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Útdráttur 
Markmið: Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort að breyting verður á hreyfiferlum 
og rafvirkni vöðva við þreytu, í hreyfingunni að setjast niður og standa upp.  

Aðferðir: Einn þáttakandi var mældur í rannsókninni, 25 ára gömul kona. Við rannsóknina 
var notaður kollur sem var það lágur að þegar þátttakandi sat voru hnén í u.þ.b. 90°. 
Þátttakandi var berfættur meðan á æfingunni stóð og var með auka þyngd á öxlum til að 
flýta fyrir áhrifum þreytu. Þátttakandi stóð og settist, nánast til skiptis með um 3 s fresti og 
stóð æfingin yfir í 13 mín og 12 s. Notaðar voru Oqus myndavélar frá Qualysis til að taka 
upp hreyfingu þátttakandans í 10 s á mínútu fresti á meðan á æfingunni stóð. 
Hugbúnaðurinn var einnig frá Qualysis, Qualisys Track Manager. Þátttakandinn stóð á 
kraftplötum frá AMTI sem mældu kraftinn frá fótunum í hreyfingunni. 
Yfirborðsvöðvarafrit (sEMG) frá KinePro var fest á þátttakanda og mæld var rafvirkni 
þriggja vöðva, beina lærvöðva (m. rectus femoris), hliðlæga víðfaðmavöðva (m. vastus 
lateralis), miðlæga víðfaðmavöðva (m. vastus medialis) vinstri og hægri fótar. Upptaka 
gagna var samhæfð á milli Kine og Qualisys tækjanna. Fyrstu tvær og seinustu tvær 
mælingarnar frá Qualysis myndavélunum og yfirborðsvöðvarafritinu voru notaðar til 
frekari úrvinnslu. Meðaltal tveggja fyrstu mælinganna var litið á sem óþreytt ástand og 
meðaltal tveggja seinustu mælinganna var litið á sem þreytt ástand. 

Niðurstöður: Í öllum hornamælingunum sjást meiri frávik frá meðaltali við þreytt ástand. 
Lítill munur er á mælingum krafta við óþreytt og þreytt ástand. Mestu breytingar á 
vöðvarafriti var að heildarorka jókst fyrir alla vöðvana sem mældir voru. Lítil breyting 
varð á meðalorkutíðni vöðvanna en hún jókst þó aðeins fyrir flesta vöðvana.  

Ályktun: Frávik frá meðaltali fyrir hornamælingarnar aukast við þreytu sem bendir til 
minni stjórnunar þátttakandans á hreyfingunni. Heildarorka vöðvanna sem skráð var frá 
jókst, sem gæti stafað af því að vöðvarnir voru farnir að þreytast og þurfi því meiri 
rafvirkni til að mynda sama kraftinn. Meðalorkutíðni vöðvarafrits (EMG) bendir þó til að 
ekki hafi verið komin þreyta í þá vöðva sem mældir voru. Líkleg skýring er því að 
vöðvarnir sem liggja dýpra hafi verið farnir að þreytast og það skilað sér í auknu álagi á 
vöðvana sem mældir voru. 



 

Abstract 
Purpose: The purpose of this study was to elucidate the effects of fatigue on 
biomechanical factors and electromyography (EMG) during the sit-to-stand movement. 

Methods: This was a case study with one participant, a 25 year old woman. A low stool 
was used in this study. When the participant sat on the stool his legs were in about 90° 
position. The participant was barefooted during the research. He had extra weight on his 
shoulders to accelerate fatigue. The participant stood up and sat down by just touching the 
stool lightly with approximately 3 s between each repetition.  The exercise lasted for 13 
min and 12 s. Oqus cameras from Qualisys were used to record the movement for 10 s 
every minute during the exercise. The software was also from Qualysis, Qualisys Track 
Manager. The participant stood on AMTI force plates, which measured the power during 
the movement. Surface electromyography (sEMG) from KinePro was used to measure 
activity of three muscles, m. rectus femoris, m. vastuslateralis and m. vastusmedialison 
both left and right leg. The recording of the data was coordinated between the Kine and 
Qualisysequipments. The average of the first two measurements was used to indicate 
rested condition and the average of the last two measurements was used to indicate 
fatigued condition. 

Results: For the joint angle measurements, more variations from average values is seen in 
all variables for fatigued condition. Only small differences are seen for the force 
measurements. For EMG, the most significant changes were increases in the total energy 
of the signal for all the muscles. For most of the muscles there were small increases in 
mean frequency. 

Conclusion: More variations from average for the joint angle variables with fatigue, 
indicate impaired control of the movement. The total energy of the EMG increased which 
could be due to fatigue in the muscles and therefore they require more electronic signals to 
produce same force. However, the mean frequency indicates no fatigue in the measured 
muscles.  Possible explanation is that the muscles in deeper layers of the thigh were getting 
tired which increased the workload on the muscles that were recorded. 
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1 Inngangur 
Þreyta er skilgreind sem minnkuð samdráttargeta vöðva, sem er endurheimt með hvíld. 
Vöðvaþreyta er oft háð getu vöðvanna fyrir loftháða ferla. Hægir vöðvaþræðir hafa við 
eðlilegar aðstæður meira þol gegn þreytu en hraðir vöðvaþræðir (Westerblad o.fl., 2010). 
Þetta stafar af því að hægar vöðvafrumur starfa með loftháðum efnaskiptum en hraðar 
vöðvafrumur starfa nær eingöngu með loftfirrðum efnaskiptum. Vöðvaþreyta er ekki 
skilgreind sem það ástand að vöðvinn sé uppgefinn og geti ekki framkvæmt meiri vinnu. 
Vöðvaþreyta er frekar skilgreind sem minnkun á hámarksafli eða hámarkskrafti sem 
vöðvinn geti skilað og að þreyta byrjar að myndast fljótlega eftir að líkamleg áreynsla 
hefst. Hvers vegna þreytumst við? Mjög einfaldað svar er að einn eða fleiri 
lífeðlisfræðilegir ferlar, sem virkja samdráttar próteinin í vöðvanum, til að mynda kraft, 
skerðist. En nákvæmara svar felur í sér að einnig þarf að taka tillit til hvaða verkefni var 
verið að framkvæma (Enoka og Duchateau, 2008). Þreyta er samt sem áður flókið fyrirbæri 
og samspil margra þátta. Þreytu er oft skipt í tvo flokka: miðlæg og útlæg þreyta. Miðlæg 
þreyta á sér stað innan miðtaugakerfisins en útlæg þreyta á sér stað einhversstaðar á milli 
hreyfitaugamóta og samdráttareininga vöðvans, sem sagt í vöðvanum sjálfum. Hvort og þá 
hversu mikil áhrif þreyta í miðtaugakerfinu hefur á vöðvavinnu einstaklinga er umdeilt. 
Einnig er margt órannsakað í tengslum við þreytu og samspil miðlægrar og útlægrar þreytu 
(Hargreaves, 2008). Flestar rannsóknir benda hins vegar til þess að þreyta verði til í 
vöðvanum sjálfum. 

