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SISSEJUHATUS
Lähtuvalt Eesti Maaülikooli nõukogu määruse (29. mai 2014 nr 1-5/9) Bakalaureuse- ja
magistrikraadi ning rakenduskõrgharidusõppe diplomi andmise tingimused ja kord punktist
26 on selle magistritöö aluseks teadusartikkel, mis on avaldatud rahvusvahelise
kolleegiumiga artiklite kogumikus. Eeltoodud määruse punktist 30 tulenevalt sisaldab
magistritöö ülevaatlikku sissejuhatust, kirjanduse analüüsi, metoodikat, tulemusi ja arutelu.
Magistritöö aluseks on kolme aasta tööd kokkuvõttev inglisekeelne teadusartikkel. Töö
kaitstakse eesti keeles ning seetõttu on magistritöösse lisatud ka EMÜ Tehnikainstituudi X
magistrantide konverentsi kogumikus ilmunud artikkel.
Tabelis 1 on välja toodud magistritöö autori panus magistritöös kasutatud artiklites. Kuna
peamise ingliskeelse artikli publitseerimise õigused on antud kirjastusele CRC Press, ei ole
seda magistritööle lisatud. X Magistrantide teaduskonverentsil esitatud artikkel on esitatud
magistritöö lisas 1.
Tabel 1. Autorite panus artiklites (SA – Sander Aia, MR – Märt Reinvee)

Artikkel

I.

Andmetöötlus

Uuringu

Andmete

Tulemuste

planeerimine

kogumine

I

MR, SA

SA, MR

MR, SA

SA, MR

II

SA, MR

SA, MR

MR, SA

SA, MR

vormistamine

Aia, S.; Reinvee, M (2018). An investigation of forearm EMG normalization
procedures in a field study. In: Arezes, P.M.; Baptista, J. S.; Barroso, M.P.; Carneiro,
P.; Cordeiro, P.; Costa, N.; Melo, R.B.; Miguel, A.S.; Perestrelo, G. (Ed.).
Occupational Safety and Hygiene VI (313−317). CRC Press/Balkema.

II.

Aia, S; Reinvee, M (2016). Töövahendi käivitamise elektromüograafiline analüüs.
EMÜ Tehnikainstituut X Magistrantide teaduskonverents 21.04.2016 (136 – 139).

Elektromüograafia on praktikas aina rohkem kasutust leidev ergonoomikalise hindamise meetod,
mille kasutamine suureneb tänu mikroprotsessorite üha laiemale valikule, mis on tinginud ka
seadmete maksumuse vähenemise. Madala maksumusega seadmete korral tuleb küll uurijal endal
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väga palju panustada riistvara ja tarkvara arendamisse ning seadistamisse, kuid kindlasti ei ole see
takistuseks elektromüograafia kasutamisel. Ainuüksi elektromüograafia signaali olemasolu põhjal
saab kasutaja teha järeldusi lihasaktiivsuse olemasolu või puudumise kohta, põhjalikemate järelduste
tegemiseks on vajalik seadmest saadud „toores“ signaal normaliseerida. Signaali normaliseerimisega
on võimalik võrrelda mõõtmistulemusi erinevate lihaste, uuritavate ja uurimistingimuste vahel.
Käesolev magistritöö tegeleb ketaslõikuri kui ühe konkreetse käsitööriista ergonoomikalise
hindamise ettevalmistamisega. Magistritöö eesmärgiks on lihaste bioelektrilise aktiivsuse
normaliseerimisprotseduuri optimeerimine.

Eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised ülesanded:
1) asjakohaste lihaste valik käsitööriista ergonoomilisuse hindamiseks;
2) parema ja vasaku kehapoole mõõtmise vajaduse hindamine käsitööriista
ergonoomilisuse hindamiseks;
3) võrdluskontraktsioonide mõõtmise vajaduse hindamine.
Magistritöös kasutati viitamissüsteemi American Psychological Association (APA).
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1. ELEKTROMÜOGRAAFIA TÖÖRIISTA
ERGONOOMILISUSE HINDAMISEL
1.1.

