að beita viðeigandi 

krafti við hvert tilefni. Einstaklingur þarf sem dæmi að beita meiri vöðvakrafti til að lyfta 20 kg 

lóði en 10 kg lóði. Til að lyfta þyngra lóðinu þarf hann því að virkja fleiri hreyfieiningar. 
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Hreyfieiningarnar eru byggðar upp af einum α-hreyfitaugung og einum vöðvaþræði (Kenney o.fl., 

2015).  

Önnur atriði skipta þó einnig miklu máli þegar kemur að myndun vöðvakrafts. Lengd 

vöðvaliða og vöðva hefur áhrif á getu vöðva til að mynda kraft. Mynd 1 hér á eftir sýnir sambandið 

á milli lengdar vöðvaliða og kraftmyndunar. Þar sést að lítill eða enginn kraftur er myndaður þegar 

vöðvaliðurinn er full teygður eða full styttur. Mesti krafturinn myndast þarna mitt á milli, það er 

þegar lengd vöðvaliðsins er á bilinu 2,0-2,2 μm (Brughelli og Cronin, 2007; Kenney o.fl., 2015). 

Kraftarnir sem litið hefur verið á til þessa eru allt virkir kraftar sem myndast við meðvitaða 

hreyfingu. Aðrir kraftar sem hafa áhrif á kraftmyndun vöðvaliða eru hlutlausir teygjukraftar (e. 

passive forces). Þessir kraftar myndast þegar vöðvaliðurinn er lengri heldur en lengd liðarins í 

hvíldarstöðu. Þeir eru kallaðir hlutlausir kraftar þar sem þeir myndast bæði þegar vöðvaliðurinn er 

virkur og óvirkur. Ef litið er aftur á Mynd 1 þá sést að þessi hlutlausi teygjukraftur verður jafn 

mikill á einum punkti og virki krafturinn sem myndast þegar lengd vöðvaliðarins er á bilinu 2,0-

2,2 μm (Brughelli og Cronin, 2007; Herzog, 2019).  

 

Mynd 1: Sambandið á milli breytileika á krafti sem hlutfall af hámarkskraftmyndun og lengd vöðvaliðar (Brughelli 

og Cronin, 2007).  

Sambandið á milli lengdar og krafts er svipað þegar litið er á vöðvann í heild sinni. Kúrfan 

fyrir þetta samband sem sést á Mynd 2 er samt örlítið frábrugðin kúrfunni fyrir vöðvaliðinn. Þetta 

stafar af því að vöðvinn er samsettur af mörgum týpum af vöðvaþráðum og eru vöðvaliðirnir 

mislangir. Mismunandi vöðvaþræðir eru frábrugðnir að því leiti að munur er á hvaða lengd 

framkallar mestan kraft, sem veldur því að kúrfan jafnast út (Brughelli og Cronin, 2007). 

Sambandið á milli lengdar og krafts í vöðvunum er einnig ólíkt þegar skoðað er hversu mikil áhrif 
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hlutlausir teygjukraftar hafa á heildina. Á Mynd 2 sést að heildarkrafturinn sem vöðvinn myndar 

eykst til muna þegar vöðvinn lengist og hlutlausi teygjukrafturinn bætist við virka kraftinn 

(Brughelli og Cronin, 2007). Hlutlaus teygjukraftur hefur því þónokkur áhrif á hreyfingar. Sést 

það best í teygjuviðbragðinu (e. stretch reflex). Teygjuviðbragðið er vöðvasamdráttur sem á sér 

stað vegna taugaboða sem berast frá vöðvum sem eru að teygjast. Þessi samdráttur reynir að koma 

í veg fyrir að það teygist enn frekar á gerandvöðva (e. agonist) og veldur hann því einnig að það 

slaknar á gagnverkandi vöðvanum (e. antagonist) (Bhattacharyya, 2017). 

 

Mynd 2: Sambandið á milli kraftmyndunar í vöðva út frá lengd vöðvans (Brughelli og Cronin, 2007) 

 

Kraftvægi í hreyfingu 

Þar sem vöðvakrafturinn fer eftir lengd vöðva hefur það áhrif á kraftvægi í liðum sem er 

lykilþáttur í hreyfingu líkamans. Ef litið er á hjörulið eins og hnélið þá er kraftvægið háð því hvert 

hornið er á liðnum. Mismunandi horn leiða til breytilegrar lengdar á vöðvanum. Kraftvægið á 

liðnum ákvarðast þannig af því hversu miklum vöðvakrafti er beitt á vogararm útlima út frá horni 

liðarins. Ef tvíhöfða lyfta er tekin sem dæmi, þá væri vogararmurinn vegalengdin frá olnboga og 

fram í fingurgóma (Brughelli og Cronin, 2007; Lieber, 2002). Vogararminn er almennt hægt að 

reikna sem lengd frá krafti í stefnu hreyfingar að miðju snúningsásar. Slíkir útreikningar á 

vogararmi flækjast til muna þegar þeir eru yfirfærðir á hreyfingar líkamans (Sherman, Seth og 

Delp, 2013). Þá er erfiðara að finna stefnu hreyfingar í vöðvunum þegar vöðvinn fylgir flóknari 

og boginni leið yfir beinin. Miðju snúningsásar getur einnig verið flókið að finna þar sem vöðvar 
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geta legið yfir nokkur liðamót. Hnéliðurinn leyfir þó eingöngu einfalda hreyfingu í einu plani og 

er því nokkurn veginn hægt að nota almenna reikniaðferð fyrir vogararm hnéliðs (Sherman o.fl., 

2013).  

Þar sem vöðvakrafturinn og vogararmurinn breytist í gegnum hreyfingu liðar er hægt að 

teikna þetta samband upp út frá horni liðar (Lieber, 2002). Þetta samband, sem er skoðað á Mynd 

3, er aðeins ólíkt kúrfunni á Mynd 1 fyrir samband lengdar vöðvaliða annars vegar og kúrfunni á 

Mynd 2 fyrir lengd vöðva og krafts hins vegar. Ein ástæða þessa er sú að hreyfing liða felur oft í 

sér þátttöku margra vöðva sem ganga yfir liðinn og koma að myndun kraftvægis liðarins. Þó ber 

að nefna að hámarks kraftvægi og hámarks kraftmyndun getur átt sér stað við mismunandi horn á 

lið (Lieber, 2002). Annað atriði sem hefur áhrif á þetta samband er að hreyfisvið einstakra liða 

getur verið takmarkandi (Brughelli og Cronin, 2007).  

 

Mynd 3: Sambandið á milli kraftvægis og horns liðar (Brughelli og Cronin, 2007). 

 

Hraði vöðvasamdráttar 

Getan til að mynda vöðvakraft er einnig háð hraða vöðvasamdráttar. Í styttandi samdrætti 

minnkar hámarks kraftmyndun við aukinn hraða. Þetta nýtist þegar lyfta á þungum hlut, en ef það 

er gert á hægum hraða næst að hámarka þann kraft sem er látinn verka á hlutinn. Ef reynt er að 

lyfta sama hlutnum hratt eru góðar líkur á að það muni ekki takast vegna þess að það næst ekki að 

mynda nægilegan kraft til þess. Með lengjandi vöðvasamdrætti er niðurstaðan aftur á móti öfug, 

hraður lengjandi samdráttur leiðir til meiri hámarks kraftmyndunar (Kenney o.fl., 2015). 
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Sambandið á milli hraða samdráttar og myndun vöðvakrafts er sýnt á Mynd 4. Þar sést hvernig 

vöðvakraftur eykst við meiri hraða í lengjandi vöðvasamdrætti en minnkar með auknum hraða í 

styttandi vöðvasamdrætti. Jafnstöðu vöðvasamdráttur er síðan staðsettur þarna mitt á milli enda er 

enginn hraði í slíkum samdrætti (Barnard, 2018; Kenney o.fl., 2015). 

 

Mynd 4: Sambandið á milli hraða vöðvakrafts á x-ás og hraða vöðvasamdráttar á y-ás (Barnard, 2018). 

  

Beygja og rétta á hné 

Beygja og rétta á hné er mestmegnis styttandi vöðvavinna, þó það sé ávallt samspil á milli 

ólíkra samdrátta. Hreyfiferill beygju og réttu við hnélið er stutt hreyfing og hefst lengjandi 

bremsuferill áður en styttandi hreyfingu er lokið. Hreyfing hjöruliða er nokkuð einföld og virkar 

með því að leyfa aðallega beygju og réttu á einu plani og örlitla hreyfingu í öðrum plönum (Gupton, 

Munjal og Terreberry, 2020). Hjöruliði er að finna í hné, olnboga og ökkla. Þessir liðir þola mikinn 

kraft og spila stórt hlutverk í hreyfingu líkamans. Hér verður litið sérstaklega á hjöruliðinn í 

hnéinu. Rétta hnés er gerð möguleg vegna vöðvasamdráttar í articularis genus, rectus femoris, 

vastus lateralis, vastus intermedius og vastus medialis. Upptök þessara vöðva eru mismunandi 

staðir á femur og anterior inferior iliac spine. Vastus lateralis, vastus intermedius og vastus 

medialis koma saman og mynda patellar tendon sem krossar hnéð að framan og hefur festu á 

patella og tibial tuberosity (Cohen, 2009; Trammell og Pilson, 2020). Rectus femoris hefur svo 

festu á patella (Gupton o.fl., 2020). Beygju hnés er síðan aðallega stjórnað af biceps femoris, 

semitendinosus, semimembranosus, gastrocnemius, plantaris, gracilis og poplietus. Upptök þessa 
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vöðva eru á ischial tuberosity, inferior pubic ramus og mismunandi stöðum á femur. Festa þeirra 

er á ýmsum stöðum á tibia, fibula og calcaneus. 

 Vöðvarnir sem koma að beygju og réttu hnéliðar hafa þó fleiri hlutverk. Ef við lítum fyrst 

á réttuvöðvann rectus femoris þá er hlutverk hans einnig að vera beygjuvöðvi mjaðmar. Þetta er 

mikilvægt því hann getur ekki sinnt báðum hlutverkunum að fullu í einu. Ef rétt er úr mjöðminni 

nær hann að setja mikinn kraft í réttu hnés en þegar mjöðmin er beygð taka aðrir réttuvöðvar hnés 

yfir hreyfinguna (Suehiro o.fl., 2014). Svipað má segja um beygjuvöðvann biceps femoris, en 

hlutverk hans er líka að rétta úr mjöðm. Hann nær betur að sinna hlutverki sínu að beygja hnéð 

þegar mjöðmin er beygð. Vöðvarnir eru því misskilvirkir í að rétta úr hné eða beygja það eftir því 

hvort líkaminn er í sitjandi stöðu eða standandi (Suehiro o.fl., 2014).  