1.1 Að standa upp 
Það er misjafnt hversu lengi hver vöðvi er virkur þegar staðið er upp úr sitjandi stöðu og 
fer eftir því hvernig líkamanum er beitt. Í rannsókn Golhart o.fl. (1999) voru sex 
líkamstöður prófaðar. Fyrstu líkamsstöðu réði þátttakandinn nánast sjálfur nema hann mátti 
ekki hreyfa fæturna úr upphafsstöðu. Að öðru leyti mátti þátttakandi ráða stöðunni sjálfur 
og átti hann að vera í sem þægilegastri stöðu. Önnur staða fólst í því að vera með fætur 
teygðar fram fyrir framan hnén og standa þannig upp. Í þriðju stöðu, stóð þátttakandi upp 
með því að færa hnén fyrst fram en forðast að halla líkamanum fram. Í fjórðu stöðu átti 
þátttakandi að halla líkamanum vel fram í átt að hnjám áður en staðið var upp. Fimmta 
staða var eins og staða eitt fyrir utan það að aðstoðarmaður studdi um höfuð þátttakanda 
þegar hann stóð upp. Í sjöttu stöðu átti þátttakandi að vera alveg beinn í baki og standa upp 
í þeirri líkamsstöðu. Út frá þessu var svo áætlað hvaða vöðvar væru stöðuvöðvar og hvaða 
vöðvar sæju um hreyfinguna sjálfa. Fremri sköflungsvöðvi (tibialis anterior), sólavöðvi 
(soleus), kviðvöðvar (abdominal), höfuðvendivöðvi (sternocleidomastoid), og sjalvöðvi 
(trapezius) eru þeir vöðvar sem taldir eru vera stöðuvöðvar. Þeir vöðvar sem taldir eru 
skipta mestu máli í hreyfingunni að standa upp úr sitjandi stöðu eru: lendarhryggssvöðvar 
(lumbar paraspinal), framanlærisvöðvar (quadriceps) og aftanlærisvöðvar (hamstring). 
Þessir vöðvar starfa saman og sjá um að koma líkamanum í upprétta líkamsstöðu. 
Lendarhryggsvöðvar, aftan- og framanlærisvöðvar virkjuðust alltaf í þessari röð sem þeir 
voru taldir upp, í öllum stöðunum sem Golhart ofl. (1999) lögðu fyrir þátttakendur. Þeir 
áætla að virkni þessara vöðva sé stjórnað frá miðtaugakerfinu, vegna þess að þeir 
virkjuðust alltaf í sömu röð, sama í hvaða líkamsstellingu þátttakendur framkvæmdu 
æfinguna. Því miður rannsökuðu þeir ekki hvernig vöðvavirknin er við að setjast úr 
standandi stöðu. 



2 

1.2 Vöðvarafrit (EMG) 
Vöðvarafrit (Electromyography, EMG) er tæki sem notað er til að mæla rafvirkni vöðva 
(De Luca, 2006). Rafboðin sem tækið nemur eru boð sem endurspegla virkni hreyfitauga 
og vöðva í samdrætti. Merkið sem vöðvarafritið nemur endurspeglar þannig jónaflæði í 
gegnum frumhimnu vöðvafrumanna. Með vöðvarafriti er hægt að fá m.a. upplýsingar um 
hvenær vöðvinn byrjar að vinna og hversu lengi hann er virkur. Yfirborðsvöðvarafrit er 
mikið notað til að kanna virkni vöðva og þreytu í vöðvum (So o.fl., 2009). Hvert rafskaut 
er límt á húð yfir vöðvann sem á að mæla. Sá galli sem fylgir yfirborðsvöðvarafriti er að 
boð frá öðrum vöðvum sem eru í kring um þann sem á að mæla geta truflað mælinguna 
(De Luca, 2006). 

1.3 Hnébeygjur 
Haraldur o.fl (2009) rannsökuðu áhrif þreytu á vöðvavirkni og liðferla í hnébeygju hjá 
þremur mismunandi hópum karla. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að frávikum frá 
eðlilegum liðferlum fjölgaði við þreytu fyrir alla þrjá hópana sem þeir rannsökuðu. Við 
þreytu fóru þátttakendur dýpra inn í hnébeygjuna sem bendir til minnkaðrar stjórnunar á 
hreyfingunni. Einnig hægði á þátttakendum á uppleið úr hnébeygjunni og bendir það til 
þess að vöðvarnir hafi þurft lengri tíma til að vinna sömu vinnu þegar þeir voru þreyttir.  