Ergonoomilisuse hindamine

Tööriista ergonoomilisuse hindamine tegeleb tööriista parameetrite ja sellega tehtava töö
mõju hindamisega töötajale. Käsitööriistade ergonoomikaline hindamine keskendub
reeglina tööriista mehaanilistele parameetritele (võimsus, kiirendus, pöördemoment),
tööriista massile, kaalujaotusele, tööriista mõõtmetele, seadme materjalidele ja erinevatele
tööasenditele, mis uuritava seadmega on võimalik. Tööriista kasutaja vaatest on tähtsad veel
töö täpsuse, kestuse ja töötaja poolt seadmele rakendatava jõu näitajad. Seadme mõju
kasutajale hinnatakse järgmiste parameetrite järgi: tööasend (randme painutus- ja
sirutusnurk), töötaja väsimuse ilmnemise tööriistaga töötamisel, tööriista haaramise viis,
survepunktide esinemine ja õnnetuse risk. Mitteergonoomilise disainiga käsitööriist võib
pikemaajalise kasutuse korral põhjustada tervisekahjustusi peamiselt käes ja randmes. Das
(2007)
Konkreetse ülesande korral eristab Kadefors et al. (1993) tööriista valikul kahte põhilist
aspekti: tööriista omadusi ja mõju operaatorile. Ülekoormushaiguste kujunemisel on leitud
neli peamist põhjust: liigne jõukasutus, ebamugavad töövõtted (asendid, mille puhul töötaja
ranne ei ole neutraalasendis), sundasendid või korduvad samalaadsed liigutused ja vähene
puhkus, mis ei võimalda piisavalt taastuda. Need põhjused on loetletud ka Putz-Andersoni
(1988) „sobimatute tööriistade kriteeriumites“.
Kõik eelpool välja toodud parameetrid ja omadused on tähtsad tööriistade ergonoomilisuse
hindamisel, kuid uurides ühe tööriistaga töötamise erinevaid asendeid ja viise, peaks fookus
olema suunatud rohkem tööriista kasutajale. Ergonoomilisuse hindamisel peab tööriist
vastama ülesandele, mille tarvis see on mõeldud. Disaini vaatest peab tööriist olema nii
mõõtmete kui ka jõukasutuse vajaduse ja töö kestuse poolest operaatorile sobiv. Lisaks
füüsiliste parameetrite (füsioloogiline ja lihaskoormus) ja tööriista parameetrite (tõhusus ja
jõudlus) hindamisele hõlmab Das (2007) ka kognitiivseid aspekte nagu mugavus.
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Lihaskoormus sõltub tööasendist (lihase pikkusest mingis konkreetses asendis) ning
eelistatud tööasendid on kas neutraalsed või neutraalsele asendile lähedased tööasendid.
Seetõttu on ergonoomikas kasutusel põhimõte „pööra käepidet, mitte rannet“. Mitmed
uuringud on näidanud pööratava käepideme eeliseid tööriista ergonoomilisuse tähenduses
(Duke et al., 2004; Conner et al., 2009; Steinhilber et al., 2017), samas mõningatel juhtudel
on ka tõestatud, et tööriista käepideme pööramine ei anna ergonoomika mõttes kasu
(Agostinucci ja McLinden, 2016). Mugavust või pigem ebamugavust hinnatakse tavaliselt
kas erineva detailsusega kehakaartidega (Groenesteijn et al., 2004; Kong et al, 2012; Jansen
et al., 2013; Dianat et al., 2017) või siis üleüldise ebamugavusena (Chang et al., 1999; Kong
& Freivalds, 2003). Üldise ebamugavuse mõõtmine on eelistatud variant kui uuring ei toimu
laboris, vaid reaalsetel töökohtadel, kuna see on väiksema ajakuluga lahendus.

1.2.

Elektromüograafia

Elektromüograafia (EMG) on meetod skeletilihaste talitluse uurimiseks, põhinedes
bioelektriliste potentsiaalide registreerimisel. Levinuim viis on pinnaelektromüograafia, kus
bioelektriliste potentsiaalide registreerimine toimub nahapinnalt. Rakendust leiab EMG
lihaste aktiivsuse/mitteaktiivsuse tuvastamisel, lihasaktiivsuse võrdlemisel, lihasjõu
rakendamise hindamisel ja lihaste väsimuse hindamisel (Marras, 1990).
EMG signaal on bi-polaarne, mis tähendab, et signaalil on positiivne ja negatiivne
amplituud. Bi-polaarsus on seletatav joonisega 1, kus aktsioonipotentsiaali avaldumine
lihaskiududes toimub erineval ajal ning pärast depolarisatsiooni muutub signaal
repolarisatsiooni käigus negatiivseks. EMG signaali amplituudi filtritega silumisel on
võimalik hinnata ka uuritava tegevuse käigus rakendatud lihasjõudu (joonis 2).
EMG annab võimaluse hinnata lihasaktiivsust, -väsimust, -jõudu ning analüüsida tsükliliste
tegevuste käigus lihaste käitumist (joonis 3). EMG abil hinnatakse sageli käsitööriistade
füüsilisi mõjusid, kuna EMG annab hea ülevaate pingutuse kestuse, lihaste koormuse,
lihasväsimuse ja lihasjõu kohta (Marras, 1990). EMG rakendamisel on oluline pöörata
tähelepanu: 1) tegevuse staatilisele või dünaamilisele olemusele; 2) uuritavate lihaste
valikule (tööprotsessis osalevate lihaste hulk ja nende lihaste ülesanded); 3)
elektromüograafi kanalite arvule; 4) valitud lihaste asukohale (kuivõrd lihtne on lihastele
elektroode paigaldada).
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a)

b)

Joonis 1. EMG bi-polaarne signaal; a) mõõdetav signaal üksikute aktsioonipotentsiaalide jadana
(allikas: De Luca, et al. 1982) ning b) üksiku aktsioonipotentsiaali kirjeldus (allikas: Ewy ja Kern
2009).