Vöðvarafrit (EMG) 

Samband EMG og vöðvakrafta 

Skilningur á vöðvakröftum og hlutverki þeirra í líkamanum er lykilatriði þess að skilja 

hreyfingar mannslíkamans. Aftur á móti er erfitt að mæla vöðvakraftanna í lifandi veru og eru þeir 

í staðinn metnir, reiknaðir eða búið til líkan til að skoða þá (Schwartz, 2012). Getan til þess að 

hreyfa sig er þó ekki einungis komin til vegna vöðvakrafta. Þegar við myndum vöðvakraft sjást 

náin tengsl milli vöðvanna og taugakerfisins. Á sama tíma og vöðvakraftur myndast í vöðva berst 

rafstraumur í gegnum hann vegna virkni taugakerfisins. Þessi rafstraumur myndar merki sem 

kallast EMG og er hægt að magngreina það með EMG mælibúnaði (Schwartz, 2012). Sambandið 

á milli vöðvakrafts og EMG er grundvöllur flestra notagilda á búnaðinum. Þó mælir EMG 

búnaðurinn ekki vöðvakraftinn beint og eru rannsóknir (Andrade og Andrade, 2012; Bilodeau, 

Schindler-Ivens, Williams, Chandran og Sharma, 2003; Gregor o.fl., 2002; Karlsson og Gerdle, 

2001; Martire, Gladh, Westman og Äng, 2017; Onishi o.fl., 2000; Vavrinsky o.fl., 2017) ekki 

sammála hvort línulegt samband sé á milli vöðvakrafts og EMG merkis (Schwartz, 2012). 

EMG merkið 

Ef litið er nánar á myndun EMG merkis þá þarf að líta aftur á vöðva líkamans. Þeir eru 

virkjaðir með boðspennu sem berst til þeirra frá alpha-hreyfitaugungum í gegnum taugasímann. 

Þegar þessi boðspenna berst frá taugasímanum til vöðvanna kvíslast hún niður vöðvann og virkjar 

hluta af vöðvaþráðunum (Dimitrova og Dimitrov, 2006). Boðspennan veldur þar losun á Ca2+ úr 

vöðvafrymisnetinu. Í undirkaflanum Samdráttur vöðva var fjallað um hvernig Ca2+ binst 
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aktínþræðinum í vöðvaliðnum og leiðir til vöðvasamdráttar. Þetta gerir líkamanum kleift að hreyfa 

vöðvanna og þannig líkamann í heild. Við þetta ferli myndast rafstraumur sem berst um vöðvann 

sem er mælanlegur með EMG búnaði (Kenney o.fl., 2015; Raez, Hussain og Mohd-Yasin, 2006). 

EMG mælir því óbeint hversu mikil virkni er í gangi í ákveðnum vöðva. Hægt er að segja að við 

getum notað EMG til að sjá hversu mikið af vöðvanum við erum að nýta á gefnum tíma (Tassinary, 

Cacioppo og Vanman, 2007). Greining á þessum EMG merkjum með aðferðum sem eru í stöðugri 

þróun er orðin lykilpartur af lífeindafræði og er mikið hugarefni í klínískri greiningu (Raez o.fl., 

2006).  

Aðferðir EMG mælinga 

Tvær mismunandi aðferðir eru notaðar við EMG mælingar. Þær skiptast í yfirborðs EMG 

og ísetningar EMG. Þegar EMG merki er fengið með yfirborðs mælingu er rafskaut sett beint á 

húðina. EMG merkið sem mælist er þá samsett úr virkni allra vöðvaþráða undir húðinni (Raez 

o.fl., 2006; Tassinary o.fl., 2007). Í ísetningar EMG mælingum er nál eða vír stungið inn í vöðvann 

sem á að skoða. Þannig er hægt að skoða virkni eins vöðvaþráðar í þeim vöðva (Daube og Rubin, 

2009; Raez o.fl., 2006). Ef verið er að skoða vöðva sem er beint undir yfirborðinu er mun algengara 

að nota EMG yfirborðs mælingu. Ástæðan er að almennt er minni fyrirhöfn fyrir slíkri mælingu 

og hún er ekki ífarandi (e. non-invasive) samanborið við ísetningar EMG mælingu sem er ífarandi 

(e. invasive). Takmarkanir yfirborðs mælinga eru einna helst þær að virknin í djúpvöðvunum 

greinist ekki, ólíkt því sem gildir um ísetningar mælingu (Raez o.fl., 2006).  

Truflun á merki 

Í báðum aðferðunum þarf að passa að mælibúnaðurinn verði ekki fyrir utanaðkomandi 

truflun sem getur raskað merkinu (Raez o.fl., 2006). Þetta má til dæmis gera með því að fjarlægja 

hár af húð einstaklings sem á að mæla með yfirborðs mælingu og að halda óþarfa rafbúnaði frá 

mælitækjum. Önnur algeng truflun er suð sem mælibúnaðurinn sjálfur myndar (Raez o.fl., 2006). 

Þetta suð er ekki hægt að fjarlægja alveg heldur þarf að gera ráð fyrir því í mælibúnaðinum. 

Almennt séð hunsar mælibúnaðurinn þetta fyrirsjáanlega suð og truflanir sem gert er ráð fyrir að 

séu til staðar (Dimitrova og Dimitrov, 2006; Raez o.fl., 2006). Einnig hafa rannsóknir sýnt 

(Kuiken, Lowery og Stoykov, 2003; Solomonow o.fl., 1994) að of þykkt fitulag yfir vöðvanum 

sem á að mæla getur valdið truflun á EMG merkinu. Solomonow (Solomonow o.fl., 1994) bendir 
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á að passa þurfi sérstaklega merkjablöndun (e. cross-talk), það er að boð frá nærliggjandi vöðvum 

blandist merki vöðvans sem á að mæla (Kuiken o.fl., 2003; Solomonow o.fl., 1994).  

EMG í vatni 

Fáar rannsóknir með EMG mælibúnaði hafa verið framkvæmdar í vatni (Tapani Pöyhönen, 

2002), en fyrsta rannsókn á EMG virkni sundmanna í vatni var framkvæmd af Ikai og félögum 

(Ikai, Ishii og Miyashita, 1964) árið 1964. Dietz og félagar (Dietz og Colombo, 1996; Dietz, 

Horstmann, Trippel og Gollhofer, 1989) voru síðan fyrstir til að notast við EMG mælibúnað til að 

mæla vöðvavirkni í vatnsþjálfun. Þeir sýndu fram á að EMG virknin var lægri í vatni en við 

sambærilegar æfingar á landi. Árið 2015 rannsakaði Bára Ólafsdóttir (Bára Sigurbjörg Ólafsdóttir, 

2015) vöðvanotkun og vöðvavirkni við hlaup í vatni og á landi fyrir fimm mismunandi vöðva. 

Niðurstöður hennar eru á skjön við Dietz og félaga þar sem hennar niðurstöður sýna meiri virkni í 

vatni fyrir þrjá af fimm mældum vöðum. Í byrjun 21. aldar gerði Pöyhönen síðan nokkrar 

rannsóknir (T. Pöyhönen o.fl., 2001; Tapani Pöyhönen, 2002) með EMG mælibúnaði á æfingum í 

vatni. Hann skoðaði meðal annars virknina í endurhæfingaræfingum fyrir hné, samanburð á virkni 

í jafnstöðu æfingum á landi og í vatni og hver áhrif aukinnar mótstöðu með notkun viðnámsstígvéls 

(e. hydro boot) hafði á virkni á beygju og réttu hnés í vatni (Tapani Pöyhönen, 2002).  

Vatnsþjálfun 

Staða þekkingar á vatnsþjálfun 

Í rannsóknum (Biscarini og Cerulli, 2007; T. Pöyhönen o.fl., 2001) á vöðvavirkni og 

hreyfingu liðamóta var notast við EMG mælibúnað og myndbandsupptöku til að greina gildi 

æfinga í vatni sem meðferðarúrræði fyrir endurhæfingu í kringum hnélið. Biscarini (Biscarini og 

Cerulli, 2007) rannsakaði áhrif aukins viðnáms á árangur í endurhæfingu. Niðurstöður hans gefa 

til kynna að vatnsþjálfun sé góð leið til að takmarka álag eftir krossbanda aðgerðir og í aðstæðum 

þar sem mikilvægt er að takmarka skúfkraft (e. shear force) í liðamótum. Pöyhönen (T. Pöyhönen 

o.fl., 2001) rannsakaði vöðvastarfsemi og gerði hreyfiorku greiningu fyrir endurhæfingar æfingar 

fyrir hné í vatni. Hann notaði kraftmæli við hermi skoðun á réttu í hné við stöðugan hornhraða 

liðamóta. Þannig magngreindi hann viðnámið sem myndast undir mismunandi viðnámsskilyrðum. 

Niðurstöðurnar sýndu að viðnámið var mest í byrjun hreyfiferilsins og að í lok hreyfiferilsins hófst 

bremsuviðbragð með aukningu á notkun gagnverkandi vöðva sem minnkaði álag gerandvöðva. 
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Margvíslegar leiðir hafa verið notaðar til að mæla viðnámið í vatni. Eldri rannsóknir 

(Harrison, 1980; Hillman, Matthews og Pope, 1987; Prins, Hartung, Merritt, Blancq og Goebert, 

1994) mældu viðnámið í vatni með hjálp þrýstibúnaðar, pólýstýren frauðplasts og með borðtennis 

spöðum. Í rannsókn frá 2013 mældi Colado (Colado o.fl., 2013) vöðvavirknina með EMG fyrir 

efri útlimi með fjórum mismunandi viðnámum, tveimur sem einblíndu á að auka dragið og tveimur 

með misþungum lóðum. Ekki mældist marktækur munur á hlutfalli af MVC (e. maximum 

voluntary contraction) á milli mismunandi viðnáma sem bendir til takmarkaðs munar á mælanlegri 

vöðvavirkni undir þessum skilyrðum. Þó er enn mikil óvissa og vantar óyggjandi niðurstöðu fyrir 

áhrif vatnsþjálfunar sem meðferðarúrræði. Ekki var samræmi á milli niðurstaðna rannsóknanna 

um hlutfall kraftanna sem verka í æfingum og getur það verið vegna ólíkra aðferða við mælingar. 

