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Painutus-lõdvestus fenomeni kirjeldasid 1955. aastal Floyd ja Silver. Kirjelduse kohaselt 

kaob ülakeha ettepoole painutades ühel hetkel selgroosirgestajas (m. erectore spinae) 

elektriline aktiivsus ning edaspidine flektsioon toimub selliselt, et lihased püsivad mitte 

aktiivsetena. Sellises olukorras raskuste tõstmisel on oht selga vigastada. Töö eesmärgiks 

oli koostada seade lihaste elektrilise aktiivsuse ja kehaasendi samaaegseks seireks. Seame 

koostamiseks valiti järgmised komponendid: Bitalino arendusplaat, kiirendusandurid 

ITEAD ADXL335 ja EMG andur Bitalino EMG v.151015. Uurimistöö toimus mitmes 

etapis. Esimeses etapis oli seadme projekteerimine ja koostamine. Teises etapis 

goniomeetria lahenduse kalibreerimine ja testimine alguses stendil ja inimesel. Kolmandas 

etapis oli testitud elektromüograaf-goniomeeteri prototüüp lihaste elektrilise aktiivsuse ja 

kehaasendi samaaegsel mõõtmisel. Tulemustest selgus, et goniomeetria lahenduse 

kalibreerimiseks sobis nn „6-positsiooni test“ ja kalibreerimist ei pea kordama iga katse 

korral. Nurga mõõtmiseks piisab lineaarsest seosest kui mõõdetav nurk esitada siinus ja 

koosinus funktsioone kasutades. Parima tulemuse, ülakeha ja reie nurga mõõtmisel, andis 

anduri asukoht selgroo torakaalpiirkonnas, vahemikus T6-T9, mille korral oli keskmine 

erinevus tegelikust väärtusest ±8°. Elektromüograaf-goniomeetri test näitas, et sellega on 

võimalik demonstreerida painutus-lõdvestus fenomeni. Edaspidine arendus võiks olla 

suunatud mõõtmistulemuste parendamisele kasutades suurema resolutsiooniga analoog-

digitaalmuundurit. 

Märksõnad: raskuste käsitsi teisaldamine, painutus-lõdvestus fenomen, riskiennetus 
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The flexion-relaxation phenomenon was described in 1955 year by Floyd and Silver. 

According to this, when the upper body is bent forward, the erectores spinae muscles were 

electrically silent and further flexion took place in such a way that the muscles remain 

inactive. Lifting weights in this situation can cause injury. The aim of the thesis was to 

design a device for monitoring the electrical activity of the muscle and the posture at the 

same time. The following components were selected for the device: Bitalino development 

board, accelerometer ITEAD ADXL335 and EMG sensor Bitalino EMG v.151015. The 

research was done in several stages. The first stage was the design and assembly of the 

device. In the second stage the calibration and testing of the goniometry solution were 

carried out. In the third stage electromyograph-goniometer prototype was tested for 

monitoring muscle electrical activity and posture at the same time. The results showed that 

the 6-position test was suitable for calibration of the goniometer prototype and there is no 

need to repeat calibration before every measurement. To measure an angle with 

accelerometers, a linear relationship is sufficient to represent the measured angle using 

sine and cosine functions. The best result was obtained by the location of the sensor in the 

thoracic region of the spine, in range T6-T9, where the mean difference from the actual 

value was ±8°. The electromyograph-goniometer prototype test shows, that it is possible to 

demonstrate flexion-relaxation phenomenon by using it. Further development could be 

aimed to improve the accuracy of measurements for example by using an A/D converter 

with higher resolution. 

Keywords: Manual material handling, flexion-relaxation phenomenon, risk prevention 
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LÜHENDID JA TÄHISED 
 

A/D  – analoog-digitaalmuundur 

A1, A2, A4, A6 – mikrokontrolleri vastavalt esimene, teine, neljas ja kuues analoog sisend 

CMRR –  ühissignaali summutus tegur  

EMG  – elektromüograafia 

FRP  – flexion-relaxation phenomenon, painutus-lõdvestus fenomen 

L4 – selgroo lumbaalpiirkonna neljas lüli 

T3, T5, T6, T9 – vastavalt selgroo torakaalpiirkonna kolmas, viies, kuues ja üheksas lüli 

𝜃𝜃𝑟𝑟  – reie ja raskusjõuvektori vaheline nurk 

𝜃𝜃𝑠𝑠  – ülakeha ja raskusjõuvektori vaheline nurk 

𝜃𝜃𝑟𝑟𝑠𝑠  – reie ja ülakeha vaheline nurk  
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SISSEJUHATUS 
 

Seljavalu sagedasteks põhjusteks võivad olla lihaste ja sidemete vigastused. Kõige 

tihedamini tekivad vigastused ühekordsest valesti sooritatud tõstmisest, kuid põhjustajateks 

võivad olla ka pidev raskuste käsitsi teisaldamine, sundasendid, sagedased 

kummardumised, keha sage pööramine ja kiired liigutused. Sellest räägitakse väga tihti, 

kuid harva on kuulda painutus-lõdvestus fenomenist, mis kirjeldab olukorda, kus selgroogu 

kaitsvad lihased püsivad mitteaktiivsetena ja selja vigastamise oht on suur. Selline olukord 

tekib kummardades, kui ülakeha on lõtv. Olles teadlik painutus-lõdvestus fenomenist, võib 

traumasid ennetada, mitte ainult töötamisel, vaid tegeledes ka spordiga, kus tõstetakse 

raskusi.  

Põhjusel, et kõik inimesed on erinevad, ei ole üheselt määratletud, kui sügava ülakeha 

flektsiooni juures selgroosirgestaja mitteaktiivsus tekib. Sellele tuleb läheneda 

individuaalselt, mõõtes selgroosirgestaja elektrilist aktiivsust ja jälgides, mis asendis tekib 

signaali vaikus. Selle protsessi lihtsustamiseks on asjakohane valmistada selline seade, 

millega oleks võimalik painutus-lõdvestus fenomeni uurida. 

Seetõttu seati magistritöö eesmärgiks koostada seade lihaste elektrilise aktiivsuse ja 

kehaasendi samaaegseks seireks, mis võimaldaks demonstreerida painutus-lõdvestus 

fenomeni. 

Magistritöö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised ülesanded: 

1. Tutvuda painutus-lõdvestus fenomeniga selleks, et hinnata selle kasutatavust 

tagasisidestamise andmiseks raskuste teisaldamisel. 

2. Tutvuda elektromüograafia ja goniomeetria nõuetega seadme konstrueerimiseks. 

3. Valida riistvara elektromüograaf-goniomeetri konstrueerimiseks. 

4. Elektromüograaf-goniomeetri prototüübi koostamine. 

5. Prototüübi katsetamine. 

6. Tulemuste analüüs ja parendus ettepanekute vormistamine. 

 

Uurimistöö on aktuaalne, kuna raskuste käsitsi teisaldamist ja töötamist sundasendites 

esineb ka tänapäeval paljudes valdkondades. Inimesed, olles teadlikud, mitte ainult õigetest 
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töövõtetest, kuid ka sellest, mis põhjusel tuleb neid jälgida, muutuvad 

vastutustundlikemaks ja hakkavad rohkem tähelepanu pöörama oma tervisele. 

Uurimistöö teemal on avaldatud artikkel: 

• Gussev, V., Veraksitš, A., & Reinvee, M. (2018). Feasibility of a Low-cost 

Microcontroller Based Lumbar Flexion-relaxation Phenomenon Monitoring 

System. In L. Pacholski, K. Hankiewicz, B. Mrugalska, M. Butlewski, & A. Gorny 

(Eds.), DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science 

(Vol. ISE, pp. 215–221). DEStech. https://doi.org/10.12783/dtssehs/ise2018/33667 

 

Magistritöös kasutati IEEE (Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut) numbrilist 

viitamissüsteemi. 

  

https://doi.org/10.12783/dtssehs/ise2018/33667
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1. RASKUSTE KÄSITSI TEISALDAMINE JA SELLE 

MONITOORIMISE VÕIMALUSED 
 

1.1. Raskuste käsitsi teisaldamine 
 

Nimmevalu, ehk alaseljavalu on laialdaselt esinev probleem nii Eestis kui ka mujal 

maailmas. Aastal 2018. registreeriti Eestis kaks nimmevalu (M 54.5) diagnoosiga 

kutsehaigestumise juhtumit [1]. Aastatel 2008-2017 on Eestis alaseljavaluga registreeritud 

74 kutsehaigestumist ning 177 tööst põhjustatud haigestumist [2]. Arvatakse, et ligi 1/3 

elanikkonnast kogeb vaevus alaseljas, mis pärsib nende töövõimet ning 11% põevad sellist 

valu, et nad ei ole võimelised tööd tegema [3]. Alaseljavalu ei tekita probleeme üksnes 

vananemisega, seda esineb ka noortel inimestel. Sellegi poolest, vananemisega suurenevad 

vaevused ja kaebuste esinemise sagedus (joonis 1).  

 

 
Joonis 1. Alaselja vaevuste ja valu esinemise sagedus populatsiooni kohta sõltuvalt 

vanusest [4]. 

Vaevuste teket põhjustavad raske füüsiline töö, vibratsioon, sundasendid, sagedased 

kummardumised, keha sage pööramine, kiired liigutused ja raskuste käsitsi 

teisaldamine [4]. Sotsiaalministri määruse nr 26 „Raskuste käsitsi teisaldamise 

töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ kohaselt hõlmab raskuste käsitsi teisaldamine raskuste 

tõstmist, langetamist, nende käes hoidmist, kandmist või tõmbamist-lükkamist. NRC (The 
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National Research Council/Institute of Medicine’s) 2001. aasta aruande kohaselt on kuni 

kaks kolmandiku alaseljavaevustest tingitud raskuste teisaldamisest [5]. Enda vigastamise 

tõenäosus sõltub tõstetava eseme massist ja tõstesagedusest, mis tähendab, et vigastus võib 

tekkida kui tõstetakse suure massiga või mõõtmetelt suure ja ebamugava kujuga esemeid, 

kuid vigastus võib tekkida ka mõõduka raskuse tõstmisega kui korduste arv on suur. On 

olemas kaks patoloogia tekkimise mudelit. Esimene mudel kirjeldab olukorda, kus juhtub 

üks sündmus, mis põhjustab trauma ning tagajärjeks võivad tekkida põletik, valu ja 

ajutised või püsivad kahjustused (joonis 2) [6].  

 
Joonis 2. Seljavigastuse teke ühekordse suure koormuse tõttu. Allikas [6], autori tõlge. 

 

Kui tegemist on korduvate mõõdukate pingutustega, siis tekib lihasväsimus ja 

mikrotraumad. Jätkates samas rütmis töötamist, hakkab koe tugevuspiir ajapikku langema. 