Zeller o.fl. (2003) gerðu rannsókn á 9 konum og 9 körlum þar sem þau skoðuðu hreyfiferla 
hnébeygju sem framkvæmd var á öðrum fæti. Þátttakendur áttu að fara eins langt niður og 
þeir komust og endurtaka æfinguna 5 sinnum. Einnig voru gerðar mælingar með 
vöðvarafriti (EMG). Sett var fram sú tilgáta að enginn munur væri á mjaðmarstjórnun hjá 
konum og körlum í hreyfingunni. Það kom hins vegar í ljós að töluverður munur var á 
konum og körlum í sex líkamsstöðum í hreyfingunni, bæði hreyfifræðilega og samkvæmt 
niðurstöðum EMG. Helsti munurinn lág í beygingu mjaðma, snúningi mjaðma, aðfærslu 
mjaðma, kiðfótarstöðu, aftursveigju ökkla og ranghverfingu ökkla. Hvað varðar 
vöðvarafrits mælingarnar, mældist meiri virkni í vöðvum kvenna en karla. Þegar hver 
vöðvi var greindur kom í ljós að tölfræðilega marktækur munur var á mælingum beina 
lærvöðva karla og kvenna. Það bendir til þess að konur hafi minni stjórn yfir vöðvum á 
mjaðmarsvæði og reyni því meira á fjórhöfða til að stjórna hnénu. 

1.4 Áreiðanleiki vöðvarafrits (EMG) 
Ochia og Cavanagh (2007) sýndu fram á að áreiðanleiki EMG mælinga er góður. Tíu ungir 
þátttakendur voru fengnir til að vera með yfirborðsvöðvarafrit á sér í tólf tíma yfir daginn. 
Yfirborðs vöðvarafritum var komið fyrir á vöðvunum: tvíhöfðavöðvi upphandleggs (m. 
biceps brachii), miðlægur víðfaðmavöðvi (m. vastus medialis) og kálfavöðvi (m. 
gastrocenmius). Þátttakendur framkvæmdu svo æfingu á 30% afköstum á tveggja tíma 
fresti út daginn. Samræmi þessara mælinga var gott og því er vöðvarafrit talin vera góður 
kostur fyrir frekari rannsóknir. Mathur og félagar (2005) rannsökuðu einnig áreiðanleika 
vöðvarafrits. Mælingar voru gerðar á þremur vöðvum; beina lærvöðva (m. rectus femoris), 
hliðlægum víðfaðmavöðva (m. vastus lateralis) og miðlægum víðfaðmavöðva (m. vastus 
medialis), í stöðugum samdrætti við 80% og síðan 20% af hámarksvöðvagetu. Niðurstöður 
þeirra voru, að fyrir alla vöðvana þrjá hefði náðst góður áreiðanleiki mælinga, þó betri fyrir 
vöðva sem unnu á 20% hámarks vöðvaafli. Áreiðanlegustu niðurstöðurnar náðust fyrir 
beina lærvöðva borinn saman við hina vöðvana. Kollmizer o.fl. (1999) rannsökuðu 
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áreiðanleika vöðvarafrits. Þeir  mældu beina lærvöðva, miðlæga víðfaðmavöðva og 
hliðlæga víðfaðmavöðva. Þeir náðu einungis áreiðanlegum mælingum fyrir beina 
lærvöðva. 

1.5 Vöðvarafrits rannsóknir 
So o.fl. (2002) gerðu rannsókn þar sem vöðvarafritsmælingar voru gerðar á heilbrigðum 
einstaklingum við framkvæmd hnébeygju og olnbogabeygju. Rannsóknin var gerð á mikið 
þjálfuðu íþróttafólki sem hafði hlotið sérstaka þjálfun til að reyna að minnka áhrif 
vöðvaþreytu. Átján þátttakendur tóku þátt í rannsókninni, tólf  karlar og sex konur. 
Þátttakendur framkvæmdu hnébeygju 50 sinnum og 40 sinnum olnbogabeygju. Hraðinn á 
hreyfingunum var 180°/s. Í hnébeygjunni var rafleiðni beina lærvöðva (m. rectus femoris) 
og hliðlægs víðfaðmavöðva (m. vastus lateralis) mæld. Í olnbogabeygju voru tveir vöðvar 
mældir, sveifarvöðvi upphandleggs (m. brachioradialis) og tvíhöfði (m. biceps brachii). 
Aðeins vöðvar hægri hliðar þátttakandans voru mældir. Hnébeygjurnar voru framkvæmdar 
á bilinu 100°-0° þar sem 0° er skilgreind þannig að þátttakandinn er með hnén bein og 
100° eru skilgreindar þannig að hnén eru í lægstu stöðu hreyfingarinnar. Hjá öllum 
þátttakendum dróg úr vinnu mældri í júlum sem samsvarar 61,0% lækkun í hnébeygju og 
47,3% lækkun í olnbogabeygju. Meðal orkutíðni vöðvanna lækkaði svipað hjá öllum 
vöðvunum við þreytu eða um 37,2%. Meðalorkutíðnin lækkaði hratt við fyrstu fimm 
endurtekningar í æfingunni, en eftir það lækkaði meðalorkutíðnin mun hægar. So o.fl. 
(2002) telja það vera vegna þess að æfingin var framkvæmd það hratt að hröðu 
vöðvaþræðirnir þreyttust fljótt. 

