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Långvarig kroppsansträngning i kombination med sömnbrist:
Effekt på prestation i simulerad bilkörning och på enkel reaktionstid

av Jan Törnros och Hans Laurell
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Syftet med denna studie var att undersöka effekter på körprestation av att

ha deltagit i det ca 30 mil långa motionsloppet Vätternrundan, som för de

flesta tar 12-20 tim att genomföra. Deltagandet medför även akut

sömnbrist, då loppet till stor del går nattetid.

Omfattningen av studien var begränsad då samtliga prestationsmätningar i

den experimentella betingelsen gjordes i direkt anslutning till loppet.

Sex personer testades efter loppet i en avancerad körsimulator. De hade att

köra en sträcka av 50 km på kortast möjliga tid. Vägen var smal, krokig och

kuperad och hade varierande friktionsförhållanden. Avåkningar bestraffades

med tidstillägg. Fpp testades dels så snartsom möjligt efter målgång (inom

en tim) dels 6 tim senare. De fungerade som sina egna kontroller och gjorde

sålunda, i roterad ordning, motsvarande testkörningar vid något annat

tillfälle. Jämfört med deras normalprestation kunde ingen effekt påvisas av

att ha deltagit i loppet.

Under körningen presenterades dessutom en visuell reaktionstidsuppgift.

Endast en tendens till prestationsförsämring kunde noteras som effekt av

deltagande i loppet.

Frånvaron av visade effekter i köruppgiften kan förmodligen sökas i en

kombination av otillräcklig träning på uppgiften och ett alltför litet fp-

antal. Motivationella faktorer kan även ha spelat in.

Sju fpp testades på envisuell rektionstidsuppgift (enkel RT) vid tre tillfällen,

dels direkt efter målgång, dels 3 tim, dels 6 tim senare. Även dessa

fungerade som sina egna kontroller. Jämfört med deras normalprestation

visade det sig att prestationen var försämrad efter loppet vid alla tre
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tillfällena. Denna försämring var påvisbar först mot slutet av det 10 min
långa testet. Inget tecken på återhämtning kunde noteras, vare sig efter 3
eller efter 6 timmar.
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Effects from extended heavy exercise combined with sleep deprivation on
performance in simulated car-driving and simple reaction time

by Jan Törnros and Hans Laurell
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate effects on car driving performance

from participating in "Vätternrundan", a non-competitive bicycle race of

super marathon type (300 km distance), which for most participants requires

12-20 hours of cycling. The majority of participants get no sleep on the night

of the race.

Since all performance measurements in the experimental condition were

carried out during one day, the number of 55 had to be small.

Six Ss were tested in a very sophisticated driving simulator after completion

of the race. Their task was to drive a 50 km distance in as short time as

possible. The road was narrow and had horizontal as well as vertical curves.

The friction properties varied. Losing control of the car, thereby leaving the

road, resulted in a crash and thus prolonged driving time. Ss were tested on

two occasions during the day a) as soon as possible after having completed

the race (within one hour) and b) six hours later. They acted as their own

controls; three of them were tested at corresponding times before the race

and the other three several days after the race. No effects from

participation in the race were found on either occasion.

The 55 were also presented a visual RT task during the run. Only a tendency

for performance decrement was found as a result from participation in the

race.

The lack of demonstrated effects on the driving task is probably attributable

to a combination of insufficient amount of practice on the task, and an

insufficient number of 55. Motivational factors may have had an influence as

well.
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Seven Ss were tested on a visual reaction time task (simple RT) on three

occasions, immediately after the race, after three and after six hours

respectively. They acted as their own controls, with rotated order between

conditions.

Compared to their normal performance it was found that their performance

was lowered after the race.

An interaction with time on task was found on all three occasions; the effect

appeared at the end of the test run. No evidence for recovery was found on

either of the later occasions.
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l BAKGRUND OCH SYFTE

Motionslopp av maratonkaraktär bli allt vanligare och lockar allt fler

deltagare. Vätternrundan är ett sådant lopp, vilket för de flesta tar mellan

12 och 20 tim att genomföra. Cyklandet sker i stor utsträckning nattetid.

