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Uintivalmennuksessa teknologian käyttö ei ole yhtä yleistä kuin monessa muussa kilpaillussa
urheilulajissa. Yksi merkittävä syy tähän on käytössä olevan mittausteknologian heikko soveltuvuus
veden alla ja pinnan lähellä tehtäviin mittauksiin. Uintiharjoituksessa yksi valmentaja ohjaa usein
useampaa uimaria kerrallaan, joten eri yksilöiden suoritusten seuraaminen ja ohjaaminen on
haasteellista. Valmennuksellisesti tärkeää on pystyä tunnistamaan uimarin väsyminen harjoituksen
aikana. Väsymistä indikoivia muuttujia ovat mm. vetotiheyden ja -pituuden muutokset sekä
uintiasennon ja liikeratojen muuttuminen suorituksen aikana. Inertiamittalaitteiden yleistymisen ja
langattoman tiedonsiirtoteknologian kehittymisen myötä valmennustyöhön on tarjolla lisää työkaluja
perinteisten sekuntikellojen ja videokuvan lisäksi. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, kuinka
inertiamittalaite (IMU) soveltuu kilpauinnin analysoimiseen.
Alkuvuodesta 2017 markkinoille tullutta Movesense-inertiamittalaitetta (Suunto Oy Amer Sports,
Helsinki) tutkittiin kilpauinnin valmennuskäytössä kehittämällä sille mittausjärjestely ja dataanalyysimenetelmä. Mittaaminen tapahtui sijoittamalla mittalaite uimarin uimalakin alle ja asemoimalla
se takaraivokyhmyn päälle uintisuorituksen ajaksi. Yhteensä yksitoista täysi-ikäistä mies- (N = 6) ja
naiskilpauimaria (N = 5) uivat yhden 200 metrin sekauintisuorituksen 25 metrin altaassa noin 80 %:n
submaksimaalisella teholla. Suoritukset taltioitiin käytössä olleella mittalaitteella sekä katsomosta käsin
seuraavalla videokameralla. Langattoman yhteyden hyödyntäminen osoittautui mahdottomaksi
tutkimuksessa käytetyllä laitteistolla, joten reaaliaikaista mittaustietoa ei tutkimuksessa voitu tuottaa.
Mittalaitteen tallentamat tiedot analysoitiin ja signaalit prosessoitiin muotoon, josta voitiin
ohjelmallisesti luokitella uintitekniikkaa ja laskea vetomääriä ja kierrosaikoja. Mittausmenetelmän
tarkkuuden validoimisessa käytettiin videokuvasta tehtyä liikeanalyysiä.
Tallennetuista mittauksista voitiin tunnistaa neljä uintitekniikkaa 83 %:n keskimääräisellä tarkkuudella
(uimarikohtainen hajonta 57–96 %). Signaalien muodoista voitiin laskea 25 metrin kierrosaikoja (0,15
± 3,2) s keskimääräisellä tarkkuudella ja vetosyklien lukumääräinen tunnistamistarkkuus oli (94 ± 7,8)
%, joka vastaa 3,6 vetosyklin puuttumista 200 metrin sekauintisuoritusta kohden. Signaalien muodoissa
havaittiin yksilöllistä vaihtelua ja havaittiin kulmanopeussignaalien korreloivan rintauintinopeuden
kanssa (naiset: r = 0,96 ja miehet: r = 0,94).
Jatkossa luotettavuuden kannalta olisi tärkeää selvittää menetelmän toistettavuutta ja eri tasoisten
ryhmien välisiä eroja. Validoinnissa käytettävän aineiston tulisi sisältää myös vedenalaista liikettä ja
käännösten tunnistaminen olisi hyvä todentaa kilpailuissa käytettävällä ajanottomenetelmällä.
Tutkimuksessa käytetty mittauslaitteisto ja menetelmä antoivat kuitenkin positiivisia viitteitä siitä, että
systeemiä on mahdollista kehittää siten, että se sopii uinnin päivittäiseksi valmennustyökaluksi.
Avainsanat: mittaus, biomekaniikka, uinti, liikeanalyysi, valmennus, tekoäly

ABSTRACT

Multasuo J.-P. 2019. Inertial measurement unit as a swimming meter: development of method and in
daily swim coaching usability study. Faculty of Sports and Health Sciences, University of Jyväskylä,
Master’s thesis in Biomechanics, 74 pp., 7 appendices
Utilization of measurement technology in swim coaching is not as common base as in many other
competitive sports. One major issue for this has been the usability of measurement technologies under
and on the surface layer of the water. In daily practice, it is rather typical that there are several swimmers
supervised by the same coach meaning that the focus for individual swimmer is compromised.
Therefore, it is important to develop methods so that the coach could monitor and track any unwanted
activities during the daily practice. There are known indicators which show swimmers exhaustion like
changes in stroke rate and length as well as the pose and range of the movements. As the inertial
measurement tools are becoming more widespread and the wireless communication technologies are
advancing, it is apparent that there could be more useful tools for the swim coaching other than the stop
watches and video analysis alone. In this thesis, a novel inertial measurement unit (IMU) based system
to analyze swimming was developed and tested with a group of competitive swimmers.
The study was carried out with a Movesense (IMU) sensor (Suunto Oy Amer Sports, Helsinki) released
in the year 2017. An analysis tool and a measurement system were developed to investigate the
possibilities to use it as a competitive swimming coaching tool. During the measurements, the sensor
was placed under the swim cap on the inion occipital bone. In total of eleven adult men (N = 6) and
women (N = 5) competitive swimmers performed one 200-meter medley with 80 % submaximal effort.
Performances were recorded with the IMU sensor and a video camera placed in the stand beside the
pool. Wireless communication was not applicable in the present measurement setting and thus a realtime data could not be utilized. Signals extracted from the sensor recordings were post-processed and
classified to identify and calculate the swimming performances. Video recordings were used for the
validation purposes.
Recorded and manually processed measurements were used in stroke classification where total accuracy
of 83 % were achieved (individual swimmers 57–96 %). With a signal processing tools, it was possible
to identify and calculate 25m lap times within (0,15 ± 3,2) s average accuracy and stroke count accuracy
of (94 ± 7,8) % was reported which equals in average of 3,6 missed strokes in 200-meter medley.
Analysis of signal shapes showed individual variations and a correlation (female r = 0,96 and male r =
0,94) between angle speed sensor signals with breaststroke swimming speed was noticed.
In order to improve the reliability, it is recommended to investigate the repeatability of the method and
impacts on different level groups. More important is to ensure the good quality of the validation material
by adding underwater motion analysis and lap time analysis should be validated with official
competition methods. The measurement setting and the used method provided positive indication about
the capability of the system as a daily swimming coaching tool.
Key words: measurement, biomechanics, swimming, motion analysis, coaching, artificial intelligence
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JOHDANTO