So o.fl. (2009) gerðu aðra rannsókn þar sem áhrif þreytu voru skoðuð með því að nýta sér 
tækni yfirborðsvöðvarafrits (sEMG). Tilgangur rannsóknarinnar var að finna út ríkjandi 
bylgjulengd við það liðamótahorn í hnébeygju sem gaf hæstu og lægstu tíðni bylgja. Á 
þann hátt var hægt að fá nákvæmari greiningu á EMG. Vöðvarnir sem mældir voru, voru 
miðlægur víðfaðmvöðvi (m. vastus medialis),  hliðlægur víðfaðmavöðvi (m. vastus 
lateralis) og beini lærvöðvi (m. rectus femoris). Ellefu heilbrigðir ungir karlmenn tóku þátt. 
Æfingin gekk út á að framkvæma hnébeygjur 50 sinnum á hraðanum 180°/s.  Hnébeygjur 
voru framkvæmdar á bilinu 100°-0° sem voru skilgreindar á sama hátt og í fyrri rannsókn 
So of.l. (2002). Ákveðin sía var notuð til að sía sEMG niður í 11 bylgjuhópa eftir tíðni. 
Hreyfingunni var skipt niður í fimm 20° bil. Niðurstöður þessarar rannsóknar voru þær að 
allir þátttakendur sýndu lækkun á hámarkskraftmyndun. Úr hámarks gildi 154 Nm niður í 
61 Nm sem samsvarar 60% lækkun. Línuleg lækkun á hámarkskrafti átti sér stað í fyrstu 
30 endurtekningunum en eftir það hægði á ferlinu. Mesta lækkunin varð við hornið 40°-
20° á bylgjubili 4. Meðaltíðni fyrir bylgjubil 4 var 92,4 (Hz). So o.fl. (2009) áætla að 
lækkun á hámarksvöðvakrafti sé út af þreytu vöðvanna þriggja sem mældir voru. Í byrjun 
æfingarinnar jókst hámarksvöðvakrafturinn en við þriðja bylgjubil byrjaði 
hámarksvöðvakrafturinn að lækka fyrir alla vöðva nema einn. Við fjórða bylgjubil fór 
hámarksvöðvakrafturinn lækkandi fyrir alla vöðvana eftir því sem leið á. Þetta gerist vegna 
þess að hröðu vöðvaþræðirnir senda frá sér hærri tíðni en hægu vöðvaþræðirnir og þess 
vegna þreytast þeir fyrr. Eftir að hægu vöðvaþræðirnir taka við, lækkar 
hámarksvöðvakraftur vöðvanna ekki eins ört vegna þess að það tekur lengri tíma fyrir þá 
að þreytast. Minnkun varð því á hárri tíðni rafboða en aukning á lágri tíðni rafboða.  
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1.6 Markmið 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort að breyting verður á hreyfiferlum við 
myndun þreytu, í hreyfingunni að setjast niður og standa upp. Einnig var kannað hvort 
breyting yrði á vöðvarafritsmælingum þriggja stórra vöðva sem mældir voru, til þess að 
kanna áhrif þreytu enn frekar. 
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2 Aðferðir 
Söfnun gagna fór fram í nóvember 2010 í Rannsóknarstofu í hreyfivísindum við Háskóla 
Íslands í Stapa við Hringbraut í Reykjavík. Rannsóknin gekk út á að kanna hvaða áhrif 
þreyta hefur á hreyfinguna að standa og setjast niður til skiptis með auka þyngd á öxlum. 
Prufumælingar höfðu farið fram í október, hálfum mánuði áður. Notaðar voru átta Oqus 
myndavélar frá Qualysis (http://www.qualisys.com) sem var raðað hringinn í kring um 
þátttakanda. Unnið var úr upplýsingum myndavélanna í Qualisys hugbúnaði, Qualisys 
Track Manager (http://www.qualisys.com). Einnig voru notaðar tvær kraftplötur frá AMTI 
sem heita OR6-7-1000 (http://amti.biz). Vöðvarafrit (EMG) var notað til að mæla rafvirkni 
þriggja vöðva á hvorum fótlegg en vél- og hugbúnaður er frá KinePro (http://www.kine.is). 

Einn heilbrigður þátttakandi tók þátt í rannsókninni. Við rannsóknina var notaður kollur 
sem var það lágur að hné þátttakanda voru í u.þ.b. 90° þegar þátttakandi sat. Æfingin sem 
framkvæmd var í rannsókninni er mjög lík hnébeygju. Þátttakandi stóð og settist nánast til 
skiptis, en í mesta lagi rétt snerti kollinn með þjóhnöppunum en settist aldrei alveg. 
Þátttakandi framkvæmdi æfinguna berfættur. Þátttakandi tók sér stöðu á kraftplötunum og 
framkvæmdi æfinguna án þess að hreyfa fætur úr stað. Á meðan á rannsókninni stóð bar 
þátttakandi stöng með lóðum rétt fyrir ofan axlir. Stöngin með lóðunum á vóg samtals 10,5 
kg. Lóðunum var bætt við til að flýta fyrir þreytu. Mælingar stóðu yfir í 13 mínútur og 12 
sekúndur og þátttakandi framkvæmdi æfinguna með u.þ.b. 3 s fresti. Æfingin sjálf tók um 
1,7-2 s. Þátttakandinn var byrjaður um það bil mínútu áður en mælingar hófust. Tíu 
mælingar voru gerðar á hreyfiferli þátttakanda og þrýstingi hans á kraftplöturnar, en hver 
mæling náði þremur endurtekningum. Mælingarnar dreifðust nokkuð jafnt yfir þessar 13 
mín. en aðeins tvær fyrstu og tvær þær síðustu voru notaðar í frekari úrvinnslu. Á sama 
tíma voru gerðar yfirborðs vöðvarafrits mælingar (sEMG) á sex vöðvum, þremur vöðvum 
hvors fótleggjar, þetta voru; beini lærvöðvi (m. rectus femoris), hliðlægur víðfaðmavöðvi 
(m. vastus lateralis) og miðlægur víðfaðmavöðvi (m. vastus medialis). Fyrstu tvær 
mælingarnar og seinustu tvær vöðvarafrits mælingarnar voru notaðar í frekari úrvinnslu. 
Meðaltal tveggja fyrstu mælinganna var litið á sem óþreytt ástand og meðaltal tveggja 
seinustu mælinganna var litið á sem þreytt ástand. Þegar þátttakandinn taldi sig vera orðin 
verulega þreyttan var mælingum hætt. Þátttakandi telur eftir á, að hann hafi reynt á sig sem 
nemur 16-17 á Borg skala. 
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2.1 Liðamótamerkingar 
Liðamótamerkingar ásamt ferilpunktum voru settar á 
vinstri og hægri fót. Liðamótapunktar voru settir á: 
mjaðmarkamb (crista iliaca), á afturhorn 
mjaðmagrindar (posterior superior iliac spine), miðjan 
spjaldhrygg (sacrum), framhorn á mjaðmagrind 
(anterior superior iliac spine), mjaðmarkúlu 
(trochanter), innan og utan á hné (lateral femoral 
condyl , medial femoral condyle) innan og utan á ökkla 
(lateral malleolus, medial malleolus), tveir punktar 
aftan á hæl (calcaneus), neðst og aðeins ofar, einn á 
innanverða stóru tá (1. metatarsal) og einn á utanverða 
litlu tá (5. Metatarsal). Skeljar með fjórum 
ferilpunktum voru settar á læri og kálfa. Þessir 
ferilpunktar eru notaðir til að byggja upp módelið. Smá 
mistök voru gerð við merkingu tánna, en þau merki áttu 
að koma ofan á ristina en ekki til hliðar á tánum. Þetta 
olli smá skekkju á fætinum á módelinu. Niðurstöður 
hornamælinga fyrir ökkla urðu því með ákveðinni 
skekkju sem ekki var leiðrétt. 

