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Täppishaare tähistab olukorda, kus objekt on haaratud pöidla ja sõrme(de) vahele ning on 

jõuhaardest väikse lihasjõu potentsiaaliga, seetõttu võib ülemäärase jõu kasutamine 

põhjustada kätes väsimust, ebamugavustunnet ja vigastusi. Magistritöö raames koostati 

uurimisstend, mis võimaldab uurida täppishaarde jõuparameetreid. Uurimisstend 

võimaldab mõõta käelihaste jõudu objektide tõmbamisel, pigistamisel ja pööramisel ning 

hinnata lihaste bioelektrilist aktiivsust. Veendumaks, et uurimisstendiga saab koguda 

aktsepteeritav tulemusi, uuriti objekti suuruse mõju täppishaardele, seda lateraalse haarde 

korral. Tulemustest selgus, et saadud tulemused on võrreldavad teaduskirjandusest leitud 

tulemusega ja võimaldavad kinnitada nende järeldusi. Uurimisstend on rakendatav 

õppemetoodilise vahendina või teadustöös. 
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Pinch grip is defined as grasping an object between the flexor aspects of the finger and the 

opposing thumb, thus strength is not important, rather precision. High-force pinch force 

exertions can cause fatigue, discomfort and injury to the hand. However, measuring the 

force aspects of pinch grip requires a corresponding methodology. The aim of this this 

thesis was to construct a test rig for pinch grip measurement and develop the measurement 

procedure. The test rig allows to measure pull force, grip force and torque while 

manipulating different objects. In addition, the data acquisition allows simultaneous 

measurement of electromyographic activity and force or torque parameters. To ensure that 

test rig is functioning properly, measurements were carried out with three object sizes, 

using lateral pinch grip. The results were compared with data found in scientific literature 

and found to be in the range of previous results. Thus the constructed test rig can be 

exploited as laboratory equipment. 
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SISSEJUHATUS 

 

Objektide haaramisel eristatakse jõu- ja täppishaaret. Seejuures tähendab täppishaare 

olukorda, kus objekt on haaratud pöidla ja sõrme(de) vahele [1]. Tööstuse arengule 

vaatamata, on käed ja sõrmed ikka veel esmased vahendid suure täpsusega tootmistöös, 

seejuures kasutatakse kinnitusvahendite ja elektroonikakomponentidega manipuleerimisel 

just täppishaaret. Täppishaaret kasutatakse suure täpsusega ülesannetel nagu juhtmete 

ühendamisel ja lahti ühendamisel, väikeste elektroonikaseadmete koostamisel ja 

juhtnuppude reguleerimisel [2]. 

 

Täppishaare on jõuhaardest väikse lihasjõu potentsiaaliga [2], seetõttu võib ülemäärase jõu 

kasutamine põhjustada kätes väsimust, ebamugavustunnet ja vigastusi. Objekti geomeetria 

(suurus, kuju), pinna seisund (karedus, tekstuur) ning isikukaitsevahendi (kinda) kasutamine 

mõjutab käe ja objekti vahelise kontakti kvaliteeti [3]. Objekti suurus võib veel mõjutada 

töötaja jõudlust ja ülekoormushaiguste nagu karpaalkanali sündroom, tendiniit ja ganglion 

tekkimist [4, 5], seega on oluline omada infot täppishaarde jõupotentsiaali kohta.  

 

Uurimistöö tulemused aitavad disaineritel kavandada objekte, mis on juhitud 

täppishaardega, muutes neid ohutumaks ja rohkem sobivamaks teatud käelise, korduva või 

üldise tegevusel korral. See uuring võib olla kasulik teadlastele, disaineritele ja inseneridele, 

kes ei ole ainult seotud töös uuritavate objektide ülddisainiga vaid ka ergonoomiliste 

käsitööriistadega. Ergonoomilised tööriistad võivad parendada käelisi tegevusi hõlmavate 

tööde ohutust ja ennetada ka käega seotud vigastusi ning luu- ja lihaskonna vaevusi. 

 

Magistritöö eesmärgiks oli koostada uurimisstend täppishaarde jõuparameetrite 

mõõtmiseks. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks on lahendatud järgmised ülesanded: 

1. Teema põhise kirjanduse analüüs 

2. Mõõteseadmete valik ja kalibreerimine 

3. Uurimisstendi konstrueerimine;  

4. Mõõtmiste läbiviimine;  

5. Tulemuste analüüs;  
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6. Kokkuvõtte tegemine. 

 

Täppishaarde parameetrite uurimiseks konstrueeriti uurimisstend, mis koosnes mitmetest 

erinevatest mõõtevahenditest. Mõõtevahendid pidid olema kasutatavad käe funktsioonide – 

pigistamise, tõmbamise ja pööramise uurimiseks. Veendumaks, et uurimisstendiga saab 

koguda aktsepteeritav tulemusi, uuriti objekti suuruse mõju täppishaardele, seda lateraalse 

haarde korral. Täppishaarde eripärade paremaks mõistmiseks mõõdeti ka lihaste 

bioelektrilist aktiivust. Uurimisobjektiks valiti kolm erineva läbimõõduga objekti. 

Uurimistöös osales 20 vaatlusalust. Mõõtmisprotseduur põhines Caldwelli [6] režiimis – 

mõõdeti vaatlusaluse domineeriva käe isomeetrilist lihasjõudu objektide pigistamisel, 

tõmbamisel pööramisel ja lihasjõu vähenemist korduval pigistamisel. 

 

Senised uuringud on keskendunud täppishaardel rakendatava jõu mõõtmisele, Ng jt [7], 

leiavad, et tulevikus peaksid uuringud arvestama ka lihaste bioelektrilise aktiivsusega. Seega 

on uurimistöö ja -stendi uudsuseks elektromüograafia kaasamine täppishaarde lihasjõu 

uurimisel.  

 

Magistritöö on jaotatud kolmeks osaks. Esimeses peatükis kirjeldatakse teemakohase 

kirjanduse põhjal täppishaarde omadusi ja elektromügraafia meetodit. Teises peatükis on 

esitatud uurimistöö materjal ja metoodika. Kolmandas peatükis on esitatud uurimistöö 

tulemused. 

 

Uurimistöö tulemusi on tutvustatud EMÜ Tehnikainstituudi X Magistrantide 

teaduskonverentsil Inimene ja tehnoloogiad – V. Luik., M. Reinvee. (2016). Täppishaarde 

parameetrite mõõtmise metoodika. X Magistrantide teaduskonverentsil Inimene ja 

tehnoloogiad publikatsioonide kogumik. Tartu: Eesti Maaülikool, lk 149-152. 
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1. TÄPPISHAARDE OMADUSED 

 

1.1. Täppishaare ja selle variatsioonid 

 

Peamine käe funktsioon on objektide haaramine. Napier [1] eristab objektide haaramisel jõu- 

ja täppishaaret (joonis 1.1). Jõuhaare hõlmab tervet kätt ning kasutatakse seda pigem objekti 

haaramisel, kui selle manipuleerimisel. Jõuhaare korral hoitakse objekti peos osaliselt 

painutatud sõrmedega ja pöial rakendab lihasjõudu, mis säilitab ning stabiliseerib objekti 

käes. Eristada võib konksu, silindri, sfääri ja rusika jõuhaaret [8].  

 

 

Joonis 1.1. Jõuhaare vasakul, täppishaare paremal [8] 

 

Täppishaare tähistab olukorda, kus objekt on haaratud pöidla ja sõrme(de) vahele [1], 

seejuures määrab haardejõu suuruse eelkõige pöidla tegevus [9]. Täppishaare ei võimalda 

objekti jõulist haaramist ja selle peamine ülesanne on sõrmedega objekti täpne juhtimine. 

See on ka tähtsaim erinevus võrreldes jõuhaardega [10]. Täppishaarde uurimine võib olla 

kasutoov ka vanuritele või isikutele, kes kannatavad kätega seotud luu- ja lihaskonna 

vaevuste all (näiteks karpaal kanali sündroom). Nendel isikutel on tavalisest tervevest 

inimesest väiksem täppishaarde jõupotentsiaal, mis tuleneb jõu langusest ja 

puutetundlikkuse vähenemisest [11]. Seepärast on oluline, et selle grupi inimestel oleks 

teadmine, kuidas ja millal kasutada sobivat täppishaarde liiki parema jõu ja täpsuse jaoks.  

 

Eristada võib nelja täppishaarde variatsiooni, milleks on lateraalne, palmaarne, kahepunkti 

ja kolme sõrme haare. Lateraalne haare (joonis 1.2) on täppishaarde variatsioon, kus pöial 

puutub kokku nimetissõrme küljega [12]. Lateraalne- ja võtmehaare on selle haarde kõige 
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laialdasemalt kasutuses olevad terminid [13]. Lateraalne haare on neljast kõige vähem 

täpsem, mida kasutatakse näiteks luku avamisel võtmega või paberilehe haaramisel [8]. 

  

Joonis 1.2. Vasakul lateraalne ja paremal kolme sõrme haare 

 

Tabelis 1.1 on toodud lateraalse haarde keskmine pigistusjõud nii meestel, kui naistel 

vastavalt töö liigile. 

 

Tabel 1.1. Meeste ja naiste keskmine pigistusjõud vastavalt töö liigile lateraalsel haardel 

[14] 

 

Tabelist 1.1 on näha, et lateraalse haarde pigistusjõud on kõige suurem raske töö korral. 

Oskustöö ja kontoritöö keskmised pigistus jõud mõlemal sool olid sarnased. Tegevusalad, 

mis hõlmavad korduvaid ja suuri pigistusjõude, võivad aidata kaasa keskmiselt suuremate 

pigistusjõudude tulemuste saamisele [14].  

 

Shivers jt [15] leiavad, et lateraalse haardel suureneb pigistusjõud haardeulatuse suurenedes. 