Mittausteknologian hyödyntäminen uinnin harjoittelussa on osoittautunut haasteellisemmaksi
kuin useissa muissa urheilulajeissa. Tämän on todettu johtuvan muun muassa yleisten
mittausteknologisten ratkaisujen heikosta soveltuvuudesta vedessä tehtäviin mittauksiin (de
Magalhaes ym. 2015). Teknologisten rajoitteiden lisäksi laitteiden vaikutukset suoritukseen
voivat olla haitallisia tai laitteet voivat tuntua urheilijoista epämiellyttäviltä. Erilaisia
henkilökohtaisia uintimittareita on ilmestynyt aika-ajoin markkinoille, mutta ne eivät ole
toistaiseksi saavuttaneet suurta suosiota kilpauimareiden parissa. Nykyisin markkinoilla olevat
uintimittarit ovat luultavasti kohdennettu tarkoituksella uinnin kuntoharrastajille, sillä uinti on
maailmalla yksi suosituimmista kuntoilumuodoista tarjoten näin laite- ja sovellusvalmistajille
merkittävän markkinapotentiaalin (Sport England, 2017; Roy Morgan, 2018). Kilpauinnissa
valmennuksen apuna käytettäville mittareille saattaisi hyvinkin olla kysyntää, sillä usein
uimavalmentajien aika harjoituksissa kuluu urheilijoidensa uintisuoritusten seurantaan altaan
reunalta ajanottokellojen kanssa, yrittäen samalla laskea kunkin uimarin toteutuneita vetoja
altaanvälillä heidän suorituskykynsä arvioimiseksi (Craig ym. 1979; 1985). Usean uimarin
yhtäaikainen seuraaminen voi hankaloittaa tarkan yksilöllisen palautteen antoa ja analyysien
tekoa. Uinnin tekniikka-analyyseissä valmennuksen apuna on käytetty optista liikeanalyysiä
mm. videokuvaa hyödyntämällä, jossa kattavien analyysien tekeminen vaatii altaalle useita
kameroita sekä veden ylä- että alapuolelle ja videokuvien käsittely liikeanalyyseineen on
tunnetusti melko hidasta toimintaa (Seifert ym. 2014; Davey ym. 2008).

Vedessä uiminen on fyysisesti haastavampaa kuin moni maanpinnalla tapahtuva liikkuminen.
Liikkumista vaikeuttavat veden viskositeetin ja tiheyden muodostama liikettä vastustava voima
sekä voimantuoton matalampi hyötysuhde nesteessä verrattuna kiinteään tukiaineeseen
(Maglischo, 2003, 1). On arvioitu, että tuotetusta tehosta maksimissaan 80 % käytetään liikkeen
aikaansaamiseksi ja alle viidesosa kuluu ns. veden siirtämiseen (Blazevich, 2017, 168;
Toussaint ym. 1988). Tästä syystä maanpinnalla tapahtuvan liikkeen biomekaanisia analyysejä
ei tulisi suoraan sellaisenaan hyödyntää uinnissa, ellei hyötysuhde ole tarkkaan tiedossa.
Liikeanalyysejä on tehty ja voimantuottoa mitattu erilaisilla teknologisilla menetelmillä
uinnissa jo kymmenien vuosien ajan, mutta mitään merkittävää läpimurtoa näiden osalta ei olla
saavutettu. Yhden ensimmäisistä kiihtyvyysanturia hyödyntävistä uintimittauksista teki Holmér
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(1979) ja voimamittauksia altaassa on tehty ainakin vuodesta 1985 alkaen (Hollander ym. 1986)
sekä systeeminä, jossa voimasignaali on yhdistettynä vedenalaiseen videokuvaan Havrilukin
ensimmäisen kerran vuonna 1988 esittelemällä Aquanex-laitteellaan (Swimming Technology
Research, Florida, USA). Hetkellisen uintinopeuden määrittelyä on tutkittu mm. vaijerianturilla
(mm. Gil ym. 2012; Feitosa ym. 2013; Moroquo ym. 2006; Craig ym. 2006). Luotettavimpana
liikeanalyysin menetelmänä pidetään videokuvan digitoimista (Gourgoulis ym. 2008), siitäkin
huolimatta, että veden ominaisuudet asettavat optisia ja teknologisia haasteita mittaamiselle.
Veden ja ilman rajapinta hankaloittaa optisen analyysin tekemistä valon säröytyessä aalloista
ja pärskeistä (Callaway ym. 2009). Sähkömagneettiset aallot korkeilla (UHF) radiotaajuuksilla
taas heikkenevät hyvin nopeasti (Jiang & Georgakopoulos, 2011) puhtaassa vedessä, ja
suolaisessa tai mineraalipitoisessa vedessä tätäkin enemmän (Wozniak & Dera 2007, 51).
Lisäksi elektronisten laitteiden tulisi olla vesitiiviitä tai muuten suojattuna veden paineelta
vesialtaassa tehtävissä mittauksissa.

Päivittäisvalmennuksessa mittaamisen tavoitteena on seurata uimarin suorituskykyä parhaiten
indikoivia muuttujia. Uinnissa selkein mitattavissa oleva muuttuja on uintinopeus altaanvälillä
(Garland ym. 2009). Altaanvälin uintiaika muodostuu osatekijöistä kuten lähtönopeus,
vedenalainen liuku, vetopituus ja -tiheys. Vaikeammin mitattavia muuttujia ovat virtausvastus,
tehon

tuotto

ja

hyötysuhde.

Lopullisen

suorituskyvyn

muodostavat

uimarin

kardiovaskulaarinen kunto sekä hermolihasjärjestelmän tehokkuus, joiden mittaaminen voi olla
haastavaa uintiolosuhteissa. Yksi uimareiden harjoituksissa käyttämä apuväline on niin kutsuttu
tempo trainer eli elektroninen metronomi, jota voidaan hyödyntää muun muassa veden alla
halutun uintirytmin eli vetotiheyden ylläpitämiseksi. Valmentajat käyttävät sekuntikelloja,
joissa voi olla väliaikojen ja vetotiheyden määrittelemiseen tarvittavat toiminnot (Maglischo
2003; 697–698). Tärkeää olisikin tunnistaa muutokset lyhyellä aikavälillä, jotta päiväkohtaisen
harjoituksen ohjelmointiin voitaisiin puuttua riittävän ajoissa. Väsymistä indikoivia muuttujia
ovat esimerkiksi vetopituuden lyheneminen (ts. vetojen suurempi lukumäärä altaanvälillä) sekä
veren laktaattipitoisuuden muutokset (Craig ym. 1985; Ohgi ym. 2003). Siirtola ym. (2011)
tutkimuksessa kehitettiin hapenkulutusta epäsuorasti mittaavaa laitteistoa ja menetelmää
kiihtyvyysanturinteknologiaan perustuen. Käsivedon voimantuoton muutosta seuraamalla on
mahdollista tunnistaa väsymistä, mutta myös seurata voimatasojen kehittymistä ja
symmetrisyyttä. Markkinoilla on analyyseihin erikoistuneita palveluntarjoajia esim.
yhdysvaltalainen Swimming Technology, joka tarjoaa voimantuottoon ja tekniikka2

analyyseihin erikoistuneita mittauksia Aquanex-laitteistollaan. Vuonna 2017 esiteltiin
suomalainen patentoitu laitteisto SmartPaddle (Trainesense, Suomi), jolla voidaan mitata
uimarin käsivedon tehokkuutta niin kutsutun älylättärin avulla (Auvinen 2017).

Olisikin tärkeää, että valmentaja pystyisi havaitsemaan urheilijan ei-toivotun väsymisen
ajoissa, sillä väsyneenä harjoittelu voi usein toistuessaan johtaa virheelliseen tekniikkaan ja sitä
kautta heikentyneeseen suorituskykyyn tai jopa loukkaantumiseen (Dekerle & Paterson 2016).
Muutoksiin reagoimisen ja palautteenannon varsinaisen suorituksen aikana on mm. esitetty
parantavan uintitekniikan oppimista nuorilla (Jefferies ym. 2012). Palautetta on mahdollista
antaa harjoitusten välissä suullisesti (Zaton & Szczepan 2014) tai harjoituksen aikana haptisesti
(tunto), auditiivisesti (ääni) tai visuaalisesti (näkö) (Bächlin & Tröster 2012; Hagem ym. 2013).