Mikrotraumade kuhjuv (kumulatiivne) mõju lõppeb väsimuspurunemisega. Selline olukord 

on kirjeldatud teises mudelis (joonis 3) [6]. 

 
Joonis 3. Seljavigastuse teke korduvatest mikrovigastustest tingitud tugevuspiiri 

vähenemise tõttu. Allikas [6], autori tõlge. 
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Vähemalt veerandi tööajast peavad raskusi teisaldama 35% Euroopa liidu töötajatest [7]. 

Kõige rohkem raskuste teisaldamist esineb põllumajanduse ja kalandustöötajate seas, 

masinaoperaatoritel ja koostu töötajatel. Nende töötajate tervise säilitamiseks tuleb leida 

innovatiivseid lahendusi. 

 

 

1.2. Painutus-lõdvestus fenomen 
 

Painutus-lõdvestus fenomeni (flexion-relaxation phenomenon - FRP) kirjeldasid 1955. 

aastal Floyd ja Silver [8]. Kirjelduse kohaselt kaob ülakeha ettepoole painutades ühel 

hetkel selgroosirgestajas (m. erectore spinae) elektriline aktiivsus ning edaspidine 

flektsioon toimub selliselt, et lihased püsivad mitteaktiivsetena (joonis 4). Katse käigus 

hoiti käed vabalt ja selga selliselt, et ülakeha ei oleks pinges ja tekiks nn. ümarselg 

(rounded back). 

     

     
Joonis 4. Selgroosirgestaja elektriline aktiivsus sõltuvalt kehaasendist. 

Kui viia ülakeha flektsioonist püstiasendisse on selgroosirgestaja alguses samuti 

mitteaktiivne ning aktiveerub alates mingist puusanurgast, mida Floyd ja Silver [8] ei ole 

välja toonud. Sel hetkel, kui lihased ei näita aktiivsust, aitavad kehaasendit hoida sidekoed, 

fastsia, lülivahekettad ehk diskid ja teised passiivsed elemendid, mis võtavad koormust 

lihastelt üle [9]. Holleran et al. [9] on teinud uuringu, kus vaatlusalune, olles kummardanud 

asendis hoidis käes raskust. Kuid ka sellisel juhul selgroosirgestaja ei aktiveerunud 

vaatamata sellele, et teised lihased olid aktiivsed ja passiivsed elemendid olid koormatud 

rohkem kui tavaliselt sellises asendis ilma raskuseta.  
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Floyd ja Silver [8] uuringust selgub, et selgroosirgestaja aktiveerus liikuvusulatuse lõpus 

vaid siis, kui vaatlusalune hoidis selja sirgena, kuid puusanurk jäi samaks (joonis 5). See 

tähendab, et selgroosirgestaja ei osale puusanurga muutmises. 

 

a) b) 

  

 
 

Joonis 5. Selgroosirgestaja elektriline aktiivsus järgnevates olekutes: a – ülakeha on lõtv; 

b – ülakeha on pinges ning selg sirge. 

 

Michael et al. [10] uuris painutus-lõdvestus fenomeni seost raskusjõuga. Selleks viidi läbi 

katsed, kus vaatlusalune tegi viis ettekummardamist seistes (raskusjõud on keha 

frontaaltasapinnaga paralleelne) ja viis ülakeha tõstet selili lamangust (raskusjõud on keha 

frontaaltasapinnaga risti). Elektriline aktiivsus registreeriti järgmistelt lihastelt: 

selgroosirgestaja, kõhu sirglihas, välimine põiklihas, poolkilelihas, reie nelipealihas ning 

reie kakspealihas. Aktiveerumise kriteerium oli 5% ülesande maksimaalsest elektrilisest 

aktiivsusest (joonis 6). Tulemustest selgub, et seistes ettekummardamisel, kui ülakeha on 

viidud horisontaalsesse asendisse, kaob elektriline aktiivsus selgroosirgestajas ja 

poolkilelihases, aga aktiivsus esineb kõhu sirglihases. Olukord on vastupidine selili olekust 

ülestõusmisel. Sellisel juhul on algul aktiivne kõhu sirgelihas, kuid hetkel kui ülakeha on 

viidud vertikaalasendisse, elektriline aktiivsus kõhu sirglihases kaob ning aktiveerub 

selgroosirgestaja. Michael et al. [10] jõuavad järeldusele, et tulemused demonstreerivad 

painutus-lõdvestus fenomeni ja gravitatsiooni jõu omavahelist seost, sest muutes keha 

asendit raskusjõu vektori suhtes, muutub selgroosirgestaja, kõhu sirglihase ning teiste 

uuritud lihaste koormus.  
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Suhteline ülesande sooritmaise aeg Suhteline ülesande sooritamise aeg 

Joonis 6. Lihaste elektriline aktiivsus puusanurga muutumisel, vasakul ettekummardamisel 

ja paremal selili lamangust ülakeha tõstes; LP – selgroosirgestaja; RA – kõhu sirglihas; EO 

– välimine põiklihas; SM – poolkilelihas; RF – reie nelipealihas; BF – reie kakspealihas.  

 

Raskuste käsitsi teisaldamisel peab painutus-lõdvestus fenomeni arvesse võtma, sest olles 

teadlik kuidas seljalihased toimivad, saab töökoha loomisel või ümberkujundamisel luua 

sellised tingimused, kus inimene ei pea töötama asendis mille korral lihased ei ole töösse 

kaasatud ning kogu koormus langeb keha passiivsetele elementidele. Artiklites kasutatud 

metoodikad [10], nõuavad kalleid seadmeid, mille kasutamine väljaspool laborit võib olla 

keerukas ja mille andmete analüüsimisele kulub palju ressursse. Painutus-lõdvestus 

fenomeni abil saab töötajatele, kes peavad töö käigus raskusi tõstma, illustreerida, kuidas 

käituvad selgroogu kaitsvad lihased ning milliseid asendeid nad peavad vältima, et alaselja 

vigastamise ohtu vähendada [9]. Selle jaoks on vaja võimalikult kompaktset seadet, mille 

abil oleks võimalik samal ajal mõõta nii lihaste elektrilist aktiivsust kui ka puusanurka. 

Seadme hind on samuti oluline, sest üldjuhul pole ettevõtted valmis kulutama sellistele 

seadmetele üle 100 € töötaja kohta [11]. 

 

 

1.3. Elektromüograafia 
 

Elektromüograafia (EMG) on üks meetoditest, mida kasutatakse töökoha 

ergonoomikaliseks hindamiseks. Võrreldes teiste meetoditega, näiteks hapniku tarbimise 

või pulsi mõõtmisega, annab EMG infot konkreetse lihase, tööasendi või töövahendi kohta. 

[12] järgi on EMG-l ergonoomikas neli peamist otstarvet: 1) võimaldab teada saada, kas 

lihas oli aktiivne või mitte; 2) näitab lihase suhtelise aktiivsuse määra; 3) kvantitatiivne jõu 
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hindamine isomeetriliste ja isokineetiliste kontraktsioonide korral; 4) lihase väsimuse 

hindamine sagedusspektri analüüsiga. Selleks, et neid võimalusi ära kasutada, tuleb lihase 

elektriline aktiivsus õigesti salvestada. Lihase elektriline aktiivsus koosneb α-

motoneuronite üksikute aktsioonipotentsiaalide jadast (joonis 7).  

 
Joonis 7. Lihase elektriline aktiivsus mõõdetud naha pinnalt [13], Sander Aia tõlge. 

 

Naha pinnalt mõõdetav lihaste elektriline aktiivsus jääb vahemikku 2...10 μV [14] 

puhkeolekus lihase korral ja võib ulatuda kuni 5 mV [15] suurima vabatahtliku 

isomeetrilise kontraktsiooni korral. Mõõdetavad väärtused sõltuvad elektroodide 

vahekaugusest, naha ja lihase vahelise rasvakihi paksusest, mõõdetavast lihasest, 

vaatlusaluse kehaasendist ning EMG seadme võimendi omadustest [14]. Olulised EMG 

seadme võimendi omadused on [16]: 1) võimendustegur; 2) sisendtakistus; 3) ühissignaali 

summutus tegur (CMRR); 4) mõõdetav sagedusvahemik. Suurim osa EMG signaalist jääb 

vahemiku 5...500 Hz. EMG mõõtmise seade (elektromüograaf) peaks võimaldama 

registreerida vähemalt sagedusvahemiku 10...350 Hz [17]. Nyquisti teoreemist tulenevalt 

on algsignaali tõeseks taasesitamiseks vaja seda registreerida algsignaalist kaks korda 

suurema sagedusega. Seega on EMGd vaja registreerida vähemalt sagedusega 2·350=700 

Hz. Ühissignaali summutustegur ja sisendtakistuse soovitatavad väärtused on vastavalt  

>80 dB ja >100 MΩ [18]. Ühissignaali summutusteguri eesmärk on vähendada müra, mis 

tekib kehavälistest allikatest (näiteks luminofoorlampidest). Sisendtakistuse puhul on 

oluline, et võimendi sisendtakistus oleks kordades suurem elektroodide ja nahapinna 

ühenduse takistusest. Rusikareegel ütleb, et elektroodide ja naha ühenduse takistus peaks 

olema <1% elektromüograafi võimendi sisendakistuset [19], selle saavutamiseks 
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puhastatakse nahk alkoholiga ja vajadusel raseeritakse. Wimer [16] soovitab, et 

võimendustegur peaks olema muudetav vahemikus 100...10000. Võimendustegur peab 

olema piisavalt suur, et tagada piisav eristus, aga see peab arvestama mõõteseadme 

mõõtepiirkonda ega tohi signaali tippe maha lõigata. 

 

 

1.4. Goniomeetria 
 

Goniomeetria tegeleb liigeste liikuvuse määramisega. Selle jaoks on võimalik kasutada 

erinevat tüüpi goniomeetreid: elektroonilisi, gravitatsioonilisi, mehaanilisi, optilisi ja 

ultrahelil põhinevaid lahendusi. Friedrich [20] kirjeldab ultrahelil põhinevat kehaasendi 

mõõtmise seadet, mis kasutab asendi määramiseks ultraheli saatjat ja vastuvõtjaid. 