Suurem haardeulatus võib olla parem disaini alternatiiv, kui lateraalse haarde suurim 

pigistusjõud on vajalik. Seevastu Apfel [16] toob välja, et pöidla interfalangeaal liigeste 

positsioon mõjutab lateraalse haarde pigistusjõudu – meeste ja ka naiste lateraalse haarde 

pigistusjõud oli märkimisväärselt suurem, kui pöidla interfalangeaal liiges oli painutatud 

asendis ning vähem, kui sirutatud asendis. 

 

Kolme sõrme haare (joonis 1.2) sarnaneb palmaarse haardega. Nimelt pöidla kaugmise lüli 

padi on nimetis- ja keskmise sõrme kaugmise lüli padja vastas. Kolme sõrme haaret 

Tööliik 

Pigistusjõud, kg 

Mehed Naised 

Domineeriv käsi 
Mittedomineeriv 

käsi 

Domineeriv 

käsi 

Mittedomineeriv 

käsi 

Oskustöö(käsitöö) 6,6 6,4 4,4 4,3 

Kontoritöö 6,3 6,1 4,1 3,9 

Raske töö 8,5 7,7 6,0 5,5 

Keskmine 7,5 7,1 4,9 4,7 
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kasutatakse kõige enam kirjutusvahendi hoidmisel [12]. Seda haaret ei kasutata ainult 

kirjutusvahendi hoidmiseks, aga ka kontroll nuppude manipuleerimisel nagu näiteks 

muusikakeskuse helitaseme reguleerimise nupp. Kolme sõrme haaret kasutatakse veel 

spordis, näiteks pesapallis [11]. 

 

Tabelis 1.2 on toodud kolme sõrme haarde keskmine pigistusjõud nii meestel, kui naistel 

vastavalt töö liigile. 

 

Tabel 1.2. Meeste ja naiste keskmine pigistusjõud vastavalt töö liigile kolme sõrme haardel 

[14] 

 

Tabelist 1.2 on näha, et arvestades kolme töö tegevuse keskmist on rasketöö korral kolme 

sõrme haarde pigistusjõud suurem ning kontori- ja rasketöö erinevus on meestel väike. 

Swanson, Matev ja Groot [14] leidsid, et 50% meestel ja 54% naistel on mittedomineeriva 

käe kolme sõrme haarde tugevus sama või isegi suurem mitte domineerival käel. Küünavarre 

asend ei mõjuta kolme sõrme haarde pigistusjõudu, kuid korratavuse huvides tuleb käe 

positsioon mõõtmistel standardiseerida [17]. 

 

Palmaarse haarde võib jagada neljaks, nimelt palmaarne-2, palmaarne-3, palmaarne-4, 

palmaarne-5 haare. Palmaarne-2 haaret (joonis 1.3) võib defineerida, kui objekti haaramist 

pöidla ja nimetissõrme vahele, aga haaramisel kasutatakse sõrmede kaugmise lüli patju [18]. 

Number 2 osutab teisele sõrmele või nimetissõrmel [11]. Tabelis 1.3 on näidatud palmaarse 

haarde eirnevate sõrmede keskmised pigistusjõud nii meestel, kui naistel. Tabelis on näha, 

et nimetis ja keskmise sõrmega rakendatud pigistusjõud on märkimisväärselt suurem, kui 

sõrmuse ja väikse sõrmega. Swansoni jt [14] arvates on palmaarne-3 haare neljast kõige 

tugevama pigistusjõuga ning nõrgim palmaarne-5. Palmaarse-4 ja palmaarse-5 haarde 

kasutus igapäeva elu tegevustes on vähene [11]. 

 

Tööliik 

Pigistusjõud, kg 

Mehed Naised 

Domineeriv 

käsi 

Mittedomineeriv 

käsi 

Domineeriv 

käsi 

Mittedomineeriv 

käsi 

Oskustöö(käsitöö) 7,3 7,2 5,4 4,6 

Kontoritöö 8,4 7,3 4,2 4,0 

Raske töö 8,5 7,6 6,1 5,6 

Keskmine 7,9 7,5 5,2 4,9 
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Joonis 1.3. Palmaarne-2, palmaarne-3, palmaarne-4, palmaarne-5 haare  

 

Tabel 1.3. Keskmised pigistusjõud naistel ja meestel palmaarsel haardel eri sõrmedel [14] 

Sõrm 

Pigistusjõud, kg 

Mehed Naised 

Domineeriv 

käsi 

Mitte domineeriv 

käsi 

Domineeriv 

käsi 

Mitte domineeriv 

käsi 

Nimetis 5,3 4,8 3,6 3,3 

Keskmine 5,6 5,7 3,8 3,4 

Sõrmuse 3,8 3,6 2,5 2,4 

Väike 2,3 2,2 1,7 1,6 

 

 

Kahepunktihaardel manipuleeritakse või haaratakse objekti pöidla ja sõrme otsaga. [8]. 

Kahepunktihaare on sarnane palmaarse haardega. Nimelt ainuke erinevus seisneb selles, et 

kahepunktihaare kasutab haaramiseks sõrmeotsi, mitte sõrmepadjakesi [11]. Arvestades veel 

nende kahe haarde sarnasust, saab kahepunktihaarde jagada samuti neljaks. Nende nelja 

erinevuseks on see, et haaramisel kasutatakse erinevaid sõrmi (joonis 1.4). 

 

Joonis 1.4. Kahepunktihaarde variatsioonid 

 

Kahepunktihaare on neljast täppishaarde liigist kõige vähem kasutatav. Arvestades asjaolu, 

et haaramisel kasutatakse ainult sõrmeotsi on puutepind objektiga suhteliselt väike võrreldes 

palmaarse haardega. Sellepärast on ka sobiv kasutada seda haaret väikeste objektide, näiteks 

miniatuurse suurusega kruvid, hoidmisel [11]. Täppishaarde liigi valik sõltub saadaval oleva 

kontaktpinnast suurusest, vaja minevast jõust ning kavandavast tegevusest [18]. 
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Jõu ja täpsuse vahel esineb lõivsuhe – haarded, mis võimaldavad suuremat liigutuste täpsust 

ei võimalda rakendada kogu lihasjõu potentsiaali (joonis 1.5). Täppishaarde ei ole sobiv kui 

soovitakse kasutada suurt lihasjõudu ja jõuhaarde ei võimalda suurt liigutuste täpsust.  

 

 

Joonis 1.5. Haarde tüübid keskmise lihasjõu väärtustega ja lihasjõu ning liigutuste täpsuse 

lõivsuhe [19], autori tõlge. 
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Liigutuste suurem täpsus tuleneb väikeste lihaste kaasamisest. Näiteks pliiatsiga 

kirjutamisel, kasutatakse kolme sõrme haaret, seevastu haamriga löömisel on lihtsam mitte 

kolme sõrme haarde asemel kasutada jõuhaaret, [3]. 

 

Täppishaarde parem mõistmine võib olla kasulik vigastusohu vähendamiseks käsitööriistade 

ja seadmete kujundamisel ning ümberkujundamisel. Näiteks oleks kasu pudeli korgi ümber 

kujundamisest, kuna elanikkonnas leidub isikuid, kes ei ole ikka veel võimelise seda korki 

maha keerama [11]. Uurides täppishaaret võib see viia avastuseni, mis oleks vaja täpsemalt 

muuta pudeli korkide disainis, et kasutada sobivamat täppishaarde liiki koos väiksema jõu 

momendiga. 

 

 

1.2. Täppishaarde kvaliteeti mõjutavad tegurid 

 

1.2.1. Objekti geomeetria 

 

Objekti geomeetria hõlmab selle suurust või kuju [3]. Suurus võib viidata, kui suur või väike 

objekt on [7]. Objekti suurus võib olla ka põhiline ergonoomilisuse kriteerium 

disainilahendustes. Nii ohutuse ning luu- ja lihaskonna tervise huvides on oluline objekti 

suurusel põhinevat haarde biodünaamilist reageeringut mõistev ja arvestav disaini ning 

tootmisprotsess [4]. 

 

Haardeulatuse ja selle jõupotentsiaali seose mõistmine on oluline. Shivers jt [15] leiavad, et 

lateraalse haarde korral oli vaatlusaluse suurima haardeulatuse puhul pigistusjõud 40% 

suurem, kui väikseima haardeulatuse puhul. Dempsey ja Ayoub [20] läbi viidud uuringust 

selgus, et lateraalse haardeulatusel oli märkimisväärne mõju pigistusjõule. Keskmine 

pigistusjõud suurenes haaratava objekti läbimõõdu suurenemisel ühest sentimeetrist viie 

sentimeetrini (optimaalne viis sentimeetrit) ja hakkas vähenema üle seitsme sentimeetrise 

läbimõõduga objektide puhul.  

 

Suurte objektide haaramine põhjustab jõu koondumist sõrmeotsadele ja sõrmelülidele, mille 

tõttu tõusevad nad puutepinnast. Üleliia suured objektide haaramine võib põhjustada 

kõõluste väljavenimist ning kahjustada käe ja küünarvarre sisemisi ja välimisi lihaseid [22]. 
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Niisiis võib suurte objektide haaramine põhjustada pigistusjõu vähenemist. Seevastu, 

väikese objekti haaramine ei põhjusta haardejõu suurenemist – see tuleneb nahavoltide 

tekkimisest sõrme painutamisel [22]. Väikene puute pind tekitab suure surve väiksel alal, 

millega kaasneb lühiajaline valu ning sellele võib järgneda pikaajaline tuimus [3]. Oluline 

on mõista, et jõu jaotumine sõrmedel sõltub täppishaarde tüübist ning see võib oluliselt 

varieeruda erinevate objekti suurustega [21]. Seetõttu on väga oluline hoolikalt arvestada 

objekti suurust disainimisel ja tagada objektile sobiv rakendatav jõud, täpsuse nõuded ning 

täppishaarde tüüp [22]. 

 

Korduv pigistusjõu rakendamine võib põhjustada käes ülekoormushaiguseid ning selle 

tõenäosus on suureneb kui pigistatava objekti mõõtmed suurenevad. Tööriistad, mis on 

märkimisväärselt suured võivad suurendada töötaja koormatust ja põhjustada kõõluste 

vigastusi, kui tööülesanne nõuab korduvaid pigistusi [23]. Seetõttu on oluline, et 

täppistööriistad oleksid disainitud optimaalse suurusega. 