Áður en mælingar hófust þurfti að staðla svæðið 
þar sem rannsóknin átti að fara fram til að stilla allar myndavélarnar og úrvinnslu 
hugbúnaðarins rétt. Byrjað var á því að taka mynd af þátttakandanum í kyrrstöðu. Það var 
gert til að byggja upp beinagrind þátttakanda í þrívídd í tölvuforritinu Visual3D. Þegar því 
var lokið hófust mælingar. Tveir liðamótapunktar duttu af meðan á mælingum stóð en það 
truflaði ekki mælingarnar né hafði áhrif á niðurstöður, vegna þess að þessar merkingar 
skiptu einungis máli þegar tekin var kyrrstöðumynd af þátttakandanum en voru ekki 
notaðar í ferilgreiningunum. Gögnin voru síðan flutt yfir í Visual3D forritið frá C-Motion 
(http://www.c-motion.com) sem var notað til að reikna út ferla liðhorna og krafta í öllum 
plönum og setja upp í gröf.  

Niðurstöður mælinganna eru sýndar í þrívídd. X-flötur er langskurðarflötur (sagittal 
plane), Y-flötur er breiðskurðarflötur (coronal plane), Z-flötur er þverskurðarflötur 
(transverse plane). Hreyfing liðamóta í hverjum fleti fyrir sig er um ás sem stendur hornrétt 
á viðkomandi flöt. Langskurðarflötur liggur í gegnum manneskjuna miðja og skiptir 
manneskju í hægri og vinstri hlið. Hreyfing liðamóta í þessum fleti (X) er um ás sem 
stendur hornrétt á flötinn og hreyfingin er því í stefnuna fram eða aftur.  Breiðskurðarflötur 
liggur út í gegnum manneskjuna miðja frá vinstri til hægri og skiptir manneskju í framhluta 
og afturhluta.  Hreyfing liðamóta í þessum fleti (Y) er um ás sem stendur hornrétt á flötinn 
og hreyfingin er því til hliðanna, hægri eða vinstri. Þverskurðarflötur liggur þvert í gegnum 
manneskjuna miðja. Hreyfing liðamóta í þessum fleti (Z) er um ás sem stendur hornrétt á 
flötinn og er því um snúningshreyfingu að ræða.  

Ásar kraftmælinganna eru ekki skilgreindir á sama hátt vegna þess að þátttakandi 
stóð skáhalt á kraftplötunum og því snúast X og Y fletirnir um það bil 45° í Z-fletinum. Z-
flötur segir til um kraftinn upp eða niður. X-flötur og Y-flötur segja meira til um jafnvægi 
þátttakanda. X-flötur vísar á ská til hægri í plús stefnu og aftur til vinstri í mínus stefnu. Y-
flötur er ská til vinstri í plús stefnu og aftur til hægri í mínus stefnu. 

Mynd 1. Skurðarfletir 
hornamælinganna. 
 X-flötur (sagittal plane), Y-flötur 
(coronal plane) og Z-flötur (transverse 
plane). Myndin er fengin á slóðinni: 
http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/11
46706. Sótt, 20.02.2011. 
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2.2 Yfirborðsrafskaut 
Sex þráðlaus yfirborðsrafskaut (sEMG skaut) voru 
notuð og eitt þrípóla rafskaut sett á hvern vöðva. 
Vöðvarnir sem mældir voru; beini lærvöðvi (m. 
rectus femoris), hliðlægur víðfaðmavöðvi (m. vastus 
lateralis), miðlægur víðfaðmavöðvi (m. vastus 
medialis) vinstri og hægri fótar. Staðsetningin var 
samkvæmt SENIAM stöðlum 
(http://www.seniam.org/). Yfirborðsrafskautin voru 
látin liggja þannig að línan á milli plús og mínus 
skauts var samsíða vöðvaþráðunum. Gel var sett 
undir yfirborðsrafskautin til að auka rafleiðni. 
Yfirborðsrafskautinn voru fest með einnota 
límbandi. Upptaka gagna var samhæfð. Kine 
búnaðurinn sendi þráðlaust merki þegar EMG 
skráningin var sett af stað sem numið var af 
móttakara (framleiddur af Kine) sem var 
beintengdur tölvunni með Qualysis hugbúnaðinum. 
Skráning frá myndavélunum var ræst samtímis. 
EMG mælingarnar voru síaðar með 20 riða 
háhleypisíu og síðan var reiknað hlaupandi RMS 
gildi með 150 ms glugga. Einnig var reiknuð út 
heildarorka rafvirkninnar fyrir hverja endurtekningu 
með því að heilda RMS gildið yfir viðkomandi tímabil. 