För att förhindra att uttröttade deltagare ska riskera att råka ut för

trafikolyckor på väg hem efter loppets slut har man här infört en

obligatorisk viloperiod om sex timmar efter målgång innan någon får sätta

sig bakom ratten. Denna tidsgräns är relativt godtyckligt vald och givetvis

mycket svår att övervaka.

Tidigare undersökningar (Lisper år Törnros, 1975) har visat att hårt fysiskt

arbete under sex timmar i jämförelse med bilkörning, respektive mentalt

arbete, respektive kontrollbetingelse, under lika lång tid, ger en större

reaktionstidsökning såväl på en enkel reaktionstidsuppgift av 10 minuters

varaktighet i laboratorium som på en enkel reaktionstidsuppgift utförd

under tre timmars bilkörning på motorväg.

I långa motionslopp av typ Vätternrundan är, som nämnts ovan, dels tiden för

de flesta mer än dubbelt så lång som i Lispers undersökning, dels tillkommer

i detta fall för flertalet'deltagare massiv akut sömnbrist. Frågan är om sex

timmars vila (vilken kan innehålla ospecificerade, okontrollerade aktivite-

ter) är tillfyllest för att återställa den normala bilkörningsförmågan.

Avsikten var att söka besvara denna frågeställning i en bilkörningsuppgift

utförd i en körsimulator. Dessutom avsågs att ytterligare belysa betydelsen

av viloperiodens längd genom att även inkludera det korta (10 min)

reaktionstidstestet (enkel RT). Dess ringa längd gjorde det möjligt att samla

in prestationsdata för ett större antal försökspersoner (fpp) vid flera

tidpunkter efter målgång än vad som var möjligt med den simulerade

köruppgiften.
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2 METODIK

2.1 Simulerad bilkörnirg

2-1-1 2129229295.

Körsimulatorn (figur 1) är utrustad med ett rörelsesystem som avser att

skapa de krafter man känner under körning. Detta görs genom att förflytta

förarkabinen, som består av en riktig bilkupé, åt sidorna och/eller att luta

den i olika riktningar. Simulatorn och dess rörelser kontrolleras av ett

datorprogram som också innehåller ekvationerna för fordonsdynamiken. Den

teoretiska modellen är relativt fullständig och innefattar de viktigaste

faktorerna som påverkar fordonsdynamiken.

Det visuella systemet använder sig av tre färg-TV-projektionsdukar

monterade kant i kant framför föraren och som ger en vidvinkelbild i färg.

Vägen skapas av speciellt utvecklad digital elektronik. Systemet är mycket

flexibelt och möjliggör användandet av olika kurvor, trafikmärken, hinder,

olika ljusförhållanden etc.

2.1.2 Köruppgiften

 

Försökspersonens (fp:s) uppgift var att köra en sträcka av 50 km på en smal,

krokig och något kuperad väg, med varierande friktionsförhållanden, på så

kort tid som möjligt. Detta krävde en körtid mellan 30 och 40 min. Den

tillämpade körsträckan maximerades av kravet att hinna testa ett inte

alltför litet fp-antal såväl så snart som möjligt efter målgång, dels 6 tim

senare.

Under körningens gång mättes också reaktionstider på visuella stimuli som

presenterades på olika ställen i bilden framför föraren, vid oregelbundna

intervall, en gång per minut i genomsnitt. Föraren hade att reagera på

stimuli genom att trycka på signalhornet.

Avkörningar medförde att fordonet omedelbart återfördes till den plats där

avkörning skett. Det gick emellertid inte att fortsätta köra förrän 20 sek

VTI MEDDELANDE 520



förflutit sedan avkörningen och körtiden blev på detta sätt förlängd av

avåkningar.

För att förhindra att fpp skulle lära sig vägen utantill användes fyra vägar

där ordningen mellan kurvorna skilde. Ordningsföljden mellan vägarna

slumpades för varje fp. Varje fp tränade i förväg minst två timmar på

uppgiften.