 

Igapäeva elus ja tööstuses kasutatakse laialdaselt reguleerimisnuppe. Enamiku nuppude 

kavandamisel ja tootmisel järgitakse nende standardiseeritud nõudeid. Nuppe kasutatakse 

erinevate igapäevaelu ja tööstuse toodete disainimisel: masinad, käsitööriistad, mööbel ja 

elektriseadmed [24]. Kuna nuppe kasutatakse laialdaselt, toodetakse neid erineva kuju ja 

suurusega vastavalt eeldatavale funktsioonile. Nupu kujud võivad olla sfääri-, silindri-, 

ruudu-, koonuse- ja T-kujulised (joonis 1.6) [7].  

 

Joonis 1.6. Näiteid nupu kujudest [25] 

 

Erineva kuju ja suurusega nupud sarnanevad ka mitmete igapäeva elus kasutatavate 

objektidega, nagu kruvikeerajad, ukselingid, pudeli korgid ja lülitid [7]. 

 

Täppishaarde variatsioone on erinevaid ning nende kasutus valik sõltub, kuidas haaratud 

objekt on disainitud. Objekti kuju on üks oluline kriteerium käsi tööriista disainimisel, et 
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vähendada stressi käe lihastel ja sõrme kõõlustel tööriista kasutamisel [26]. Erinevate 

objektide kuju disainid võivad eelkõige mõjutada nende käsitlemise omadusi. Palli kujulistel 

objektidel on paremad käsitlemise omadused kui ovaalsetel, kuna inimesed on loomult 

vilunumad tehnikatega, mis hõlmavad pallidemängudel kasutavate pallide käsitlemist [27].  

Mitmed uuringud väidavad, et valitud haarde viis sõltub välistest näitajatest nagu objekti 

kuju ja nõtkus [21, 10, 28, 29, 30]. Võib öelda, et objekti kuju täiustamisel on oluline 

kohandada haaramise viisi. Disainides objekti kuju, mis kohandub vastavalt täppishaardele 

võib aidata vältida lihaste ja kõõluste kahjustusi [21]. 

 

Meeste ja naiste pigistusjõu erinevused võivad olla tingitud erinevatest käte suurustes. 

Delleman jt [3] väidavad, et meeste ja naiste haardeulatuse vahel on suur kattuvus, mis on 

seotud käepideme läbimõõduga. Nimelt paljud väiksema käe suurusega mehed saavad kasu 

naistele toodetud tööriistadest. Käepideme läbimõõdu suurus peaks põhinema optimeeritud 

haardeulatuse põhjal, et saaks tekitada sobivamat lihasjõudu ja vähendada väsimust. 

 

 

1.2.2. Objekti- ja käe pinnaomadused 

 

Aktiivse meeleorganina suudab käsi tajuda objektide kuju, suurust ja pinnaomadusi ka siis, 

kui puudub visuaalne tagasiside [31]. 

 

On keeruline korraldada uuringuid objektidega, millel on mitmesugused tekstuurid või 

korrapäratud kujud, kuna igal inimesel on erinev naha seisund [32]. Kuival nahal võib 

puududa kortsuline struktuur, mis oleks abiks objekti haaramisel [21]. 

 

Käepideme pinna tingimused näitavad, et suurema hõõrdumisega pinnad võimaldavad 

suuremate lihasjõudude rakendamist, kui seda tõmmatakse või lükatakse [33, 34]. Libedad 

pinnad põhjustavad käe või sõrmede libisemist käepideme suhtes. Seevastu reljeefne pind 

võib lubada töötajal puhata kätt käepidemel ning samal ajal säilitada kontroll tööriista üle. 

Pind võib olla kõva või pehmendatud. Pehmendus võib põhjustada tajutava kontrolli 

kaotuse, mis omakorda võib põhjustada olukorra, kus töötajad haaravad tööriista 

tugevamini, et tunda paremat kontrolli selle üle [3]. 
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Seo jt [35] on leidnud, et suure hõõrdumisteguriga kummist käepidemega tekitatud jõu 

moment oli 52% suurem, kui madala hõõrdumisteguriga alumiinium käepideme korral. 

Küünarvarre väljapöördel oli jõumoment suurem kui küünarvarre sissepöördel, kummist 

käepideme korral 53% ja alumiiniumkäepideme korral 33%. 

 

Haarde jõupotentsiaal väheneb märkimisväärselt temperatuuri alanedes [36]. Paljude lihaste 

kõõlused, mis ulatuvad randmest sõrmedeni, on ümbritsetud liigesevedelikuga (parendab 

kõõluste liikuvust). Liigesevedeliku jahtudes selle viskoossus suureneb. Sellest tulenevalt 

peavad kõõlused liikuma läbi paksema vedeliku ja suureneb rõhk karpaalkanalis, see võib 

omakorda viia  karpaalkanali sündroom tekkeni [3]. 

 

Haarde omadusi mõjutab ka kinnaste kandmine. Kindaid kasutatakse isikukaitsevahenditena 

paljude inimeste poolt, mitmetes tööstusharudes. Sobimatust materjalist kinnaste 

kasutamine, võib aga sageli tööülesannete sooritamist takistada. Nimelt kuhjub kinda 

materjal liigeste ja interfalangeaalliigeste vahedesse [3]. Haarde võimet vähendavad kinda 

paksus, elastsus, kleepuvus ja mugavus. Veel võib lihasjõudu mõjutada hõõrdumise 

vähenemine kinda ja haaratava objekti vahel [7].  

 

Rock jt [38] toovad esile, et kinda materjali hõõrdumisomadused, paksus ja selle tüüp võivad 

mõjutada isiku võimet täppishaaret kasutada. Vaatamata sellele, et kindad on paljude 

ettevõtete jaoks tähtsaks ohutusvahendiks, võib kinnaste kandmine olla ka 

ülekoormushaigusi põhjustav tegur. 

 

Tabelis 1.4 on esitatud kolme sõrme haarde pigistusjõu erinevused kasutades kolme paari 

kindaid 

 

Tabel 1.4. Kolme sõrme haarde pigistusjõu erinevused kasutades kindaid [8] 

Kinda tüüp Keskmine (kg) ± Erinevus (%) 

Ilma kindata 8,91± 2,11 - 

Nahk kinnas 8,24 ± 1,77 8% vähenemine 

Nitriil kinnas 8,76 ± 2,05 2% vähenemine 

Vinüül kinnas 8,83 ± 2,00 1% vähenemine 
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Tabelist 1.4 on näha, et erinevate kinnaste kasutamisel on kolme sõrme haarde pigistusjõud 

muutunud. Nahast kindal on pigistusjõu vähenemine suurim, nimelt 8 protsenti, mis võib 

tulened paksusest ja elastsusest. 

 

Kinda kandmine mõjutab ka kompimise tundlikkust, mis võib olla oluline käepideme haarde 

jõus ja täpsuses [39] või juhtimises [40]. Fellows ja Feriwalds [39] poolt läbiviidud uuringus 

leiti, et tööriista polsterdatud käepidet haaratakse tugevamini, kui mitte polsterdatud, seega 

haaramise lihasjõud käes on suurem, kui seda tegevuseks vaja on. See tuleneb materjali 

deformeerumisest ja kontrolli kaotamise tundest. Kui haare on tugevam, kui vajalik, 

vähendab see tööriista liikumise ulatust ning suurendab lihasjõudu käes. See tuleneb 

lihasjõududest käes, mis peavad juhtima tööriista, olles vastuolus lihasjõududega, mis 

liigutavad kätt või rannet. Vaatamata sellele eelistasid vaatlusalused rohkem pehmendatud 

käepidemeid [3].  

 

Lihasjõudu on vajalik rakendada rohkem kinnaste kandmisel, kui ilma kinnasteta [41]. Seega 

lihased peavad rakendama suuremat jõudu, kui kantakse kindaid ning vähem, kui ollakse 

paljaste kätega. Kinnaste kasutamisega kaasneb lõivsuhe käe kaitse ja jõudluse vahel. Seades 

tähtsaks käe kaitse, väheneb sellest tulenevalt jõudlus [37, 42]. 

 

 

1.2.3. Küünarvarre pööramise suund 

 

Küünarvart saab pöörata kahes suunas. Võttes arvesse asjaolu, et kõik inimesed ei ole 

paremakäelised, on oluline kirjeldada pööramise suunda üheselt mõistetavate terminitega –

pronatsioon (küünarvarre sissepööre) ja supinatsioon (küünarvarre väljapööre) [31]. Jõu 

moment on märkimisväärselt mõjutatud liigutuse suunast. Ng jt [7 ] leiavad, et tekitatud jõu 

moment ja pigistusjõud on suurem supinatsiooni korral. Seo jt [43] leiavad, et supinatsiooni 

korral on pigistusjõud 19% suurem, kui pronatsiooni korral. Pigistusjõu suurenedes, 

suureneb ka jõumoment, mis supinatsiooni korral on 22% suurem. 

 

Käsi ja sõrmi kasutatakse laialdaselt paljudes käelistes tegevustes nagu kruvikeeraja 

käepidemete väänamine, masina nuppude keeramine ning väikeste keermestatud või 

keermestamata komponentide pigistamisel. Sõrmedega seotud vigastused ning luu ja 

lihaskonna haigused võivad olla põhjustatud seadmete väärkasutusest või, kui pigistusjõudu 
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avaldatakse rohkem, kui luu- ja lihaskonna süsteem suudab seda taluda [7]. Kasutades 

ebasobivat jõu momendi suunda täppishaardel, võib see põhjustada libisemist ning 

omakorda viia käe vigastusteni [43]. Omades informatsiooni (läbi protseduuri või ohutus 

juhendi), millises suunas on sobivam jõu momenti rakendada, võib olla töölised muudavad 

oma käeliste tegevuste töömeetodeid just tänu sellele [44].  