Tämän opinnäytetyön rakenne muodostuu kirjallisuuskatsauksesta, joka esittelee uinnissa
käytettyjä mittausteknologioita ja -menetelmiä. Kirjallisuuskatsauksen avulla lukijalla on
mahdollisuus ymmärtää tuloksia ja niistä tehtyjä päätelmiä. Lisäksi esitetään tätä
opinnäytetyötä varten kehitetyt ja käytetyt menetelmät, analyysi ja niiden avulla saadut
tulokset. Lopuksi esitellään yhteenvedon muodossa tutkimuksen pääkohdat ja suositukset
jatkotutkimuksiin ja kilpauintivalmennukseen soveltuvan uintimittarin kehittämiseksi. Tämän
tutkimuksen tarkoituksena on

selvittää, kuinka kilpauintivalmennukseen tarkoitettu

mittausjärjestely on kehitetty, miltä osin se täyttää sille asetettuja vaatimuksia ja mitkä
toiminnot siinä vaativat lisätutkimusta ja testaamista.

3

2

LIIKETUNNISTAMINEN

Liiketunnistaminen käsitteenä voi tarkoittaa yleisesti kaikkea liikkuvan kohteen seuraamista ja
seurattavan liikkeen tallentamista eri formaatteihin. Biomekaanisessa analyysissä liikkuva
kohde voi olla joko urheilija tai urheiluväline. Tunnistettua liikettä voidaan käyttää
palautteenantoon urheilijalle suoraan raakadatana (esim. 2D videokuva) tai dataa voidaan
muokata tietokoneella tarkempaa tietoa antavaan muotoon. Seuraamisen helpottamiseksi ja
tarkkuuden parantamiseksi voidaan käyttää erilaisia markkereita, jotka joko heijastavat valoa
tai radioaaltoa tai lähettävät sitä itsenäisesti (aktiivinen markkeri). Markkerit kiinnitetään
yleensä biomekaanisesti kiinnostaviin paikkoihin, kuten esimerkiksi kehon nivelpisteisiin.
Tehtäessä tarkempia liikeanalyysejä markkerit ovat luotettavampia tarkastelupisteitä kuin
kehon ulkoiset tunnisteet myös ulkoiset markkerit vaativat erityistä tarkkuutta asetteluvaiheessa
ja ovat alttiina näkö- ja signaaliyhteyden häviämiselle. (Marcard ym. 2016.)

Liikkeen tallennusvälineinä on yleisimmin käytetty videokuvaa, mutta nykyisin on olemassa
erilaisia elektronisia laitteita, joilla pystytään tekemään tavoitteisiin nähden riittävän tarkkaa
analyysiä lähes reaaliaikaisesti. Yksinkertainen esimerkki tästä on kuluttajilla yleistyneet
aktiivisuusmittarit, jotka mittaavat ranteen liikkeestä päivittäin tapahtuvia askeleita sekä muita
tapahtumia ja antavat näin palautteen käyttäjän ”aktiivisuudesta”. Yhdistämällä tätä tietoa
vaikkapa satelliittipaikannusjärjestelmän (GNSS) välittämiin tietoihin voidaan aktiivisuuden
tarkkuutta parantaa liikutun matkan ja nopeuden osalta. Muita laitteita liikkeentunnistamiseksi
ovat esimerkiksi tutkat (aika ja nopeus), potentiometrit (paikka ja nopeus), radioaaltoihin
perustuvat menetelmät (UHF-aallot) ja inertiamittaukseen perustuvat (kiihtyvyys ja
kulmamuutos). (Valleala 2016: 613–615.)
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2.1

Käsitteet

Liiketunnistamista käytetään yleisesti liikeanalyysien (Motion analysis) tekemiseen.
Liikeanalyysi voi olla joko nivelien ja raajojen liikkeisiin perustuvaa kinemaattista tutkimusta
varten tai sitä voidaan käyttää vaikka hahmon reaaliaikaiseen seurantaan (Motion tracking) ja
liikkeiden/eleiden tunnistamiseksi. (Aggarwal & Cai 1999.)

Kaksiulotteinen (2D) liiketunnistaminen mahdollistaa liikkeen kinemaattisen analysoinnin
yhdessä tasossa. Analyysitavan heikkoutena on, että todelliseen liikkeeseen kuuluu yleensä
myös tasoa vastaan olevaa liikettä, joka on suorituksen kannalta oleellista. Kolmannen
ulottuvuuden (3D) tunnistamiseen tarvittaisiin vähintään toinen mitta- tai kuvantamislaite.
Tällöin voidaan myös analysoida liikkeen kineettisiä muuttujia kuten voimaa ja momenttia.
(DeFroda ym. 2016.)

Optisissa liikkeentunnistusmenetelmissä voidaan käyttää markkereita, joiden avulla seurataan
kohteen liikettä. Markkerit voivat olla joko aktiivisia, jolloin ne lähettävät itse valoa tai
passiivisia, jolloin ne heijastavat niihin lähetettyä valoa. Markkerit mahdollistavat niiden
muodostamien pisteiden ja geometrian kautta kohteen tarkemman seuraamisen vaihtelevissa
optisissa olosuhteissa. On myös kehitelty optisia hahmontunnistusmenetelmiä, joissa ulkoisia
markkereita ei tarvita lainkaan. Näiden toiminta perustuu usein konenäköön (CV) ja
hahmontunnistusalgoritmeihin sekä infrapunataajuuksilla (IR) tehtävään kuvantamiseen.
(Aggarwal & Cai 1999; Richards 1999.)

2.2

Sovellukset biomekaniikassa

Edullisimmillaan ja nopeimmillaan liiketunnistamista voidaan tehdä videokuvaan perustuvalla
subjektiivisella liikeanalyysillä ja palautteenannolla. Oppimisen kannalta tärkeää olisikin, että
palaute saataisiin mahdollisimman nopeasti suorituksen jälkeen, sillä ihmisen kinesteettinen
muisti on verrattain lyhyt (Kalaja 2016: 238). Pelkkää videokuvaa välittömästi hyödyntämällä
ei yleisesti kyetä vielä kvantitatiiviseen analyysiin (=määrälliseen analyysiin), vaan on
tyydyttävä palautteenantajan subjektiiviseen analyysiin. Jos videokuvaa on tallennettu
riittävällä suoritekohtaisella näytteenottotaajuudella, voidaan tallennetta käyttää myöhemmin
5

tehtävään kinemaattiseen analyysiin. Tähän tarkoitukseen on olemassa useita ilmaisia ja
kaupallisia sovelluksia. Kolmiulotteisen liikeanalyysin tekemiseen tarvitaan vähintään kaksi
samanaikaista videokuvaa, jotka on kuvattu 60–120 kulmassa toisiinsa nähden ja vähintään
kahdeksan pisteen mittakalibroinnin. Tämän lisäksi videokuvat täytyy aikasynkronoida, joka
voidaan tehdä ulkoisesti tahdistamalla ja/tai ohjelmallisesti jälkikäsittelyssä. Tähän
tarkoitukseen kehitetyt ohjelmistot kykenevät käsittelemään jopa kahdeksaa yhtäaikaista
videokuvaa liikeanalyysin tekemisessä. (DeFroda ym. 2016.)

Ulkoisia sensoreita, joita voidaan käyttää liikeanalyysin laajentamiseen ja tarkentamiseen, on
esimerkiksi voimalevyt, lihasaktiivisuutta mittaavat EMG-anturit, erilaiset nopeus-, paikka- tai
kulmatietoa tallentavat anturit. Kun videokuvaan yhdistetään ulkoisten sensoreiden mittauksia,
voidaan palautteenantoa monipuolistaa ja näin mahdollisesti tehostaa oppimista. (Valleala
2016: 609–617.)

Videokuvan jälkikäsittely eli digitointi on varsin aikaa vievää työtä. Muutaman sekunnin
kestoisen suorituksen kolmiulotteisen liikeanalyysin tekeminen manuaalisesti voi viedä useita
tunteja riippuen käytetystä otostaajuudesta. Jo pelkästään tästä syystä kaksiulotteisen
videokuvan liikeanalyysi on houkutteleva vaihtoehto niissä tapauksissa, joissa sen tiedetään
olevan tarkoituksenmukainen. Useissa uusissa älypuhelimissa on jo ns. suurnopeuskameroita,
joilla voidaan päästä monikertaisiin hidastuskuviin ja suoritusten välisiin vertailuihin
kaupallisten sovellusten avulla. (DeFroda ym. 2016.)