Fyrir fjörutíu árum staðhæfði Harrison (Harrison, 1980, bls. 60) að ef nota ætti 

styrktaræfingar í laug þyrfti að uppfylla eftirtalin tvö skilyrði. Í fyrsta lagi væri nauðsynlegt að vita 

þyngdina sem hleður vöðvann í vatnsþjálfuninni og í öðru lagi þyrfti að tengja æfinguna í vatni 

við samsvarandi æfingu á landi. Þar sem álag við vatnsþjálfun hefur lítið verið rannsakað og 

niðurstöður verið mismunandi gefur það til kynna að þörf sé á frekari rannsóknarvinnu á þjálfun í 

vatni til að ákvarða bættar aðferðir. Vatnsþjálfun þarf að taka tillit til fjölda breytna sem hafa áhrif 

á álag í vatni. Þar má nefna: líkamlegra eiginleika, hraða og hröðun útlima og flókinna vatnsafla 

sem verka mismunandi eftir hornum liðamóta hverju sinni. Þessir þættir valda háu flækjustigi auk 

þess er staða þekkingar á sviðinu takmörkuð. Þetta veldur því að magngreining á viðnámi vatns í 

vatnsþjálfun verður erfið (Bartolomei, 2016; Tapani Pöyhönen, 2002).  

Sindri Ingvason (Sindri Snær Ingvason, 2018) reyndi í bakkalár verkefni sínu við Tækni- 

og Verkfræðideild í Háskólanum í Reykjavík að svara annarri forsendu í kenningu Harrisons 

(Harrison, 1980) um styrktaræfingar í laug. Sindri hannaði og smíðaði róbóta fótalíkan sem 

mælitæki til að mæla dragkraftana sem verka í gegnum hnélið við beygju og réttu í vatni undir 

mismunandi skilyrðum. (Sindri Snær Ingvason, 2018). 
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Tafla 1: Spágildi viðnáms fyrir mismunandi hraða með fjórum viðnámskilyrðum (Magnús Kjartan Gíslason, e.d.; 

Sindri Snær Ingvason, 2018) 

 Kraftur í kg 

 Engin blaðka Græn blaðka Blá blaðka Bleik blaðka 

Hraði Beygja Rétta Beygja Rétta Beygja Rétta Beygja Rétta 

20Hz 0.2 0.1 0.1 0.3 0.9 2.0 0.2 0.9 

30Hz 0.3 0.4 0.5 1.5 2.7 3.8 1.3 2.3 

40Hz 0.4 0.9 1.1 3.5 5.6 6.1 3.1 4.3 

50Hz 0.5 1.5 1.9 6.2 9.3 9.0 5.5 7.00 

60Hz 0.7 2.3 2.9 9.6 14.1 12.3 8.7 10.3 

70Hz 0.8 3.2 4.1 13.7 19.8 16.2 12.4 14.2 

80Hz 0.9 4.3 5.5 18.6 26.4 20.6 16.9 18.8 

90Hz 1.1 5.5 7.1 24.2 34.0 25.5 22.0 24.0 

100Hz 1.2 7.0 8.9 30.6 42.6 30.9 27.8 29.8 

Skýring. Græn blaðka = lítið flatarmál, Blá blaðka = meðalstórt flatarmál, Bleik blaðka = stórt flatarmál  

 

Mótorstýring róbótans ræður aðeins við hraða í kringum 50 hertz og því þarf spálíkan til 

að yfirfæra álagið á allan hraða umfram 50Hz en hvert hertz táknar eina beygju og réttu á mínútu. 

Niðurstöður mælinga frá Sindra fyrir beygju og réttu í hné er bestað út frá gögnum með 55 sm 

vogararmi. Á fyrri hluta Töflu 1 má sjá spálíkan sem reiknar álagið með 39,76 sm vogararmi frá 

20-50Hz (Sindri Snær Ingvason, 2018). Á seinni hluta Töflu 1 frá 60-100Hz má sjá spálíkan fyrir 

aukinn hraða bestað út frá gögnunum. Þessi gögn eru hluti af innri skýrslu Magnúsar Kjartans 

Gíslasonar fyrir Aqualogix sem framleiðir viðnámsblöðkurnar sem voru notaðar (Magnús Kjartan 

Gíslason, e.d.).  

Samkvæmt spálíkani frá róbóta þá ætti að vera mikil aukning á álagi við meira viðnám og 

aukinn hraða. Eins og fjallað var um í undirkaflanum um Samband EMG og vöðvakrafta þá eru 

ekki allir sammála um hvort það sé línulegt samband á milli aukinnar kraftmyndunar og 

samsvarandi vöðvavirkni með EMG mælingum. Rannsókn Pöyhönen (Tapani Pöyhönen, 2002) 

skoðaði sambandið þar á milli. Hann mældi kraftmyndunina og vöðvavirknina á beygju og réttu á 

hné undir tveimur skilyrðum í vatni, annars vegar með sérstöku viðnámsstígvéli og hins vegar án 

aukins viðnáms. Þar sást að dragkrafturinn fór mest í 270N (Newtons) með viðnámi en 60N án 

auka viðnáms. Munur á hæsta dragkrafti eftir skilyrðunum er því 4,5 faldur. Á sama tíma og þessi 

margföldun var á kraftmynduninni þá mældist enginn markverður munur á vöðvavirkninni sem 

gefur til kynna að erfitt sé að magngreina nákvæmlega réttan vöðvakraft (Tapani Pöyhönen, 2002). 
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Vatnsþjálfun sem meðferð við sjúkdómum og meiðslum 

Sýnt hefur verið fram á að vatnsþjálfun sé skilvirk aðferð til að draga úr einkennum og 

auka hreyfigetu einstaklinga með sjúkdóma sem valda því að þeir eigi erfitt með að stunda 

hefðbundna þjálfun (Cooney o.fl., 2011; Mannerkorpi, Nyberg, Ahlmén og Ekdahl, 2000; 

Rafeeyan, Azarbarzin, Moosa og Hasanzadeh, 2010). Rannsókn Rafeeyan og félaga (Rafeeyan 

o.fl., 2010) sýndi fram á að æfingar í vatni skiluðu aukinni hreyfigetu og betri lífsgæðum hjá 

einstaklingum með heila- og mænusigg (e. multiple sclerosis). Önnur rannsókn á æfingum í vatni 

var framkvæmd af Mannerkorpi og félögum (Mannerkorpi o.fl., 2000). Þar voru skoðuð 

æfingaráhrif vatnsþjálfunar hjá konum með vefjagigt og komist að þeirri niðurstöðu að það skilaði 

sér í bættri hreyfigetu. Cooney og félagar (Cooney o.fl., 2011) sýndu svo fram á að vatnsþjálfun 

fyrir einstaklinga með liðagigt (e. rheumatoid arthritis) drægi úr eymslum á liðum og auki 

hreyfigetu. 

Lægra álag fyrir vefi og liði í vatni dregur úr líkum á meiðslum miðað við hefðbundnar 

þungaberandi æfingar á landi. Þéttleiki vatns er mun meiri en í lofti sem hefur áhrif á þyngdaraflið 

og eru því álags kraftarnir lægri í vatni (Biscarini og Cerulli, 2007). Því er vatnsþjálfun oft notuð 

í endurhæfingu fyrir íþróttafólk eftir erfið meiðsl, til dæmis stoðkerfisáverka og sem almenn 

hreyfing fyrir aldraða einstaklinga. Þó er ekki nóg að svamla í vatninu heldur verða æfingarnar að 

vera vel uppbyggðar þannig að það sé áhersla á æfingar með nægilega mótstöðu til að viðhalda 

týpu II vöðvaþráðum og byggja upp kraft. Í vatninu er því hægt er að framkvæma krefjandi æfingar 

sem einstaklingur ræður jafnvel ekki við á landi (Katsura o.fl., 2010). Þetta má sjá í endurhæfingu 

eftir krossbandaslit þar sem meðferðin felur yfirleitt í sér göngu eða hlaup í vatni sem undanfara 

fyrir hlaup á landi (Buckthorpe, Pirotti og Villa, 2019; Burns og Lauder, 2001).  

Ójafnvægi í vöðvum eykur hlutfallslegt álag milli vöðva til dæmis við lendingu á hlaupum 

á landi. Ef þetta ójafnvægi er umfram getu vöðvans til að mynda kraft á öruggan hátt þá er hætta 

á meiðslum. Munur á styrk í framan- og aftanlærisvöðva er ein af megin ástæðum fyrir því að 

konur eru líklegri til að slíta krossbönd. Konur eru hlutfallslega sterkari í framanlærisvöðvum 

heldur en aftanlærisvöðum sem skapar misvægi í togkröftum vöðvanna (Kim og Hong, 2011; 

Konz, 2015). EMG er góð lausn til að mæla ójafnvægið í vöðvunum til að greina áhættuþættina 

og er því kjörið verkfæri fyrir forvarnaráætlanir íþróttamanna, þjálfara og sjúkraþjálfara. 
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Eiginleikar vatnsþjálfunar væru í framhaldinu rökrétt leið til að vinna í því að leiðrétta þetta 

ójafnvægi undir öruggari aðstæðum (Rana og Guha, 2018; Renkawitz, Boluki og Grifka, 2006). 

Hreyfing í gegnum straumefni (e. fluid) 

Mörg atriði hafa áhrif á viðnámið þegar við framköllum hreyfingu í vatni, til dæmis stærð 

og lögun hlutar á hreyfingu ásamt hraðanum. Sambandið á milli dragkraftanna sem verka sem 

viðnám og hraðans er ekki línulegt við iðustreymi (e. turbulence flow). Dragið eykst sem fall af 

hraðanum í öðru veldi (𝑣2). Þetta þýðir að þegar hraðinn tvöfaldast þá fjórfaldast dragið (Tapani 

Pöyhönen, 2002). Dragið eykst þegar vatnsstreymið fer úr því að vera lagstreymi (e. laminar flow) 

yfir í að vera iðustreymi. Lagstreymi er streymi þar sem hver partur af straumefninu (til dæmis 

loft, vatn og blóð) fylgir svipaðri braut án truflunar og er því kyrrð í lagstreymi. Aftur á móti er 

iðustreymi gagnstætt við lagstreymi, það er mikil ókyrrð þar sem streymið er óreglulegt og alltaf 

einhver hreyfing á streyminu.  