Ultrahelil põhinevad seadmeid on keeruline kasutada, mille tõttu on nende populaarsus 

väike. Optilisi asendi määramise lahendusi on mitmeid, eristatakse markeriteta ja 

markeritega lahendusi. Markeritega lahendused jagunevad omakorda passiivsete või 

aktiivsete markeritega lahendusteks. Markeritega lahendusi, mida kasutatakse näiteks ka 

Tartu Ülikoolis, iseloomustab suur maksumus. Populaarsust koguvad pigem markeriteta 

lahendused, näiteks Kinect [21], [22] ja Kinovea [23]. Enamik mehaanilistest 

goniomeeteritest koosnevad kahest haarast ja skaalast ning on lihtsalt kasutatavad. Kuna 

asendi määramiseks tuleb haarad asetada luukangidele ja skaala peab olema mõõtja poolt 

jälgitav, siis ei ole mõeldav asendi monitooring tegevuse käigus. Gravitatsiooniline 

goniomeeter on oma olemuselt vesilood. Kehaasendi määramiseks kasutatakse segmendi 

spetsiifilisi gravitatsioonilisi goniomeetrid näiteks CROM (Cervical Range of Motion 

Instrument) ja BROM (Back Range of Motion Instrument). Gravitatsiooniliste 

goniomeetrite kasutamisel on samad probleemid, mis mehaaniliste goniomeetrite 

kasutamisel. Keha asendi pidevaks jälgimiseks sobib kasutada aga hoopis elektroonilisi 

goniomeetreid. Peamiselt töötavad elektrogoniomeetrid tensoandurite (firma Biometrics 

Ltd goniomeetrid) või potentsiomeetrite baasil. Keha asendit pidevalt jälgida võib ka 

mitmete kiirendusandurite, magnetomeetrite või inertsiaalandurite abil. Enamik 

magnetomeetrid ehk kompassiandurid töötavad Halli efekti põhimõttel [24]. Peamine 

magnetomeetrite probleem asendi mõõtmisel on see, et mõõta saab ainult pöördliikumist 

(rotatsiooni) rõhtpinnal, sest asendi muutumist hinnatakse Maa magnetvälja kaudu. Ees- ja 

külgpinnal toimuvaid liigutusi (abduktsioon-aduktsioon ja flektsioon-ekstensioon) saab 
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mõõta kiirendusanduritega. Elektromehaanilise mikrosüsteemi ehk MEMS põhimõttel 

valmistatud kiirendusandurid võimaldavad registreerida nii liikumiskiirendust kui 

raskusjõukiirendust. Kui kiirendusanduri teljesuund ühtib raskusjõukiirenduse vektoriga 

(�⃗�𝑔), siis kiirendusanduri väljund on võrdne 9.81 ms-2 ehk 1�⃗�𝑔-ga. Kui kiirendusanduri telg 

ja raskusjõukiirenduse vektor on risti, siis kiirendusanduri väljund on 0. Kui 

kiirendusanduri telg ja raskusjõukiirenduse vektor on vastassuunalised, siis väljundiks on  

-9.81 ms-2 ehk −1�⃗�𝑔. Levinud on näidata nurka mitte raskjusjõukiirenduse vektori, vaid 

maapinna suhtes (joonis 8a). Eeltoodud kirjeldusest selgub, et kiirendusanduri väljund jääb 

vahemiku −1�⃗�𝑔… + 1�⃗�𝑔. Nurga ja väljundi vahelist seost saab näidata siinus funktsiooniga 

(joonis 8b, valem 1) 

𝐴𝐴 = �⃗�𝑔 ∙ sin (𝜃𝜃),         (1) 

kus  𝐴𝐴 – kiirendusanduri telje sihis mõjuv kiirendus, 

g –  raskusjõukiirenduse vektor, 

𝜃𝜃 – nurk kiirendusanduri telje ja maapinna vahel. 

 

Mõõtmistulemusest (A valemis 1) saab nurga leida pöördfunktsiooni (joonis 8c) kaudu. 

Esiteks näeme, et pöördfunktsiooni kaudu saadud seos mõõdetud kiirenduse ja nurga vahel 

on lineaarne vaid osaliselt (joonis 8c). Teiseks ilmneb, et siinus funktsioonil on unikaalsed 

väärtused vaid 180° ulatuses (joonis 8b). Seega ei saa kiirenduse mõõtmiste põhjal teha 

nurka üheselt kindlaks kogu täispöörde (360°) ulatuses.  

 
a) 

 

b) 

 

c) 

 

Joonis 8. kiirendusanduri kasutamine nurga mõõtmiseks: a – nurk θ kirjeldab asendid 

maapinna suhtes; b – nurga θ ja kiirendusanduri väljundi seost kirjeldav siinusfunktsioon; c 

– kiirendusanduri väljundist saab nurga θ arvutada pöördfunktsiooni (arkussiinus) abil. 
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Asendi (nurga) üheseks määramiseks saab kasutada inertsiaalandureid. Inertsiaalandur 

kujutab endast magnetomeetri, güroskoobi ja kiirendusanduri kombinatsiooni. Nende 

ühendamisel saab ületada neid probleeme, mis on eelnevalt kirjeldatud kiirendusandurite ja 

magnetomeetrite juures. Reeglina kõik need sensorid, mida inertsiaalanduris kasutatakse, 

on kolmeteljelised. Ainsaks puuduseks võib inertsiaalandurite puhul nimetada seda, et 

praegu turul olevad digitaalsed andurid toimivad tavakasutaja jaoks musta kastina.  

 

 

1.5. Mõõteseadme elemendid 
 
Arendusplaat on avatud lähtekoodiga mikrokontrolleri platvorm elektroonika 

prototüüpimiseks, mida on võimalik kasutada nii robotite, ilmajaamade, valveseadmete, 

kui ka muude projektide valmistamisel tänu sellele, et see võimaldab ühendada erinevaid 

sisendeid (nt. temperatuuri-, rõhu-, valgus-, kiirendus- ja teised andurid) ja väljundeid 

(ekraan, mootor, valgusdiood jm). 

Hiljutine arengusuund, madala hinnaga ja avatud lähtekoodiga arendusplaatide 

väljatöötamiseks, on mõjutanud oluliselt tehnikateaduse uurimismeetodeid. Põhjuseks on 

see, et arendusplaadid võimaldavad lihtsalt ühendada erinevad andurid, programmeerida 

nende tööd vastavalt vajadusele ning salvestada või jälgida informatsiooni reaalajas. 

Arendusplaadi saab seadme konstrueerija valida sõltuvalt vajadustest, kuid ratsionaalne on 

teha valik levinumate arendusplaatide platvormide seast, millel oleks tagatud asendatavus 

ja kasutajatugi. Levinumate arendusplaatide puhul on suurem tõenäosus, et tarkvara toimib 

õigesti ja tekib vähem programmeerimisvigu. Arendusplaatide mudeleid on palju. Enamus 

tänapäeval toodetavatest arendusplaatidest on mõeldud selliselt, et igal inimesel oleks 

võimalus neid iseseisvalt kasutama õppida, tänu lihtsustatud avatud lähtekoodile ja vabale 

tarkvarale. Prototüüpide valmistamisel on enim kasutatavad arendusplatvormid Arduino 

[25] ja Raspberry Pi [26] (joonis 9). Need erinevad hinna ja füüsiliste parameetrite 

(protsessori töösagedus, programmi mälumaht, andmete mälumaht, sisend- väljundviikude 

arv, taimerite arv ja voolutarve) poolest. Arduino mikrokontrollerit peetakse lihtsamalt 

programmeeritavaks kui Raspberry Pi-d ja viimasel puudub analoog-digitaalmuundur, mis 

on vajalik EMG mõõtmiseks. Selle tõttu tuleb Raspberry Pi platvormile eelistada Arduinot. 



17 

Paraku ei ole Arduino püsivara (firmware) mõeldud biomeetriliste ja füsioloogiliste 

parameetrite mõõtmiseks [27]. Selles olukorras on Arduino asemel võimalik kasutada 

Bitalino platvormi. Bitalino aluseks on võetud Arduino Pro Mini arendusplaat, mille 

füüsilist kuju on modifitseeritud ja sellele loodud täiesti uus püsivara, mis suurendab 

andmehõive stabiilsust. 

a) 

 

b) 

 

Joonis 9. Levinumad arendus platvormid: a – Raspberry Pi [28]; b – Arduino Uno [29] 

Arendusplaadi külge ühendatakse andurid. Nende omadused (näiteks toitepinge) peavad 

sobituma arendusplaadi parameetritega. Anduri mõõtmispiirkond tuleb valida selline, mille 

sisse mahub uuritava suuruse varieeruvus ja mis võimaldab andmeid registreerida piisava 

lahutusvõimega. Kui asendi määramiseks kasutada kiirendusandurit, siis minimaalne 

mõõtmispiirkond on ±1 �⃗�𝑔. Sellise mõõtepiirkonna anduritega tehtud tooteotsingu 

tulemused on toodud tabelis 1. Kulude vähendamiseks on oluline kriteerium ka anduri 

hind. Kuna elektromüograaf-goniomeetri valmistamiseks ei ole täpselt teada, kas piisab 

kolmeteljelisest kiirendusandurist, või tuleb kasutada 9 vabadusastmega inertsiaalandurit, 

siis uuriti tooteotsingu käigus ka inertsiaalandurite parameetreid. Üldjoones on 

kiirendusandurid inertsiaalanduritest odavamad. 

EMG andurite puhul on olulisteks valiku kriteeriumiteks võimendustegur, sisendtakistus ja 

diferentsvõimendi ühissignaali nõrgendustegur. Ühissignaali summutustegur ja 

sisendtakistuse soovitatavad väärtused on vastavalt >80 dB ja >100 MΩ [18]. Tooteotsingu 

tulemustest tabelis 2 selgus, et leitud andurite ühissignaali summutustegur ja 

sisendtakistuse väärtused vastavad kirjanduses anduritele esitatud kriteeriumitele.  
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Tabel 1. Ülevaade nurgamõõtmiseks kasutatavatest anduritest; df – vabadusastmete arv 

Nimetus Liik df Mõõtmis-
piirkond 

Toitepinge, 
V Hind, € 

ITEAD ADXL335 Analoogkiirendusandur 3 ±3 �⃗�𝑔 1,8-3,6 3,80 

Adafruit LIS3DH Digitaalne 
kiirendusandur 3 ±2 �⃗�𝑔 3,0-5,0 4,95 

Adafruit ADXL335 Analoogkiirendusandur 3 ±3 �⃗�𝑔 3,0-5,0 14,95 

Adafruit NXP9-DOF Inertsiaalandur 9 ±2 �⃗�𝑔, 
±1200 µT 2,0-3,6 14,95 

SparkFun ICM-
20948 Inertsiaalandur 9 

±2 �⃗�𝑔, 
±4900 µT, 
2000 °s-1 

2,0-3,6 8,95 

 