Kineettisen analyysin menetelmiä ovat suoran ja käänteisen dynamiikan laskennat. Käänteisen
dynamiikan menetelmässä mitatun liikkeen ja ulkoisten voimien avulla arvioidaan
laskentamallien kautta kehon sisäisiä voimia, kun taas suoran dynamiikan menetelmässä
mitattujen sisäisten voimien perusteella päätellään todellista liikettä ja reaktiovoimia.
Liikeanalyysissä käänteisen dynamiikan malli on usein käytännöllisempi, jolloin mitattua
liikettä (ja sen muutosta) muutetaan laskennallisesti sisäisiksi voimiksi mekaniikan peruslakeja
noudattaen. (Otten 2003.)
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3

MITTAAMINEN UINNISSA

Uinti on ollut mukana modernien olympialaisten kilpailulajina koko sen historian ajan ja on
myös yksi suosituimmista kuntoilumuodoista maailmalla (Roy Morgan 2018; Sport England
2017). Niinpä uintia lajina on tutkittu ja mittausmenetelmiä kehitelty jo ainakin 80 vuoden ajan
(mm. Karpovich & Pestrocov 1939). Yleisin valmentajien käyttämä mittalaite on manuaalinen
ajanottokello. Uintivalmentajien käyttämät sekuntikellot sisältävät sellaisia ominaisuuksia
kuten kierrosajan, väliajan ja vetotiheyden mittaaminen (Maglischo 2003; 697–698). Tämän
lisäksi valmentajat pyrkivät seuraamaan useita valmennettaviaan yhtäaikaisesti yhtä tai
useampaa kelloa käyttäen. Sekuntikellon käytön huonona puolena on tulosten epätarkkuus ja
inhimillisen erheen mahdollisuus. Manuaalisessa ajanotossa on uintimittauksissa raportoitu 0,6
s keskivirhe verrattuna videokuvasta tehtyyn analyysiin olympiatasoisten urheilijoiden
valmentajilla (Davey ym. 2008).

Uintivalmentajien apunaan käyttämistä mittausmenetelmistä luotetuin ja yleisin on videokuva.
Videokuvaa hyödynnetään niin tekniikka-, liike- kuin kilpailuanalyysien tekemisessä.
Videokuvan hyödyntäminen subjektiivisen analyysin tekemiseksi voi olla hyvinkin nopeaa,
mutta tarkemman objektiivisen analyysin tekeminen on varsin aikaa vievää ja objektiivinen
palautteenanto tapahtuukin viiveellä – yleensä vasta harjoituksen tai kilpailun jälkeisinä
päivinä. Kaksiulotteisella videokuvalla voidaan tutkia mm. lähtöhypyn biomekaniikkaa,
hetkellistä uintinopeutta, vetopituutta ja -tiheyttä sekä joitain veden pinnalla näkyviä
kinemaattisia muuttujia. Veden alla kuvattaessa saadaan myös vetojen ja potkujen liikkeitä
tarkemmin analysoitua. Useammalla synkronoidulla kameralla kuvattuna voidaan kohteesta
muodostaa kolmiulotteinen liikemalli ja tutkia uimareiden kinemaattisia ominaisuuksia.
Kolmiulotteista videoanalyysiä tehdään pääosin laboratorio- tai muuten eristetyissä
olosuhteissa. Videokuvan hyväksyttävä paikannustarkkuus veden alla on esitetty olevan
poikittaissuunnassa 1,61–2,35 mm, 2,99–4,64 mm uintisuunnassa ja 2,59–2,83 mm
pystysuunnassa. (Smith ym. 2002; Gourgoulis ym. 2008.)

MAD (measure active drag) eli uinnin aktiivisen virtausvastuksen määrittämistä vapaauinnissa
ovat kehittäneet mm. Hollander ym. (1986) sekä Toussaint ym. (1988). Mittausjärjestelyssä on
uima-altaaseen asennettu tasavälin kiinteitä voimalevyjä, joista uimari voi vetää vauhtia ilman
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että energiaa kuluu vesimassan liikuttamiseen. Kun tätä verrataan samalla vauhdilla tehtyyn
vapaaseen uintiin, voidaan arvioida veden liikuttamiseen tarvittavaa tehon määrää ja uinnin
kokonaishyötysuhdetta. Menetelmän validointia on tehty mm. mittaamalla hapenkulutusta
MAD-uinnissa ja ilman MAD-laitteistoa eri uintinopeuksilla. (Toussaint ym. 1988.)

Videokuvasta tehdyn liikeanalyysin perusteella on määritetty vapaauinnin voimantuottoa
(Berger ym. 1999). Mallia vertailtiin MAD-menetelmällä määriteltyyn virtausvastukseen ja
näiden menetelmien eroksi saatiin 5 %. MAD-menetelmää tai videoliikeanalyysiä voitaisiin
näin ollen verrata inertiamittalaitteilla tehtävään kineettiseen analyysiin kuten esimerkiksi
käänteisen dynamiikan menetelmällä tehtävään ulkoisten voimien määrittelyyn. Yksi sovellus
tästä on esitetty patenttihakemuksessa (Anthony & Chalfant 2010), jossa ehdotetaan ”forcescore” -parametrin laskemista kiihtyvyyden, tunnetun massan ja virtausvastuksen perusteella.

Vuonna 1972 Åstrand ja Englesson esittelivät laitteiston nimeltään Swimming flume, josta
käytetään myös nimitystä loppumaton allas. Siinä sähkömoottorin avulla aiheutetaan haluttu
virtaus 2,5 x 1,5 m kokoiseen altaaseen, joka vastaa 0 – 2 m/s uintinopeutta. Tällä laitteistolla
on mahdollista tutkia uintia stabiileissa olosuhteissa ilman käännösten aiheuttamia
keskeytyksiä. (Åstrand & Englesson 1972.)

Uinnin hetkellistä nopeutta ja vetopituutta voidaan mitata esimerkiksi vetämällä vaijeria
perässä yhden altaanvälin verran. Vaijeri kiinnitetään uimarin selkäpuolelle vyöllä ja vaijerin
kulkemaa matkaa voidaan mitata esimerkiksi kelan pyörähdyksiä laskemalla. Tällaisen
mittausjärjestelyn on esitellyt mm. Craig ym. (2006) tutkimuksessaan, jossa selvitettiin
uintinopeuden suhdetta vetopituuteen ja -tiheyteen. Vaijerianturin käyttöä on vertailtu
videokuvaan uinnin hetkellisen (a syklin sisäisen nopeuden määrittämisessä. Vaijerianturi
kiinnitetään uimarin alaselkään ja sen mittaus perustuu altaan reunalla olevan kelan
potentiometriin tai muuhun kierroslaskuriin. Tuloksia näistä on raportoitu niin rinta-, perhoskuin vapaauinnissa (Feitosa ym. 2013; Morouço ym. 2006; Gil ym. 2012).

Hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä on uinnissa mitattu suoraa hapenottokykyä
mittaavalla menetelmällä käyttämällä hengitysmaskia tai erikseen uintiin kehitetyllä VO2
snorkkelilla, joka on muotoiltu vähäisen virtausvastuksen ehdoilla (kuva 1). Snorkkelin kautta
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mitattujen hengityskaasujen ja hapenottokyvyn tulosten on todettu olevan luotettavia, mutta
menetelmä vaatii omat suodatukset ja korjauskertoimet. Mittausjärjestelyn rajoitteista on
mainittu ainakin se, että laitteistoja ei voida käyttää veden alla, jolloin käännökset ja liu’ut eivät
vastaa todellista suoritusta. (Keskinen ym. 2003 & Sousa ym. 2010.)