 Mynd 2. Vöðvarnir sem mældir voru. 
 Beini lærvöðvi (m. rectus femoris), 
hliðlægur víðfaðmavöðvi (m. vastus 
lateralis) og miðlægur víðfaðmavöðvi (m. 
vastus medialis). Myndin er fengin á 
slóðinni:http://www.t-
nation.com/free_online_arti. Sótt, 
20.02.2011. 
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3 Niðurstöður 
3.1 Hreyfiferlar og kraftmælingar 
Einn þáttakandi var í rannsókninni, 25 ára gömul kona. Hæð 159,5 cm og þyngd 49 kg. 
Ekki sjást miklar breytingar á hreyfiferlunum við þreytu en þó sést alls staðar að frávik frá 
meðaltali aukast við þreytu (mynd 3-23). Meðaltal helst þó alltaf svipað. Mesti munurinn 
sést á vinstra hné en óstöðugleiki þess eykst við þreytu og hallar það meira inn á við miðað 
við lærlegginn, en það gerði áður við óþreytt ástand (mynd 7-8).  

Ekki er mikill munur er á kröftum fótanna við óþreytt og þreytt ástand (mynd 24-29). Við 
hreyfinguna virðist þátttakandi spyrna út með báðum fótum og því koma kraftarnir í flötum 
X og Y annars vegar sem plús og hins vegar sem mínus í hvorum fleti fyrir sig. Kraftarnir 
verka því nokkuð jafnt á móti hvor öðrum. 
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Mynd 3. Hreyfiferill hægra hnés fyrir óþreytt og þreytt ástand. Horn í X-fleti er sýnt. 
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 

Mynd 4. Hreyfiferill hægra hnés fyrir óþreytt og þreytt ástand. Horn í Y-fleti er sýnt. 
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 

Mynd 5. Hreyfiferill hægra hnés fyrir óþreytt og þreytt ástand. Horn í Z-fleti er sýnt. 
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 
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Mynd 8 Hreyfiferill vinstra hnés fyrir óþreytt og þreytt ástand. Horn í Z-fleti er sýnt.  
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 

Mynd 6. Hreyfiferill vinstra hnés fyrir óþreytt og þreytt ástand. Horn í X-fleti er sýnt.  
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 

Mynd 7. Hreyfiferill vinstra hnés fyrir óþreytt og þreytt ástand. Horn í Y- fleti er sýnt.  
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 
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Mynd 9. Hreyfiferill hægri mjaðmar fyrir óþreytt og þreytt ástand. Horn í X-fleti er sýnt. 
 Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 

Mynd 10. Hreyfiferill hægri mjaðmar fyrir óþreytt og þreytt ástand. Horn í Y-fleti er sýnt.  
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 

Mynd 11.  Hreyfiferill hægri mjaðmar fyrir óþreytt og þreytt ástand. Horn í Z-fleti er sýnt.  
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 
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Mynd 12. Hreyfiferill vinstri mjaðmar fyrir óþreytt og þreytt ástand. Horn í X-fleti er sýnt. 
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 

Mynd 14. Hreyfiferill vinstri mjaðmar fyrir óþreytt og þreytt ástand. Horn í Z-fleti er sýnt.  
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 

Mynd 13. Hreyfiferill vinstri mjaðmar fyrir óþreytt og þreytt ástand. Horn í Y-fleti er sýnt.  
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 
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Mynd 15. Hreyfiferill hægri ökkla fyrir óþreytt og þreytt ástand. Horn í  X-fleti er sýnt.  
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 

Mynd 17. Hreyfiferill hægri ökkla fyrir óþreytt og þreytt ástand. Horn í Y-fleti er sýnt.  
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 

Mynd 16. Hreyfiferill hægri ökkla fyrir óþreytt og þreytt ástand. Horn í Z-fleti er sýnt.  
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 
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Mynd 18. Hreyfiferill vinstri ökkla fyrir óþreytt og þreytt ástand. Horn í X-fleti er sýnt.  
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 

Mynd 19. Hreyfiferill vinstri ökkla fyrir óþreytt og þreytt ástand. Horn í Y-fleti er sýnt.  
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 

Mynd 20. Hreyfiferill vinstri ökkla fyrir óþreytt og þreytt ástand. Horn í Z-fleti er sýnt.  
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 
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Mynd 21. Hreyfiferill spjaldhryggs fyrir óþreytt og þreytt ástand. Ferill í  X-fleti er sýndur.  
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 

Mynd 22. Hreyfiferill spjaldhryggs fyrir óþreytt og þreytt ástand. Ferill í Y-fleti er sýndur.  
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 

Mynd 23. Hreyfiferill spjaldhryggs fyrir óþreytt og þreytt ástand. Ferill í Z-fleti er sýndur.  
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 
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Mynd 24. Kraftur hægri fótar fyrir óþreytt og þreytt ástand. Ferill í X-fleti er sýndur.  
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 

Mynd 25. Kraftur hægri fótar fyrir óþreytt og þreytt ástand. Ferill í Y-fleti er sýndur.  
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 

Mynd 26. Kraftur hægri fótar fyrir óþreytt og þreytt ástand. Ferill í Z-fleti er sýndur.  
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 
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Mynd 27. Kraftur vinstri fótar fyrir óþreytt og þreytt ástand. Ferill í X-fleti er sýndur.  
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 

Mynd 29. Kraftur vinstri fótar fyrir óþreytt og þreytt ástand. Ferill í Y-fleti er sýndur.  
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 