 

 

1.3. Elektromüograafiline analüüs  

 

Elektromüograafia (emg) võib olla väga kasulik analüüsimeetod, kui seda rakendatakse 

sobivates tingimustes ja tulemusi tõlgendatakse füsioloogia, biomehaanika ja andmehõive 

reeglitest lähtuvalt. Emg on üks mitmetest meetoditest, mida kasutatakse inimese jõudluse 

analüüsimiseks töötamiskohas. Emg-d kasutatakse peamiselt kerge ja korduvaid liigutusi 

hõlmava töö hindamisel, kui aktiivsed on kindlad lihased. Ergonoomikalise analüüsi käigus 

võrreldakse spetsiifilist luu- ja lihaskonna koormatust (antud lihastes), töö asendite, 

tegevuste ja ergonoomika põhimõtete kontekstis. Veel kasutatakse emg-d biomehaanikaliste 

mudelite sisendina, mis kirjeldavad sünergilisi mõjusid lihase tegevusel. Seega on 

elektromüograafia kasutus asjakohane, kui arvatakse, et spetsiifiline lihasgrupp on 

ebasoodsalt mõjutatud töötamiskoha disainist [45]. 

 

Sõltuvalt andmehõivetingimustes on emg-st võimalik saada nelja tüüpi infot. Esiteks, kõige 

tavalisem informatsioon, mis saadakse elektromüograafia kasutamisel on kas lihas oli 

vaatlemise ajal aktiivne või mitte. Teiseks, suhtelise aktiivsuse taseme (näitab lihase 

pingutust) saab kindlaks määrata, kui võrrelda kindlal viisil töödeldud signaali taset 

erinevates olukordades. Kolmandaks, kvantitatiivne informatsioon (lihase jõud) on 

kättesaadav, kuid väga piiratud olukordades. Neljandaks, info lihasväsimuse kohta, on 

võimalik saada submaksimaalse isomeetrilise kontraktsiooni töötlemata emg signaali spektri 

analüüsimisel [45]. 

 

Enamus ergonoomika uuringuid on huvitatud mitmete töökohaga seotud muutujate mõjude 

hindamisest (tööriista disain, meetodid, töövõtted jne.) Korduvad ja kvantitatiivsed 

võrdlused vaatlusaluste, tingimuste ja lihasgruppide vahel on võimalikud vaid emg signaali 

standardiseerimise ehk normaliseerimise korral. Tavaliselt väljendatakse emg aktiivust 
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suhtelisel skaalal, kus väärtusele 0 vastab puhkeoleku ja väärtusele 100 vastab suurim 

vabatahtlik pingutus [45]. 

 

Esmalt leitakse uuritava lihase asukoht, seejärel on vajalik nahapinna ettevalmistus, et tagada 

tugeva signaali olemasolu. Kvaliteetse signaali tagamiseks raseeritakse nahapind (kui on 

vajalik) ning puhastatakse piiritusega. Pärast elektroodide ettevalmistust tuleb kontrollida 

signaali kvaliteeti. Kontroll teostatakse ühendades elektroodid võimendussüsteemiga ning 

jälgitakse signaali. Signaali kvaliteeti hinnatakse tavaliselt kvalitatiivselt. Kui lihased on 

puhkeasendis peaks signaali amplituud olema väike. Mida rohkem lihast pingutada seda 

suurem on lihaste signaali amplituud. Mitmete lihaste uurimisel on mõistlik vaatlusalusel 

sooritada tegevus, mis eraldaks uurimise all oleva lihase aktiivsuse. Erinevate tegevuste 

sooritamisel ainult uuritav lihas peaks olema aktiivne ning teise lihased ei tohiks näidata 

aktiivsust. Signaali kvaliteeti võib mõjutada elektroodi liikumine nahapinnal, mis tekitab 

ebavajalikku müra, lihase pingutamisel. Lahendus on kinnitada elektroodid kindlalt 

nahapinnale kasutades abivahendeid nagu näiteks kummist vöö või teip [45]. 

 

Signaali võib mõjutada veel puudulik nahapinna ettevalmistus, elektroodide asetamine 

arterile, juhtmete katkendlik ühendus või kuivanud elektroodid. Nende mõjurite olemasolu 

emg signaalis, on ohuks, et uuringu tulemusi tõlgendatakse valesti [45].  

 

Selleks, et säilitada emg signaali olemust on oluline, et ei muudeta võimendi ja filtrite 

seadistusi. Emg signaali mõjutab elektroodi eemaldamine katse ajal. Elektroodi signaali 

vastuvõtmise asukoht on unikaalne, seega kui elektroodi asukoht muutub mõõtmise ajal isegi 

natukene, tekib erinev vastuvõtmise piirkond ning mõõdetakse erinevaid motoorseid ühikuid 

Kui katse ajal tuleb elektrood nahapinnalt lahti on vajalik katse uuesti algusest alustada [45].  

 

Emg uuringus, ei piisa ühe vaatlusaluse tulemustest. Statistiliseks võrdluseks on vajalik 

mitmete vaatlusaluste olemasolu, et täpselt hinnata töötamiskoha mõju lihase kasutusele, 

lihase aktiivsusele, lihase jõule või väsimusele, võrreldes teiste töö asenditega. Statistiline 

võrdlus koostoimes sobiva eksperimentaalse disainiga, mis arvestab kõiki võimalikke 

asjaolusid ning võib mõjutada emg signaali, on vajalik, et teha kindlaks kas vaatlustest 

tulenevad asjaolude tulemused on tõelised või saadud tänu juhusele. Selline analüüs teeb 

kindlaks ka erinevate töökoha tegurite suhtelise osatähtsuse ja nende koostoime [45]. 
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Meetodit, mida tavaliselt kasutatakse emg signaali statistilises võrdlemises on t-test või 

ühesuunaline dispersiooni analüüs (ANOVA). Kui uurimise all on mitmed töötamiskohta 

mõjutavad tegurid, siis on vajalik hinnata iga teguri panust ja ka nende tegurite koostoimet 

lihase käitumisel. Selliseid statistilisi võrdlusi tehakse paremini tavaliselt hinnates erinevust, 

kasutades mitme teguri ANOVA’t. Mitme muutujaga analüüsi (MANOVA) kasutatakse, et 

kindlaks teha kas mitmed lihased, grupina, reageerivad katse tingimustele märkimisväärselt 

erineval moel. Need statistilised meetodid võimaldavad katsel kontrollida töötamiskoha 

tegurite mõju, lihaste kasutamisele [45]. 

 

Kasutades neid meetodeid saab katse läbiviija hinnata ühe või mitme teguri mõju ulatust 

uuritava lihase aktiivsuses. Statistiline analüüs on emg saadavate andmete täpse 

tõlgendamise alus ja lihtsustab töötamiskoha uurimist emg kasutamisel [45]. 
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2. METOODIKA 

 

2.1. Vaatlusalused  

 

Mõõtmised viidi läbi 20 vabatahtlikuga, kes jagunesid võrdselt kümne mehe ja naise vahel. 

Kuna vananedes toimuvad lihases funktsionaalsed ja morfoloogilised muutused [46], 

arvestati seda vaatlusaluste valimise juures, kõik vaatlusalused jäid ligilähedaselt samasse 

vanuse gruppi (tabel 2.1). 

 

Tabel 2.1. Vaatlusaluste antropomeetrilised näitajad (keskmine + SD) 

Näitaja Mehed, n = 10 Naised, n = 10 Kokku, n = 20 

Vanus, a 26,6 ± 2,6 26,0 ± 3,9 26,3 ± 3,2 

Pikkus, cm 182± 7 166 ± 7 174 ± 11 

Mass, kg 81 ± 13 62 ± 11 71 ± 15 

Kehamassiindeks 24,4± 4,0 22,3 ± 3,7 23,3 ± 3,9 

 

Kõik vaatlusalused olid paremakäelised.  

 

 

2.2. Uurimisobjekt 

 

Objekti suurust on võimalik klassifitseerida mõõtes ära tema diameeter. Uurimistöös 

vaadeldi kolme erineva diameetriga puit materjalist nuppu (joonis 2.1), milleks olid väike 

(28 mm), keskmine (38 mm) ja suur (55 mm).  

 
 

 

 

 

 

Joonis 2.1. Katseobjektid 
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Nupud soetati Tartu piirkonna kohalikest ehituspoodidest, kuna uuriti objekti suuruse mõju 

lateraalsel haardel oli  objekti ainsaks oluliseks valikukriteeriumiks diameeter,. Nupud olid 

uurimisobjektiks kuna nad hõlmavad täppishaardega seotud tegevusi ning nuppe kasutatakse 

üldiselt peaaegu igas masinas, käsitööriistas, seadmes või mööblis [24].  

 

 

2.3. Uurimisstend 

 

Kuna käe funktsioonide arv objekti haaramise viisist ei sõltu, peab mõõtevahend olema 

kasutatav pigistamise, tõmbamise ja pööramise uurimiseks. Kõige lihtsam pigistusjõu 

uurimise vahend on dünamomeeter. Täppishaarde uurimiseks sobib kasutada Vernieri 

elektroonilist käsidünamomeetrit, mida saab kasutada ka jõuhaarde uurimiseks ning teostada 

lihase väsimus uuringuid . Dünamomeetri elektriline väljundi saab teisendada jõuühikutesse 

tehasekalibratsiooni [47] andmetes esitatud lineaarse regressiooni järgi.  

 

Kuna pigistusjõu väärtus sõltub pigistatava objekti suurusest [7], peab seetõttu eri suuruses 

objektide mõõtmiseks olema võimalik objekte lihtsalt mõõtevahendiga ühendada. Erineva 

suurusega objektide pigistamise jõu mõõtmiseks on käsidünamomeetri asemel võimalik 

kasutada piesotakisteid [48], (Mõõtevahendi jaoks valiti TekScan FlexiForce A201). 

 

Tõmbejõu mõõtmiseks kasutati S profiiliga tensoandurit Phidgets CZL301C. Tensoanduri 

kinnitamise lahend on näidatud joonisel 2.2. Anduri mõõtmispiirkond on kuni 100 kg, täpsus 

0,02% ning väljund 3,0 mv/V.  