Tabel 2. Ülevaade saadavatest EMG anduritest 

Tootja ja 
nimetus 

Signaal Filtrid Zin CMRR, 
dB 

Võimend
ustegur 

Toitepinge Hind, 
€ 

Advancer 
Technologies 
Myoware 

Mähisjoon Madalpääs, 
Fc =2Hz 

110 GΩ 110 ≤20100 3,1-6,3 V 39,95 

Bitalino EMG 
v.151015 

Toores Ribapääs 
10-400 Hz 

100 GΩ 110 1000 3,3V 32,73 

Bitalino EMG 
v.100716 

Toores Ribapääs 
25-480 Hz 

7,5 GΩ 86 1009 2,0-3,5V 22,50 

 

Sellegi poolest peaks EMG mõõtmise seade võimaldama registreerida vähemalt 

sagedusvahemiku 10...350 Hz [17], mille tõttu andur Bitalino EMG v.100716 ei sobi 

eesmärgi saavutamiseks. Lähtudes ressursside säästlikust kasutamisest, tuleb esimesel 

lähenemisel elektromüograaf-goniomeetri koostamiseks kasutada kiirendusandurit ITEAD 

ADXL335 ja EMG andurit Bitalino EMG v.151015.  
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2. METOODIKA 
 

2.1. Mõõtmisvahendid 
 

Elektromüograaf-goniomeetri keskseks osaks on Bitalino arendusplaat (PLUX wireless 

biosignals S.A. Portugal) (joonis 10a) mõõtmispiirkonnaga 3,3V. Arendusplaadil on 

eelprogrammeeritud andmehõivesagedused 1, 10, 100 või 1000 Hz. Analoogsisendeid on 

kuus, kuid andmehõivesageduse 1000 Hz korral on võimalik kasutada ainult nelja. Bitalino 

arendusplaadil on 10 bitise resolutsiooniga analoog-digitaalmuundur, mis võimaldab 

mõõtmispiirkonnas mõõta eraldusega 3,3∙2-10= 3,2 mV. Andmeside on juhtmevaba ning 

toimub Bluetooth ühenduse abil.  

 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

Joonis 10. Prototüübi mõõtevahendid: a) – Bitalino arendusplaat; b - Kiirendusandur 

ITEAD ADXL335; c – EMG andur Bitalino EMG v.151015. 

Prototüübi goniomeetri osa koosneb kahest kiirendusandurist ITEAD ADXL335 (Itead 

Intelligent Systems Co ltd, China) (joonis 10b) ning lihaste elektrilise aktiivsuse 

registreerimise eest vastutab EMG andur Bitalino EMG v.151015 (PLUX wireless 

biosignals S.A. Portugal) (joonis 10c). Kasutatud andurite toitepinge sobib kasutamiseks 

valitud arendusplaadiga. 



20 

Anduritelt saadud väljundite reaalajas visualiseerimiseks ja registreerimiseks kasutati 

tarkvara OpenSignals (r)evolution (PLUX wireless biosignals S.A. Portugal) v.2019. 

OpenSignals on Bitalino arendusplaadi kasutamiseks väljatöötatud vabatarkvara, mis 

võimaldab samaaegselt jälgida signaali kõikidelt analoogsisenditelt, skaleerida ja 

visualiseerida registreeritud väärtuste jada. Kiirendusandurite sobivust goniomeetriliste 

mõõtmiste teostamiseks kontrolliti  kasutades tarkvara Kinovea v.0.8.15, mis võimaldab 

analüüsida inimese liigutustegevust läbi 2D-videoanalüüsi.  

 
 

2.2. Uuritav tegevus 
 
Enne kiirendusanduri kasutamist tuleb teha kindlaks, mis ulatuses ja täpsusega on vaja 

nurka mõõta. Sellest lähtuvalt tuleb valida telgede arv, mida on vaja kasutada nurga 

mõõtmiseks piisava täpsusega. Olukorras, kus mõõtmine toimub vahemikus -45° kuni 

+45° raskusjõukiirenduse vektori suhtes, piisab kiirendusanduri ühe telje väljundist (joonis 

11 a). Suurema täpsuse saavutamiseks ja mõõteulatuse laiendamiseks tuleb kasutada kahte 

telge (joonis 11 b).  

 

 
Joonis 11. Kiirendusanduri telgede ja raskusjõuvektori vaheline nurk: a – olukord, kus 

nurga mõõtmine toimub kiirendusanduri ühe teljega; b – olukord, kus nurga mõõtmine 

toimub kiirendusanduri kahe teljega. 
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Elektromüograaf-goniomeetri puhul, mis peab võimaldama demonstreerida painutus-

lõdvestus fenomeni ja olema kasutatav tagasisidestamise andmiseks raskuste teisaldamisel, 

tuleb kasutada mõlemat eelpool nimetatud varianti. Tüüpilised asendid raskuste tõstmisel 

on toodud joonisel 12.  

 

Joonis 12. Tüüpilised asendid raskuste käsitsi teisaldamisel, kus: 𝜃𝜃𝑠𝑠𝑠𝑠 – ülakeha ja 

raskusjõuvektori vaheline nurk i-ndas asendis; 𝜃𝜃𝑟𝑟𝑠𝑠 – reie ja raskusjõuvektori vaheline nurk 

i-ndas asendis.  

Ülakeha ja raskusjõuvektori vaheline nurk (Δ𝜃𝜃𝑠𝑠) võib raskuste tõstmisel muutuda ~120° 

(𝜃𝜃𝑠𝑠4 − 𝜃𝜃𝑠𝑠3) ulatuses. See tähendab, et seljale kinnitatud kiirendusandurilt tuleb 

registreerida kahe telje väljund. Reie liikuvus (Δ𝜃𝜃𝑟𝑟) raskusjõuvektori suhtes on raskuste 

teisaldamisel ~90° (𝜃𝜃𝑟𝑟3 − 𝜃𝜃𝑟𝑟1). Suurim kõrvalekalle raskusjõuvektori suhtes (𝜃𝜃𝑟𝑟1) on 

raskuste teisaldamisel kükkis, kus painutus-lõdvestus fenomen ei ilmne. Painutades 

ülakeha ette sirgetelt alajäsemetelt muutub 𝜃𝜃𝑟𝑟 alla 45°, seega piisab nurga mõõtmiseks 

kiirendusanduri ühest teljest. Kokkuvõtvalt võib uuritava tegevuse kohta sõnastada 

järgmised kriteeriumid:  

1) lihase elektriline aktiivsus praktiliselt olematu (Uemg ≈0); 

2) teisaldamine ei toimu kükkasendis (𝜃𝜃𝑟𝑟 ≤|45|°). 

 

Kui mõlemad kriteeriumid on rahuldatud tuleb registreerida reie ja ülakeha vaheline nurk: 

𝜃𝜃𝑟𝑟𝑠𝑠 = 𝜃𝜃𝑟𝑟 − 𝜃𝜃𝑠𝑠 + 180.        (2) 

Valemiga taotletakse püstises asendis oleks 𝜃𝜃𝑠𝑠 ja 𝜃𝜃𝑟𝑟 võrdsed nulliga ja 𝜃𝜃𝑟𝑟𝑠𝑠 = 180°. 

Tüüpilises FRP olukorras reis on 𝜃𝜃𝑟𝑟~0° ja 𝜃𝜃𝑠𝑠~90° ning seega 𝜃𝜃𝑟𝑟𝑠𝑠 ~90°. 
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2.3. Protseduurid 
 

2.3.1. Kalibreerimine 

 

Enne riistvara kasutamist, peab kiirendusandurid kalibreerima. Kalibreerimine viiakse läbi 

eesmärgiga mõõta anduri elektrilist potentsiaali etteantud positsioonides. Positsioonid tuleb 

valida sõltuvalt kalibreerimise meetodist. Kõige lihtsam ja kiirem meetod on nn „6-

positsiooni test“ (ingl. 6-position test [30]) mida on esmalt kirjeldanud Titterton ja  

Weston [31]. Antud meetod sobib tahukakujulise kiirendusanduri korral. „6-positsiooni 

test“ ütleb seda, et kalibreerimiseks piisab kahest positsioonist igale teljele. 

Ristkülikukujuline andur tuleb horisontaalsele lauale asetada nii, et üks positsioon vastaks 

raskuskiirendusele -g ja teine +g (vastavalt 0 ja 180 kraadi) (joonis 13). 

 
Joonis 13. Kiirendusandurite kalibreerimise positsioonid x-telg: 1) – positsioon -g;  

2) – positsioon +g 

Anduritelt saadud väärtusi tuleb kasutada regressioonivõrrandi leidmiseks. On olemas ka 

teisi kiirendusandurite kalibreerimise meetodeid, kuid neid magistritöö raames ei 

katsetatud ega kasutatud.  

 

 

2.3.2. Goniomeetria stendikatse 

 

Stendikatse eesmärgiks oli võrrelda stendi skaalalt loetud ja riistvara abil mõõdetud 

väärtusi ning nende kaudu teha kindlaks, kas valitud riistvaraga saab teha goniomeetrilisi 
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mõõtmisi piisava täpsusega. Stend koosnes kahest osast: liikumatust osast, millele on 

märgitud skaala ja liikuvast osast, kuhu kinnitati kiirendusandur. Stendi ükski osa ei tohi 

olla metallist (antud juhul on need plastmassist), sellega saab vältida võimalikke häired 

kiirendusandurite töös ning elimineerida kontaktide lühistumist.  

Üks kiirendusandur kinnitatakse stendi liikuvale osale selliselt, et nurga muutmisel oleksid 

mõjutatud kiirendusanduri teljed, mida eelnevalt kalibreeriti (joonis 14). Katse 

lihtsustamise eesmärgil fikseeriti süsteemi teine andur ühte asendisse. Seejärel ühendati 

Bitalino arendusplaat Bluetooth ühenduse kaudu telefoni või arvutiga, kasutades tarkvara 

OpenSignals. 