Mynd 28. Kraftur vinstri fótar fyrir óþreytt og þreytt ástand. Ferill í Z-fleti er sýndur.  
Breiða línan sýnir meðaltal. Bláu strikin sýna hvar hver æfing endar, en línuritið byrjar þar sem hver æfing byrjar. 
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3.2 Niðurstöður vöðvarafritsins 
Tímalengd vöðvavirkni var mjög svipuð fyrir óþreytt og þreytt ástand, en það dróg úr 
tímalengd vöðvavirkni fyrir flesta vöðva (mynd 30). Heildarorka vöðvarafritsins jókst við 
þreytu hjá öllum vöðvum (mynd 31). Mesta aukningin á heildarorku var fyrir miðlægan 
víðfaðmavöðva vinstri fótar. Mjög lítil breyting varð á meðalorkutíðni vöðvanna en hún 
jókst við þreytu hjá öllum vöðvum nema miðlægum víðfaðmavöðva hægri fótar (mynd 
32). Beini lærvöðvi vinstri fótar var sá vöðvi sem sýndi mestan mun milli óþreytts og 
þreytts ástands, en þar jókst orkutíðnin við þreytt ástand. Lítill munur var á byrjun á 
vöðvavirkni hjá þreyttum og óþreyttum vöðvum (mynd 33). Misjafnt var hjá vöðvum hvort 
þeir byrjuðu fyrr eða seinna þegar þeir voru orðnir þreyttir. Skýrasta breytingin var að 
miðlægur víðfaðmavöðvi hægri fótar byrjar seinna í þreyttu ástandi miðað við óþreytt 
ástand. 
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Mynd 30. Tímalengd vöðvavirkni í þremur vöðvum, vinstri og hægri fótar, við óþreytt og þreytt ástand. 
Meðaltal og staðalfrávik sýnt. H stendur fyrir hægri fót og V stendur fyrir vinstri fót. 
 

 

 

Mynd 31. Heildarorka í þremur vöðvum vinstri og hægri fótar við, óþreytt og þreytt ástand.  
Meðaltal og staðalfrávik sýnt. H stendur fyrir hægri fót og V stendur fyrir vinstri fót. 
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Mynd 32. Meðalorkutíðni í þremur vöðvum  vinstri og hægri fótar, við óþreytt og þreytt  ástand.  
Meðaltal og staðalfrávik sýnt. H stendur fyrir hægri fót og V stendur fyrir vinstri fót. 
 

 

Mynd 33. Byrjun á vöðvavirkni í þremur vöðvum vinstri og hægri fótar, við óþreytt og þreytt ástand. 
Meðaltal og staðalfrávik sýnt. H stendur fyrir hægri fót og V stendur fyrir vinstri fót. 
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4 Umræður 
4.1 Hreyfiferlar og kraftmælingar 
Greinilegt er að líkaminn verður óstöðugri í æfingunni eftir því sem hann þreytist. Frávik 
frá meðaltali allra hornamælinga jukust við þreytu. Þrátt fyrir það hélst meðaltalið svipað. 
Þetta bendir til skertrar stjórnunar á hreyfingunni. Greinilegasta frávikið frá hornamælingu 
við þreytu var hjá vinstra hné. Það virtist falla inn og snúast inn á við, við þreytt ástand. 
Þátttakandi varð því aðeins kiðfættur við þreytu. Hægra hné nálgaðist minna kiðfótarstöðu 
en við þreytt ástand féll hnéð inn á ákveðnum stað í hreyfingunni, rétt áður en þátttakandi 
réttir úr sér á leiðinni upp úr hnébeygjunni. Á sama tíma mælist horn um mjöðm í plús 
vegna afstöðu lærleggs í hreyfingunni. Munurinn á milli vinstra og hægra hnés er 
athyglisverður. Hugsanlegt er að vinstra hnéð sé að einhverju leyti ekki eins sterkt og 
hægra hnéð og falli því frekar inn. Þessi óstöðugleiki jókst enn frekar við þreytu. Talið er 
að kiðfótarstaða auki líkur á meiðslum í hné og sé því ekki æskileg staða. Pantano o.fl 
(2005) fundu engin tengsl á milli halla lærleggs og kiðfótarstöðu. Niðurstöður þeirra benda 
hins vegar til þess að kiðfótarstaða í hreyfingu geti tengst hlutfalli mjaðmabreiddar miðað 
við lengd lærleggs. Þau fundu ekki tengsl á milli kiðfótarstöðu í kyrrstöðu og hreyfingu. 
Niðurstöður Zeller o.fl. (2003) benda einnig til þess að konur misstu einna helst stjórn á 
hreyfingunni og verði kiðfættar í byrjun og lok hnébeygjunnar. Niðurstöður Pantano o.fl. 
(2005) og Zeller o.fl. (2003) eru því í samræmi við þessa rannsókn. 

Frávikum frá meðaltali fjölgar, við þreytu fyrir kraftmælingarnar, sem bendir einnig til 
skertrar stjórnunar á hreyfingunni. Ekki er mikill munur að öðru leyti á óþreyttu ástandi 
borið saman við þreytt ástand. Hægt var að greina mun á kröftum  vinstri og hægri fótar, en 
þátttakandi notaði meiri kraft með hægri fæti. Í 3D forritinu sást greinilega að þátttakandi 
hallaði sér meira yfir á hægri hliðina á ákveðnum stað í æfingunni og þar af leiðandi þurfti 
hann að nota meiri kraft frá hægri fæti. Þetta er í samræmi við vitnisburð þátttakandans en 
hann fékk meiri harðsperrur í hægra lærið. Gaman væri að skoða nánar með annarri 
rannsókn, hvort þetta hafi eitthvað að gera með mismunandi styrk á milli fóta og/eða 
jafnvægi í hreyfingunni. 