Joonis 2. Lihaste EMG signaal ja lihasjõu kujutamine.
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Signaali
liik

Signaali kuju

Info

Integreeritud

emg, m
emg,, mv

Mähisjoon

emg, mv

Absoluutväärtus

emg, m

0,4
„Toores“
EMG
signaal

Lihasaktiivsus,
väsimus

0
-0,4
0,4
0,2
0,0

Ei leia
praktikas
kasutust

0,4
0,2
0,0

Pingutus,
Lihasaktiivsus,
Jõud

0,4
0,2
0,0

Tsükliliste
tegevuste
võrdlus
0

1

2

3

4

5

6

Aeg, s
Joonis 3. EMG signaal ja selle erinevad kujud (Allika Kumar ja Mital, 1996 põhjal).

Kuigi elektromüograafia on teaduslikult hinnatud uurimismeetod, leiab see igapäevases
praktikas vähe kasutust. Üheks piiravaks teguriks on seni olnud mõõteaparatuuri hind
(Dempsey, et al. 2004), kuid Reinvee et al. (2015) kohaselt ei peaks nüüdisajal seda võtma
kui piirangut, kuna hetkel pakutakse turul erinevas valmidusastmes riistvaralahendusi, mille
funktsionaalsus on EMG mõõtmiseks vajalikul tasemel ja hind võimaldab luua
kuluefektiivse lahenduse. Üheks selliseks lahenduseks on universaalne mikrokontroller
Arduino (Smart Projects Srl, Itaalia), mis võimaldab kasutajal ehitada vastavaid andureid
kasutades

ka

EMG

mõõtmiseks

sobivaid

elektroonilisi

seadmeid.

Odavate

riistvaralahenduste erinev valmidusaste eeldab kasutajalt teadmisi ja oskusi lõpplahenduse
loomiseks. Odavate lahenduste puuduseks on EMG signaali tõlgendamis- ning
andmetöötlustarkvara puudumine (Reinvee ja Pääsuke, 2016). Seega on selliste lahenduste
kasutamine mõeldav ainult episoodilise vajaduse korral, sest sagedase kasutuse korral võib
andmete töötlemisele kuluv ajaline ressurss varjutada EMG mõõteseadme odava hinna
eelised.
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Samas peaks piirangute puudumisel EMG uuringutesse suhtuma kriitiliselt. Autoriteedid
(Cavanagh, 1974; De Luca, 1997) rõhutavad, et EMG kasutamine on näiliselt lihtne, kuid
uuringu tulemused sõltuvad uurija pädevusest ja kogemusest. Olukorda parandaks laiema
kasutajaskonna teke, mis aitaks kaasa teadmiste ja oskuste vahendamisele ning edendaks
EMG kasutamist praktikas.
EMG kasutajaskonnal põhineva kogukonna efektiivseks toimimiseks on vajalik ühtne
lähenemine terminoloogias ja protseduurides. Kuigi on olemas standardid kasutatavatele
seadmetele (Bischoff et al. 1999), andmete esitamisele (Merletti ja Torino, 1999) ja on ka
püüdlused standardiseerida elektroodide asukohti (Hermens et al. 2000) on üheks oluliseks
probleemiks jätkuvalt andmete tõlgendamiseks kasutatav normaliseerimise protseduur
(Mirka, 1991; Mathiassen et al. 1995; Burden ja Barlett 1999; Al-Qaisi ja Aghazadeh, 2015;
Ngo ja Wells, 2016). Normaliseerimine on protseduur, mis võimaldab võrrelda katsealuseid,
lihaseid ja uurimistingimusi (Marras, 1990), sest signaali maksimaalne väärtus varieerub nii
katsealuse enda kui ka katsealuste grupi vahel (Cram ja Kasman, 2010). Normaliseerimine
(valem 1) võrdleb signaali katsealuse bioelektrilise aktiivsusega puhkehetkel ja
referentsväärtuse korral ning võtab need väärtused võrdseks vastavalt 0% ja 100%-ga.
Referentsväärtuseks võetakse tavaliselt suurim vabatahtlik pingutus (MVC).

𝐸𝑀𝐺𝑖 −𝐸𝑀𝐺𝑚𝑖𝑛

𝑛𝐸𝑀𝐺 = (𝐸𝑀𝐺

𝑟𝑒𝑓 −𝐸𝑀𝐺𝑚𝑖𝑛

kus

) 𝑥 100

(1)

EMGi = lihase bioelektriline aktiivsus uuritavas olukorras, mV
EMGmin = lihase bioelektriline aktiivsus puhkeolekus, mV
EMGref = lihase bioelektriline aktiivsus võrdlusolukorras, mV

Enne EMG signaali normaliseerimist peab tagama võimalikult puhta (liigutustega tekkivate
anomaaliate ja müravaba) signaali (naha puhastamine alkoholiga aitab vältida anomaaliaid
mõõtmisel). Mõõtmisel peab arvesse võtma ka signaali amplituudi ja mõõteseadme
võimendustegurit. Bipolaarsete elektroodidega on signaali amplituudiks maksimaalselt
5 mV (Kumar ja Mital, 1996). Kui mõõteseadme väljund on 10 V, siis nahapinnalt
bipolaarsete elektroodidega mõõtes ei tohi võimendustegur olla suurem kui 2000. Kui
kasutada liiga suurt võimendust, siis võivad signaali maksimaalsed väärtused kaduma
minna.