 
Joonis 14. Kalibreerimisstend 

Liikuva osa järgi saab jälgida, mis nurga alla on andurid keeratud ning OpenSignals 

tarkvara abil mõõta nurgale vastava elektrilise potentsiaali, mis tuleb andurilt. Selleks, et 

teha kindlaks riistvara täpsus registreeriti anduri väljundpinge, muutes järk järgult 

(sammuga 10 kraadi) anduri asendit. Selleks, et nurka määrata kiirendusanduri ühe teljega, 

kasutati järgmised valemid:  

𝜃𝜃𝑧𝑧 = arcsin (𝑎𝑎1 ∙ 𝑈𝑈𝑧𝑧 + 𝑏𝑏1),        (2) 

𝜃𝜃𝑦𝑦 = arccos�𝑎𝑎2 ∙ 𝑈𝑈𝑦𝑦 + 𝑏𝑏2� + 180,       (3) 

kus 𝑎𝑎𝑠𝑠 – kalibreerimissirge regressioonivõrrandi tõus, 

 𝑏𝑏𝑠𝑠 – kalibreerimissirge regressioonivõrrandi algordinaat, 

 𝑈𝑈𝑧𝑧 – kiirendusanduri 𝑧𝑧-telje pingeväljund, 

 𝑈𝑈𝑦𝑦 – kiirendusanduri 𝑦𝑦-telje pingeväljund. 

y 

z 
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Kui mõõta nurki vahemikus 0-180°, siis on täpsuse suurendamiseks ratsionaalne kasutada 

korraga kiirendusanduri kahte telge: 

𝜃𝜃 = arctan (�𝑎𝑎2 ∙ 𝑈𝑈𝑦𝑦 + 𝑏𝑏2� ∙ (𝑎𝑎1 ∙ 𝑈𝑈𝑧𝑧 + 𝑏𝑏1)−1) + 90.    (4) 

Konstandid 180° valemis 3 ja 90° valemis 4 tulenevad kiirendusanduri ühendamise 

iseärasustest. 

 
 
2.3.3. Laborikatse 

 
Laborikatse eesmärgiks oli leida andurite paigaldamiseks optimaalsed kohad inimese 

kehal, et mõõtetulemuste sõltuvus andurite paigaldamisest oleks viidud miinimumini. 

Kuna selgroog on oma loomulike kõverustega, siis anduri asukohal selja peal on mõju 

mõõdetavale nurgale. Joonisel 15a on näidatud kiirendusandurite ligikaudsed asukohad 

laborikatses.  

a) b) c) 

   
Joonis 15. Goniomeetri laborikatse: a – katsetatud kiirendusandurite asukohad; b – 

goniomeetri elemendid: 1 – elektromüograaf-goniomeeter; 2 – kiirendusandurid; 3 – 

kiirendusandurite kinnitusrihmad; 4 – markerid Kinovea tarkvaraga nurga mõõtmiseks; c – 

Kinovea tarkvaraga mõõdetud nurk 
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Võrreldi kolme kiirendusanduri asukohta seljal. Reiele kinnitatava anduri asukoht oli alati 

sama, sest keha ettepoole painutades liigub reie osa tervikuna ning kiirendusanduri asukoht 

ei muutu. 

Laborikatse võib jagada kaheks etapiks. Esimeses etapis viidi mõõtmised läbi goniomeetri 

seadistamiseks ja kiirendusandurite optimaalsete kinnituskohtade leidmiseks. Selleks 

võrreldi elektromüograaf-goniomeetri prototüübiga ning Kinovea tarkvaraga mõõdetud 

nurki. Katse kulges järgnevalt. Elektromüograaf-goniomeeter kinnitati vöö piirkonda. 

Järgmisena kinnitati kiirendusandurid rihma abil reiele ja seljale (joonis 15b). Selleks, et 

mõõdetud nurki saaks võrrelda Kinovea tarkvaraga saadu nurkadega, kinnitati markerid 

põlvele, puusale, õlale ning täiendav marker kinnitati viimaste roiete tasandile nii, et ta 

jääks puusa ja õla markeriga samale joonele (joonis 15b). Kiirendusanduritelt mõõdetud 

väljundid registreeriti tarkvara OpenSignals (r)evolution abil. Katse sooritamist filmiti. 

Kiirendusandurite asukohad seljal olid järgmised: I – selgroo lumbaalpiirkonnas;  

II – selgroo torakaalpiirkonnas T6-T9 vahemikus; III – selgroo torakaalpiirkonnas T3-T5 

vahemikus. Asendid, mille korral nurki mõõdeti olid järgmised: 1) sirgelt seistes; 

2) ülakeha kerge ekstensioon; 3) ülakeha kerge fleksioon; 4) ülakeha mõõdukas flektsioon; 

5) ülakeha sügav flektsioon (liikuvusulatuse lõppu). Selleks, et hinnata goniomeetri 

tulemuste stabiilsust, teostati mõõtmised anduri iga asukoha korral kaks korda.  

 

Laborikatse teises etapis oli prototüübile ühendatud EMG andur, selleks, et samaaegselt 

mõõta nii keha asendid kui ka selgroosirgestaja elektrilist aktiivsust (joonis 16).  

 
Joonis 16. Selgroosirgestaja elektrilise aktiivsuse mõõtmisel elektroodide asukoht 

(ligikaudu L4) 

Laborikatsete tulemustest peaks selguma, millised on prototüübi nõrgemad kohad, mida 

oleks vaja arendada.  



26 

 

 

3. TULEMUSED 
 

3.1. Elektromüograaf-goniomeetri I prototüüp 
 

Elektromüograaf-goniomeetri prototüübi valmistamisel kaaluti mitmeid lahendusi, kuidas 

süsteem võiks töötada. Üheks võimalikuks lahenduseks on see, kui kogu protsessi eest 

vastutab arendusplaat (joonis 17).  

 
Joonis 17. Arendusplaadi keskse prototüübi skeem  
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Sellisel juhul registreeritakse arendusplaadis EMG ja kiirendusandurite väärtused, 

arendusplaadis toimub ka andmete töötlemine ning tagasisidestamine toimub vibratsiooni 

või helisignaali edastava täituri abil. Teine võimalik lahendus näeb ette, et kasutada tuleks 

arendusplaati ja nutitelefoni. Sellisel juhul edastatakse anduritelt registreeritud väärtused 

andmete töötlemiseks ja tagasisidestamiseks nutitelefoni (joonis 18). 

 

 
Joonis 18. Arendusplaadi ja nutitelefoni keskse prototüübi skeem 
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Kolmas võimalik lahendus on kasutada arendusplaati ja arvutit (joonis 19). Sarnaselt 

kahele eelnevalt kirjeldatud lahendusele registreerib arendusplaat EMG ja 

kiirendusandurite väärtusi, mis edastatakse arvutisse. Kui katse on sooritatud toimub 

andmete edasine töötlemine. Sellise lahenduse korral ei toimu automaatselt 

tagasisidestamist ja saadud tulemusi peab eksperimendi läbiviija ise analüüsima. 

 
Joonis 19. Arendusplaadi ja arvuti keskse prototüübi skeem 

 

Viimane lahendus annab võimaluse hinnata, kas valitud andureid ja arendusplaati saab 

elektromüograaf-goniomeetri valmistamiseks kasutada, sest andmed salvestatakse 

arvutisse ning analüüsi käigus on võimalik veenduda, kas saadud tulemused vastavad 

tegelikkusele.  
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3.2. Elektromüograaf-goniomeetri koostamine 
 

Prototüübi esimesed katsed teostati selliselt, et kõik prototüübi osad olid lahtiselt. See tegi 

katsete läbiviimise keeruliseks, sest pidevalt tuli jälgida, kuhu arendusplaati ja süsteemi 

teisi elemente asetada nii, et nad ei saaks vigastada. Üheks puuduseks oli veel see, et 

juhtmete eemaldamisel võttis järgneval korral nende tagasi ühendamine rohkelt aega, sest 

ühendusi ei olnud võimalik korralikult märgistada. Kuna valik osutus Bitalino 

arendusplaadi kasuks, siis edaspidiseks tööks oli mõistlik teha selle arendusplaadi järgi 

korpus, kuhu saaks kõik vajalikud osad fikseerida. Korpusele esitati järgnevad nõuded: 

1) kaitseb arendusplaati füüsilistest vigastustest, sealhulgas ka juhtmete ühendamisel; 

2) arendusplaadi toiteallikas on kindlalt fikseeritud nii, et seadet saaks kasutada 

erinevates asendites; 

3) pistik RJ22 ja piikriba juhtmete ühendused on jäigalt fikseeritud, et arendusplaadile 

ei rakenduks jõudu juhtmete ühendamisel; 

4) korpuse valmistamine ei oleks kulukas ning seda oleks võimalik printida  

3D-printeriga. 

Võttes arvesse Bitalino arendusplaadi mõõtmeid ja kõiki eeltoodud nõudeid, projekteeriti 

korpus kasutades tarkvara Solid Edge ST8. Korpuse mõõtmed on esitatud joonisel 20. 

 
Joonis 20. Elektromüograaf-goniomeetri korpuse joonis mõõtmetega (märkimata mõõtmed 

vastavalt 3D mudelile). 
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Korpuse sisse kinnitatakse Bitalino arendusplaat nelja kruviga. Aku asukoht on 

projekteeritud selliselt, et see oleks ümberringi toestatud, kuid keskelt oleks vaba ruumi, 

mis võimaldab laadimisel akul lihtsamini jahtuda ja võimalikul paisumisel lihtsustab selle 

vahetamist. Arendusplaadi külge on joodetud kaks RJ22 pistikut (A4 ja A6 

infovahetuskanalid) ja piikribaga ühendatud vaheplaat, mille kaudu käib infovahetus 

kanalites A1 ja A2. Viimasena kinnitatakse korpusele nelja kruviga kaas (joonis 21). 

 
Joonis 21. Elektromüograaf-goniomeeter prototüübi koostejoonis: a – põhikorpus; b – 

Bitalino arendusplaat; c – RJ22 pistikud kanalite A4 ja A6 ühendamiseks; d – aku 3,7V;  

e – vaheplaat kanalite A1 ja A2 ühendamiseks;  f – kaas.  

 

Prototüübis on kasutatud kahte tüüpi andurite ühendust. Esiteks pistikud RJ22, mille kaudu 

toimub infovahetus kanalites A4 ja A6. Selle pistiku kasutamisel tuleb arvestada, et see ei 

ole väga levinud ja juhtmete ettevalmistamisel tuleb kasutada spetsiaalseid tange. Samas, 
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pistikuid RJ22 on lihtne ühendada ja antud prototüübi valmistamisel kasutati Bitalino 

versiooni, milles pistikud RJ22 olid kaablitele paigaldatud tootja poolt. Teiseks juhtmete 

ühendamise viisiks on piikriba, mida kasutati selleks, et prototüüpimisel oleks võimalik 

katsetada erinevate tootjate andureid, sest neid on lihtsam piikriba kaudu ühendada. 

Piikriba kaudu toimub infovahetus kanalites A1 ja A2.  

Kiirendusandurite kinnitamiseks alaseljale ja reiele kasutati pingutiga rihma, mis 

võimaldab rihma reguleerida vastavalt inimese keha mõõtmetele (joonis 22).  

 

 
Joonis 22. Rihm kiirendusandurite kinnitamiseks inimese kehale: a – rihm; b – rihma 

pinguti; c – kiirendusanduri kinnitus (kummist). 

 

Andurite kinnitus toimub kummiga, mis on õmmeldud rihma külge. Kumm sai valitud 

kiirendusanduri kinnitamiseks sel põhjusel, et see on odav lahendus kuid hoiab andurit 

piisava jõuga ja kaitseb vigastuste eest. 