Lögun hlutar á hreyfingu hefur mikil áhrif á streymið. Ef fremsti partur hlutarins er 

oddhvass þá breytist stefna straumefnisins hægar, sem þýðir að það myndast minni mótstaða 

heldur en þegar straumefnið lendir á sléttum hlut. Þegar hluturinn færir sig áfram í gegnum 

straumefnið þá skapast svæði af lágþrýstingi fyrir aftan hlutinn og þar sem straumefni vill alltaf 

fara frá háþrýstisvæði yfir í lágþrýstisvæði þá fer straumefnið yfir á lágþrýstisvæði sem hefur 

myndast fyrir aftan, t.d. kjölsog fyrir aftan skip á siglingu. Þegar þetta gerist þá myndast mikið 

iðustreymi sem er þó hægt að takmarka með sömu lausn og fyrir framan hlutinn, það er með því 

að hafa aflíðandi enda á hlutnum í stað þess að hann hætti skyndilega. Því hefur stærð og lögun 

hlutarins svona mikil áhrif á dragkraftana (Anthony Blazevich, 2017, bls. 138–139).  

Þegar hlutur hreyfist í gegnum straumefni, þá er það dragkrafturinn og lyftikrafturinn sem 

mynda heildarkraftinn og stefnu hreyfingar. Dragkrafturinn verkar í gagnstæða átt við 

flæðisstreymi eða hreyfingu en lyftikrafturinn verkar ávallt hornrétt frá dragkraftinum og getur því 

veitt kraft upp, niður eða í hvaða hornréttu átt sem dragkrafturinn og hreyfingin framkvæmir. Þrír 

dragkraftar hafa áhrif á viðnámið í vatni; öldukraftar sem eru blanda af kröftum lofts og vatns sem 

skipta miklu máli fyrir sundfólk, yfirborðskraftar þar sem til dæmis klæðnaður eða líkamshár hafa 

áhrif og svo lögunarkraftur sem myndast byggt á lögun og stærð hlutar eða einstaklings sem 

hreyfist í gegnum vatnið. Lögunarkrafturinn fylgir ákveðnum lögmálum um þrýsting og hraða sem 

eru tengd Bernouilli áhrifunum (Anthony Blazevich, 2017, bls. 137–175). 
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Bernoulli áhrifin. Daniel Bernoulli var fyrsti vísindamaðurinn til að útskýra sambandið á 

milli þrýstings í straumefnum og hraða. Hann uppgötvaði að fyrri hugmyndir um þrýsting og hraða 

væru rangar, almennt var talið að í hröðum straumefnum myndaðist háþrýstingur en uppgötvun 

hans sýndi að það væri lágþrýstingur í háhraða straumefni. Þetta samband á milli hraða og 

þrýstings má sjá á Mynd 5. Því hraðar sem straumefni ferðast á ákveðnu svæði því minni þrýstingur 

er í straumefninu (Anthony Blazevich, 2017, bls. 172–173).  

 

 
Mynd 5: Samband flæðishraða og magn þrýstings (Chloe Freeman, e.d.).  

 

Lögmál Bernoulli skilst á svipaðan hátt og annað lögmál Newtons, sem segir að margfeldi 

af massa (m) og hröðun (a) jafngildi heildar kraftinum (F), �⃗� = 𝑚�⃗�. Þetta samspil sjáum við á 

Mynd 5 þar sem fram kemur að ef sama flæði er í gegnum straumefnið, þá veldur breyting á 

flæðishraða eða þrýstingi því að hin breytan umbreytist í hlutfallinu á móti (Anthony Blazevich, 

2017, bls. 45).  

Þegar hlut er ýtt í vatni er þrýstingur að framan venjulega hærri en þrýstingurinn fyrir aftan. 

Þessi þrýstingsmunur er ein af aðalástæðunum fyrir dragkröftunum sem myndast. Vatn safnast 
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saman sem nokkurs konar afmörkunarlag fyrir framan hlutinn í þá átt sem hann ýtir og býr til 

öflugan tvístring á straumlínum í gegnum mótstöðuna eins og handlegg eða fótlegg hjá 

sundmönnum í vatni. Þegar vatnið ferðast frá háþrýstisvæði yfir í lágþrýstisvæði verður óstöðugt 

flæði eða iðustreymi á vatninu fyrir aftan fótlegginn sem býr til svæði sem ýtir fótleggnum í 

gagnstæða átt (Tapani Pöyhönen, 2002). Undantekning er þegar straumefni streymir frá 

háþrýstisvæði yfir á lágþrýstisvæði, þá er meiri þrýstingur fyrir aftan en fyrir framan sem gefur 

nettó kraft og framkallar því hröðun á streyminu (Anthony Blazevich, 2017, bls. 172–173). 

Það er einnig hægt að nota Bernoulli áhrifin til að skoða lyftikrafta. Þegar hönd sundmanns 

hreyfist í gegnum vatn sem flæðir í kringum hönd sundmanns þá verður til háþrýstisvæðis straumur 

undir lófanum þegar hann ýtir vatninu niður á meðan lágþrýstisvæðis straumur myndast hjá 

handarbakinu. Þessi þrýstingsmunur á milli þessara tveggja strauma framkallar lyftikraftana. Þetta 

er sama lögmál um lyftikrafta og gerir flugvélum kleift að fljúga (Anthony Blazevich, 2017, bls. 

173) (Tapani Pöyhönen, 2002).  

Lögmál Arkímedesar. Gríski stærðfræðingurinn Arkímedes var uppi á þriðju öld fyrir 

krist og var með þeim fyrstu til að skilgreina hluta af eiginleikum vatns. Ein frægasta sagan um 

Arkímedes er hugljómun sem hann fékk þegar hann var í baði. Hann á þá að hafa hlaupið nakinn 

um götur Sýrakúsa öskrandi Eureka! Eureka! eftir að hafa gert sér grein fyrir því að hægt væri að 

ákvarða rúmmál hlutar með því að dýfa honum í vatn og mæla yfirflæðið eða vatnshækkunina 

(Colin Beveridge, 2016, bls. 31). Lögmál Arkímedesar útskýrir flotkraftana sem verka á móti 

hlutum í vatni, gerir þeim kleift að fljóta og vinnur gegn niðurtogi þyngdaraflsins. Eins og sjá má 

á Mynd 6 útskýrir uppgötvun hans af hverju hlutir virðast vera léttari í vatni, en það er þá í 

nákvæmu hlutfalli við rúmmálið af vatni sem yfirflæðir (Tapani Pöyhönen, 2002). Vatn hefur 

eðlismassann eitt kílógramm fyrir einn líter af vatni og því er hægt að reikna eðlismassann út frá 

rúmmáli vatns sem yfirflæðir (Mohazzab, 2017).  
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Mynd 6: Sýnir lögmál Arkímedesar, flotkrafturinn sem verkar á móti er í jöfnu hlutfalli við rúmmál vökvans sem 

yfirflæðir (Encyclopaedia Britannica, 2012).  

 

Þéttleiki vatns. Vatn er 800 sinnum þéttara en loft og því enn mikilvægara að fylgja 

streyminu í vatni til að takmarka viðnámið og vinnu í hreyfingu sem þarf að framkvæma. Vatn er 

nánast ósamþjappanlegt og eykst því þrýstingurinn með aukinni dýpt. Það hefur ekki mikil áhrif í 

sundlaugum en getur skipt miklu máli fyrir til dæmis djúpsjávarkafara. Vegna þéttleika vatns þá 

framkallast flotkraftur á móti þyngdaraflinu sem ýtir hlutnum upp (Brendan Burkett, 2010, bls. 

123–128). Í straumefni eins og vatni þá eru flotkraftar framlenging á hugtaki um vatnsþrýsting, 

flotkraftarnir minnka þyngdaraflið í vatninu og draga því úr álagi á þungaberandi vöðva, liði og 

bein (Biscarini og Cerulli, 2007; Brendan Burkett, 2010).  

Í æfingu eins og beygju og réttu hnés í vatni verka flotkraftarnir upp gegn þyngdaraflinu. 

Þeir aðstoða og auðvelda einn fasa hreyfingarinnar en verka sem mótstaða í hinum fasanum. Þetta 

er þó mikil einföldun þar sem það er mikil breyting á aðstoð eða mótstöðu eftir horni 

hreyfingarinnar hverju sinni (Brendan Burkett, 2010; Sherman o.fl., 2013). Rannsókn Pöyhönen 

(Tapani Pöyhönen, 2002) skoðaði viðnámið sem mælist í mismunandi fösum hreyfingarsviðsins í 

beygju og réttu á hné í vatni með hjálp EMG. Vatnsaflskraftarnir eru sífellt að breytast eftir horni 

útlims. Aðstoð flotkraftanna og lyftikraftanna minnkar dragið og því er erfitt að greina 
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nákvæmlega viðnámið allan hreyfiferilinn. Niðurstöður gefa til kynna að þegar skipt er um stefnu 

hreyfingar eftir fulla beygju eða réttu, þá mælist mesta viðnámið. Ástæðan er sú að vatnið fyrir 

aftan útliminn flæðir í gagnstæða átt við lok réttu eða beygju og framkallar aukið viðnám í byrjun 

næsta hreyfiferils (Tapani Pöyhönen, 2002).  