 

Joonis 2.2. Tõmbejõu mõõtmiseks konstrueeritud seade 

 

Küünarvarre sissepöörde (pronatsioon) ja väljapöördel (supinatsioon) tekkiva jõu momendi 

mõõtmine on lahendatud samuti tensoanduriga (joonis 2.3). Tensoandur Phidgets CZL635 
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mõõtmispiirkond on kuni 5 kg, täpsus 0,05% ning väljund 1,0 mv/V. Jõu moment saadakse 

mõõdetud jõu suuruse (N) ja jõu õla (0,17 m) korrutisega. Tensoandurile rakenduvat jõudu 

sai mõõta ühes suunas, sellepärast kasutati kahte jõulüli, et ei oleks vajadus eraldi jõulüli 

ümber seada supinatsiooni ja pronatsiooni jaoks. Kahe jõulüli olemasolu vähendab 

mõõtmiste ajakulu.  

 

Joonis 2.3. Jõu momendi mõõtmiseks konstrueeritud seade 

 

Oluliseks faktoriks kujunes uuritava objekti kiire ja sujuv vahetus seadmel ning, et see oleks 

ka kindlalt fikseeritud. Selleks konstrueeriti kinnituse lahendus, mis võimaldab kolme 

suurusega valitud objekti lihtsalt vahetada.  

 

Ng jt [7] leiavad, et täppishaarde funktsioonide paremaks mõistmiseks tuleb mõõta ka lihaste 

bioelektrilist aktiivust (emg-d). Reinvee jt [49] uurimistöö tulemuste põhjal saab selleks 

kasutada ka väikese maksumusega seadmeid. Bioelektrilise aktiivsuse mõõtmiseks valiti 2 

kanaliga pinnaelektromüograafia moodul FlexVolt (võimendustegur 2336) ja Bitalino 

pinnaelektromüograafia üksikandur (võimendustegur 1000). 

 

Mõõtmisvahendi elementide väljundite sünkroonsus tagatakse Arduino mikrokontrolleriga. 

Andmehõive sageduse määrab emg mõõtmistele esitatav nõue – logimissagedus 1000 Hz. 

Arduino Due (12 bit A/D muundur, mõõtevahemik 0…3,3 V) võimaldab sagedusega 1000 

Hz mõõta kuue kanali signaali. Kuus kanalit jaotati järgmiselt: kolm kanalit emg, kaks 

kanalit piesotakistite ning üks kanal dünamomeetri või jõulüli jaoks (joonis 2.4). Jõulülid 

ühendati mikrokontrolleriga instrumentaalvõimendi INA125P (võimendustegur 610) kaudu, 

piesotakistid pingejaguri kaudu. Kuue kanali piirangu tõttu on vajalik seadmete 
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(käsidünamomeeter ja jõulülid ühendati mikrokontrolleriga vaid konkreetsete mõõtmiste 

ajal) vahetamine mõõtmistel. 

 

Joonis 2.4. Uurimisstendi plokkskeem 

 

Enne mõõtmisi on vajalik mõõteseadmete kalibreerimine. Kalibreerimine testib 

mõõteseadme näitude korratavust ja lineaarsust, mis on vajalik täpsete andmete saamiseks. 

Kalibreerimist vajasid jõulülid ja piesotakistid, sobiv on kasutada kaaluvihte. Jõulülide 

kalibreerimiseks riputati teatud mass mõõteseadme külge, suurendades massi järk-järgult ja 

väljund näidud võetakse igal sammul. Piesotakisti kalibreerimine on anduri väikeste 

mõõtmete tõttu keerulisem. Kaaluviht riputati joonisel 2.5 olevale tala keskele, seejärel 

suurendati massi järk-järgult ning väljund näidud võeti igal sammul. Kuna talale raskuse 

lisamise punkt on täpselt tala keskel, siis F1 ja F2 mõjuvad jõud on võrdsed. Piesotakistid 

(2 tk) olid asetatud tala alla vasakusse serva puksi alla.  

 

Joonis 2.5. Piesotakisti kalibreerimis lahendus 

 

Andmete salvestamiseks mõõteseadmest arvutisse kasutati programmi Coolterm. Coolterm 

võimaldab vahetada andmeid seadmetega, mis on ühendatud arvuti külge jadapordiga. 

Andmed salvestati arvutisse .txt formaadis.  
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2.4. Protseduur 

 

Kindla tasemega pingutuse mõõtmiseks on otstarbekas kasutada Caldwelli režiimi [6]. 

Vaatlusalust instrueeriti rakendama suurimat lihasjõudu 5 sekundi jooksul. Esimesel 

sekundil tuleb suurenda lihasjõudu sujuvalt suurima tulemuseni ja järgmised 4 sekundit 

hoida saavutatud taset. Väsimuse mõju vähendamiseks tuleb soorituste vahele jätta paus 

vähemalt kaks minutit. Eeltoodu tingimuste tagamiseks kuulub stendi juurde ka 

märguandesüsteem. Märguande süsteem imiteeris valgusfoori põhimõtet (joonis 2.6), 

punane (valmisolek), kollane (rakenda sujuvalt lihasjõudu), roheline (hoida saavutatud 

lihasjõu tase).  

 

Joonis 2.6. Märguandesüsteemi värvused 

 

Vaatlusalune pidi mõõtmiste käigus sooirtama viis erinevat ülesannet, mida võib tinglikult 

nimetada ka viieks etapiks. Katsetingimuste ühtlustamiseks nõuti vaatlusaluselt sirge seljaga 

istuvat asendit, mis saavutati reguleeritava tooli abil. Oluline on, et küünarliigese nurk oleks 

90 kraadi, mis saavutati tooli kõrguse reguleerimisega ja jalatoe kasutamisega.  

 

Esimeses etapis mõõdeti suurimat käe pigistusjõudu, milleks kasutati Vernieri 

käsidünamomeetrit. Lihase elektromüograafiline aktiivsuse mõõtmiseks kinnitati 

pindmisele sõrmepainutaja lihasele (m. flexor digitorum superficialis - FDS) ning 

sõrmesirutaja lihasele (m. extensor digitorum - ED) elektroodid. Eelnevalt puhastati veel 

nahapind piiritusega ning vajadusel eemaldati karvkate. Kuna elektroodide liikumine võib 

mõjutada signaali, siis on oluline selle liikumist vähendada [45]. Elektroodide fikseerimiseks 

kasutati elastset sidet. Suurima jõuhaarde mõõtmistulemusi kasutati emg signaali 
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normaliseerimiseks ja jõu ning täppishaarde võrdlemiseks. Emg signaal normaliseeriti 

valemiga [50]. 

𝑛𝐸𝑀𝐺 =  
𝐸𝑀𝐺𝑖  − 𝐸𝑀𝐺𝑚𝑖𝑛

𝐸𝑀𝐺𝑚𝑎𝑥−𝐸𝑀𝐺𝑚𝑖𝑛
    (1) 

 kus:   nEMG – emg normaliseeritud aktiivsus %; 

EMGi – vaatlusaluse emg aktiivus tegevuse i korral, mV;  

EMGmin – vaatlusaluse emg aktiivsus puhkeolekus, mV;  

EMGmax – vaatlusaluse emg aktiivus suurimal vabatahtlikul pingutusel, mV. 

 

Teine etapp seisnes suurima täppishaarde pigistusjõu mõõtmises (joonis 2.7). Täppishaarde 

pigistusjõu mõõtmiseks kasutati samuti Vernieri käsidünamomeetrit. Jõu rakendamisel 

mõõdeti Emg aktiivsust järgmistel lihastel: pindmisel sõrmepainutaja lihasel, sõrmesirutaja 

lihasel ning teises etapis lisati juurde veel elektroodid lühikesele pöidlapainutaja lihasele (m. 

flexor pollicis brevis - FPB). Lühikesele pöidlapainutaja lihasele asetati elektroodid alles 

teises etapis, kuna elektroodid oleks seganud suurima jõuhaarde mõõtmist esimeses etapis. 

Saadud tulemusi kasutati lühikesele pöidlapainutaja lihase emg signaali normaliseerimiseks. 

 

Joonis 2.7. Täppishaarde suurima jõu mõõtmine Vernieri dünamomeetriga 

 

Kolmandas etapis mõõdeti tõmbejõudu kasutades täppishaaret. Tõmbamise ajal mõõdeti 

veel pigistusjõudu ja elektromüograafilist aktiivsust lihastel. Emg aktiivsust mõõdeti kolmel 

lihasel (pindmisel sõrmedepainutaja lihas, sõrmedesirutaja lihas, lühikesel pöidlapainutaja 

lihas) ja tõmbamisjõudu S-profiiliga jõulüliga.  
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Piesotakistid (2 tk) on kõige otstarbekam kinnitada nimetissõrme ja pöidla pinnale nii, et 

need mõõtmiste käigus oleks kontaktis ka uuritava objektiga. Piesotakistite kinnitamiseks 

pöidla ja nimetissõrme pinnale kastutati nahapinda imiteerivat rullplaastrit (3M Micropore). 

Oluline oli jälgida ja veenduda enne mõõtmisi, et piesotakisti asukoht sõrmepinnal oleks 

sobiv ning andur registreeriks andmeid. Kuna võib tekkida olukord, kui vaatlusalune haarab 

nuppu, kuid piesotakisti ja nupp ei ole omavahel kontaktis ning andmeid selle tõttu ei 

registreerita. Selleks tuleb reaalselt enne katset proovida, kas piesotakisti ja nupp on 

omavahel ikka kontaktis uuritava objektiga. Elektroodide liikumise vähendamiseks fikseeriti 

lühikesel pöidlapainutaja lihasel olevad elektroodid riidest võrguga (ei ole näidatud joonisel 

2.8). Käele kinnitatud elektroodide ja piesotakistide asetus on näidatud joonisel 2.8. 

 

Joonis 2.8. Piesotakistite ja elektroodide asetus käel 

 

Neljandas etapis mõõdeti jõu momenti objekti pööramisel, kasutades täppishaaret. 