             

 

Figur 1 Principskiss av VTIs körsimulator
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2.2 Enkel RT

RT-uppgiften administrerades automatiskt av en bordsdator (ABC 806,

Luxor AB). Utrustningen inkluderade dessutom en dubbel disc-drive, en

printer, en RT-panel med adapter, en extern klocka (mätnoggrannhet 1

0,001 sek) samt ett tangentbord. Programmet för administreringen av testet

låg på en disc och resultat lagrades på en annan disc. Dessutom skrevs

resultatet ut på printern.

Fp:s uppgift var att trycka in en knapp på RT-panelen så snabbt som möjligt

då en diod tändes upp på densamma. 176 sådana stimuli presenterades under

11 min vid interstimulusintervall 3,75 :1,25 sek. Prestationen mättes under

de sista 10 minuterna. För varje testkörning skrev datorprogrammet ut och

lagrade det aritmetiska medelvärdet för varje grupp om 16 st RT-värden,

dvs totalt 10 st medelvärden, ett per minut.

Varje fp tränade i förväg en kort stund på uppgiften.

2.3 Försökspersoner

 

16 personer (6 kvinnliga, 10 manliga i åldrarna 19-51 år) deltog. 10 av dessa

deltog endast på RT-uppgiften. Resterande sex deltog på den simulerade

köruppgiften. Samtliga fpp hade med något undantag förberett sig väl för

loppet i det att man under försäsongen cyklat minst 100 mil vardera.

2.4 Procedur

Samtliga fpp startade cyklandet kvällstid och gick i mål 11-18 tim senare.

a. Simulerad bilkörning

Fp fick direkt efter målgång inta förfriskningar om så önskades. Därpå

följde 10 min RT-test, varpå fp transporterades till VTI (körsträcka ca

50 km) där den första simulatorkörningen ägde rum, ca 1 tim efter målgång.
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Därpå följde 5 tim vila (dusch, klädbyte, sömn, mat och dryck etc:) varpå den

sista testkörningen gjordes.

b. Enkel RT

Efter målgång erbjöds förfriskningar, varpå följde det första RT-testet. Fp

återkom därefter två gånger, 3 respektive 6 tim efter målgång för

ytterligare två RT-test.

Designen var upprepad mätning, dvs samtliga fpp gjorde motsvarande

testningar i kontrollbetingelsen, i görligaste mån vid samma tidpunkter som

i den experimentella betingelsen. Ordningsföljden mellan betingelser

roterades över fpp.
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3 RESULTAT

3.l Simulerad bilkörning

Tabell 1 visar huvudresultatet vad gäller körprestationen. Som synes är

skillnaden mellan de två betingelserna mycket liten såväl vid det första som

vid det andra körtillfället (1 tim resp 6 tim efter målgång). Variansanalys

visar också mycket riktigt att inga signifikanta effekter erhållits; effekt av

att ha deltagit i Vätternrundan: F<l, interaktion med körtillfälle: F<l.

Tabell 1 Medelhastighet (km/h) i de två betingelserna (i)

      

Körtillfälle Vättern- Kontroll

nr rundan

79,8 80,9

2 83,6 82,7

 

Den under körningen ingående biuppgiften gav det resultat som visas i tabell

2. Siffrorna antyder dels att en prestationsförsämring ägt rum som en effekt

av deltagande i loppet, dels att en viss återhämtning skett efter 5 tim vila.

Emellertid är inga effekter signifikanta; effekt av deltagande: F(l,5) = 1,98;

p>.20, interaktion med körtillfälle: F(l,5) = 1,32; p>.20.

TabellZ Genomsnittliga reaktionstider (sek) på biuppgift i de två
betingelserna (Md)

   

Körtillfälle Vättern- Kontroll

nr rundan

1 0,71 0,61

2 0,64 0,61

    

Fpp testades före den första testkörningen i simulatorn även på det korta

RT-testet. Fullständigt resultat erhölls emellertid endast för 3 fpp. Dessa
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visas i figur 2. Prestationen är sämre efter Vätternrundan än i kontrollbe-

I tingelsen (F(l,2) = 55,04; p<.05). Interaktionen med tid på uppgiften är ej

signifikant (F<l). Emellertid måste detta resultat tolkas mycket försiktigt,

då alla tre fpp deltog i kontrollbetingelsen först, dvs presentationsordningen

är ej kontrollerad.