Eðlisþyngd. Annað sem þarf að hafa í huga er hugmyndin um eðlisþyngd (e. specific 

gravity) og áhrif hennar í vatni. Þéttleiki hluta er breytilegur og er deilt með þéttleika vatns sem er 

1000 kílógrömm á rúmmetra (
kg

m3
 ) (þó hefur hitastig vatns smávægileg áhrif á þéttleikann, hámarks 

þéttleikinn 1000 kg er í kringum fjórar gráður á Celsíus en minnkar í 996 kg í 30 gráðum sem er í 

kringum hitastig sundlauga). Eðlisþyngd lýtur sömu lögmálum og segir til um hversu mikið hlutur 

ryður sér rúm í vatni út frá þéttleika hans. Ef hlutur hefur hærri þéttleika en vatn þá sekkur hluturinn 

en ef minni þá flýtur hann í hlutfalli við þéttleikann. Líklega er ísjaki frægasta dæmið um þetta. Ís 

hefur 920 kílógrömm á hvern rúmmetra í þéttleika og því er reiknað 920/1000 sem er 0.92, sem 

útskýrir að 92% af ísjakanum er undir vatninu eða sjónum. Þéttleiki mannfólks er 1010 kílógrömm 

sem sýnir að fólk er 1% yfir þéttleika vatns og sekkur því . Þar sem það er þó aðeins um 1% munur 

þá eiga flotkraftarnir sem verka á móti þyngdinni stóran þátt í því að fólk helst nægilega mikið á 

floti til að það geti notað eigið vöðvaafl til þess að færa sig áfram með sundtökum (Anthony 

Blazevich, 2017; Brendan Burkett, 2010; Frank M. White, 2011; Tapani Pöyhönen, 2002).  

Hagnýting kraftanna 

Við hönnun á æfingaráætlun í vatni þarf að taka með í reikninginn þá krafta sem vinna með 

og gegn hreyfingunni. Athugun á beygju og réttu á hné í vatni sýnir að kraftarnir virka á þrjá vegu 

fyrir hreyfingu, sem viðnám (e. resistive forces), aðstoð (e. assistive forces) eða stuðningur (e. 

supported forces). Til að nýta sér viðnámskraftana við hönnun á æfingaráætlun þarf skilning á því 

hvenær í hreyfingunni flotkraftarnir verka á móti (Tapani Pöyhönen, 2002). Í stórum hreyfingum 

eykst dragkrafturinn en minnkar í smærri hreyfingum, lengri vogararmur framkallar meira viðnám 

og vinnu fyrir vöðvana. Í standandi beygju og réttu á hné þegar útlimur færist nær láréttri stöðu og 

enda hreyfiferilsins þá hjálpa flotkraftarnir og lyftikraftar við beygjuna en auka mótstöðuna í 

réttunni. Helstu leiðir til að bæta viðnám og auka vöðvavinnu eru með að auka hraðann, lengja 

vogararminn eða stækka yfirborðsflatarmálið (Tapani Pöyhönen, 2002).  
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Kraftana sem verka á hlut í straumefni má finna með reikniformúlu fyrir dragkraft út frá 

falli hraðans í gegnum straumefnið, þéttleika straumefnis ásamt flatarmáli og viðnámsstuðli 

hlutsins (Clarys, 1985; Robert McNeill Alexander og Geoffrey Goldspink, 1977, bls. 222–248).  

Reikniformúla fyrir dragkraft er: 

 𝐹𝑑 =
1

2
𝜌 ∗ Α ∗ 𝑣2 ∗ 𝐶𝑑  

Þar sem 𝜌 stendur fyrir þéttleika eða eðlismassa straumefnisins sem mældur er í kílóum á 

hvern rúmmetra ( 𝑘𝑔

𝑚3). Α er flatarmál hlutarins mælt í fermetrum (𝑚2), v er hraðinn mældur í 

metrum á sekúndu (𝑚

𝑠
). 𝐶𝑑  er viðnámsstuðull og tengist lögun, straumlínu og Reynolds tölu 

hlutarins (Clarys, 1985, bls. 11–24).  

Tilgangur rannsóknar 

Rannsókninni er ætlað að kanna hvort hraðinn eða flatarmál hlutarins hefur meiri áhrif með 

hliðsjón af formúlunni fyrir dragkraft. Til að magngreina áhrif breytnanna voru teknar EMG 

mælingar á þremur mismunandi hröðum með fjögur mismunandi viðnámsskilyrði fyrir beygju og 

réttu á hné í vatni. Rannsóknin ber einnig saman mældu EMG vöðvavirknina við spágildis gögn 

um álag frá róbóta og greinir hvort að þar finnist línulegt samband.  

Rannsóknarspurningarnar eru: 

1. Hefur hraði og yfirborðsflatarmál áhrif á vöðvavirknina og ef svo er hvor breytan hefur þá 

meiri áhrif innan dragkrafts formúlunar? 

2. Fylgja mælingarnar á vöðvavirkni álags spágildum róbótans? 
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Aðferð 

Í febrúar og mars 2020 voru framkvæmdar mælingar með EMG á vöðvavirkni í rectus 

femoris og biceps femoris við beygju og réttu í hné í vatni yfir 10 sekúndna kafla hjá fimm 

einstaklingum. Áhrifin sem yfirborðsflatarmál hlutar hefur á vöðvavirknina voru mæld með 

þremur viðnámsblöðkum af ólíkri stærð ásamt mælingu án blaðkna. Hvert viðnám var mælt á 

þremur mismunandi hröðum í inni lauginni í Laugardalslaug og eru því 12 mismunandi 

viðnámskilyrði.  

Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru þrjár konur og tveir karlmenn. Meðalaldur þátttakenda 

var 30,2 ± 4,1 ár, meðalhæð 168,5 ± 10,5 sm, meðalþyngd 79,3 ± 19,1 kg og meðaltals vogararmur 

39,76 ± 3,2 sm. Allir þátttakendur hafa bakgrunn í íþróttum, voru heilsuhraustir að eigin sögn og 

voru ekki að glíma við nein veikindi né meiðsli á tíma mælinga. Öllum þátttakendum var tilkynnt 

fyrirfram hvernig mælingarnar færu fram og voru því meðvitaðir um framkvæmdarferlið. Þau voru 

öll beðin um að hafa ekki stundað æfingar fyrir neðri útlimi sama dag og mælingar fóru fram svo 

það væri ekki fyrirfram þreyta í vöðvum sem gæti skekkt niðurstöðurnar. 

Mælitækin 

Til að mæla vöðvavirknina í vöðvunum við mismunandi aðstæður var notaður yfirborðs 

EMG mælibúnaður frá KinePro (Kine Measurement System, Hafnarfjordur, IS). Tvö rafskaut voru 

fest á líkamann og þráðlausi mælibúnaðurinn fest ofan á þau. Merkið frá mælibúnaðinum er lesið 

og unnið í gegnum sérstakt fjögurra rása EMG kerfi (Eminent 4-port hub, EM1036, Geleen, NL). 

EMG merkið fyrir vöðvavirknina var mælt á 1600 Hertza tíðni og niðurstöðurnar teknar upp í 

KinePro kerfinu. EMG mælibúnaðinum hefur verið umbreytt til að gera þau vatnsheld. Vatn getur 

þó haft áhrif á hvernig tækið les virknina og því var mælibúnaðurinn verndaður með plastfilmu og 

teipi (Opsite Flexifix film, Smith & Nephew, England; Steroplast sport tape, England) áður en 

vatnsmælingarnar voru framkvæmdar. Gopro myndavél tók myndir af staðsetningu rafskauta, 

framkvæmdaferlinu og myndband af framkvæmdinni í vatninu. Taktmælir (Sound Brenner 

metronome application) var notaður til að leiðbeina þátttakendum um hraðann og taktinn sem þau 

þurftu að fylgja við framkvæmd æfingarinnar.  
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Þrjár viðnámsblöðkur (AquaLogix ProMiTech San Diego, CA; AquaStrength Ltd. 

Warkworth, NZ) með mismunandi yfirborðsflatarmáli voru notaðar til að mæla áhrif þeirra á 

viðnám í vatni. Græna blaðkan er með minnsta yfirborðsflatarmálið og ætti því að gefa minnstu 

mótstöðuna, bleika blaðkan er með stærsta yfirborðsflatarmálið og ætti því að gefa mestu 

mótstöðuna og bláa blaðkan þar á milli. Þessar blöðkur má sjá á Mynd 7. Þar sést að það er 

smávægilegur munur á hönnun bleiku blöðkunar annars vegar og bláu og grænu blaðknana hins 

vegar. Blöðkurnar eru byggðar á þann veg að álagið er mest beint framan á þær. Því eru þær með 

meira vægi við réttu í hné heldur en beygju nema þeim sé snúið öfugt.  

 

Mynd 7: Þrjár viðnámsblöðkur með mismunandi yfirborðsflatarmáli (Magnús Kjartan Gíslason, e.d.). 

 

Sindri Ingvason hannaði og smíðaði róbóta fótalíkan fyrir bakkalár verkefni sitt í Tækni- og 

verkfræðideild í Háskólanum í Reykjavík. Fóta líkanið sem má sjá á Mynd 8 var hannað til að líkja 

eftir náttúrulegum hreyfiferlum hjá einstaklingum við beygju og réttu í hné. Til að mæla kraftinn 

og álagið sem verkar í gegnum hnéliðinn voru prófanir framkvæmdar með viðnámsblöðkunum 

þremur og án blöðku á 10, 20, 30, 40, og 50Hz hraða og krafturinn fundinn með hjálp dragkrafts 

formúlunar (Sindri Snær Ingvason, 2018). Róbóta armurinn er 55 sm langur en þátttakendur í 

þessari rannsókn voru mældir og var meðaltals vogararmur þeirra 39,76 sm sem byggt var á við 

útreikninga í Töflu 1. 
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Mynd 8: Líkan af róbótanum og tankinum sem var notaður til að líkja eftir réttu og beygju í hné með bláu 

viðnámsblöðkunni (Sindri Snær Ingvason, 2018). 

 

Staðsetningar rafskauta með Seniam 

Réttar staðsetningar á rafskautum fyrir mælingarnar voru fundnar með hjálp Seniam.org 

(Surface electromyography for non-invasive assessment of muscles web page, Enschede, NE). Þar 

eru leiðbeiningar um hvernig skuli festa rafskautin á mismunandi vöðva. Myndir 9 og 10 sýna með 

litlu x rétta staðsetningu rafskauta á rectus femoris og biceps femoris. Staðsetningin fer eftir 

upptökum og festu vöðvans sem á að mæla og eru bláir punktar sem merktir eru á myndunum 

notaðir sem viðmiðspunktar. Málband mældi rétta fjarlægð á milli upphafs- og endapunkts eftir 

leiðbeiningum Seniam (Hermens og Freriks, e.d.) og merkt x á svæðið sem rafskautið yrði staðsett. 