Pööramise jõu momendi mõõtmiseks kasutati selle jaoks koostatud seadet (joonis 2.3). Seade 

asetses laual ning oli fikseeritud selle külge, et soorituse ajal seade ei liiguks. Neljas etapp 

koosnes kahest osast, kus kolme objekti keerati väljapoole (supinatsioon) ja sissepoole 

(pronatsioon). Jõu momenti mõõdeti kahe jõulüliga. Nimetissõrme ja pöidla pinnale kinnitati 

piesotakisti, mis mõõtis pigistusjõudu katse sooritamisel. Emg aktiivsust lihastel mõõdeti 

pindmisel sõrmedepainutaja lihasel, sõrmedesirutaja lihasel ja lühikesel pöidlapainutaja 

lihasel.  
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Viiendas etapis uuriti lihasjõu vähenemist  korduval pigistamisel, milleks kasutati Vernieri 

käsidünamomeetrit. Pigistusjõu mõõtmiseks asetati nimetissõrme ja pöidlapinnale 

piesoelektriline takisti (2 tk). Emg lihaselist aktiivsust mõõdeti pindmisel sõrmedepainutaja 

lihasel, sõrmedesirutaja lihasel ja lühikesel pöidlapainutaja lihasel.  

 

Viiendas etapis täiustati lihase väsimuse uuringu jaoks tehtud märguandesüsteemi (joonis 

2.9). Viies etapp koosnes kolmest osast, kus esimeses ja kolmandas osas säilitati 

täppishaarde lihasjõudu teatud vahemikus, jälgides tagasisidet voltmeetril. Valitud vahemik 

sõltus teises etapis mõõdetud suurimast täppishaardega tekitatud jõust (alla 50%). Mehed 

pidid pigistusjõudu hoidma tasemel 0,3 V (3,4 kg) ning naistel 0,2 V (1,6 kg). Teises osas 

rakendati suurimat täppishaardejõudu 10 korda.  

 

Joonis 2.9. Viienda etappi - lihase väsimuse uuringu kestus 

 

Teise osa eesmärk oli väsitada lihaseid ja uurida korduvate liigutuste mõju täppishaarde 

jõule. Esimese ja kolmanda osa eesmärk oli võrrelda jõudu ja lihase bioelektrililist aktiivsust 

enne ja pärast koormust. Viienda etapi täielik katse kestvus on näidatud joonisel 2.9. 
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3. TULEMUSED 

 

3.1. Jõu- ja täppishaarde jõupotentsiaal 

 

Joonisel 3.1 on toodud jõu- ja täppishaarde suurim pigistusjõud sõltuvalt vaatlusaluse soost. 

Meeste suurim keskmine jõuhaarde pigistusjõud (37,6 kg) on 41% suurem, kui naistel 

(22,0 kg). Veel võib mainida, et meeste suurim keskmine täppishaarde jõud (14,5 kg) on 

31,4 % suurem, kui naistel (9,9 kg). 

 

Joonis 3.1. Jõu- ja täppishaarde suurim pigistusjõud sõltuvalt vaatlusaluse soost (keskmine 

± SD; *** - p < 0,001) 

 

Joonisel 3.1 on veel näha, et meeste suurim keskmine jõuhaarde pigistusjõud erines meeste 

suurimast keskmisest täppishaarde pigistusjõust (p < 0,001) ja naiste suurimast keskmisest 

jõuhaarde pigistusjõust (p < 0,001). Naiste täppishaarde pigistusjõud erines naiste jõuhaarde 

pigistusjõust (p < 0,001) ja meeste keskmisest suurimast täppishaarde pigistusjõust (p < 

0,001). 

 

Eelnevad uuringud [51, 2, 52, 53, 54] leiavad, et esinevad soolised erinevused pigistusjõu 

tekitamises, meestel on suuremad jõu- ja täppishaarde jõud, kui naistel, mida kinnitavad 

magistritöös saadud tulemused. Kinnitust leidis veel jõuhaarde ja täppishaarde vaheline 
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erinevus [2, 55], et tekitatud jõuhaarde lihasjõud on suurem täppishaarde lihasjõust nii 

meestel, kui ka naistel. Meeste suurem jõu- ja täppishaarde jõud saab olla tingitud asjaolust, 

et meestel on suurem keha mass, mis aitab jõu tekitamisele kaasa. See tähendab, et meestel 

on sobivam töötada või tegeleda tegevustega, mis vajavad suuremat lihasjõudu ja naistel 

seal, kus on oluline liigutuste täpsus. Täppis- ja jõuhaarde suur jõu erinevus tulenes nii 

naistel, kui meestel, asjaolust, et täppishaardel kasutatakse peamisel ainult sõrmi ning 

sõrmed ei võimalda objekti jõulist haaramist.  

 

 

3.2. Tõmbejõud 

 

Joonisel 3.2 on toodud tõmbejõud lähtuvalt objekti suurusest ja vaatlusaluse soost. Objekti 

suurust arvestamata oli meeste keskmine tõmbejõud 7,9 ±3,5 kg ja naistel 5,5 ±2,0 kg, 

erinevus on statistiliselt oluline [F (1, 54) = 15,34, p << 0,001]. Eelnevad uuringud [56, 57, 

58, 59] leiavad samuti, et vaatlusaluse sool on oluline mõju tõmbejõule, naistel on tõmbejõud 

väiksemad võrreldes meestega. Meeste suurem tõmbejõud saab olla tingitud asjaolust, et 

meestel on suurem keha mass, mis aitab jõu tekitamisele kaasa. Objekti suurusel statistiliselt 

olulist mõju ei olnud [F (2, 54) = 0,75, p = 0,477].  

 

Joonis 3.2. Tõmbejõud lähtuvalt objekti suurusest ja vaatlusaluse soost (keskmine ± SD) 

 

Joonisel 3.2 on näha, et meeste ja naiste tõmbamisjõud oli suuremad 28 ning 38 mm 

läbimõõduga objektiga ning väiksem 55 mm läbimõõduga, kuid tulemuste erinevus oli 
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väike. Tõmmates 28 mm läbimõõduga objekti oli keskmine tõmbejõud meestel (8,2 kg) 36,7 

% suurem võrreldes naistega (5,2 kg). 38 mm läbimõõduga objekti tõmbamisel oli keskmine 

tõmbejõud meestel (8,3 kg) 35,4 % suurem, kui naistel (5,3 kg). Meestel 55 mm 

läbimõõduga objekti tõmbamisjõud (7,2 kg) oli 40 % suurem, kui naistel (4,3 kg). Võib 

öelda, et objekti suurust arvestamata oli meeste keskmine tõmbejõud 37,6 % suurem, kui 

naistel.  

 

Joonisel 3.3 on toodud pigistusjõud objekti tõmbamisel lähtuvalt objekti suurusest ja 

vaatlusaluse soost. Tõmbamise ajal olid meeste ja naiste pigistusjõud statistiliselt olulise 

erinevusega [F (1, 54) = 11,18, p = 0,002]. Objekti suurust arvestamata on meeste 

pigistusjõud suurem, kui naistel. Oluline mõju oli ka pigistatava objekti suurusel [F (2, 54) 

= 12,69, p << 0,001]. 55 mm läbimõõduga objekti pigistati oluliselt nõrgemini, kui 38 mm 

läbimõõduga objekti (p = 0,003) ja 28 mm läbimõõduga objekti (p << 0,001). 28 mm ja 

38  mm läbimõõduga objekti vahel erinevust ei olnud (p = 0,339). Eelnevad uuringud [60, 

61, 62] langevad kokku magistritöös saadud tulemustega, et pigistusjõud väheneb objekti 

suuruse suurenedes.  

 

Joonis 3.3. Pigistusjõud objekti tõmbamisel lähtuvalt objekti suurusest ja vaatlusaluse 

soost (keskmine + SD; ** - p = 0,01) 

 

Kuna objekti suurusel tõmbejõule statistilist olulist mõju ei olnud võib joonise 3.2 ja 3.3 

põhjal järeldada, et objekti suuruse vähenedes oli vajalik pigistada objekti tugevamini, et 
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saavutada samaväärne tõmbejõud. See tähendab, et tõmbamisel on suuremad objektid 

sobivamad, kui on oluline tõmbamise täpsus ja väiksemad objektid, kui on oluline 

pigistusjõud.  

 

Joonisel 3.4 on toodud pindmise sõrmepainutaja (FDS) ja lühikese pöidlapainutaja (FPB) 

lihase bioelektrilise aktiivsuse mõju tõmbamisel lähtuvalt objekti suurusest ning 

vaatlusaluse soost. Lühikese pöidlapainutaja lihase bioelektrilist aktiivsust ei mõjutanud 

vaatlusaluse sugu [F  (1, 54) = 0,59, p  = 0,446] ega objekti suurus [F (2, 54) = 0,35, p = 

0,705]. Pindmise sõrmepainutaja lihase puhul oli vaatlusaluse sool statistiliselt oluline mõju 

[F (1, 54) = 12,21, p < 0,001] objekti suurusel mõju puudus [F (2, 54) = 0,20, p < 0,822]. 

Eelmainitud tegurite koosmõju ei olnud statistiliselt oluline. 

 

Joonis 3.4. Pindmise sõrmepainutaja (FDS) ja lühikese pöidlapainutaja (FPB) lihase 

bioelektrilise aktiivsuse mõju tõmbamisel lähtuvalt objekti suurusest ning vaatlusaluse 

soost (keskmine ± SD) 

 

FDS ja FPB keskmine bioelektriline aktiivsus oli kõrgeim naistel 28 mm läbimõõduga 

objekti tõmbamisel. Objekti suurust arvestamata oli meeste lühikese pöidlapainutaja lihase 

keskmine bioelektriline aktiivsus 38,5 % suurem, kui pindmise sõrmepainutaja lihasel. 

Jooniselt 3.4 võib näha, et naiste FDS ja FPB lihaste keskmised bioelektrilised aktiivsused 

olid eri suurusega objektidel märgatavalt sarnased. Seevastu meeste pindmise 

sõrmepainutaja lihase bioelektriline aktiivsus oli lühikese pöidlapainutaja lihasest madalam. 