KUVA 1. Snorkkeliin yhdistetty hapenottokykyä mittaava laitteisto (Keskinen ym. 2003).

Kaupallisia henkilökohtaisia uintimittareita (kuva 2) on tullut markkinoilla vuosituhannen
alusta alkaen. Mittalaitteiden vaikutuksista uintisuoritukseen ei ole julkaistu kattavia
tutkimuksia,

mutta

esimerkiksi

optisessa

liikeanalyysissä

käytettyjen

pienten

heijastemarkkereiden vaikutusta uimarin virtausvastukseen on luonnehdittu ”huomattavaksi”.
On arvioitu, että uintinopeudesta riippuen virtausvastus lisääntyy jopa 10 %:lla (Kjendlie &
Olstad 2012). Lisäksi ranteessa käytettävät mittarit voivat olla heikosti luettavia uintivetojen
välissä ja vaatia molempien käsien käyttöä halutun tiedon löytämiseksi. Tätä ongelmaa on
yritetty ratkaista erilaisilla kuulo- tai näköaistiin perustuvilla palautteenantoteknologioilla,
mutta varsinaista läpilyöntiä ei näidenkään osalta olla vielä nähty. Uintimatkamittareilleen ovat
hakeneet patenttia ainakin Reho & Karinsalo (2006) ja Chan (2006). Liitteessä 4 on koostettu
tietoja erilaisista uintiin soveltuvista mittareista ja niiden ominaisuuksista.
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Vuonna 2017 julkaistussa tutkimuksessa vertailtiin kahta kaupallista uintimittaria niiden
mittaustarkkuuden osalta ja arvioitiin mittareiden soveltuvuutta niin harraste- kuin
kilpaurheilukäyttöön.

Tutkimukseen

osallistui

kymmenen

nuorta

kilpauimaria.

Videoanalyysiin tehdyt vertailut osoittivat, että kaupalliset mittarit tunnistavat hyvin eri
uintitekniikoita (86,0–99,2 %), mutta niiden tarkkuus kierrosaikojen ja vetojen tunnistamisessa
oli vielä heikko eikä näin tuo osaltaan lisäarvoa kilpaurheilijoille ja heidän valmentajilleen.
Uintimatkamittareina molemmat laitteet vaikuttaisivat toimivan melko luotettavalla tasolla,
mikä luultavasti perustui siihen, että mittareihin oli syötettävä etukäteen altaanvälimitta ja
käännösten tunnistaminen oli tämän vuoksi riittävän hyvä. (Mooney ym. 2017.)

KUVA 2. Ranteessa pidettäviä kaupallisia uintiin soveltuvia mittareita löytyy useilta eri
valmistajilta (Crabb 2017, www.mercurynews.com).

Tuoreessa opinnäytetyössä tutkittiin nuorilla uimareilla (N = 20) päähän sijoitettavan
TritonWear-uintimittarin (TritonWear, Kanada) käyttöä uintivalmennuksen apuvälineenä.
Tutkimuksessa uitiin kahdella uintitekniikalla (vapaa- ja rintauinti) sadan metrin kisasuoritus
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kahtena päivänä 48 tunnin palautuksella. Tuloksissa vertailtiin mittalaitteen toistettavuutta eri
parametrien osalta verrattuna videoanalyysillä tehtyihin liikeanalyyseihin. Tuloksissa esitettiin
kummankin menetelmän keskiarvot ja -hajonnat eri suorituksista, mutta varsinaista
menetelmien välisiä yksilökohtaisia eroja ei tutkimuksessa ole raportoitu. (Butterfield 2017.)

Vuosituhannen alussa tehdyssä tutkimuksessa Ohgi (2002) tutkimusryhmineen vertaili
ranteesta mitattuja kiihtyvyys- ja kulmanopeuksia vedenalla tehtyihin videoliikeanalyyseihin ja
tunnettuihin uinnin vetovaiheisiin. Tarkoituksena oli tunnistaa vapaa- ja rintauinnin vedon
vaiheita kokeellisilla inertiamittalaitteilla ja vertailla näiden arvoja eri uintinopeuksilla.
Samassa tutkimuksessa osoitettiin myös, että väsyminen on myös tunnistettavissa käden
liikkeen kiihtyvyyssignaalista ja todettiin että uintiantureiden pienenemisen myötä niiden
käyttö harjoittelussa ja valmennuksessa tehostuu entisestään (Ohgi 2002).

Useampaa kiihtyvyysanturia hyödyntämällä voidaan uintitekniikkaa analysoida mm. vetojen
tehokkuuden ja kehonhallinnan osalta. Sveitsiläinen työryhmä on kehitellyt uintimittaria
nimeltään SwimMaster, jossa käytetään yhteensä neljää kiihtyvyysanturia: yksi molempiin
ranteisiin ja yhdet ylä- ja alaselkään. Yhdessä tutkimuksista (N = 18) ranteista kiihtyvyyttä
mittaamalla pääteltiin uinnin tehokkuutta vetopituuteen ja nopeuteen perustuen. Suurimmilla
uintinopeuksilla vetotiheyden (TPS, time per stroke) mittavirhe oli 1,33 % luokkaa ja
uintinopeuden 1,67 %. Vetopituudessa (DPS, distance per stroke) eri uintinopeuksilla nähtiin
mittalaitteen avulla myös selkeät erot eliitti- ja harrastelijauimareiden välillä, mitä perusteltiin
parempana

hyötysuhteena

ja

jaksamisena

suuremmilla

nopeuksilla.

Virhelähteenä

tutkimuksessa mainittiin vaihtelu lähdön (± 0,3 s) ja päätykosketuksen (± 0,2 s)
tunnistamistarkkuudessa. Ylä- ja alaselässä olevilla antureilla voidaan laskea kehon kiertymää
ja nousukulmaa, joilla tiedetään olevan vaikutusta uinnin tehokkuuteen ja virtausvastukseen.
Näistä voitiin myös mitata suurempaa vaihtelua harrastelija uimareilla eli heikompaa
kehonhallintaa. (Bächlin & Tröster 2012.)

Päähän kiinnitettävällä (tai uimalakin alle sijoitettavalla) IMU-anturilla tehdyssä tutkimuksessa
(N = 12) osoitettiin lineaarisen luokittelutiedon (classification) tehokkuus uinnin
ominaisuuksien/piirteiden

tunnistamisessa.

Jälkikäsitellyissä

tuloksissa

ja

opetetulla

algoritmilla käännösten tunnistamisessa päästiin 99,8 % tarkkuuteen ja uintitekniikoiden
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tunnistamisessa

92,1–95

%

tarkkuuteen.

Tutkimuksen

tarkoituksena

oli

kehittää

mahdollisimman tehokas ja taloudellinen algoritmi uintityylien tunnistamiseen. (Jensen ym.
2013.)

Nivelkulmien mittaaminen IMU-anturilla on toteutettu vertailemalla kyynär- ja polvinivelen
kulmamuutosta uinnin aikana VICON-liikeanalyysijärjestelmään. Anturit olivat sijoitettuina
nivelten molemmin puolin ja niistä laskettiin Eulerin kulmien mukaiset muuttujat.
Absoluuttikulmien virheet vaihtelivat 4,9 ja 8,6 välillä ja olivat pienimmillään hitaammissa
liikkeissä. Viiden asteen keskiarvovirheen oletettiin muodostuvan pääosin antureiden
siirtymästä (drift) mittausten aikana. Tutkijat ehdottavatkin, että kulma-arvo voitaisiin
normalisoida [-1,1] syklisissä liikkeissä, jolloin virhe pienenisi huomattavasti. (Seifert ym.
2014)

Suomalaisen tutkimusryhmän (Siirtola ym. 2011) selvityksen mukaan kiihtyvyysanturin
sijoittaminen alaselkään parantaisi uintitekniikan tunnistettavuutta yli 5 prosenttiyksikköä
verrattuna ranteesta mitattuun kiihtyvyyteen. Heidän tutkimuksensa perusteella 5 Hz
näytteenottotaajuus olisi riittävä ihmisen uintiliikkeiden ja uinnin intensiteetin tunnistamisessa.
Tutkimuksessa hyödynnettiin koneoppimisen periaatteita uintitekniikoiden tunnistamissa ja
vetojen laskemissa. Lopputulemana raportoitiin yli 90 % uintitekniikan tunnistaminen ja lähes
99 %:n vetojen lukumäärän laskentatarkkuus (Siirtola ym. 2011).