4.2 Vöðvarafrit (EMG) 
Það eru ýmsar áhugaverðar breytingar sem sáust í þessari rannsókn. Tímalengd 
vöðvavirkni styttist með þreytu vöðvanna. Vöðvarnir virtust því vinna skemur þegar þeir 
voru þreyttir en óþreyttir. Heildarorka vöðvarafritsins jókst við þreytu. Greinilegasta 
muninn er að sjá hjá miðlægum víðfaðmavöðva vinstri fótar, en þar er staðalfrávikið einnig 
hátt. Það er í samræmi við niðurstöður Hrafnhildar Evu Stephensen (2008). Í rannsókn 
Haraldar o.fl. (2009) varð einnig marktæk aukning á heildarorku flestra vöðva er 
rannsakaðir voru við þreytu á leiðinni upp úr hnébeygjunni. Aukning á heildarorku 
vöðvarafritsins gæti stafað af því að þegar vöðvinn er farinn að þreytast, þarf meiri 
rafvirkni í vöðvanum til að mynda sama kraftinn. Það getur gerst með tvennum hætti. a) 
vöðvinn þarf að virkja fleiri hreyfieiningar til að framkalla sama kraft; b) boðspennutíðnin 
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innan hverrar hreyfieiningar eykst til að ná fram sama krafti. Skýringin gæti einnig verið 
að þeir vöðvar sem verið er að skrá frá þurfa að mynda meiri kraft vegna þess að aðrir 
vöðvar, t.d. þeir sem liggja dýpra, fara að þreytast.  

Ekki var mikil breyting á meðalorkutíðni vöðvanna en hún eykst fyrir alla vöðva nema 
fyrir miðlægan víðfaðmavöðva hægri fótar. Þetta er ekki í samræmi við rannsókn So o.fl. 
(2002) en niðurstöður þeirra rannsókna leiddu í ljós að meðalorkutíðnin lækki við þreytu. Í 
þeirri rannsókn var æfingin einnig framkvæmd hraðar en í þessari rannsókn og er líklegt að 
það hafi ýtt enn frekar undir að áhrif þreytu kæmu fram. Beini lærvöðvi vinstri fótar er sá 
vöðvi sem sýnir mestan mun en þar jókst orkutíðnin. Ljóst er að vöðvarnir sem skráð er frá 
sýna ekki merki þreytu, fyrir utan miðlægan víðfaðmavöðva hægri fótar sem sýnir einhver 
merki þreytu. Þetta gæti stafað af því að hitastigið í vöðvunum er að hækka og þess vegna 
mælist aukinn orkutíðni frá vöðvunum. Önnur skýring gæti verið, að verið sé að virkja 
fleiri hraðar vöðvafrumur (típu II vöðvafrumur) sem gæti einnig skýrt það að heildarorkan 
eykst.  

Tíminn sem leið frá því að rafvirkni byrjaði í vöðvanum og þangað til vöðvavirkni byrjaði 
var aðeins misjafn eftir vöðvum og ekki hægt að draga ályktanir út frá því. Rannsóknir 
hafa sýnt fram á að tíminn sem líður frá því rafvirkni byrjar í vöðvanum og þangað til að 
vöðvinn fer að vinna, lengist við þreytu (Yeung o.fl 1999) (Yavauz o.fl. 2010). 

Hugsanlegt er að æfingin hafi verið framkvæmd of hægt og/eða með of léttum lóðum sem 
gerði það að verkum að erfiðara var að ná fram þreytu í þeim vöðvum sem mældir voru. 
Vöðvarnir hafa þá náð að vinna við loftháð efnaskipti og mjólkursýru og þreytumyndun 
því ekki komið fram.  Greinilegt er þó að þátttakandinn þreyttist við æfingarnar, en þreytan 
var ekki á þeim skala að um örmögnun væri að ræða eða þátttakandanum væri ókleift að 
ljúka æfingunni. Enda er það ekki markmið rannsóknarinnar og ekki þannig sem 
vöðvaþreyta er skilgreind. Hugsanlegt er að vöðvarnir hafi verið farnir að þreytast en ekki 
nógu mikið til þess að það hafi komið niður á framkvæmd æfingarinnar. Hækkun á 
heildarorku bendir til þess að einhverra þreytumerkja gætti eins og áður hefur komið fram. 
Samkvæmt Enoka og Duchateau (2008) er þreyta minnkun á hámarksafli eða 
hámarkskrafti sem vöðvinn getur skilað og þreyta byrjar að myndast fljótlega eftir að 
líkamleg áreynsla hefst. 
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5 Lokaorð 
Rannsóknin tókst vel í heildina og engin sérstök vandamál sem komu upp. Helstu gallar 
rannsóknarinnar eru þeir að aðeins einn þátttakandi tók þátt í þessari rannsókn. Þess vegna 
er takmarkað hægt að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar á almenning. Hins vegar er 
ýmislegt áhugavert við niðurstöður þessarar rannsóknar sem gefur tilefni til 
framhaldsrannsókna. Hægt væri að vera með stærri hóp þátttakenda og reyna að kalla fram 
meiri þreytu hjá þátttakendum. Einnig væri hægt að hafa mismunandi erfiðleikastig 
þátttakanda og kanna hvort mikill munur sé á framistöðu þátttakanda eftir erfiðleikastigi, 
sem hægt væri að stjórna með þyngd á öxlum og hraða í æfingunni. 

Þrátt fyrir að markmið þessarar rannsóknar hafi verið að kanna áhrif þreytu á hreyfinguna 
að sitja og standa, þá var mjög áhugavert að sjá mun á vinstri og hægri fæti. Það væri 
spennandi að gera enn frekari rannsókn á hvort og þá hversu mikill munur er á vinstri og 
hægri hlið í ákveðnum hreyfingum. Hversu jafnvíg erum við á vinstri og hægri hlið og 
hvernig hefur það áhrif á frammistöðu okkar í ákveðnum hreyfingum? 
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