See tähendab, et tõmbamisel on naistel lihased rohkem koormatud, väiksema jõu tekitamisel, 
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kui meestel, mis kinnitab eelnevalt mainitud, et naistel on sobivam tegeleda tegevustega, mis 

vajavad liigutuste täpsust.  

 

 

3.3. Jõu moment küünarvarre sisse- ja väljapöördel  

 

Joonisel 3.5 on toodud jõu momendid küünarvarre sisse- ja väljapöördel lähtuvalt objekti 

suurusest ning vaatlusaluse soost. Vaatlusaluse sool oli statistiliselt oluline mõju jõu 

momendile [F (1, 104) = 11,75, p < 0,001]. Meestel oli jõu moment suurem küünarvarre 

sissepöördel ja väljapöördel, võrreldes naistega. 

 

Oluline mõju oli ka pööratava objekti suurusel [F (2, 104) = 35,42, p << 0,001]. Võrreldes 

erinevaid objekti suuruseid meeste jõu momendiga, siis statistiliselt oluline (p << 0,001) 

erinevus ilmnes, kui võrreldi objekte läbimõõduga 55 ja 28 mm ning 55 ja 38 mm. Meeste 

jõu momendis 28 mm läbimõõduga ja 38 mm läbimõõduga objekti vahel erinevust ei olnud 

(p = 0,278). Mehed ja naised pöörasid 55 mm läbimõõduga objekti oluliselt tugevamalt 

küünarvarrest sissepoole, mis tähendab, et kui tegevuses on vajalik suurem jõu moment, siis 

suurem objekt on sobivam ning väiksem objekt, kui on vajalik täpsus. 

 

Joonis 3.5. Jõu moment küünarvarre sisse- ja väljapöördel lähtuvalt objekti suurusest ning 

vaatlusaluse soost (keskmine + SD) 

 

Pööramise suunal oli statistiliselt oluline mõju [F (1, 104) = 16,16, p < 0,001]. Eelnevad 

uuringu [43, 35, 63] leiavad, et jõu moment on suurem küünarvarre väljapöördel. Saadud 
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tulemused ei langenud kokku eelnevate uuringutega. Magistritöö tulemused näitasid, et nii 

naised kui mehed pöörasid objekti tugevamini küünarvarre sissepöördel.  

 

Joonisel 3.6 on näidatud pigistusjõud küünarvarre sisse- ja väljapöördel lähtuvalt objekti 

suurusest ning vaatlusaluse soost. Pigistusjõud pööramisel vaatlusaluse sugu [F (1, 108) = 

2,66, p = 0,106] pööramise suunda [F (1, 108) = 1,07, p = 0,303] ei mõjutanud. Objekti 

suurusel oli statistiliselt oluline mõju pigistusjõule [F (2, 108) = 9,91, p < 0,001]. 55 mm 

läbimõõduga objekt erines 38 mm läbimõõduga (p = 0,006) ja 28 mm läbimõõduga 

(p < 0,001) objektist. 28 mm läbimõõduga ja 38 mm läbimõõduga objekti erinevust 

pigistusjõul ei ole (p = 0,498) 

 

 

Joonis 3.6. Pigistusjõud küünarvarre sisse- ja väljapöördel lähtuvalt objekti suurusest ning 

vaatlusaluse soost (keskmine + SD) 

 

Jooniselt 3.6 on näha, et mehed pigistasid 28 mm läbimõõduga objekti tugevamini, kuid 

tekitatud jõu moment (joonis 3.5) selle suurusega objektiga osutus väiksemaks. Seevastu 

pigistusjõud 55 mm läbimõõduga objektiga oli madalaim, aga jõu moment (joonis 3.5) 

pööramisel suurim. Esineb seos pigistusjõu ja jõu momendi vahel erinevate suurustega. See 

tähendab, et kui on vajalik objekti pöörata suurema pigistusjõuga, siis väiksem objekt on 

sobivam ning kui on vajalik liigutuste täpsus, siis on sobivam suurem. Kuid naiste 38 mm 

läbimõõduga objekti pigistusjõud küünarvarre sissepöördel oli suurim, mis erines teistest 

tulemustest. Nimelt 28 mm läbimõõduga objekti pigistusjõud on suurim meeste supinatsioon 

ja pronatsiooni korral ning naiste supinatsiooni korral. 
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Eelnevad uuringud [43, 31] langevad kokku saadud tulemustega, et pigistusjõud on suurem 

supinatsiooni korral. 

 

Joonisel 3.7 on toodud pindmise sõrmepainutaja (FDS) ja lühikese pöidlapainutaja (FPB) 

lihase bioelektrilise aktiivsuse mõju küünarvarre sisse- ja väljapöördel lähtuvalt objekti 

suurusest ja vaatlusaluse soost.  

Joonis 3.7. Pindmise sõrmepainutaja (FDS) ja lühikese pöidlapainutaja (FPB) lihase 

bioelektrilise aktiivsuse mõju küünarvarre sisse- ja väljapöördel lähtuvalt objekti suurusest 

ja vaatlusaluse soost (keskmine + SD; * - p < 0,01) 

 

Pindmise sõrmepainutaja lihase bioelektrilist aktiivsust vaatlusaluse sugu [F (1, 108) = 0,82, 

p = 0,366] ega objekti suurus [F (2, 108) = 0,03, p = 0,971] ei mõjutanud. Statistiliselt oluline 

mõju oli objekti pööramise suunal [F (1, 108) = 16,53, p << 0,001]. FDS lihase bioelektriline 

aktiivsus oli suurem küünarvarre sissepöördel meestel ja naistel. Meestel oli suurim aktiivsus 

28 mm läbimõõduga objektiga ning naistel 38 mm läbimõõduga objektiga. 

 

Lühike pöidlapainutaja lihase bioelektrilist aktiivsust vaatlusaluse sugu [F (1, 108) = 0,07, 

p = 0,787] ega objekti suurus [F (2, 108) = 0,15, p = 0,864] ei mõjutanud. Oluline mõju oli 

objekti pööramise suunal [F (1, 108) = 53,68, p << 0,001]. Oluline erinevus oli naiste 

küünarvarre sisse- ja väljapöördel 55 mm läbimõõduga objektiga (p < 0,01)  Meeste ja naiste 

lühikese pöidlapainutaja lihase bioelektriline aktiivsus oli suurem küünarvarre sissepöördel. 
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Jooniselt 3.7 on näha, et lühikese pöidlapainutaja lihas oli aktiivsem kõikidel juhtudel. See 

tähendab, et FPB lihasel on objekti pööramisel olulisem osa, kui FDS lihasel. 

 

3.4. Lihasjõu vähenemine korduval pigistamisel 

 

Suhtelise jõu (% Fmax) ja lihaste normaliseeritud elektromüograafilise aktiivsuse vahelised 

Pearsoni korrelatsioonikordajad on esitatud tabelites 3.1 ja 3.2. Rõhutatult on märgitud 

keskmise tugevusega lineaarsed seosed (0,3 < |r| < 0,7 )  

 

Tabel 3.1. Lineaarsed seosed suhtelise jõu ja pindmisel sõrmepainutaja (FDS), sõrmesirutaja 

(ED) ning lühikese pöidlapainutaja lihase (FPB) elektromüograafilise aktiivsuse vahel, 

korduval pigistamisel (Mehed, n = 10) 

Tegur 
Tsükkli 

number 
Suhteline. jõud, % nFDS, % nED, % nFPB, % 

Tsükkli nr 1,00 - - - - 

Suht jõud, % -0,39 1,00 - - - 

nFDS, % -0,01 0,38 1,00 - - 

nED, % 0,01 0,18 0,57 1,00 - 

nFPB, % 0,03 -0,23 0,22 0,18 1,00 

 

Tabelist 3.1 järeldub, et iga sooritatud tsükliga pigistusjõud vähenes (r = -0,39). Meeste 

suhtelise jõu ja pindmise sõrmepainutaja lihase vahel oli keskmise tugevusega lineaarne 

seos. Veel oli keskmise tugevusega lineaarne seos FDS ja ED lihase vahel. 

 

Tabel 3.2. Lineaarsed seosed suhtelise jõu ja pindmisel sõrmepainutaja (FDS), sõrmesirutaja 

(ED) ning lühikese pöidlapainutaja lihase (FPB) elektromüograafilise aktiivsuse vahel, 

korduval pigistamisel (Naised, n = 9) 

Tegur 
Tsükkli 

number 

Suhteline. jõud, 

% 
nFDS, % nED, % nFPB, % 

Tsükkli nr 1,00 - - - - 

Suht jõud, % -0,47 1,00 - - - 

nFDS, % -0,19 0,63 1,00 - - 

nED, % -0,14 0,36 0,27 1,00 - 

nFPB, % -0,11 0,22 0,01 0,14 1,00 
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Tabelis 3.2 on näha, et iga tsükliga vähenes ka naiste suhteline pigistusjõud (r = -0,47). 

Naiste suhtelise jõu ja FDS ning ED lihase vahel oli keskmise tugevusega positiivne seos, 

ehk suurema pigistusjõu korral oli suurem ka normaliseeritud emg aktiivsus.  

 

Tabeli 3.1 ja 3.2 põhjal vähenes mõlema soo suhteline jõud iga järgmise tsükliga. See 

tähendab, et esimesest tsüklist kümnendani, lihas ei olnud võimeline tekitama suurimat 

pigistusjõudu, toimus lihase väsimine. 

 

 

Joonis 3.8. Meeste ja naiste suhtelised jõud korduval pigistamisel lähtuvalt tsüklist 

 

Joonisel 3.8 on näha, et toimus suhtelise jõu vähenemine esimesest kümnenda tsüklini, nii 

meestel kui naistel. Esimene tsükkel sarnanes teise, kolmanda ja neljandaga. Tsüklid kahest 

üheksandani oli omavahel sarnased. Kümnes tsükkel oli eelnevatest tunduvalt nõrgem. 

Eelnev uuring [64] kinnitab, et lihase väsimisel suurim võimalik jõud väheneb. Seega on 

oluline lasta lihasel taastuda, kui suurim pigistusjõud on tegevuseks vajalik.  