 

 

3.3. Goniomeetria lahenduse hindamine stendikatsel 
 

Esiteks katsetati andureid vahemikus 0…90°, et otsustada, kuidas on andmetöötlust kõige 

parem teha. Kiirendusanduri nurka muudeti sammuga 10 kraadi ja registreeriti 
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väljundpinge (joonis 23). Andmepunktide kõrvalekalle katkendjoonest (joonis 23 vasakul) 

näitab, kuidas anduri tundlikus väheneb alates 45-st kraadist. Põhjuseks võib nimetada 

seda, et raskusjõu kiirenduse muutumist kirjeldab siinusfunktisoon (joonis 23 paremal). 

Katse käigus selgus, et regressioonivõrrandi koostamiseks pole vajadust kasutada keerulisi 

funktsioone. Selleks, et valitud riistvaraga nurgad mõõta, piisab lineaarsest seosest, kui 

mõõdetav nurk esitada siinus ja koosinus funktsioone kasutades. Joonisel 23 paremal on 

näha, et kiirendusanduri väljundpinge muutus on alates 70° väga väike, mistõttu selles 

vahemikus viga suureneb. 

 

  
Joonis 23 Kiirendusanduri väljund sõltuvalt kaldenurgast. Vasakul kaldenurga 

absoluutväärtused ja paremal kadenurga siinustranformatsioon. 

 

Esimesest katsest selgus, et koostatud prototüübiga on võimalik nurka mõõta, kuid 

kiirendusanduri ühe teljega mõõtmine sobib ainult kiirendusanduri puhul, mis kinnitatakse 

reiele, sest painutus-lõdvestus fenomeni uurimisel reie nurk raskusjõukiirenduse vektori 

suhtes ei ületa 70° (vt joonis 12). Selja liikumisulatus on suurem, mistõttu tuleb kasutada 

kiirendusanduri kahte telge.  

Teises katses teostati mõõtmised suuremas ulatuses (0…180°) eesmärgiga valida milliseid 

telgi ja funktsioone nurga mõõtmisel kasutada. Kiirendusanduri nurka muudeti sammuga 

5° ja registreeriti väljundpinge anduri y ja z telgedelt. Nurga arvutamiseks kasutati 

valemeid 2, 3 ja 4. Joonisel 24 on esitatud teise katse tulemused, millest selgub, et 

kasutades valemeid 2 ja 3, on anduri väljundväärtustest võimalik arvutada nurka kasutades 

igat telge eraldi, kuid tulemuste täpsus on tunduvalt halvem võrreldes nendega, mis on 

saadud kasutades valemit 4. Kiirendusanduri ühe teljega nurga mõõtmisel tuleb arvesse 

võta, et siinus ja koosinus funktsioonid on 90° nihkes ja neil on unikaalseid väärtusi ainult 
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180° ulatuses (joonis 8b). Kuna täispööre on 360° siis paratamatult tekib olukord, kus 

funktsioon jõuab ekstreemumipunkti, mis võib sattuda nurga mõõtmise poolest 

mittesobivale asukohale. Olukord, kus üks funktsioonidest jõuab ekstreemumipunkti on 

kirjeldatud joonisel 24. Jooniselt on näha, et funktsioon arkussiinus kirjeldab nurga 

mõõtmist kuni 90°-ni ja selle ületamisel liiguvad andmepunktid kiirendusanduri 

positsiooniga vastupidises suunas. Funktsioonid arkuskoosinus ja arkustangens kirjeldavad 

katse käigus valitud vahemiku, uuritud andurite paigutuse korral, paremini (joonis 24). 

 
Joonis 24. Funktsioonide võrdlus. 

Funktsiooniga arkuskoosinus õnnestus nurka arvutada vahemikus 0…180°, kuid jooniselt 

25 on näha, et mõõteviga on võrreldes arkustangens funktsiooniga suurem. Vahemikus 0-

160° erineb mõõtetulemus tegelikust väärtusest -9°…+3° ning vahemikus 160°…180° jääb 

viga -20°…-5° vahemikku. Kui teoreetiliselt on koosinus funktsiooniga võimalik mõõta 

180° ulatuses, siis antud riistvaraga on võimalik seda teha ainult 160° ulatuses. 
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Sellegipoolest kasutades kahte telge ja arvutades nurka funktsiooni arkustangens abil, saab 

nurka määrata täpsusega ±2…6°. 

 
Joonis 25. Arkuskoosinus ja arkustangens funktsiooniga arvutatud väärtuste erinevus 

tegelikust nurga väärtusest. 

Katse kordamisel täheldati, et väga palju oleneb sellest, kuidas andur stendile paigaldati. 

Anduri paigaldamisel tuleb tähelepanu pöörata anduri kinnitamisele. Hoolimatu paigalduse 

korral on oht, et teatud piirkonnas mõõteviga suureneb.  

 

 

3.4. Prototüübi katsetamine laboris 
 

Laborikatse esimeses etapis tehti mõõtmised prototüübi goniomeetria lahenduse täpsuse 

kontrollimiseks olukorras, kus andurid on kinnitatud inimesele. Esimeseks ülesandeks oli 

leida kiirendusandurile õige asukoht seljal ülakeha ja reie vahelise nurga (valem 2) 

mõõtmiseks. Rihma abil andureid kinnitades selgus, et valitud kinnitamise meetodil 

esinevad järgmised puudused:  

1) kinnituse stabiilsus sõltub kehaehitusest; 

2) kehaasendi muutmisel võivad rihmad paigast libiseda; 

3) rihmal ei ole piisavalt jäikust, et hoida andurit alati samas positsioonis; 
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4) kui kiirendusandur jääb kehast eemale, siis juhtmete raskuse all toimub anduri 

paigast nihkumine. 

 

Katsetati kiirendusandurite järgmisi asukohti seljal: I – selgroo lumbaalpiirkonnas; II – 

selgroo torakaalpiirkonnas T6-T9 vahemikus; III – selgroo torakaalpiirkonnas T3-T5 

vahemikus. Kiirendusanduri kinnitamisel selgroo lumbaalpiirkonda oli andur korralikult 

toetatud vastu selga ning tahtmatut liikumist ei toimunud. Sellegipoolest, kinnitamist selles 

piirkonnas ei saa pidada õigeks sel põhjusel, et ülakeha ekstensiooni korral jääb selgroo 

lumbaalpiirkond praktiliselt liikumatuks. Ka sügava flektsiooni korral erinesid 

lumbaalpiirkonda kinnitatud anduri näidud tegelikkustest (keskmine erinevus Kinovea 

tarkvaraga mõõdetud nurgast ±23,7°). Jooniselt 26 on näha, kuidas muutuvad 

elektromüograaf-goniomeetri prototüübiga mõõdetud nurgad sõltuvalt andurite asukohast 

inimese kehal. 

 
Joonis 26. Mõõdetud ülakeha ja reie vaheline nurk Kinovea tarkvaraga ja 

elektromüograaf-goniomeetiga 

 

Kinnitades kiirendusandurit torakaalpiirkonda (vahemik T6-T9) tuleb arvestada sellega, et 

selles piirkonnas on selgroog kaitstud lihastega ning kinnitades kiirendusandurit selgrooga 

samale teljele, on oht, et andur ei toetu vastu keha ning püsib ainult kinnitusrihmal. 

Esimesel katsel seda ei arvestatud ja kiirendusandur ei toetanud vastu keha. Vaatamata 
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sellele, näitas selline anduri asukoht kõige täpsemaid tulemusi (keskmine erinevus Kinovea 

tarkvaraga mõõdetud nurgast ±16,4°). Viimasena katsetati kiirendusanduri asukohta 

selgroo torakaalpiirkonnas vahemiks T3-T5. Selle asukoha tulemused olid kõige kehvemad 

(keskmine erinevus Kinovea tarkvaraga mõõdetud nurgast ±26,8°). Kokkuvõtvalt selgus, et 

kõige täpsemad tulemused saadi kiirendusanduri asukohal II. Selles kiirendusanduri 

asukohas korrati katset veel kaks korda. Kuid arvestati sellega, et selgroog on kaitstud 

lihastega, mistõttu kiirendusandur nihutati selgroo pealt selgroosirgestaja lihase peale. 

Kahe järgneva katse tulemused on esitatud joonisel 27. 

 
Joonis 27. Tarkvaraga Kinovea ja elektromüograaf-goniomeetiga mõõdetud ülakeha ja reie 

vaheline nurk 

Goniomeetria lahenduse täpsuse kontrolli tulemustest selgub, et optimaalne 

kiirendusanduri asukoht ülakeha ja reie vahelise nurga mõõtmiseks on selgroo 

torakaalpiirkonnas, vahemikus T6-T9. Kahes viimases katses prototüübiga mõõdetud 

nurga väärtused erinevad Kinovea tulemustest keskmiselt 8°. 

Elektromüograaf-goniomeetri prototüübi laborikatse teises etapis uuriti, kas seadet on 

võimalik kasutada lihaste biopotentsiaalide ja kehaasendi samaaegseks seireks, et 

demonstreerida painutus-lõdvestus fenomeni. Katse sooritamiseks kinnitati 

kiirendusandurid reiele ja seljale (nagu eeltoodud katsetes) ning EMG anduri elektroodid 
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kinnitati selgroosirgestaja lihasele lumbaalpiirkonnas (ligikaudu L4 kõrgusele). Katse 

käigus tehtud üks aeglane ülakeha flektsioon, üks kiiremas tempos ülakeha flektsioon ja 

viimaseks ülakeha järkjärguline flektsioon pausidega. Pausid tehti vabalt valitud nurga 

korral. Saadud tulemused on esitatud joonisel 28. 

 

 
Joonis 28. Painutus-lõdvestus fenomeni (□) demonstratsioon elektromüograaf-goniomeetri 

prototüübi abil. 

Viimane katse demonstreerib painutus-lõdvestus fenomeni. Jooniselt 28 on näha, et alates 

ülakeha ja reie vahelisest nurgast 100° kaob selgroosirgestajas elektriline aktiivsus ning 

edaspidine flektsioon toimub selliselt, et lihased püsivad mitteaktiivsetena. Painutus-

lõdvestus fenomen on joonisel 28 jälgitav perioodidel 14…15 s, 27…29 s ja 48…53 s. 
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4. ARUTELU 
 

Floyd ja Silver [8] kirjeldasid 1955. aastal painutus-lõdvestus fenomeni, mille kohaselt 

kaob ülakeha ettepoole painutades ühel hetkel selgroosirgestajas (m. erectore spinae) 

elektriline aktiivsus. Holleran et al. [9] jõudis järeldusele, et painutus-lõdvestus fenomeni 

abil saab töötajatele illustreerida, kuidas käituvad selgroogu kaitsvad lihased ülakeha 

sügava flektsiooni korral ja milliseid asendeid tuleb vältida selja vigastamise ohu 

vähendamiseks. Selleks soovitas Holleran et al. [9] valmistada vastavast ohust märku 

andev seade. Antud uurimistöö eesmärgiks oli selline seade konstrueerida.  