On tiedossa, että markkinoilla on jo olemassa mittalaitteita, joita voidaan varauksella hyödyntää
uinnin valmennuksen tukena. Urheilussa suosittujen rannetietokoneiden (wearables) käyttämät
mittaus-

ja

tallennusteknologiat

eivät

kuitenkaan

ole

uinnissa

ongelmattomia.

Rannetietokoneiden yleisemmin tiedonsiirrossa käyttämät korkeat radiotaajuudet (Bluetooth,
ANT+ ja Zigbee) heikkenevät hyvin nopeasti vedessä (Lloret ym. 2012) eivätkä näin sovellu
suoraan sellaisenaan uintivalmennuskäyttöön. Poikkeuksena näistä Polarin (Polar Electro,
Suomi) sykkeenmittauksessa käyttämä GymLink-lähetin, jonka tiedetään toimivan 5 kHz:n
lähetystaajuudellaan myös veden alla, mutta ko. teknologialla tiedonsiirtokapasiteetin oletetaan
olevan hyvin alhainen. Useissa kaupallisissa uintimittareissa tiedonsiirtohaaste on ratkaistu
niin, että mittaus ja tallennus ovat samassa laitteessa ja lopullinen tiedonsiirto ja analyysi
tehdään vasta harjoituksen jälkeen.
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4

TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ UINTIVALMENNUKSESSA

Kilpauimareiden uintiharjoituksiin voi osallistua kerrallaan enemmän uimareita kuin ratoja on
altaassa (kuva 3). Tästä syystä samalla radalla saattaa uida useampi uimari yhtä aikaa ja
harjoitusohjelmat voivat osittain määräytyä kapasiteetin ehdoilla. Jos harjoituksia seuraavia
valmentajia ei ole riittävästi suhteessa uimareiden määrään, saattaa yksilöllinen harjoittelun
ohjelmointi ja seuranta olla haastavaa. Erityisesti nuorilla uimareilla, joilla ei ole
henkilökohtaista valmentajaa, riski tällaiseen on suuri. Stewart ja Hopkins (1997) toivat
tutkimuksessaan esille tämän resursseihin liittyvän haasteen, ja osoittivat myös sen, kuinka
heikosti kokeneetkin kilpauimarit kykenevät noudattamaan valmentajiensa ennakkoon
määräämiä harjoitustehoja.

KUVA 3. Uintiharjoituksissa voi yhdellä radalla harjoitella useampi uimari kerrallaan (Luscan
2017, www.findingfreestyle.com).

Suoritusteknisen oppimisen tehokkuuden kannalta yksilöllinen palaute ja seuranta ovat tärkeitä
asioita erityisesti nuorille ja kokemattomille uimareille. Giannousi ja ym. (2017) osoittivat
aikuisten noviisien oppivan vapaauinnin tekniikkaa tehokkaammin suullisesta palautteesta
yhdistettynä oman suorituksen visuaaliseen havainnointiin verrattuna suullisen palautteen
mallisuoritusvideokuvan yhdistelmään tai pelkän suullisen palautteen avulla oppimiseen.
Nuorilla kilpauimareilla (N = 4) tehty oppimisen koejärjestely (Jefferies ym. 2012) osoitti sen,
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että reaaliaikaisella palautteella ja omaa suoritusta visuaalisesti havainnoimalla voidaan
aikaansaada mitattavaa kehittymistä lyhyellä aikavälillä uintinopeudessa. On tärkeää
huomioida myös se, että nuorten ja vähän harjoituskokemusta omaavien kilpauimareiden
arvioima yksittäisen harjoituksen teho poikkesi merkittävästi valmentajien näkemyksistä.
Pitkään jatkuessaan liian kovatehoinen harjoittelu voi aiheuttaa urheilijalle rasitusvammoja tai
jopa kroonisen ylikuormitustilan (Barroso ym. 2014). Näiden tietojen perusteella voidaan
päätellä, että harjoitusten todellista intensiteettiä ja teknistä suorittamista tulisi pystyä
seuraamaan tarkemmin erityisesti nuorilla ja vähän kokemusta omaavilla kilpauimareilla.
Valmentajilla tulisi olla käytettävissään työkaluja, joidenka avulla yksilöllisiä suorituksia
pystyttäisiin seuraamaan tarkemmin ja havainnoimaan muutoksia teknisessä suoriutumisessa
harjoituksen aikana isommillakin harjoitusryhmillä.

Valmentajat voivat määritellä päivän harjoitusohjelman ryhmäkohtaisesti etukäteen ja esittää
sen urheilijoille ennen harjoitusta esimerkiksi tussitaululla (whiteboard), jossa se on nähtävillä
koko harjoituksen ajan. Perinteisesti valmentajat ovat käyttäneet sekuntikelloja kierrosaikojen
seuraamiseen ja mahdollisesti vetomuuttujien seuraamisessa. On kuitenkin osoitettu, että
sekuntikellolla mitatuissa kierrosajoissa on isojakin virheitä jo yhtä uimaria seurattaessa eikä
yksi valmentaja luultavasti kykene ainakaan parempaan tarkkuuteen, mikäli hän seuraa
useampaa uimaria yhtä aikaa. Videoanalyysien avulla tehty palautteenanto on myös yleinen
toimintamalli, mutta soveltuu aikaintensiivisyytensä puolesta heikosti päivittäisvalmennuksen
apuvälineeksi. (Seifert ym. 2014; Davey ym. 2008.)

Videokuvasta tehtävien analyysien tehostamiseksi on olemassa kaupallisia sovelluksia, jotka
nopeuttavat ja tehostavat valmentajien työtä. Näistä esimerkkityökaluja ovat Dartfish (Dartfish,
Sveitsi), SwimPro (SwimPro, Australia) sekä Kistlerin KiSwim (Kistler, Sveitsi). On myös
olemassa ilmainen avoimeen lähdekoodiin perustuva videoanalyysiohjelmisto Kinovea (Joan
Charmant, Ranska), jolla videokuvista voi suhteellisen nopeasti digitoida liikettä eri
tarkoituksiin. Suorituksen eri vaiheita voidaan näillä sovelluksilla tutkia omina muuttujinaan,
ja näin voidaan seurata muutoksia ja puuttua selkeisiin kehityskohteisiin. Yksi tapa vaiheiden
ja suoritukseen vaikuttavien muuttujien määrittelemiseksi on esitetty kuvassa 4. Valmiita
systeemitason analyysiratkaisuja on myös saatavilla, joista esimerkkinä voidaan mainita
Contemplasin (Contemplas Gmbh, Saksa) TEMPLO-uintisuorituksen analyysijärjestelmä.
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KUVA 4. Uinnin eri vaiheita ja mittausjärjestely 50 m altaalla (www.swim.ee luettu 15.4.2018)

Mooney ja ym. (2017) tutkivat nykyisten kaupallisten uintimittareiden tarkkuutta ja niiden
soveltuvuutta päivittäisvalmennukseen. Heidän mukaansa nykyisellään tutkitut mittalaitteen
soveltuvat hyvin harrasteuimareiden tarpeisiin. Taulukossa 1 on esitetty näkemys harraste- ja
kilpauimareille riittävistä mittaustarkkuuksista päivittäisessä käytössä.