9

Käsitööriistadega töötamise uurimisel keskendutakse peamiselt randme liigutamise
protsessis osalevatele küünarvarre lihastele, piisavaks loetakse elektromüogramme neljalt
küünarvarre lihaselt (Kadefors et al. 1993). Samas on mitmeid uuringuid, mis tööriista
eripärast lähtuvalt on uurinud ka teisi lihaseid (tabel 2). Mõnikord (Forsman et al., 2002)
kasutatakse elektritööriistade uurimisel sünkroonselt EMG-ga ka kiirendus ja/või
pöördemomendi andureid. Kui need andurid on ühendatud elektromüograafi külge, tõstatub
lihaste prioritiseerimise probleem. Sõltuvalt mõõteseadmest ei pruugi olla piisavalt palju
vabu kanaleid. Elektromüogrammide saamine ning tõlgendamine dünaamiliste tegevuste
puhul on keerukas (Farina, 2006; De Luca et al. 2010) ning seetõttu kasutatakse mõnikord
pieesotakistitega mõõtekinda süsteemi (Fellows ja Freivalds, 1989; Lu et al., 2008) EMG-d
täiendava meetodina.
Tabel 2. Käsitööriistadega töötamisel uuritud lihased
Piirkond

Lihase nimetus

Lihase nimetus

eesti keeles

ladina keeles

A

1

2

3

Selg

Selgroo

m. erector spinae

Kihlberg, Kjellberg ja Lindbeck,

sirgestaja
Õlg

Deltalihas

Allikas

(1993)
m. deltoideus

Penzkofer, Henke ja Kluth (2014);
Agnostinucci ja McLinden (2016);
Forsman, Cyrén, Möller, Kadefors ja
Mathiassen (2002)

Trapets

m. trapezius

Gaudez ,Wild ja Aublet-Cuvelier
(2015); Forsman, Cyrén, Möller,
Kadefors ja Mathiassen (2002); Potvin,
Agnew ja Ver Woert (2004); Lin,
McGorry, Chang ja Dempsey (2007);
Agostinucci ja McLinden (2016)

Õlavars

Suur rinnalihas

m. pectoralis major

Agostinucci ja McLinden (2016)

Õlavarre

m. triceps brachii

Gaudez, Wild ja Aublet-Cuvelier

kolmpealihas

(2015); Agostinucci ja McLinden
(2016)
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Tabeli 2 järg
A

1

2

3

Õlavarre

m. biceps brachii

Fellows ja Freivalds (1991); Agnostinucci

kakspealihas

ja McLinden (2016); Lin, McGorry,
Chang ja Dempsey (2007); Kihlberg,
Kjellberg ja Lindbeck (1993); Potvin,
Agnew ja Ver Woert (2004); Penzkofer,
Henke ja Kluth (2014); Gaudez, Wild ja
Aublet-Cuvelier (2015)

Küünar-

Kodarmine

m. flexor carpi

Potvin, Agnew ja Ver Woert (2004);

vars

randmepainutaja

radialis

Agostinucci, ja McLinden (2016);
Freivalds ja Eklund (1993); Kihlberg,
Kjellberg ja Lindbeck (1993)

Küünarmine

m. flexor carpi

Kilbom, Mäkäräinen, Sperling, Kadefors

randmepainutaja

ulnaris

ja Liedberg (1993); Böhlemann, Kluth,
Kotzbauer ja Strasser (1994); Potvin,
Agnew ja Ver Woert (2004)

Süva

m. flexor digitorum

sõrmedepainutaj

profundus

Freund, Takala ja Toivonen (2000)

a
Pindmine
sõrmedepainutaj

m. flexor digitorum Chang ja Wang (2000); Kong ja Freivalds
superficialis

a

(2003); Dong, Barr, Loomer, LaRoche,
Young ja Rempel (2006); Kong, Lowe,
Lee, ja Krieg (2007); Lin, McGorry,
Chang, ja Dempsey (2007); Penzkofer,
Henke ja Kluth (2014); Gaudez, Wild ja
Aublet-Cuvelier, (2015); Hägg ja Runeson
(2015); Harris-Adamson, Chen, Janowitz,
ja Rempel (2017); Felows ja Freivalds
(1991); Örtengren, Cederqvist, Lindberg ja
Magnusson (1991); Kilbom, Mäkäräinen,
Sperling, Kadefors ja Liedberg (1993);
Freund, Takala, Toivonen (2000); Björing,
Johansson ja Hägg (1999)
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Tabeli 2 järg
A

1

2

3

Sõrmedesirutaja

m. extensor

Harris-Adamson, Chen, Janowitz ja

digitorum

Rempel (2017); Forsman, Cyrén,
Möller, Kadefors ja Mathiassen
(2002); Dong, Barr, Loomer, LaRoche,
Young ja Rempel (2006); Kong, Lowe,
Lee ja Krieg (2007); Lin, McGorry,
Chang ja Dempsey (2007); Penzkofer,
Henke ja Kluth (2014); Gaudez, Wild
ja Aublet-Cuvelier (2015); Agostinucci
ja McLinden (2016); Kilbom,
Mäkäräinen, Sperling, Kadefors ja
Liedberg (1993)