 

Joonisel 3.9 on toodud lihaste normaliseeritud elektromüograafilised aktiivsused 

referentskoormustel, enne ja pärast koormamist. Jooniselt 3.9 on näha, et sõrmesirutaja 

lihase (ED) bioelektriline aktiivsus oli enamus vaatlusalustel pärast koormamist suurem, kui 

enne. Jooniselt 3.9 võib näha, et ED lihase saadud tulemused on hajutatult, mille põhjuseks 

võivad olla nii vaatlusaluse individuaalsed iseärasused kui ka dünamomeetri hoidmise 

asend.  
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Jooniselt 3.9 on näha, et pindmise sõrmepainutaja lihase (FDS) bioelektriline aktiivsus oli 

enamus vaatlusalustel pärast koormamist suurem, kui enne. Tulemused paiknevad joonisel 

3.9 FDS lihase puhul rohkem ühes koos, mis viitab väiksemale erinevusele.  

 

Jooniselt 3.9 on näha, et lühikese pöidlapainutaja lihase (FPB) bioelektriline aktiivsus oli 

pärast koormamist suurem, kui enne. Neljal vaatlusalusel oli FPB lihase bioelektriline 

aktiivsus enne koormamist sarnane pärastisega. Tulemuste paiknemine joonisel 3.9 on 

meestel ja naistel FPB lihase korral hajutatult, mis viitab suuremale erinevusele.  

Joonis 3.9. Pindmisel sõrmepainutaja (FDS), sõrmesirutaja (ED) ning lühikese 

pöidlapainutaja lihase (FPB) normaliseeritud elektromüograafiline aktiivsus 

referentskoormusel, enne ja pärast koormamist, meestel (M) ja naistel (N); Diagonaaljoonest 

vasakule jäävad tulemused, mille koormamise järgne nEMG on suurem kui koormamise 

eelne nEMG. 

 

Eelnev uuring [64] leiab samuti, et FDS lihase väsimisel bioelektriline aktiivsus suureneb 

pärast koormamist.  

 

Tabel 3.3. Sõrmesirutaja (ED), pindmise sõrmepainutaja (FDS) ja lühikese pöidlapainutaja 

lihase (FPB) bioelektriline aktiivsus enne ja pärast koormamist ning olulisuse tõenäosus, 

meestel ja naistel;  

Sugu Lihas 
Enne 

koormamist, % 

Pärast 

koormamist, % 

Olulisuse 

tõenäosus (p) 

Mehed 

ED 21,0 ± 23,9 30,2 ± 15,1 0,691 

FDS 13,6 ± 18,6 16,7 ± 13,3 0,459 

FPB 17,7 ± 16,1 22,3 ± 15,3 0,396 

Naised 

ED 23,9 ± 30,2 34,1 ± 26, 5 0,212 

FDS 19,3 ± 20,8 32,3 ± 25,4 0,317 

FPB 15,2 ± 16,3 18,2 ± 14,6 0,520 

 
nEMG enne koormamist, % 
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Meestel sõrmesirutaja lihase (ED) bioelektriline aktiivsus oli pärast koormamist 30% 

suurem, kui enne koormamist. Naistel lühikese pöidlapainutaja lihase (FDS) bioelektriline 

aktiivsus oli pärast koormamist 40% suurem, kui enne koormamist. Tabeli 3.3 põhjal võib 

üldiselt väita, et kõigi ED, FDS ja FPB lihaste bioelektriline aktiivsus oli ootuspäraselt 

suurem pärast koormamist, kuid koormamise mõju ei olnud piisav statistiliselt olulise 

lihasväsimuse ilmingu leidmiseks nEMG põhjal.  
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KOKKUVÕTE 

 

Magistritöö eesmärgiks oli koostada uurimisstend, mis võimaldab uurida täppishaarde 

jõuparameetreid. Konstrueeritud uurimisstend võimaldab edukalt mõõta käelihaste jõudu 

objektide tõmbamisel, pigistamisel ja pööramisel ning hinnata lihaste bioelektrilist 

aktiivsust.  

 

Esimeses etapis mõõdeti suurimat käe pigistusjõudu. Teine etapp seisnes suurima 

täppishaarde pigistusjõu mõõtmises. Esimese ja teise etappi tulemused näitavad, et esinevad 

soolised erinevused pigistusjõu tekitamises, meestel on suuremad jõu- ja täppishaarde jõud, 

kui naistel. Meeste suurem jõu- ja täppishaarde jõud saab olla tingitud asjaolust, et meestel 

on suurem keha mass, mis aitab jõu tekitamisele kaasa.  

 

Kolmandas etapis mõõdeti tõmbejõudu kasutades täppishaaret. Tulemustest selgus, et 

tõmbejõud on meestel suuremad, kui naistel. Meeste ja naiste tõmbamisjõud olid suuremad 

28 ning 38 mm läbimõõduga objektiga ning väiksem 55 mm läbimõõduga, kuid objekti 

suurusel statistilist mõju ei olnud. Pigistusjõud vähenes objekti suuruse suurenedes, 

tõmbamisel. 

 

Neljandas etapis mõõdeti jõu momenti objekti pööramisel, kasutades täppishaaret. Objekti 

jõu moment pööramisel oli suurem 55 mm läbimõõduga nii meestel, kui naistel. Pöörates 

objekti küünarvarrest sissepoole oli jõumoment suurem nii meestel, kui naistel. Küünarvarre 

väljapöördel pigistasid mehed ja naised 28 mm läbimõõduga objekti kõige kõvemini. 

Lühikese pöidlapainutaja lihase bioelektriline aktiivsus oli suurim küünarvarre väljapöördel. 

 

Viiendas etapis uuriti lihasjõu vähenemist  korduval pigistamisel. Pigistusjõud vähenes iga 

kordusega (tsükliga). Toimus lihase väsimine - pindmise sõrmepainutaja (FDS), 

sõrmesirutaja (ED) ja lühikese pöidlapainutaja lihase (FPB) bioelektriline aktiivsus suurenes 

pärast koormamist. 

 

Magistritöö eesmärgist lähtuvad ülesanded on edukalt täidetud. Koostatud uurimisstendiga 

on võimalik koguda andmeid täppishaarde jõuparameetrite kohta. 
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Magistritöö tulemuste põhjal võib teha järgnevad soovitused: 

1. Kuna tulemustest selgus, et pigistus ja tõmbejõud ning jõu moment pööramisel on meestel 

suurem, on sobivam töötada neil elukutsetel või tegeleda tegevustega, kus on vajalik 

suurem lihasjõud ja vastupidi naistel, kus on tähtis liigutuste täpsus; 

2. Sobilik on valida suurema (55 mm) läbimõõduga objekt, kui vajalik on suurem jõu 

moment; 

3. Kui on vajalik objekti tõmmata suure lihasjõuga, ei ole erinevust millise läbimõõduga 

objekt valida (28 mm – 55 mm); 

4. Oluline on pärast korduvaid pingutusi lasta lihasel taastuda. 

 

Ettepanekud edasiseks uurimustööks: 

1. Objekti suuruse mõju täpsemate tulemuste väljaselgitamiseks, peab läbi viima täiendavad 

mõõtmised rohkemate vaatlusalustega ning kindlasti arvestama käe suurust; 

2. Uurimaks täpsemalt objekti mõju täppishaardele tuleks teha mõõtmisi objektidega, millel 

on erinev kuju, materjal ja tekstuur; 

3. Kuna mõõtmised tehti antud magistritöös paljaste kätega võiks järgmise asjana uurida 

kinnaste mõju objekti manipuleerimisel; 

4. Objektide manipuleerimisel vahetada asukohta, nagu näiteks muuta tõmbamise suunda, 

tõmmates objekti alt ülesse; 

5. Kõiki eelnevaid ettepanekuid arvestades võiks uurimustööd jätkata erinevate haarde 

tüüpidega, vanuse gruppidega ja mõlema käega; 

6. Tulevikuuringud uurida tegureid, mis võivad mõjutada täppishaaret nagu temperatuur, 

kellaaeg, treenitus; 

7. Rahaliste vahendite olemasolul täiustada uurimisstendi täpsemate mõõteseadmetega; 

8. Konstrueeritud uurimisstendist teha laboratoorne töö, uurides erinevaid mõjusid 

täppishaarde kvaliteedile. 
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TEST RIG FOR ASSESSMENT OF PINCH GRIP’S 

STRENGTH PARAMETER 

 

SUMMARY 

 

There have been numerous investigation about strength of different grips. It is proposed that 

the impacts of various muscular activities on pinch force need to be investigated by using 

the surface electromyography which can record signals from the Thenar muscles during a 

pinch grip. Studies show that size and many other factors affect pinch grip strength and its 

handling quality.  

 

The aim of this this thesis was to construct a test rig pinch grip in order to properly measure 

pinch grip’s strength parameters. The test rig allows to measure pull force, grip force and 

torque while manipulating random objects. In addition, the data acquisition allows 

simultaneous measurement of electromyographic activity and force or torque parameters. To 

ensure that test rig is functioning properly, impact of objects size was tested. Five different 

tasks were investigated.  

 

In first and second task, the results show that men have stronger pinch and power grips than 

women, thus men have advantages when activities require physical strength. Results from 

the third task concluded that size does not affect pulling strength, but there is a correlation 

between pinching and pulling with different object sizes. Results from fourth task showed 

that torque was highest with 55 mm diameter object and with both gender. While torque was 

higher with larger object, pinch force exertions increased while object size decreased. It was 

found that when turning an object with pinch grip, clockwise (supination) torque was lower 

than counter clockwise (pronation), however, the difference was not statistically significant. 

 

Repetitive pinching was investigated in fifth task. While pinching exertions were performed 

the pinching force decreased with every cycle. This showed that with every cycle, muscle 

fatigued. The task load was also evaluated by comparison of emg amplitudes on submaximal 
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exertions. The emg amplitudes of extensor digitorum, flexor digitorum superficialis and 

flexor pollicis brevis muscle activity were higher after loading than before loading, however 

the differences were not statistically significant. 
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