TAULUKKO 1. Uintimittarilta vaadittava tarkkuus voi olla eri harraste- ja kilpauimareiden
käyttötarpeiden mukaisesti (suomennettuna Mooney ym. 2017).

Systeemin parametri
Kierrosaika

Harrasteuimari

Kilpauimari

Vaadittava tarkkuus oltava ±2 s/kierros, jonka muutosta

Vaadittava tarkkuus oltava ±0,3 s, jotta olisi tarkempi kuin

seurataan pitkällä aikavälillä. 2s muutos 30s vastaa 6,7 %

yleisimmin käytetty käsiajanotto.

virhettä.
Vetojen lukumäärä

Vaadittava tarkkuus oltava ±2 vetoa/kierros, jotta voidaan

Vaadittava tarkkuus oltava parempi kuin ±1 vetoa/kierros.

seurata pitkänajan muutoksia.
Uintimatka

Uintinopeus

Tärkeä kehittymisen seurannassa, vaadittava tarkkuus

Ei merkitystä käyttäjälle. Uintimatkaa

oltava ±5 % todellisesta matkasta.

valmentaja.

Ei merkitystä käyttäjälle. Uintimatka on riittävä metriikka

Vaadittava

käyttäjälle.

vertailukelpoinen muiden raportoitujen menetelmien kanssa.

tarkkuus

Erityisvaatimuksena

oltava

±0,01

hetkellinen

ohjaa ja seuraa

m/s,

nopeus

jotta

tai

olisi

tietty

kilpailusegmentti.
Vetotiheys

Ei merkitystä käyttäjälle. Vetojen lukumäärä on riittävä

Vaadittava tarkkuus oltava ±5 % (esim. ±2 vetoa/min).

metriikka käyttäjälle.

Erityisvaatimuksena

hetkellinen

vetotiheys

tai

tietyissä

kilpailusegmenteissä.
Vetopituus

Vaadittava tarkkuus oltava ±0,2 m ja suhteessa vetojen

Vaadittava tarkkuus oltava lähes 100 % ja suhteessa vetojen

lukumäärän laskentaan.

lukumäärän laskentaan. Erityisvaatimuksena vetopituus tietyissä
kilpailusegmenteissä.

Uintitekniikka

Vaadittava tunnistustarkkuus oltava lähes 100 %.
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Vaadittava tunnistustarkkuus oltava lähes 100 %.

Loughboroughin yliopistossa tehdyn (Le Sage ym. 2011) kyselytutkimuksen perusteella
uimarin ja hänen tärkeimpien sidosryhmiensä (valmentaja ja biomekaanikko) mielestä
valmennuksessa käytettävän apuvälineen ominaisuuksista tärkeimpiä ovat lajispesifisyys ja
toistettavuus. Mittausten luotettavuuden tulisi olla korkea olosuhteista ja uimariyksilöstä
riippumatta. Vuotta myöhemmin julkaistussa tutkimuksessa (Le Sage ym. 2012) määriteltiin
apuvälineen tuottaman tiedon prioriteetteja, joista urheilijoiden ja valmentajien mielestä
tärkeimpiä olivat kierrosaika, nopeus, matka ja käännöksen aikaiset parametrit, kuten jalkojen
asento ja niiden tuottama paine. Kuvassa 5 on esitettynä näiden lisäksi myös sekundääriset
mittausapuvälineen mahdollisesti tuottamat tiedot.

Aika
Paine

Nopeus

Matka

Asento

Kierros- ja

Voima

Käyttäjä

vetolaskuri

Syvyys

Kulma

KUVA 5. Mittalaitteen avulla tuotettu informaatio jaettuna primääriseen (yläpuoli) ja
sekundääriseen (alapuoli) parametritietoon (mukaillen Le Sage ym. 2012).

Kunto- ja aktiiviuimareiden käyttöön on kehitelty erilaisia virtuaalisia valmennustyökaluja,
joista esimerkkeinä voidaan mainita MySwimPro (MySwimPro, USA) ja Swim.com
(Swim.com, USA). Näiden sovellusten avulla uintiharjoitus voidaan suunnitella omien
tavoitteiden mukaiseksi ja harjoituksesta eri uintimittareilla kerättyä dataa tallennetaan
palveluntarjoajan pilvipalvelimelle kehittymisen seurantaa ja harjoittelun ohjelmointia varten.
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5

TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA HYPOTEESIT

Uintivalmennuksessa kuten muissakin urheilulajeissa on tärkeää, että valmentajien tekemät
päivittäiset valmennukselliset ratkaisut perustuvat mahdollisimman hyvään teoriataustaan ja
palvelevat valmennettavien yksilöllisiä tarpeita. Kilpauintiharjoittelussa henkilökohtaisten
mittareiden päivittäinen käyttö ei ole kovin yleistä, johtuen niiden vähäisestä lisäarvosta
kilpauimareille. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voidaanko uimalakin alle
takaraivokyhmyn (occipital inion) päälle kiinnitetyn kaupallisen inertiamittalaitteen avulla
tunnistaa kilpauinnin neljä uintityyliä (perhos-, rinta-, selkä- ja vapaauinti) vetosykleineen
(FINA Swimming rules SW5–8 2017), lähtöhyppyjä sekä yksittäiset käännökset ja
päätykosketukset. Tavoitteena on edelleen selvittää, voidaanko uintisuorituksesta mitatut
muuttujat lähettää suoraan valmentajalle niin, että hänellä olisi tarvittava tieto luotettavasti
käytettävissä koko harjoituksen ajan reaaliajassa. Tutkimusongelmat olivat:

Tutkimuskysymys 1: Voidaanko inertiamittalaitteen avulla tunnistaa uintitekniikat, -vedot ja
kierrosajat kilpauimareilta valmennukseen riittävällä tarkkuudella, luotettavuudella ja
toistettavuudella?

Hypoteesi 1: Kyllä voidaan. Oletetaan että mittarin tuottamasta mittausdatasta on poimittavissa
toistettavasti eri uintiliikkeiden tuottamia tunnistettavia muuttujia. Muuttujissa on oletettavissa
ryhmän koosta ja heterogeenisyydestä riippuvia vaihteluja, joiden suuruutta pyritään
selvittämään tilastollisilla menetelmillä.

Teoriatausta 1: Vastaavanlaisia tutkimuksia, joissa on selvitetty pään alueella olevien
mittareiden soveltuvuutta uintitekniikoiden tunnistamiseen, ovat raportoineet muun muassa
Lecoutere ja Puers (2014), Jensen ym. (2013), Pansiot ym. (2010) ja Khoo ym. (2009). Näissä
tutkimuksissa ei ole esitetty yksityiskohtaisesti tutkimusmenetelmiä ja niiden eri vaiheita, mutta
on esitetty uintitekniikoiden tunnistamisen olevan mahdollista.

Tutkimuskysymys 2: Voidaanko mitattuja tietoja ja niistä analysoituja muuttujia käyttää
reaaliajassa valmennuksen apuna harjoituksen aikana?
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Hypoteesi 2: Kyllä voidaan. Oletetaan että hyödyntämällä langatonta tiedonsiirtoteknologiaa
ja mittalaitteen omaa tallennuskapasiteettia on mahdollista siirtää mitattu tieto reaaliajassa tai
riittävän nopeasti valmentajan käyttämään päätelaitteeseen, jossa tietoa voidaan prosessoida
kulloinkin tarvittavaan muotoon.