RT (MSEK)

300 ' ..
VATTERNRUNDAN

250 '

KONTROLL

200 *

 

1' å å t. s 6 'i 25 6 10 TIDPÃUPPGIFTEN
(MIN.)

Figur 2 Prestationen på RT-uppgift före den första simulatorkörningen (i ;
n=3)
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3.2 Enkel RT

Fullständiga prestationsdata erhölls för sju (av tio) fpp. Av figurerna 3-5

framgår att resultatet är mycket likartat vid samtliga tre testtillfällen

under dagen. Ingen av de med variansanalys testade interaktionerna med tid

på dagen är heller signifikant; interaktion mellan deltagande i Vätternrun-

dan och tid på dagen: F <1, interaktion mellan deltagande i loppet, tid på

uppgiften och tid på dagen: F(18,108)=l,24; p>.20. Däremot är interaktionen

mellan deltagande i Vätternrundan och tid på uppgiften signifikant

(F(9,54)=3,89; p<.01). Närmare analys ger vid handen att det endast är på den

sista minuten av RT-uppgiften som skillnaden mellan betingelserna blivit så

stor och/eller konsistent att signifikans erhålls på erforderlig signifikans-

nivå (F(l,60)=lO,75; p<.005). En prestationsförsämrande effekt av delta-

gande i loppet har alltså påvisats vid samtliga tre testtillfällen.

För att få en uppfattning av presentationsordningens betydelse har de fyra

fpp som hade kontrollbetingelsen som första betingelse jämförts med de tre

fpp som hade den motsatta presentationsordningen. Skillnaden mellan

betingelserna förefaller att vara störst hos den förstnämnda gruppen. Detta

antyder att den effekt på enkel RT som visas i figur 2 (hos körsimulatorgrupa

pen) är en överskattning av den "sanna" effekten. Huvudresultaten rörande

enkel RT är emellertid tillförlitliga, då presentationsordningen är kontrolle-

rad i så stor utsträckning som detta var möjligt.
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RT ( MSEK)

300 '

VÄTTERNRUNDAN

250 "

 

\/KONTROLL

200 *

 

1' i 5 I. 5 6 7' 5 9 16 TlDPÃUPPGlFTEN
(mmm)

Figur 3 Prestationen på RT-uppgift vid testtillfälle 1 G; n=7)

RT(MSEK)

300 *

VÄTTERNRUNDAN

250 '

/\//-\/\/ KONTROLL

200 '

?

 

1' 2 5. Å å 6 7' á 93 1b TIDPÃUPPGIFTEN
mm.)

Figur 4 Prestationen på RT-uppgift vid testtillfälle 2 (52; n:7)
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RT (MSEK)

300 '

225 _ VÄTTERNRUNDANM

\ áä/\ KONTROLL

 

ZOO "

?

 

t ' v j " U 1 ' t

1' 2 3 I. 5 6 7 a 9 10 TlDPÃUPPGIFTEN
(MIN.)

Figur 5 Prestationen på RT-uppgift vid testtillfälle 3 Gc; n=7)
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4 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

På den simulerade bilkörningsuppgiften erhölls inga effekter av att ha

deltagit i Vätternrundan, vare sig på huvuduppgiften, att uppnå maximal

medelhastighet, eller på biuppgiften, en enkel RT-uppgift. Sannolikt är en

viktig delförklaring till detta att fpp var otillräckligt tränade på

köruppgiften. Vid andra försök med samma köruppgift har det visat sig att

fpp behövt betydligt mer än drygt 2 tim träning för att inga effekter av

presentationsordning mellan betingelser ska framträda. I detta fall var det

av tids/kostnadsskäl inte möjligt att ge fpp mer träning än så.

En annan faktor som eventuellt kan ha spelat in är av motivationell art.

F örsöksledningens subjektiva intryck är att några av fpp föreföll att vara

olika motiverade att prestera ett bra resultat i kontrollbetingelsen jämfört

med den experimentella betingelsen.