Kodarmine

m. extensor carpi

Örtengren, Cederqvist, Lindberg ja

randmesirutaja

radialis

Magnusson (1991); Kihlberg,
Kjellberg ja Lindbeck (1993); Kilbom,
Mäkäräinen, Sperling, Kadefors ja
Liedberg (1993); Freund, Takala ja
Toivonen (2000); Potvin, Agnew ja
Ver Woert (2004); Dong, Barr,
Loomer, LaRoche, Young ja Rempel
(2006); Hägg ja Runeson (2015)

Küünarmine

m. extensor carpi

Freund, Takala ja Toivonen (2000);

randmesirutaja

ulnaris

Potvin, Agnew ja Ver Woert (2004);
Penzkofer, Henke ja Kluth (2014);
Forsman, Cyrén, Möller, Kadefors ja
Mathiassen (2002)

Pöial

Pikk

m. flexor pollicis

Dong, Barr, Loomer, LaRoche, Young

pöidlapainutaja

longus

ja Rempel (2006)

Lühike

m. abductor pollicis

Agostinucci ja McLinden (2016)

pöidlaeemaldaja

brevis

Pikk

m. abductor pollicis

Harris-Adamson, Chen, Janowitz, ja

pöidlaeemaldaja

longus

Rempel (2017)
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Tabel 2 sisaldab 22 uuringut vahemikus 1991 – 2017. Tabelist on näha, et enim on uuritud
küünarvarre lihaseid, millest pindmist sõrmedepainutajat (m. flexor digitorum superficialis)
on uuritud neljateistkümnel juhul, sõrmedepainutajat (m. extensor digitorum) esines üheksas
uuringus, kodarmist ja küünarmist randmesirutajat vastavalt seitsmes ja neljas uuringus.
Lisaks küünarvarrel asetsevatele lihastele on käsitööriistadega seotud uuringutes mitmel
korral uuritud ka õla ja õlavarre lihaseid, millest õlavarre kakspealihast on rohkem uuritud.
Õlavarre kakspealihase uuringute rohkust seletab lihase kaasatus käte liigutamisel, esemete
tõstmisel ning kandev roll tsüklilistel tegevustel.
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2. METOODIKA
2.1.

Tööriist ja -asendid

Lihaste bioelektrilist aktiivsust mõõdeti elektritööriistaga töötamise kolmes tööasendis (A,
B ja C joonisel 4). Tööriistana kasutati ketaslõikurit Bosch GWS 24-230 L VI, millel oli
pööratav käepide. Asendi A puhul oli töövahendi käepide keeratud risti tööriista lõikekettaga
ning töötades on küünarvars supineeritud ning ranne painutatud (flektsioon) ca 45-kraadise
nurga all. Asendi B puhul on tööriista käepide samas asendis nagu asend A juures,
küünarvarre asend on lähedane neutraalasendile, kuid tööriista käivitamine toimub pöidlaga.
Asend C puhul on ketaslõikuri käepide keeratud piki ketta liikumise suunda ning tööriista
käivitamisel langeb põhikoormus nimetis ja keskmisele sõrmele.

Joonis 4. Tööriistaga töötamise asendid.

2.2.

Vaatlusalused

Vaatlusalusteks valiti kümme heas füüsilises vormis ja ketaslõikuriga lõikamise
kogemusega meessoost isikut, kelle keskmine vanus oli 31,5 aastat, keskmine pikkus 182,7
cm, keskmine kehamass 81,9 kg ja keskmine pigistusjõud 413 N. Vaatlusalustele tutvustati
uuringu eesmärki ning nad kinnitasid soovi uuringus osaleda allkirjaga informeeritud
nõusoleku lehel.

2.3.

Protseduur

Artiklis I uuriti kolme küünarvarre lihase, küünarmine randmepainutaja (m. flexor carpi
ulnaris, edaspidi FCU); kodarmine randmepainutaja (m. flexor carpi radialis, edaspidi FCR)
ja sõrmedesirutaja (m. extensor digitorum, edaspidi ED), bioelektrilist aktiivsust suurima
vabatahtliku pingutuse (MVC) korral. Eelpool mainitud lihastele kinnitati bipolaarsed Ag /
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AgCl ühekordse kasutusega duubel elektroodid (Noraxon Inc, Scottsdale, USA), mille
vahekaugus oli 2,0 cm. Elektroodid ja kaablid fikseeriti kummist rihmade ja võrguga, et
vältida kaabli liikumisest tingitud mürasignaali. Uuritud lihaste arv oli piiratud EMG
mõõtmise seadme kanalite arvuga.
Uuringu sõltumatuks muutujaks oli EMG normaliseerimise asend, sõltumatul muutujal oli
viis taset: asendid A, B, C, D ja R. Asendid A, B ja C on pööratava käepidemega tööriista
põhised (joonis 5). Asendi D puhul saadi EMG dünamomeetri pigistamisel ning asend R
kujutas endast parema käe randme painutamist või sirutamist, samas kui vaatlusalune
takistas seda oma vasaku käega.
A

B

C

D

R

Joonis 5. EMG normaliseerimise asendid.