Uurimistöös vaadeldi mitut elektromüograaf-goniomeetri prototüübi lahendusvariante. 

Esimene lahendus (joonis 17) on täiuslik seade, mis ei vaja lisaseadmeid. Kogu andmete 

töötlus ja tagasisidestamine toimuks seadme abil. Teiseks lahendusvariandiks (joonis 18) 

on süsteem, mille keskne osa ehk arendusplaat registreerib anduritelt saadud väljundid ja 

edastab need nutitelefoni. Andmete edaspidine töötlus ja tagasisidestamine toimub 

nutitelefoni abil. Mõlema eelmainitud lahenduse valmistamine on keeruline ja nõuab IT 

pädevusi, mida ergonoomika õppekava paraku ei võimalda omandada antud ülesande jaoks 

piisavas mahus. Sellel põhjusel valmistati prototüüp lihtsama lahendusega (joonis 19), 

mille korral toimub andmete töötlemine eksperimendi läbiviija poolt. Edaspidine arendus 

võiks olla suunatud sellele, et teha iseseisev süsteem, mis ei vajaks nutiseadmete 

kasutamist. 

Elektromüograaf-goniomeetri prototüübi katse tulemustest selgub, et kiirendusandurite 

kasutamine kehaasendi määramiseks on hea alternatiiv olemasolevatele goniomeetritele. 

Selline lahendus võimaldab kehaasendit jälgida raskuste teisaldamisel, sama tüüpi 

liigutuste, sundasendite ja sundliigutuste analüüsimisel. Samaaegselt registreerides lihaste 

elektrilist aktiivsust võib täpsemalt kirjeldada, milliseid asendeid tuleb tööajal vältida, et 

vähendada lihaste väsimust ja ennetada väsimuspurunemist. 

Kuna Bitalino arendusplaadiga õnnestus kadudeta salvestada signaale ainult nelja kanaliga, 

millest üks oli reserveeritud lihaste elektrilise aktiivsuse mõõtmiseks, on mõõdetavate 

liigutuste arv piiratud. Antud olukorda ei ole Bitalino arenduspaadi kasutamisel võimalik 

parendada. Selleks, et analüüsida keerulisemaid asendeid, kus tuleb arvestada ka keha 
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rotatsiooni ja mitme kehaosa liikumist, peab valima laiemate võimalustega arendusplaadi, 

kuid sellisel juhul seadme hind oluliselt kallineb. 

Prototüübi goniomeetria lahenduse kalibreerimiseks kasutati nn „6-positsiooni testi“, mida 

on kirjeldanud Titterton ja Weston [31]. Riistvara kalibreerimise tulemused näitavad, et 

seda protseduuri ei ole vajalik iga katse korral korrata. Kogu uurimistöö käigus 

kiirendusandurite väljundid ei muutunud. Sellest võib järeldada, et kalibreerimist võib 

teostada pikema perioodi tagant, veendudes, et süsteemi kõik elemendid toimivad 

korrektselt. Kalibreerimist on vaja teostada kiirendusanduri vahetamise korral ja siis, kui 

seadmel esineb nähtavaid vigastusi. Hetkel teostati kalibreerimist andurit käes hoides, kuid 

selleks võiks olla projekteeritud spetsiaalne karp, mille sees kiirendusandur püsiks 

liikumatult, olles õigesti positsioneeritud. 

Kiirendusandurid on väga tundlikud, mille tõttu nende positsioneerimine peab olema päris 

täpne. Jooniselt 24 on näha, et alates 160°-st oli kiirendusanduri z-telje signaal mingil 

põhjusel mõjutatud. Katset korrates sellist olukorda ei tekkinud, millest järeldati, et väga 

palju oleneb sellest, kuidas andur paigaldada. Kindlasti tuleb jälgida, et ei toimuks anduri 

tahtmatut nihkumist. Tulemust on võimalik parendada ka kiirendusanduri ühe teljega 

mõõtmisel, kasutades arendusplaati, millel on suurema resolutsiooniga analoog-

digitaalmuundur. Sellegipoolest, kasutades kiirendusanduri kahte telge ja arvutades nurka 

funktsiooniga arkustangens, on tulemus täpsem ja vähem mõjutatud anduri tahtmatust 

nihkumisest. Laborikatsete tulemustest on näha, et praeguse elelktromüograaf-goniomeetri 

lahenduse abil on võimalik mõõta selja asendit täpsusega ±8°. Vaatamata sellele, et viga 

võib tunduda suur, siis püstitatud ülesande täitmiseks seadme täpsus on piisav. Selline 

täpsus on kindlasti parem nö silma järgi hindamisest ja erinevalt mehaanilistest 

goniomeetritest on võimalik koguda andmeid mitte asendite vaid tegevuste kohta. 

Uurimistöös pakutud kiirendusandurite kinnitusmeetod vajab arendamist, sest praeguse 

lahendusega on kehaasendi mõõtmist reaalsetes töötingimustes problemaatiline teostada. 

Probleemiks on esiteks kiirendusanduri positsioneerimine seljal. Töö käigus selgus, et 

parima tulemuse andis anduri asukoht selgroo torakaalpiirkonnas, vahemikus T6-T9 

(joonis 27), kuid seda eeldusel, et andur on korralikult toetatud vastu inimese keha. 

Vaadates tulemusi, mis on esitatud joonisel 26, on näha, et determinatsioonikordaja (R2) 

väärtused jäävad vahemikku 0,964…0,986, ehk viga on süsteemne ja tekib ainult 

kiirendusanduri vale kinnitamise tõttu. Kui mõõtmised oleksid teostatud reaalsetes 
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töötingimustes, siis töörõivaste tõttu oleks kiirendusanduri kehal positsioneerimine veel 

keerulisem. Teiseks murekohaks on see, et kasutatud rihm ei veni. See tekitab olukorra, 

kus lihaste töötamisel tekitab rihm kehale suuremat survet ja ebamugavustunnet, mis segab 

tavapäraste liigutuste sooritamist. Veniva rihma puhul on aga oht, et see hakkab selja pealt 

maha libisema. Ja viimaseks täheldatud probleemiks on see, et rihmal ei ole piisavalt 

jäikust, anduri õiges positsioonis hoidmiseks, mille tõttu peab andur olema kindlasti 

toestatud. Olukorras, kus andur ei toetu vastu keha, oli märgata, et kehaasendit muutes 

hakkavad RJ22 ühendusega juhtmed oma raskuse tõttu mõjutama kiirendusanduri 

positsioneerimist seljal. Sellist probleemi ei esine juhtmetega, mis on mõeldud piikribaga 

kasutamiseks, sest nende mass on väike ja isegi rippudes ei mõjutanud nad anduri 

asukohta. Võttes arvesse kõiki eelmainitud puuduseid, võib lahenduseks pakkuda sellist 

kinnitust, kus kiirendusandurile on tehtud tugev alus ja ühe rihmaga kinnitamine on 

asendatud traksidega.  

Prototüüp valmistati painutus-lõdvestus fenomeni uurimiseks, kuid see leiaks laiemat 

kasutamist, kui seda oleks võimalik kasutada mitte ainult laboris, vaid ka reaalsetes 

töötingimustes. See tähendab, et tingimused, milles elektromüograaf-goniomeeter peaks 

toime tulema on erinevad. Töökeskkonnas võib esineda niiskust ja tolmu ning võttes 

arvesse töötamist ka välitingimustes, peab olema tagatud ilmastikukindel korpus. Praegune 

korpuse lahendus kaitseb süsteemi elemente ainult füüsiliste vigastuste eest. 
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KOKKUVÕTE 
 

Ülakeha ettepoole painutades kaob ühel hetkel selgroosirgestajas (m. erectore spinae) 

elektriline aktiivsus. Sellist olukorda nimetatakse painutus-lõdvestus fenomeniks (flexion-

relaxation phenomenon). Hetkel, kus aktiivne element (selgroosirgestaja) püsib 

mitteaktiivsena, aitavad kehaasendit säilitada passiivsed elemendid: sidekoed, fastsia, 

lülivahekettad. Selgroosirgestaja ei aktiveeru ka siis, kui sellises asendis hoitakse käes 

raskusi, mis tähendab, et keha passiivsed elemendid on koormatud rohkem kui tavaliselt ja 

on oht selga vigastada. Kuna 35% Euroopa liidu töötajatest peavad oma igapäevatöös 

raskusi teisaldama, on oluline olla teadlik mitte ainult õigetest asenditest raskuste 

teisaldamisel, vaid ka põhjusest, miks just selliseid töövõtted kasutada tuleb. Painutus-

lõdvestus fenomeni abil saab illustreerida, kuidas käituvad selgroogu kaitsvad lihased ning 

milliseid asendeid tuleb vältida, et alaselja vigastamise ohtu vähendada. 

Elektromüograaf-goniomeetri konstrueerimisel lahendati elektromüograafia ja 

goniomeetria funktsionaalsed osad esmalt eraldi ülesannetena. Elektromüograafia 

funktsionaalsuse tagamiseks lähtuti eelkõige kirjanduses esitatud võimenditele ja 

andmehõivele esitatud nõuetes ning valiti nõuetele vastav riistavara. Goniomeetria 

funktsionaalsuse puhul lähtuti riistava valikul võimaliku lahenduse lihtsusest ja lahenduse 

hinnast.  

Elektromüograaf-goniomeeter prototüübi keskseks osaks on arendusplaat. Prototüübi 

koostamiseks valiti Bitalino platvorm, mille eeliseks on selle hind, analoog-

digitaalmuunduri olemasolu, juhtmevaba andmehõive ning see, et selle püsivara on 

mõeldud biomeetriliste ja füsioloogiliste parameetrite mõõtmiseks. Lähtudes ressursside 

säästlikust kasutamisest, kasutati prototüübi valmistamisel kiirendusandurit ITEAD 

ADXL335 ja EMG andurit Bitalino EMG v.151015, mille omadused vastavad 

minimaalsetele nõuetele prototüübi valmistamiseks. Prototüübi kaitseks projekteeriti 

seadmele korpus, mis valmistati 3D printeriga ja mis kaitseb süsteemi põhielemente.  