I andra försök med en aktuella köruppgiften, t ex Laurell år Törnros (1986)

har den ekonomiska ersättningen för deltagande utformats på ett sådant sätt

att den varit starkt prestationsberoende, detta i syfte att i möjligaste mån

konstanthållaämotivationella faktorer. Av ekonomiska orsaker utgick i den

aktuella studien endast en mycket obetydlig ekonomisk ersättning till fpp.

En stor del av förklaringen till frånvaron av effekt ligger säkerligen i det

mycket låga fp-antalet, vilket endast tolererade mycket små individuella

avvikelser från det förväntade resultatet om signifikanta effekter skulle

kunna erhållas. Antalet fpp, 6 st, var detmaximalt möjliga med tanke på att

dessa efter loppets genomförande'testades vid två tillfällen, dels så snart

som möjligt efter målgång, dels 6 tim senare.

Det andra testet som användes, 10 min enkel RT, kräver till skillnad från

köruppgiften mycket liten träningsmängd för att fungera på ett reliabelt

sätt. Här fann vi också, trots ett litet fp-antal, prestationsnedsättande

effekter av att ha deltagit i Vätternrundan. Denna prestationsnedsättning

visade sig vara ungefär lika stor direkt efter målgång, som 3 tim respektive

6 tim senare. Det förefaller alltså som om 6 tim vila var otillräckligt för att

återfå normal prestationsförmåga. Det bör givetvis noteras att fpp inte

kunde exempelvis sova ostört under någon längre tid då de hade att
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återkomma för testning även efter halva vilotiden. Ostörd vila i 6 tim skulle

möjligen ge andra mer gynnsamma effekter. Den tendens till återhämtning

som kunde noteras på biuppgiften i simulatorkörningen stöder att så skulle

kunna vara fallet.

RT-testets validitet med avseende på bilkörning kan givetvis diskuteras.

Sannolikt torde dock en så påtaglig prestationsförsämring som erhölls i detta

försök' återspegla en funktionsnedsättning av betydelse i trafiksammanhang.

Vissa valideringsstudier har gjorts av Lisper och hans medaretare som i flera

studier (t ex Lisper öc Törnros, 1974!) funnit att prestationen på detta korta

test väl predicerar prestationen på en enkel RT-uppgift under långkörning i

bil; man har i båda fallen kunnat dra samma slutsatser beträffande

orsaksSam banden.

Även den nämnda RT-uppgiften som varit biuppgift under bilkörning har

studerats med avseende på validitet. Således fann Laurell öc Lisper (1974) en

hög korrelation mellan RT-prestation och upptäcktsavstånd till hinder, en

förmodat relevant faktor i trafiksammanhang.

Det bör även nämnas att det ingalunda är självklart att den här använda

simulerade bilkörningsuppgiften har större validitet än det korta RT-testet

med avseende på från trafiksäkerhetssynpunkt relevanta aspekter. Det kan

t o m vara så att RT-testet i det här speciella fallet mäter funktioner av

större relevans än vad den simulerade köruppgiften gör. Denna uppgift

upplevs sannolikt av många som mycket motiverande i sig och kan på det

sättet tänkas motverka en prestationsnedsättning i testsituationen, medan

RT-testet, trots dess ringa längd, upplevs som mycket monoton och

enformig. Bl a därför kan det tänkas att denna uppgift' är betydligt

känsligare för effekter av uttröttning och det är fullt tänkbart att den bättre

predicerar prestationen under långkörning med bil, som ju också kan

upplevas som utpräglat monoton och stimulansfattig.

För att mera fullständigt kunna besvara frågeställningen rörande betydelsen

av viloperiodens längd sedan man gått i mål efter långlopp av Vätternrun-

dans typ torde det vara nödvändigt att göra om studien med ett mera rimligt

fp-antal. Det vore sannolikt lämpligt att använda en simulerad bilkörnings-

uppgift som mera betonar monotoniaspekter än vad som var fallet i detta
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försök (betydligt längre körtid och mindre stimulerande köruppgift), där

lögistiska skäl gjorde det nödvändigt med en köruppgift av relativt kort

varaktighet (samtliga mätningar i den experimentella betingelsen ägde rum

under en enda dag).
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