MVC katsed sooritati vastavalt Caldwelli režiimile (Caldwell et al., 1974). Uuritavaid
juhendati katse käigus jõudu sujuvalt suurendama ning mitte tekitama järsku jõu
rakendamist, maksimaalset jõudu pidi hoidma neli sekundit. Neljasekundilisest perioodist
kasutati uurimiseks perioodi keskel asuvat kahesekundilist osa. Pingutusjärgselt anti
uuritavale 2 minutit puhkust, et vähendada lihasväsimuse tekke tõenäosust. Juhiste järgimise
hõlbustamiseks kasutati visuaalset tagasisidesüsteemi. Tagasisidesüsteem koosnes kolmest
eelprogrammeeritud LED-ist (joonis 6), mis võimaldas vaatlusalustel jälgida puhkeaega,
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pigistamise algus- ja lõpuhetke. Protsessi korrati kaks korda ja kasutati pingutuste keskmist
väärtust.

Joonis 6. Tagasisidesüsteemis kasutatud värvused.

Tagasisidesüsteemi programm algas punase märgutulega, mis tähistas kahesekundilist
ooteperioodi. Seejärel süttis kollane märgutuli, mis põles ühe sekundi ja mille kestel pidi
vaatlusalune sujuvalt jõudu suurendama suurima vabatahtliku pingutuseni. Rohelise
märgutule süttides tuli vaatlusalusel suurimat vabatahtlikku pingutust hoida kuni märgutule
kustumiseni.

2.4.

Mõõteseadmed

Lihaste EMG signaali kogumiseks kasutati 10-bitise A/D muunduriga BITalino
telemeetrilist mikrokontrollerit EMG-anduritega v.151015 (PLUX wireless biosignals S.A.,
Portugal). EMG andurite võimendi skeemis olid ribapääsfiltrid 10-400 Hz; sensorite
võimendus,

sisendtakistus

ja

CMRR

vastavalt

1000x,

100 GΩ

ja

110 dB.

Mikrokontrollerist andmete saamiseks kasutati tarkvara OpenSignals (r)evolution (PLUX
wireless biosignals S.A., Portugal). Andmehõive sagedus oli 1000 Hz. Pigistusjõudu
mõõdeti elektroonilise I-tüüpi dünaamomeetriga (Vernier Soft & Technology, Beaverton,
USA), mis oli ühendatud 10-bitise Arduino Uno mikrokontrolleriga (Smart Projects Srl,
Strambino , Itaalia).

2.5.

Andmetöötlus

Elektromüogrammide analüüsiks kasutati Matlabi (MathWorks, Inc., Natic, USA) skripte.
Skript muutis algandmed mähisjooneks, mida siluti teise järgu Butterworthi tüüpi
madalpääsufilteriga, mille lõikesagedus oli 2 Hz. Statistilise analüüsi jaoks kasutati tarkvara
R (R Development Core Team), milles tehti dispersioonanalüüs (ANOVA), ühe valimi t-test
ja Tukey HSD post hoc testid.
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3. TULEMUSED
3.1.

Lihaste valik

Tabelis 2 toodud tulemustest lähtuvalt otsustati uurida küünarvarre lihaseid ja õlavarre
kakspealihast kui varasemalt teaduskirjanduses enim uurimist leidnud lihaseid. Seejärel
vaadeldi vasaku ja parema käe lihasaktiivsust tööriista hoidmisel käivitamata ja käivitatud
mootori korral (joonis 7). Vasaku käe puhul erinesid mõõtmistulemused asendite lõikes üsna
vähe, mis tähendab, et sõltumata töötaja asendist on vasaku käe põhifunktsioon tööriista
hoidmine (seejuures on tööriista mass konstantne).

180
Asend A

nEMG, % RVC

160
140

Asend B

120

Asend C

100
80
60
40
20
0
BB

ED

FDS

Seade käivitamata

BB

ED

FDS

Seade käivtatud

BB

ED

FDS

Seade käivitamata

Parem käsi

BB

ED

FDS

Seade käivtatud

Vasak käsi

Joonis 7. Lihasaktiivsuse muutus referentskontraktsiooni suhtes, sõltuvalt tööasendist ja
tegevusest; RVC - töövahendi hoidmine ühe käega, säilitades 90-nurga õlavarre ja küünarvarre
vahel; BB – m. biceps brachii; ED – m. extensor digitorum; FDS – m. flexor digitorum
superficialis (II).

Referentskontraktsiooni RVC = 100% ületas eelkõige õlavarre kakspealihase bioelektriline
aktiivsus. Peamine põhjus on ilmselt lihase pikenemine, sest RVC mõõtmisel oli õlavarre ja
küünarvarre vaheline nurk 90°, asendite B ja C korral oli tegemist kindlasti suurema
nurgaga. Kuna õlavarre kakspealihase tulemuste tõlgendamine on sellest tingitult keerukas,
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otsustati õlavarre kakspealihase edasisest uurimisest loobuda. Loobuda otsustati ka vasaku
käe bioelektrilise akviitsuse mõõtmisest.

3.2.