Til að hámarka rafboðs merkin voru þátttakendur beðnir um að raka á sér fæturna, borið á þá 

rafleiðni gel og rafskautin staðsett samsíða vöðvaþráðum. 
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Mynd 9: Staðsetning rafskauta á rectus femoris vöðva (Hermens og Freriks, e.d.). 

 

Mynd 10: Staðsetning rafskauta á biceps femoris vöðva (Hermens og Freriks, e.d.).  

 

Hámarksvöðvasamdráttarpróf (MVC) 

MVC próf fór fram fyrir hvern þátttakanda og fundið út ákveðið gildi fyrir hámarks 

jafnstöðu getu vöðvans. Allar aðrar mælingar í rannsókninni eru bornar saman við niðurstöður úr 

MVC prófinu til að finna hlutfallslega virkni hvers þátttakenda fyrir hvert viðnámskilyrði. Eftir að 

rafskautin og mælibúnaðurinn voru fest á vöðvana fóru fram viðmiðs mælingar til að finna út rétt 
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MVC. Þátttakendum var sýnt hvernig mælingin færi fram og tekin prufu umferð til að æfa 

þátttakendur í að nota hámarks vöðvakraft. MVC mælingin var framkvæmd tvisvar sinnum á 

ríkjandi fót með smá hvíld á milli og hærra gildið notað sem viðmiðs talan. Fyrir rectus femoris 

sátu þátttakendur í stól með hné og mjöðm í 90 gráðum með handklæði bundið við stólinn og ökkla 

viðkomandi eins og sést á Mynd 11a. Þátttakendur reyndu að ýta fætinum frá stólnum og þannig 

framkalla hámarks vöðvakraft. Sjá má á Mynd 11b að þegar MVC fyrir biceps femoris var mælt 

þá var þátttakandi látinn liggja á maganum með fótlegg í 90 gráðum við hnélið. Einn rannsakandi 

ýtti fótlegg þátttakenda niður frá líkamanum og reyndi þátttakandi að vinna gegn kraftinum og 

hindra að fótleggur færi niður.  

 

 

Mynd 11: Sýnir staðsetningu rafskauta og framkvæmdarferli MVC fyrir a) rectus femoris vöðva og b) biceps femoris 

vöðva (Bára Sigurbjörg Ólafsdóttir, 2015; Peter Konrad, 2006). 

 

Munnleg hvatning var notuð til að hvetja þátttakendur til að framkvæma MVC af 

hámarkskrafti. Hver framkvæmd tók að lágmarki 6 sekúndur og úr því var skoðaður um 4 sekúndna 

kafli af vöðvavirkni í miðjunni og tekið root mean square (RMS) gildi af vöðvavirkninni í hvorum 

vöðva fyrir sig. Þetta RMS gildi er notað sem viðmið, það er öll önnur gildi eru hlutfall af MVC 

mælingu hvers og eins þátttakanda. 

Mælibúnaður gerður vatnsheldur 

Þar sem MVC mælingarnar fóru fram á landi var næsta skref fyrir vatnsmælingarnar að 

gera rafskautin og mælibúnað vatnsþétt þar sem vatn getur ruglað merkið sem EMG tækið gefur 
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frá sér, þetta getur haft áhrif á niðurstöðurnar og því nauðsynlegur hluti af mælingunum. Eins og 

má sjá á Mynd 12a var fyrst sett vatnsheld plastfilma sem límist yfir mælibúnaðinn og nær loftnetið 

út fyrir filmuna til að betra samband næðist við KinePro búnaðinn. Passa þarf að ekki komi rifa í 

plastfilmuna eða hún krumpist óþarflega því þá er hætta á að vatn komist inn fyrir filmuna og trufli 

merkið. Eins og sést á Mynd 12b þá var einnig notað íþróttateip við jaðra plastfilmunar til að halda 

plastfilmunni á réttum stað og til að hindra enn frekar að vatn myndi leka inn.  

 

Mynd 12: Framkvæmdarferlið til að gera mælibúnaðinn vatnsheldann a) þétt plastfilma umlykur mælibúnaðinn b) 

Vatnsþétt íþróttateip yfir jaðra plastfilmunnar. 

 

Framkvæmd 

Mælingarnar fóru fram í innilaug Laugardalslaugarinnar, hitastigið inni var á bilinu 31-32 

gráður á celsíus og hitinn í lauginni um 27,5 – 28,5 gráður á celsíus. Eftir að rannsakendur höfðu 

mælt út rétta staðsetningu fyrir rafskaut, borið á rafleiðni gel, mælt MVC og gert mælibúnað 

vatnsþéttan var byrjað að mæla vöðvavirknina í vatni undir mismunandi skilyrðum. Mælingarnar 

voru framkvæmdar fyrir einn þátttakenda í einu og fóru fram í sömu röð. Byrjað var á mælingu 
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með enga blöðku á 40Hz, 60Hz og svo hámarks hraðanum sem þátttakandi gat framkvæmt. Sama 

ferli var fyrir viðnámsblöðkurnar, byrjað á grænu blöðkunni sem hefur minnsta 

yfirborðsflatarmálið, þá bláu blöðkunni og endað á bleiku blöðkunni sem hefur stærsta 

yfirborðsflatarmálið og ætti því að sýna mesta viðnámið. Blöðkurnar voru festar rétt fyrir ofan 

ökkla þátttakandans með frönskum rennilás eins og sjá má á Mynd 13.  

 

Mynd 13: Tilrauna uppsetning á mælibúnaði fyrir rectus femoris vöðva, með vatnsheldinni aðferð og blárri 

viðnámsblöðku. 
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EMG búnaðurinn les ekki merkið í vatni og þarf því að ákvarða nægan tíma fyrir 

þátttakendur að fara frá KinePro kerfinu, framkvæma æfinguna og snúa til baka innan 

tímarammans. Kerfið þarf að ná aftur sambandi við mælibúnaðinn og sækja gögnin að framkvæmd 

lokinni. Eftir nokkrar tilraunir rannsakenda var niðurstaðan að tímaramminn væri 30 sekúndur 

fyrir mælingarnar.  

Þátttakendur stóðu hjá KinePro kerfinu og þegar rannsakandi gaf merki um að tíminn væri 

kominn af stað þá drifu þau sig í laugina til að gera sig tilbúin að framkvæma æfinguna. Þeim var 

aftur gefið merki þegar þau máttu byrja æfinguna og framkvæmdu þau beygju og réttu í hné í 10 

sekúndur. Þegar þau framkvæmdu æfinguna undir föstu skilyrðunum, það er 40Hz og 60Hz var 

notaður taktmælir sem þau fylgdu til að halda réttum hraða en við hámarkshraða var ekki notast 

við taktmæli. Þar sem það tekur KinePro hugbúnaðinn ákveðinn tíma að sækja gögnin gögnin var 

ekki mældur ákveðinn hvíldartími á milli mælinga. Allir þátttakendur fengu hvíldina sem það tók 

að senda gögnin frá mælibúnaði í KinePro hugbúnaðinn og voru spurð reglulega meðan á 

mælingunni stóð hvort þau fyndu fyrir þreytu í vöðvum og þyrftu lengri hvíld. 

Úrvinnsla gagna 

Vöðvavirknin fyrir MVC var mæld með yfirborðs EMG mælibúnaði. KinePro 

hugbúnaðurinn tók á móti MVC mæligildum í fartölvu og það notað sem viðmið fyrir aðrar 

mælingar hjá hverjum þátttakanda. Eins og kom fram í kaflanum um MVC þá tók framkvæmdin 

af MVC 6 sekúndur en einungis var notaður 4 sekúndna miðjukafli til að finna RMS gildið þar 

sem byrjunin og endirinn af MVC voru ekki tekin með í útreikninginn fyrir RMS. Svipað ferli var 

gert fyrir framkvæmdina á æfingunni þar sem það tekur þátttakendur og taugakerfið stuttan tíma 

að aðlagast hreyfingunni. Því var ákveðið að niðurstöðurnar yrðu reiknaðar af vöðvavirkninni yfir 

8 sekúndna miðjukaflann, fyrsta sekúndan var tekin í burtu úr niðurstöðunni og einnig síðasta 

sekúndan þar sem farið var að hægjast á þátttakendum. Reiknuð voru RMS gildi fyrir hreyfinguna 

í heild sinni, burt séð frá því hvort um væri að ræða styttingar eða lengingar fasa vöðvasamdráttar. 

Því er stöðugt flæði yfir 8 sekúndna miðjukaflann og allir tindar og halar reiknaðir saman fyrir 

meðaltals gildið á hvorn vöðva. 

EMG merkið fyrir hvert tilvik í báðum vöðvunum var síðan mælt í KinePro hugbúnaðinum. 

Tíminn á milli toppa í EMG virkninni var reiknaður til að sjá hvort þátttakendur væru að halda 

réttum hraða og til að mæla meðalhraðann í þeim skilyrðum þar sem þátttakendur áttu að hreyfa 
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sig á hámarkshraða. Reiknuð voru út RMS gildin fyrir öll skilyrði mælinga og þau skráð niður sem 

meðaltöl (± Sf) í Excel ásamt RMS gildum fyrir MVC. Þá var hægt að reikna út í Excel hvert 

hlutfallið væri á milli MVC og RMS gilda í öllum skilyrðum mælinganna. Gögnin voru færð inn 

í SPSS þar sem frekari tölfræðileg greining átti sér stað. Í SPSS voru gerð súlurit sem skoðuðu 

áhrif hraðans og viðnámsblaðknanna á vöðvavirknina. Marktæktarpróf voru framkvæmd í SPSS 

með one-way ANOVA dreifigreiningu til að sjá hvort marktækur munur væri á vöðvavirkni eftir 

blöðkum og eftir hraða. Til þess að skoða hvort marktækur munur væri á milli blaðkna og hraða 

saman var keyrt two-way ANOVA próf. Marktækur munur var samþykktur ef P < 0.05 en annars 

voru gögnin dæmd ómarktæk. 