Prototüübi katsetamine toimus mitmes järgus. Esmalt veenduti stendi katsel goniomeetria 

lahenduse toimimises. Seejärel katsetati kahes etapis seadme toimivust. Esimeses etapis 

leiti kiirendusandurite optimaalne asukoht seljal. Parima tulemuse (keskmine erinevus 
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tegelikust väärtusest  ±8°) andis anduri asukoht selgroo torakaalpiirkonnas, vahemikus T6-

T9.  

Laborikatse teises etapis katsetati elektromüograaf-goniomeeteri prototüüpi lihaste 

biopotensiaalide ja kehaasendi samaaegseks seireks. Tulemustest selgus, et loodud 

prototüüpi kasutades on võimalik demonstreerida painutus-lõdvestus fenomeni palju 

lihtsamalt, kui teiste olemasolevate lahendustega, sest nii kehaasendi, kui ka 

selgroosirgestaja elektrilise aktiivsuse seire toimub sünkroonselt. Seega on magistritöö 

eesmärk täidetud. 

Sellegi poolest, prototüüpi on vaja veel edasi arendada. Edaspidine arendus võiks olla 

suunatud sellele, et teha iseseisev süsteem, mis ei vajaks täiendavate seadmete kasutamist. 

Samuti peaks arendus olema suunatud mõõtmistulemuste täpsuse ja eralduse 

suurendamisele kasutades vähemalt 14 bit resolutsiooniga analoog-digitaalmuundurit ning 

katsetades sellist kiirendusandurite kinnitust, mille korral ei saaks eksida anduri 

kinnitamisel inimesele.  

  



43 

 

 

KIRJANDUS 
 

[1] Terviseamet, “Kutsehaigestumine ja tööst põhjustatud haigestumine 2018. aastal.” 

[Online]. Available: 

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Tervishoid/kh_ja_tph_2018.pdf. 

[2] I. Avi, Tööga seotud luu-ja lihaskonna ülekoormushaigestumiste ennetamine. 2018. 

[3] J. Jacobs, Ed., The Burden of Musculoskeletal Diseases in the United States, 2nd ed. 

American Academy of Orthopaedic Surgeons, Rosemont, IL, 2008. 

[4] W. S. Marras, “Managing Low-Back Disorder Risk in the Workplace,” in Handbook 

of Human Factors and Ergonomics: Fourth Edition, 4th ed., G. Salvendy, Ed. 

Hoboken: John Wiley & Sons, 2012, pp. 801–825. 

[5] National Research Council, Musculoskeletal disorders and the workplace: Low back 

and upper extremities. National Academy Press, Washington, DC, 2001. 

[6] B. J. Chaffin, Don B., Andersson, Gunnar B. J., Martin, Ed., Occupational 

Biomechanics, 3rd ed. Wiley-Interscience, 1999. 

[7] European Agency for Safety and Health at Work, “Hazards and risks associated 

with manual handling in the workplace.” [Online]. Available: 

http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/pdf/E-fact_14_-

_Hazards_and_risks_associated_with_manual_handling_in_the_workplace.pdf. 

[8] P. H. S. Silver, “The function of the erectores spinae muscles in certain movements 

and postures in man*,” no. I 955, pp. 184–203, 1955. 

[9] K. Holleran, M. Pope, L. Haugh, and R. Absher, “The response of the flexion-

relaxation phenomenon in the low back to loading.,” Iowa Orthop. J., vol. 15, pp. 

24–8, 1995. 

[10] M. Olson, M. Solomonow, and L. Li, “Flexion-relaxation response to gravity,” 

Journal of Biomechanics, vol. 39, no. 14. pp. 2545–2554, 2006. 

[11] M. C. Schall, R. F. Sesek, and L. A. Cavuoto, “Barriers to the Adoption of Wearable 

Sensors in the Workplace: A Survey of Occupational Safety and Health 

Professionals,” Hum. Factors J. Hum. Factors Ergon. Soc., vol. 60, no. 3, pp. 351–

362, May 2018. 

[12] W. S. Marras, “Industrial electromyography (EMG),” Int. J. Ind. Ergon., vol. 6, no. 



44 

1, pp. 89–93, Jul. 1990. 

[13] C. J. De Luca, A. Adam, R. Wotiz, L. D. Gilmore, and S. H. Nawab, 

“Decomposition of Surface EMG Signals,” J. Neurophysiol., vol. 96, no. 3, pp. 

1646–1657, Sep. 2006. 

[14] E. Criswell, CRAM’s Introduction to Surface EMG, 2nd ed. Sudbury: Jones & 

Bartlett Publishers, 2010. 

[15] G. Kamen and D. . Gabriel, Essentials of Electromyography. Champaign: Human 

Kinetics, 2010. 

[16] D. A. Winter, Biomechanics and Motor Control of Human Movement, 4th ed. 

Hoboken: John Wiley & Sons, 2009. 

[17] R. Merletti and P. Torino, “Standards for Reporting EMG Data,” J. Electromyogr. 

Kinesiol., vol. 24, no. 6, pp. I–II, 2014. 

[18] D. luca Carlo J, “The Use of Surface Electromyography in Biomechanics,” J. Appl. 

Biomech., vol. 13, pp. 135–163, 1997. 

[19] D. A. Winter, “EMG interpretation,” in Electromyography in ergonomics, S. Kumar 

and A. Mital, Eds. London: Taylor & Francis, 1996, pp. 109–125. 

[20] M. Friedrich, “Measuring lumbar sagittal posture in sewage workers using an 

ultrasonic device,” J. Musculoskelet. Res., vol. 06, no. 3&4, pp. 135–145, Sep. 2002. 

[21] P. Plantard, H. P. H. Shum, A.-S. Le Pierres, and F. Multon, “Validation of an 

ergonomic assessment method using Kinect data in real workplace conditions,” 

Appl. Ergon., vol. 65, pp. 562–569, Nov. 2017. 

[22] L. G. Wiedemann, R. Planinc, and M. Kampel, “Ergonomic-Monitoring of Office 

Workplaces Using Kinect,” 2014, pp. 275–278. 

[23] A. Labaj, T. L. Diesbourg, G. A. Dumas, A. Plamondon, and H. Mecheri, 

“Comparison of lifting and bending demands of the various tasks performed by 

daycare workers,” Int. J. Ind. Ergon., vol. 69, pp. 96–103, Jan. 2019. 

[24] P. Ripka and M. Janosek, “Advances in Magnetic Field Sensors,” IEEE Sens. J., 

vol. 10, no. 6, pp. 1108–1116, Jun. 2010. 

[25] Arduino LLC, “Arduino - About Us.” [Online]. Available: 

https://www.arduino.cc/en/Main/AboutUs. 

[26] Raspberry Pi Foundation, “Raspberry PI - About Us.” [Online]. Available: 

https://www.raspberrypi.org/about/. 

[27] J. Guerreiro, A. Lourenço, H. Silva, and A. Fred, “Performance Comparison of 

Low-cost Hardware Platforms Targeting Physiological Computing Applications,” 



45 

Procedia Technol., vol. 17, pp. 399–406, 2014. 

[28] “PI4 MODEL B/4GB - Raspberry Pi 4 1.5GHz Quad-Core, 4GB RAM.” [Online]. 

Available: https://www.elfadistrelec.ee/et/raspberry-pi-5ghz-quad-core-4gb-ram-

raspberry-pi-pi4-model-4gb/p/30152781. 

[29] “Arduino AG A000073 Uno Rev3 SMD Microcontroller Board.” [Online]. 

Available: https://www.conrad.com/p/arduino-ag-a000073-uno-rev3-smd-

microcontroller-board-191789. 

[30] D. Titterton and J. L. Weston, Strapdown Inertial Navigation Technology, 2nd 

Edition, 2nd ed. The Institution of Electrical Engineers & The American Institute of 

Aeronautics and Astronautics, 2004. 

[31] A. Nez, L. Fradet, P. Laguillaumie, T. Monnet, and P. Lacouture, “Comparison of 

calibration methods for accelerometers used in human motion analysis,” Med. Eng. 

Phys., vol. 38, no. 11, pp. 1289–1299, Nov. 2016. 
 

  



46 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

 

Mina,                                                     Vitali Gussev, 
(autori nimi) 

sünniaeg 13.04.1992, 
 
1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda koostatud lõputöö 

Elektromüograaf-goniomeetri arendus, 
(lõputöö pealkiri) 

 

mille juhendaja on                            Märt Reinvee PhD, 
(juhendaja(te) nimi) 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 
1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 
1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 
kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 
2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 
3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. 
 
 
 
Lõputöö autor                   Vitali Gussev 
 (allkiri) 
 
Tartu,         31.05.2020 
 (kuupäev) 

 
 
Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 
Luban lõputöö kaitsmisele. 
 
 
                       Märt Reinvee              31.05.2020 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 
 

 

 


	lühendid ja tähised 5
	Sissejuhatus 6
	1. Raskuste käsitsi teIsaldamine ja selle monitoorimise võimalused 8
	1.1. Raskuste käsitsi teisaldamine 8
	1.2. Painutus-lõdvestus fenomen 10
	1.3. Elektromüograafia 12
	1.4. Goniomeetria 14
	1.5. Mõõteseadme elemendid 16

	2. Metoodika 19
	2.1. Mõõtmisvahendid 19
	2.2. Uuritav tegevus 20
	2.3. Protseduurid 22
	2.3.1. Kalibreerimine 22
	2.3.2. Goniomeetria stendikatse 22
	2.3.3. Laborikatse 24


	3. Tulemused 26
	3.1. Elektromüograaf-goniomeetri I prototüüp 26
	3.2. Elektromüograaf-goniomeetri koostamine 29
	3.3. Goniomeetria lahenduse hindamine stendikatsel 31
	3.4. Prototüübi katsetamine laboris 34

	4. Arutelu 38
	KOKKUVÕTE 41
	Kirjandus 43
	lühendid ja tähised
	Sissejuhatus
	1. Raskuste käsitsi teIsaldamine ja selle monitoorimise võimalused
	1.1. Raskuste käsitsi teisaldamine
	1.2. Painutus-lõdvestus fenomen
	1.3. Elektromüograafia
	1.4. Goniomeetria
	1.5. Mõõteseadme elemendid

	2. Metoodika
	2.1. Mõõtmisvahendid
	2.2. Uuritav tegevus
	2.3. Protseduurid
	2.3.1. Kalibreerimine
	2.3.2. Goniomeetria stendikatse
	2.3.3. Laborikatse


	3. Tulemused
	3.1. Elektromüograaf-goniomeetri I prototüüp
	3.2. Elektromüograaf-goniomeetri koostamine
	3.3. Goniomeetria lahenduse hindamine stendikatsel
	3.4. Prototüübi katsetamine laboris

	4. Arutelu
	KOKKUVÕTE
	Kirjandus