EMG normaliseerimine

Asendite D ja R puhul oli lihaste EMG aktiivsus kõige suurem, seepärast kasutati nendes
asendites mõõdetud EMG aktiivsust referentsväärtusena EMG normaliseerimisel. Kui
asendites A, B ja C mõõdetud EMG väärtus normaliseeriti asendi D järgi, ei mõjutanud
asend vastavat normaliseeritud EMG väärtust lihaste FCU [F (2, 27) = 0,758, p = 0,478] ega
ka FCR [F (2, 27) = 0.285, p = 0.754] korral. Lihase ED puhul ilmnes normaliseeritud EMG
väärtuste statistiliselt oluline erinevus asendite vahel [F (2, 27) = 3.398, p = 0.048]. Samas
post hoc paariviisilisest võrdlusest selgus, et asend A erineb asendist B (p = 0.038), kuid ei
asendite A ja C (p = 0.354) ega ka B ja C (p = 0.462) vahel statistiliselt olulist erinevust ei
ole.
*
100
90
80

nEMG, %

70
60
50
40
30
20
10
0
A

B
FCU

C

A

B
FCR

C

A

B

C

ED

Joonis 8. Asendite A-C MVC nEMG normaliseerituna asendi D MVC järgi (I); * - p < 0,05.

Kui asendites A, B ja C mõõdetud EMG väärtus normaliseeriti asendi R järgi, ei täheldatud
statistiliselt olulist erinevust ei lihase FCU [F(2, 27) = 0.402, p = 0.673], lihase FCR
[F(2, 27) = 0.225, p = 0.800] ega ka lihase ED [F(2, 27) = 1.948, p = 0.162] puhul.
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nEMG, %
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Joonis 9. Asendite A-C MVC nEMG normaliseerituna asendi R MVC järgi (I).

Joonistelt 8 ja 9 on näha, et EMG väärtus erineb asendite D ja R vahel vähemalt lihase
FCU

puhul.

Seepärast

võrreldi

nEMG

väärtuste

absoluutseid

erinevusi

normaliseerimistingimuste D ja R vahel. Ootuspäraselt oli absoluutne EMG aktiivsuse
erinevus lihase FCR puhul (M = -0.323, SD = 0.169 mV) statistiliselt oluline. Samas
FCU (M = -0.025, SD = 0.192 mV) ja ED (M = 0.036, SD = 0.158 mV) puhul ei olnud
erinevused märkimisväärsed, vastavalt t(9) =-0.419, p =0.685 ja t(9) =0.728, p = 0.485.
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4. ARUTELU

Keskmiselt oli suurima vabatahtliku pingutuse bioelektriline aktiivsus asendites A-C
madalam kui asendites D ja R. See on näha ka joonistel 8 ja 9, kuna nEMG väärtused jäävad
alla 100%. Seega juhul, kui normaliseerimisel kasutada referentsväärtusena tööriista
käepideme spetsiifilisi asendeid (A-C), võib see viia füsioloogilise ohu ülehindamiseni.
Asendite R ja D puhul oli lihaste bioelektriline aktiivsus kõige kõrgem. Asend D puhul
pigistas katsealune dünamomeetrit ning asend R puhul oli tegemist randme isomeetrilise
painutuse ja sirutusega, mille juures katsealune ise rakendas vasaku käega vastusurvet. EMG
signaali normaliseerimisel sõltub uuringutulemuste realistlikkus suuresti referentspingutuse
ning samas ka minimaalse lihasaktiivsuse (puhkeseisundi) väärtusest. Mingi tegevuse käigus
mõõdetud lihase bioelektrilise aktiivsuse normaliseeritud väärtus on seda suurem, mida
väiksem on referentspingutuse väärtus.
Vasaku käe uurimine lisab andmetöötlusesse oluliselt mahtu ning tulemustest lähtudes ei
erine lihasaktiivsus käepideme spetsiifiliste asendite puhul. Vasakul käel on ketaslõikuri
spetsiifikast lähtudes ainult tugifunktsioon tööriista hoidmisel, mida käepideme spetsiifilised
asendid ei mõjuta. Väliuuringul tasub aja kokkuhoiu mõttes vasaku käe uurimisest loobuda.
Õlavarre kakspealihase uurimisel selgus, et tööriista käepideme spetsiifilistest asenditest
esines suuremat lihasaktiivsust asendi A puhul, mis oli tingitud katsealuse käe kehast eemale
viimisega. Töövahendi käivitamine asendi A puhul ei avaldanud õlavarre kakspealihase
lihasaktiivsusele märkimisväärset mõju. Teiste normaliseerimisasendite puhul erinevusi
lihaste elektromüograafilises aktiivsuses ei täheldatud, millest tulenevalt jäeti uuringus
õlavarre kakspealihas lihaste valikust välja.
Ainus statistiliselt oluline erinevus tööriista käepideme spetsiifiliste tööasendite puhul
ilmnes sõrmedesirutaja lihase (ED) puhul, kui lihaste bioelektriline aktiivsus oli
normaliseeritud asendis D mõõdetud suurima vabatahtliku pingutuse suhtes (joonis 8). See
erinevus ei avaldunud suurima vabatahtliku pingutuse normaliseerimisel asendi R suhtes
(joonis 9). Sõrmedesirutaja bioelektrilise aktiivsuse absoluutne erinevus asendite D ja R
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lõikes statistiliselt oluline ei olnud. Eeldatavasti on põhjuseks vaatlusaluste vahelised
erinevused asendite A-C võtmisel. Kuna tegemist oli väliuuringuga, siis uuritavate
randmeasendid ei olnud võimalik kindlalt fikseerida ning vähesel määral esines erinevusi
tulenevalt vaatlusaluse varasemast töökogemusest ketaslõikuriga ümberkäimisel.
Tulemused (I) on võrreldavad Ngo & Wells (2016) uuringuga, kuid Ngo & Wells leidsid, et
randme asendil on lihaste bioelektrilisele aktiivsusele mõju nii sõrmedesirutaja kui ka
küünarmise randmepainutaja korral. Peamine erinevus ariktli I ja Ngo & Wells (2016) vahel
on randme liikumise takistamiseks rakendatud jõu tekitamises. Artiklis I tekitas seda
vaatlusalune ise oma vasaku käega. Ngo & Wells (2016) uuringus takistas vaatlusaluse
randme liikumist teadlane abivahendi abil (joonis 10), mis väidetavalt andis teadlasele
mehaanilise eelise.