Fyrir útreikninga í dragkrafts formúlunni var notuð tafla úr bókinni Fluid Mechanics 

(Frank M. White, 2011; Sindri Snær Ingvason, 2018). Samkvæmt henni þá er eðlismassi 30 gráðu 

heits vatns á eins metra dýpi 996 ( 𝑘𝑔

𝑚3). Viðnámstuðullinn 1,18 var einnig fenginn úr Fluid 

Mechanics þar sem reiknað er með þunnri blöðku eins og Aqualogix framleiðir (Frank M. White, 

2011; Sindri Snær Ingvason, 2018). 
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Niðurstöður 

MVC  

EMG vöðvavirkni fyrir rectus femoris og biceps femoris var athuguð með MVC prófi áður 

en mælingar í vatni fóru fram. Þannig er hægt að bera saman mælingarnar í vatni við hámarks 

jafnstöðu styrk. Mikill munur var á milli þátttakenda og var virkni hvers vöðva skráð útfrá RMS 

gildi (µV) MVC prófsins. Þar sást í hné réttu að gildi þátttakenda fyrir rectus femoris mældist á 

bilinu 118,8-582,2 µV og var meðal gildið 271,3 ± 182,7 µV. Í beygju á hné voru gildin fyrir 

biceps femoris á bilinu 203,9-422,7 µV og var meðalgildið 283,6 ± 84,9 µV. Fyrir rectus femoris 

var næstum því fimmfaldur munur á lægsta og hæsta gildi en fyrir biceps femoris aðeins rúmlega 

tvöfaldur munur.  

Breytileiki í mælingum 

Breyting verður á vöðvavirkni á milli viðnámsskilyrða eins og sést á Mynd 14 en er þó 

mun greinilegri fyrir rectus femoris heldur en bicep femoris. Mikill breytileiki milli þátttakanda 

sést hins vegar í háu staðalfráviki fyrir öll viðnámsskilyrðin. Ef litið væri á breytileikann 

sérstaklega sæist sem dæmi mikill munur á vöðvavirkni milli þátttakenda 2 og 3 í tilvikinu 40Hz 

með enga blöðku á, þar munar um 33.7% í biceps femoris og 80.1% í rectus femoris. Til þess að 

finna hvar munar mestu á milli einstaklinga þyrfti að skoða tilvikið með enga blöðku á hámarks 

hraða. Þar er þátttakandi 2 með 108% meiri virkni í rectus femoris heldur en þátttakandi 5. Að 

lokum má sjá á Mynd 14 að hlutfallslega meiri virkni er í biceps femoris en rectus femoris. Ef litið 

væri á þetta hlutfall milli þátttakenda er það aðeins þátttakandi 2 sem er með meiri virkni í rectus 

femoris. 
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Mynd 14: Meðalvöðvavirkni sem prósenta af MVC í öllum viðnámsskilyrðum. Skýring. Eb= Engin blaðka, Gb= 

græn blaðka, Bb= blá blaðka, Blb= bleik blaðka, Bf= biceps femoris, Rf= rectus femoris 

  

Meðalhraðinn er nokkuð jafn á milli viðnámsblaðkna en er talsvert meiri þegar engin 

blaðka er notuð eins og sjá má á Mynd 15. Þetta þýðir að hraðinn er að aukast mismikið á milli 

60Hz tilvika og hámarkshraða. Fyrir tilvikið með enga blöðku eykst hraðinn um 31.5Hz að 

meðaltali á milli 60Hz hraða og hámarkshraða. Þetta er um það bil 50% meiri hraðaaukning heldur 

en á milli 40Hz hraða og 60Hz hraða. Í tilvikum þar sem notuð er viðnámsblaðka er meðal 

hámarkshraðinn að aukast minna heldur en á milli 40Hz hraða og 60Hz hraða. Meðalhraðinn eykst 

svo minnst í tilviki bláu blöðkunnar en þar eykst hraðinn um 13.4Hz á milli 60Hz hraðans og 

hámarkshraða. 
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Mynd 15: Sambandið á milli meðal hámarkshraða(Hz) og viðnámsblaðkna 

 

Vöðvavirkni eftir hraða og blöðku 

Til þess að skoða hvort yfirborðsflatarmál eða hraði hefur meiri áhrif á vöðvavirkni í 

beygju og réttu á hné eru breyturnar aðskildar og áhrifin greind. Á Mynd 16a er skoðað hvernig 

yfirborðsflatarmálið eða viðnámsblöðkurnar hafa áhrif á virkni biceps femoris í hreyfingunni og á 

Mynd 16b er skoðað hvernig það hefur áhrif á rectus femoris. Báðar myndirnar sýna litla breytingu 

á vöðvavirkni eftir því hvaða blaðka er notuð. Fyrir biceps femoris þar sem virknin eykst línulega 

milli blaðkna er mestan mun að finna í virkni á milli þess að nota enga blöðku og bleika blöðku, 

en þar eykst virknin um 5,4% á milli þeirra. Í rectus femoris er munurinn óreglulegri og ólíkt biceps 

femoris er minnsta virknin hjá bleiku blöðkunni. Stærsti munur á virkni í rectus femoris er á milli 

bleiku blöðkunnar og bláu þar sem 10,7% meiri virkni er við notkun bláu blöðkunnar. Með one-

way ANOVA dreifigreiningu sést að ekki er marktækur munur á vöðvavirkni p> 0,05 á milli 

viðnámsblaðka bæði í beygju og réttu á hné. 
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Mynd 16: a) Vöðvavirkni sem prósenta af MVC í biceps femoris eftir viðnámsblöðku. b) Vöðvavirkni sem 

prósenta af MVC í rectus femoris eftir viðnámsblöðku 

 

 

Ef vöðvavirknin er skoðuð út frá hraða í beygju og réttu á hné er sagan önnur. Það sést 

bæði á Mynd 17a og Mynd 17b að línuleg aukning er á vöðvavirkni eftir hraða. Aukning er minni 

í biceps femoris en þar eykst hún um 8,7% á milli 40Hz hraða og hámarks hraða sem er að meðaltali 

79,6 ± 8,1Hz. Breyting á vöðvavirkni er enn greinilegri í rectus femoris en þar er meðal prósenta 

af MVC í 40Hz aðeins 69% en fer upp í 90% í hámarks hraða, sem er aukning um 30,4%. Í one-

way ANOVA dreifigreiningu sést hins vegar í báðum hreyfingum að marktækan mun p>0.05 er 

ekki að finna.  
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Mynd 17: a) Vöðvavirkni sem prósenta af MVC í biceps femoris eftir hraða. b) Vöðvavirkni sem prósenta af MVC í 

rectus femoris eftir hraða. 

 

Til þess að sjá hvort marktækan mun sé að finna á vöðvavirkni eftir bæði hraða og 

viðnámsblöðku var keyrt   dreifigreining. Eins og í fyrri marktæktarprófum var ekki að finna 

marktækan mun p>0.05 á milli tilvika þar. Þrátt fyrir að ekki væri marktækur munur á milli tilvika 

var markverður munur á milli sumra tilvika. Mestan mun var að finna á engri blöðku á 40Hz hraða 

og blárri blöðku á hámarkshraða í réttu á hné, þar var aukning um 44.5% á milli tilvika. Í biceps 

femoris var mesti munur á milli engrar blöðku á 40Hz hraða og bleikrar blöðku á hámarkshraða, 

aukningin var þar 14.9% á milli tilvika. 
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Umræður 

Straumfræðilegu breyturnar sem verka á líkamann í vatnsþjálfun spila misstór hlutverk og 

þarf að aðskilja þær og rannsaka áhrif þeirra í stjórnuðum aðstæðum. Spurningarnar sem rannsókn 

þessi var ætlað að svara voru hvort hraði og yfirborðsflatarmál hafi áhrif á vöðvavirkni við beygju 

og réttu hnés í vatni og ef svo er hvor breytan hefur þá meiri áhrif með hliðsjón af formúlunni fyrir 

dragkraft. Einnig var leitað svara við því hvort mælingarnar á vöðvavirkni fylgdu spágildum róbóta 

armsins. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að báðar breyturnar hafa áhrif þó að ekki sé marktækur 

munur á milli þeirra. Hraðinn virðist framkalla markvert meiri vöðvavirkni eins og við mátti búast, 

aukinn hraði eykur viðnám í öðru veldi en yfirborðsflatarmálið aðeins í fyrsta veldi. Samanburður 

á milli niðurstaða og gögn róbóta sýnir að ekki er línulegt samband milli kraftmyndunar og 

vöðvavirkni, sem er í samræmi við rannsókn Pöyhönen (Tapani Pöyhönen, 2002).  

Dragkraftsformúla 

Þar sem ekki var marktækur munur á milli niðurstaðna er ekki hægt að segja með vissu 

hvor breyta dragkrafts jöfnunar hafi meiri áhrif á vöðvavirknina, en niðurstöður sýna hins vegar 

markverðan mun á milli viðnámsskilyrða. Vöðvavirkni eykst þó nokkuð með auknum hraða eins 

og sést á Mynd 17. Virknin eykst þó mest í rectus femoris með auknum hraða. Líkleg skýring á 

því er að viðnámsblöðkunum er komið þannig fyrir að þær myndi meiri mótstöðu við réttu á hné. 

Þrátt fyrir að viðnámsblöðkunum sé komið þannig fyrir er samt vöðvavirknin hærri í biceps 

femoris sem prósenta af MVC. Það að vöðvavirknin sé hlutfallslega hærri í biceps femoris er einnig 

áhugavert þegar hlutverk vöðvanna er skoðað. Í standandi stöðu þarf biceps femoris að vinna í að 

rétta úr mjöðminni og getur því ekki sinnt beygju á hné nægilega vel, á meðan rectus femoris getur 

einbeitt sér að því að rétta úr hné.  

 Þegar litið er á annað atriði dragkraftsjöfnunar sem er yfirborðsflatarmál hlutar virðist það 

ekki hafa jafn mikil áhrif á vöðvavirknina og hraðinn. Hraðanum er hægt að stjórna að vild og var 

mikill breytileiki á milli hraða skilyrða. Erfiðara er að stjórna yfirborðsflatarmáli hlutar. Á Mynd 

16 sést að það er lítil breyting á virkni með eða án blaðkna. Ástæða þess er að stærð og lögun 

viðnámsblaðknanna eru takmarkandi og því mun minni breytileiki á milli þeirra skilyrða. 
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Samband vöðvavirkni og vöðvakrafta 

Kraftmyndun æfinga í vatni var ekki mæld í þessu verkefni en til þess að skoða samband 

vöðvavirkni og vöðvakrafta er hægt að bera saman niðurstöður vöðvavirkninnar við gögnin úr 

innri skýrslu aqualogix. Þar voru sambærileg viðnámsskilyrði athuguð með róbóta armi og reiknað 

álagið í gegnum hnélið. Róbóta armurinn komst hinsvegar aðeins mest á 50 Hz hraða og var 

vogararmurinn 55 sm. Vogararmur róbótans er því um 15 sm lengri en meðal vogararmur leggs 

þátttakenda. Til að hægt sé að bera þetta saman þurfti því að framreikna gögn róbóta til að spá um 

álag við meiri hraða og styttri vogararm. Þessi gögn eru reiknuð með ákveðnum reiknistuðli frá 

skýrslu aqualogix og eru því spágildin í Töflu 1 tekin þaðan. Reiknistuðullinn var fundin með því 

að besta gefin gögn og getur því verið mikil reikniskekkja fyrir þau sem þarf að taka tillit til, þar 

sem álagið á hné er ekkert endilega sambærilegt á milli spágilda og raunaðstæðna. 

Ef niðurstöður á vöðvavirkni og gildum róbóta eru borin saman við 40Hz hraða var munur 

á virkni milli engrar blöðku og bláu blöðkunnar í réttu á hné 4,6% en í gildum frá róbóta var 6,7 

sinnum meira álag í gegnum hné hjá bláu blöðkunni. Þegar beygja og rétta var framkvæmd á 

hámarkshraða þátttakanda var hraðinn mismunandi eftir því hvert yfirborðsflatarmálið var og þar 

af leiðandi þurfti að reikna mismunandi álag í gegnum hnélið. Meðalhámarkshraði með bláu 

blöðkunni var 73,4 Hz en 91,5 Hz án blöðku. Samkvæmt spágildum róbóta er um að ræða 3,1 

sinnum meira álag með bláu blöðkunni þegar skoðaður er hámarkshraði. Munurinn á vöðvavirkni 

milli hámarkshraða án blöðku og með bláu blöðkunni mældist þó einungis 8,6% og því er 

munurinn á milli viðnámsskilyrða margfalt meiri þegar litið er til álags í gegnum hnéliðinn heldur 

en vöðvavirknina.  

Hlutfallsleg virkni þátttakenda 

Hlutfallsleg virkni fyrir öll viðnámsskilyrði eru byggð á niðurstöðum MVC prófa fyrir 

hvern þátttakenda. Ef við skoðum skilyrðin án blaðkna við 40Hz sem er minnsta viðnámið og því 

auðvelt í framkvæmd er einkennilegt hve mikill munur mældist á milli þátttakenda. Hæsta 

vöðvavirknin undir því skilyrði fyrir biceps femoris er 129,2% virkni af MVC á meðan lægsta 

gildið var 46,8% af MVC. Svipaðar niðurstöður sjást þegar litið er á rectus femoris en þar mældist 

hæsta virknin undir sömu skilyrðum 120,6% en lægsta 40,5 % af MVC. Ástæðan gæti verið að 

munur á ytra fitulagi einstaklinga hefur áhrif á EMG merkið, því meira sem fitulagið er því meiri 

merkjablöndun frá öðrum vöðvum sem truflar EMG merkið (Kuiken o.fl., 2003). Því gæti 



43 

 

einstaklingsbundinn munur á fitulagi á milli vöðvans og rafskauts haft áhrif á EMG merkið og sýnt 

skekkta mynd á milli þátttakenda. 

Vöðvabygging þátttakanda gæti einnig haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Hlutfallið 

milli vöðvaþráða af týpu I og týpu II er mjög breytilegt á milli einstaklinga (Kenney o.fl., 2015) 

og eru einstaklingar því misfærir að framkvæma ákveðnar æfingar. Einstaklingur með hátt hlutfall 

af vöðvaþráðum af týpu II er betri að framkvæma hraðar hreyfingar en einstaklingur með hátt 

hlutfall af týpu I vöðvaþráðum. Þar sem hlutfallið getur verið nokkuð breytilegt gæti það útskýrt 

muninn á vöðvavirkni í beygju og réttu á hné milli þátttakanda (Kenney o.fl., 2015; Tassinary o.fl., 

2007).  

Covid-19 

Eins og fyrir samfélagið í heild þá hafði Covid-19 áhrif á þessa rannsókn. 

Rannsóknaráætlunin byggðist á að framkvæma mælingar á tíu einstaklingum en vegna lokana á 

sundlaugum landsins þá náðist einungis að klára mælingar fyrir fimm þátttakendur og kláruðust 

mælingar á tveimur þátttakendum hálftíma fyrir lokun sundlauga og setningu samkomubanns. 

Lokanirnar gerðu það að verkum að allt kapp var lagt á að klára mælingarnar og ekki gafst tími til 

að lagfæra lítil vandamál sem komu upp við mælingarnar. Stærsta breytingin var að upphafleg 

rannsóknaráætlun stefndi á að framkvæma mælingar í vatni og nýta svo gögn frá róbóta til að 

magngreina álagið í vatni. Álaginu yrði síðan umbreytt yfir í ákveðna þyngd fyrir beygju og réttu 

á hné í æfingartæki sem yrði framkvæmd í líkamsræktarstöð. Í framhaldinu yrði gerður 

samanburður á vöðvavirkninni milli æfinga í laug og sambærilegra æfinga í líkamsræktarstöð. 

Framangreint er í samræmi við þau tvö skilyrði sem Harrisons (Harrison, 1980) kallaði grundvöll 

styrktaræfinga í laug, það er að nauðsynlegt væri að vita þyngdina sem hleður vöðvann í 

vatnsþjálfuninni og að tengja æfinguna við samsvarandi æfingu á landi. Einungis var búið að 

framkvæma mælingarnar í vatni þegar líkamsræktarstöðvum var lokað og því tókst ekki að 

framkvæma mælingar á landi. Í kjölfar lokanna var ákveðið að nota eingöngu gögnin úr 

vatnsmælingunum og bera saman vöðvavirknina í beygju og réttu á hné í vatni eftir hraða og 

yfirborðsflatarmáli.  

Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 

Þrátt fyrir erfiðleika við framkvæmd rannsóknar vegna Covid-19 er hægt að benda á nokkra 

styrkleika í rannsókninni. Í fyrsta lagi geta EMG mælingar í vatni við bestu aðstæður oft reynst 
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erfiðar og er því léttir að gögnin sem tókst að afla í þessari rannsókn teljast nothæf. Gögnin gáfu 

betri sýn á áhrif yfirborðsflatarmáls þar sem notast var við mismunandi tegundir af 

viðnámsblöðkum en ekki bara eina blöðku til að breyta yfirborðsflatarmálinu. Stöðugt aðgengi að 

mælibúnaði gerði rannsakendum kleift að ná að klára nokkrar mælingar áður en sundlaugum var 

lokað. Að lokum var gagnlegt að hafa aðgang að innri skýrslu aqualogix til að bera saman við 

niðurstöður vöðvavirkninnar. 

  Að undanskildum erfiðleikum af völdum Covid-19 er hægt að benda á fleiri takmarkanir 

rannsóknarinnar. Í undirkaflanum Úrvinnsla gagna var bent á að RMS gildi í vatnsmælingum fyrir 

hvorn vöðva voru reiknuð fyrir allan miðjukafla mælingar. Þetta er á skjön við hefðbundna 

reikniaðferð fyrir RMS í hreyfingum sem er skipt í styttandi og lengjandi hluta. Í þeirri aðferð er 

aðeins reiknað RMS fyrir styttandi vöðva á þeim tíma sem hann er að sinna því hlutverki og 

meðaltal RMS gildanna reiknað. Sama er svo gert fyrir lengjandi vöðva. Annað atriði sem gæti 

haft áhrif á niðurstöður er að ekki er samræmi milli líkamsstöðu í MVC prófum og stöðu í 

vatnsmælingum, en í undirkaflanum Beygja og rétta á hné er talað um hvernig staða mjaðmar hefur 

áhrif á beygju- og réttuvöðva hnés. Að lokum voru rannsakendur ekki með aðgang að kraftmæli 

sem hefði verið hægt að nota til að skoða sambandið á milli vöðvavirkni og vöðvakrafta. Því þurfti 

að nota spágildi úr innri skýrslu aqualogix til skoða þetta samband. 

Frekari rannsóknir 

Niðurstöður á Mynd 14 sýna þó nokkurn mun á vöðvavirkni þátttakenda fyrir biceps 

femoris og rectus femoris við beygju og réttu á hné í vatni. Vöðvaójafnvægi getur skapað 

meiðslahættu, til dæmis ef rectus femoris er merkvert sterkari en biceps femoris þá eykur það hættu 

á krossbandaslitum (Kim og Hong, 2011; Konz, 2015). Það væri áhugavert framhaldsverkefni að 

mæla með EMG hvort vöðvarnir séu að framkvæma vinnuna eins og þeir eru hannaðir. 
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Lokaorð 

Til að magngreina áhrifin sem hraði og flatarmál hlutar hefur á vöðvavirknina þá þurfti 

góðan skilning á straumfræði, lífaflfræði og EMG. Ítarleg upplýsingaröflun var því stór hluti af 

þessu rannsóknarverkefni. Reynt hefur verið að útskýra stærstu áhrifavaldana fyrir hvora breytu 

fyrir sig og í framhaldinu lýsa hvernig þær hafa áhrif á álagið sem verkar í gegnum hnéliðinn. 

Niðurstöðurnar benda til að breyturnar fyrir hraða og yfirborðsflatarmál hlutar hafi áhrif á 

viðnámið, þó hraðinn spili stærra hlutverk. Þar sem lítill breytileiki var á vöðvavirkni fyrir 

mismunandi viðnámsblöðkur þá er hægt að færa rök fyrir því að nóg sé að æfa með einni 

viðnámsblöðku og nota hraðann til að stjórna erfiðleikastiginu. Æfingabúnaður fyrir vatn er því 

fjölhæft æfingatæki, einstaklingurinn á auðveldara með að stjórna átaki og álagi því ef hraðinn 

tvöfaldast þá fjórfaldast viðnámið. Þannig getur sami búnaður bætt getu eldri borgara jafnt sem 

atvinnu íþróttamanna ásamt því að vera góður kostur fyrir almenna endurhæfingu.  
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