Joonis 10. Ngo & Wells (2016) uuringus kasutatud abivahend.
Käesolevas magistritöös on tähtsaks küsimuseks ka vaatlusaluse motivatsioon viia end
korduvalt võimete piiril oleva pingutuseni, sama küsimus säilib ka Ngo & Wellsi töös
kasutatud mehaanilise abivahendiga, mille puhul pole samuti võimalik kontrollida
katsealuse maksimaalse pingutuse siirust.

Alternatiivina maksimaalsele vabatahtlikule pingutusele on uuringutes kasutatud
submaksimaalseid kontraktsioone. Reeglina võetakse referentsväärtuseks suurimast
võimalikust kuni 80% moodustav pingutus, põhjuseks võib olla katsealuste vigastusoht või
varasem vigastus (De Luca, 1997). Magistritöös osalenud katsealused olid noored terved
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mehed, mistõttu varasemate vigastustega arvestada ei tulnud. Mõnikord võetakse
referentspingutuseks konstantse massiga eseme tõstmine või arvutatakse tegevuse jooksul
lihasaktiivsuse keskmine väärtus ning võrreldakse mõõtmistulemusi selle suhtes (Halaki ja
Ginn, 2012). Magistritöös kasutati seda lähenemist magistrantide konverentsil esitatud
artiklis (joonis 7).
Ühe maksimaalse vabatahtliku pingutuse referentsväärtuseks võtmise probleemidena võib
välja tuua ka selle, et katsealuste tulemused erinevad päevade lõikes, samuti puudub
konsensus paljude lihaste maksimaalse aktiivsuse saavutamise asendite suhtes (Halaki ja
Ginn, 2012). Lisaks, kui vaatlusalune peaks vastu seisma kellegi teise (nt teadlase) avaldatud
jõule, siis peab teadlane olema katsealusest tugevam. Kui katsealusteks on igapäevaselt
füüsilist tööd tegevad isikud, siis on katsealused suure tõenäosusega tugevamad kui teadlane.
Hetkel ei ole magistritöö autorile teada ühtegi teadustööd, mis oleks uurinud vaatlusaluse
enda ja teadlase poolt tekitatud jõu mõju elektromüograafilisele aktiivsusele. Seega ei ole
hetkel võimalik otsustada kumba varianti tuleks eelistada.
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KOKKUVÕTE
Kirjanduse analüüsis leitud 22-s EMG-d rakendanud käsitööriistade uuringus oli kõige
sagedamini uuritud küünarvarre lihaseid. Pindmist sõrmedepainutajat ja sõrmedesirutajat
mainiti mõlemat üheksas uuringus, kodarmist randmepainutajat mainitud neljas ja
küünarmist randmepainutajat kolmes uuringus. Lähtudes varasematest uuringutest,
mõõteseadmete piirangutest ja ketaslõikuri spetsiifikast, valiti magistritöös uurimiseks
kodarmine ja küünarmine randmepanutaja ja sõrmedesirutaja lihased.
Mõõtmistulemused (II) näitasid, et vasaku käe puhul erines lihaste bioelektriline aktiivsus
uuritud asendite lõikes üsna vähe, mistõttu keskenduti parema käe lihasaktiivsuse
uurimisele. Vasaku käe funktsioon tööülesande puhul oli suuresti tööriista hoidmine,
tööriista mass ülesande käigus ei muutunud.
Võrreldes kolme küünarvarre lihast viies EMG normaliseerimise asendis (I) selgus, et
tööasendi põhist normaliseerimist pole tarvis, kuna suurima vabatahtliku pingutuse
bioelektriline aktiivsus nende asendite korral ei erinenud märkimisväärselt. Lisaks vajab iga
asendi eraldi normaliseerimine aega nii katsealuse pingutuse mõõtmiseks kui ka
puhkepausideks pingutuste vahel. Eelistatud on randme painutamise ja sirutamise
kasutamine referentsväärtusena, kuna sel viisil avaldub lihaste suurim bioelektriline
aktiivsus.
Täiendavat uurimist vajab normaliseerimise protsessis uurija ja uuritava poolt rakendatav
vastusurve randme sirutamisel ja painutamisel – kas randme liikumise takistamiseks
kasutataval allikal on bioelektrilisele aktiivsusele mõju.
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