Teoriatausta 2: Reaaliaikaisen tiedonsiirron edellytyksenä on jatkuva yhteys mittalaitteen ja
vastaanottavien laitteiden välillä. Veden tiedetään heikentävän korkeita radiotaajuuksia
merkittävästi (Lloret ym. 2012), joten on kehitetty tiedon puskurointimenetelmiä jatkuvan
yhteyden ylläpitämiseksi (Hagem ym. 2015). On myös julkaistu tutkimuksia (mm. Le Sage ym.
2011; Lecoutere ym. 2014; Butterfield, 2017), joissa on esitelty ja tutkittu järjestelmiä, jotka
voivat soveltua reaaliaikaiseen palautteenantoon ja päivittäisen kilpauintivalmennuksen
apuvälineiksi.
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6

MENETELMÄT

Menetelmäkehittämisen lähtökohtana oli mittausjärjestelyn soveltuvuus kilpauimareiden
harjoituksen aikaiseen seurantaan sekä mahdollisuus kohdistaa palautteenanto tarvittaessa
yksittäisen urheilijan suoritukseen. Mittalaitteen toiminnan kannalta ei tässä tutkimuksessa
selvitetty sensoreiden mittaaman signaalin laadukkuutta ja mahdollisia häviöitä. Mittalaitteen
kiinnittäminen uimarin takaraivokyhmyn päälle mahdollistaa hyvän paikoillaan pysymisen ja
minimoi laitteen häiritsevyyden uintisuorituksessa.

KUVA 6. Inertiamittalaite, Movesense, Suunto Oy, Suomi

6.1

Koehenkilöt ja mittalaitteet

Pilottimittauksiin osallistui kaksi miespuolista koehenkilöä, ja varsinaiseen tutkimukseen
rekrytoitiin 10 kilpauimaria (5 miestä ja 5 naista), jotka olivat iältään 18–30-vuotiaita.
Tutkimukseen haettiin hyväksyntä Jyväskylän yliopisto eettiseltä toimikunnalta.

Tutkimuksessa mittalaitteena käytettiin Suunnon (Amer Sports, Helsinki) valmistamaa
Movesense-inertiamittalaitetta (kuva 6). Laitteen ulkohalkaisija on 3.7 cm ja sen paksuus on
1.1 cm. Anturin massa käyttökunnossa on 10g. Anturin toiminta perustuu ARM:in (Arm
Holdings, Cambridge, Iso-Britannia) Cortex M4 -sarjan mikrokontrolleriyksikön (MCU)
ympärille rakennettuun mittalaitekokonaisuuteen. Alustana laitteessa on käytetty nRF52832piirilevyä (Nordic Semiconductor, Trondheim, Norway), johon on liitetty 64 kB RAM-muistia,
512 kB flash-muistia ja BLE (Bluetooth Low Energy) 4.0 -tyypin radiolähetin/-vastaanotin.
Virtalähteeksi laitteeseen on valittu CR 2025 litiumioni paristo. Laitetta ohjataan sille kehitetyn
uniikin ohjelmistorajapinnan avulla REST-arkkitehtuurimallin mukaisesti. Rajapinnasta
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laitteen ohjelmistokehittäjä käyttää nimitystä Whiteboard, jota ylläpidetään laitteeseen
ohjelmoitavalla laitteisto-ohjaimella (firmware) ja sille määritellyillä applikaatiokirjastoilla.
Valmistajan mukaan piirilevyllä on myös datan väliaikaista tallennusta varten varattu loggerosio EEPROM- eli haihtumatonta puolijohdemuistia, jonka kooksi valmistaja ilmoittaa 3Mbit.
Tämä vastaa noin 375 kB tallennustilaa, johon mittausdataa voidaan tallentaa vanhan tiedon
päälle tavu kerrallaan, kun se tapahtuu nopeammin lohko kerrallaan (NAND) Flash-muistia
käytettäessä. Liikesensoreita laitteesta löytyy kolmenlaista: kiihtyvyysanturi, gyroskooppi- eli
kulmanopeusanturi sekä magnetometri (ei käytetty tutkimuksessa), joista kukin mittaa
kolmessa toisiaan kohtisuorassa olevien akseleiden suunnassa. Lisäksi laitteessa on lämpötilaa
ja sydämen sähköistä aktiivisuutta mittaavat sensorit. Piirilevy sensoreineen on pakattu
pyöreään muovikoteloon, jonka ilmoitetaan olevan vesitiivis aina 30 metriin saakka. Kotelon
ulkopuolelle työntyvät metalliset nastat, joita voidaan käyttää laitteen kiinnittämiseen ja
sähköisten viestien välittämiseen ulkoiselta sensorilta kuten esimerkiksi sykevyöltä.
Kokonaisuudessaan laite on kompakti ja julkaisuhetkellään on kymmenen gramman massallaan
tällä hetkellä yksi markkinoiden keveimmistä inertiamittalaitteista. Yhteenveto mittalaitteen
ominaisuuksista on esitetty taulukossa 2.

TAULUKKO 2. Mittalaitteen spesifikaatio valmistan antamien tietojen mukaan

Laite

Movesense

Asetukset mittauksissa

Valmistaja

Suunto Oy, Suomi

Dimensiot

36,6 x 10,6 mm (D x t), 10 g

Sensorit (LSM6DS3)

Kiihtyvyys ± 2…16 G

± 8 G; herkkyys 0,244 mg/LSB

Gyroskooppi ± 125…2000 deg/s

± 2000 deg/s; 70 mdps/LSB

Magnetometri ± 4…16 gauss

ei käytössä

Näytteenottotaajudet

12,5…208 Hz

26 Hz; 2 x 13 Hz taajuudella

MCU (mikrokontrolleri)

Nordic Semiconductor nRF52832
32-bit ARM Cortex -M4, BLE

Virtalähde

CR 2025 (3V litium)

Tallennuskapasiteetti

3 Mbit EEPROM

Ohjelmisto

SDK, Movesense Device API

Muuta

Vesitiivis 30 m asti

FW versio 1.5.0

Lämpötila- ja sykemittaus

ei käytössä

LED-valo

päällä mittauksen ajan

Bluetooth 4.0 Low Energy
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Tutkimuksen alussa (lokakuu 2017) hankittiin kaksi mittalaitetta, jotka toimitettiin
esiasennetuilla laiteohjainversioilla 0.9.1. Tämän jälkeen laiteohjainversioita päivitettiin noin
kuukauden välein ja viimeisin tutkimusmittauksissa (kesäkuu 2018) käytetty laiteohjainversio
oli 1.5.0. Tutkimuksen aikana laitteen valmistaja korjaisi mm. laitteen virrankulutuksen
hallintaa, sensoreiden mittausominaisuuksia, ohjelmiston stabiliteettia sekä lisäsi joitain uusia
toimintoja. Kuvassa 7 on esitetty uintimittarin kehitysvaiheet aikajanalla. Laitteen ohjaamisessa
käytettyinä mobiililaiteohjelmistoina toimivat laitevalmistajan esimerkkisovellukset, joihin
tehtiin pieniä muutoksia tutkimuksen vaatimusten mukaisesti. Mittalaitteeseen ei laiteohjaimen
päivitysten lisäksi tehty tutkimuksen aikana muutoksia.

KUVA 7. Mittalaitteen kehitysvaiheet ja tutkimuksen eri vaiheissa käytetyt laiteohjainversiot.

Mittalaitteen ohjaamisessa tarvittavalle ohjelmistolle on laitekehittäjä määritellyt tietyt
komennot (komentokirjastot), joita sovelluskehittäjä voi hyödyntää oman ohjelmiston
perustana. Tutkimuksen menetelmäkehitysvaiheessa näitä kirjastoja ei ollut selkeästi avattu
käyttäjille muuten kuin muutamien esimerkkiohjelmien muodossa. Kommunikaation perustana
toimivat internetin viestinnässä yleisesti käytössä oleva REST-arkkitehtuuri. Päätelaitteella
voidaan mittalaitteeseen asettaa haluttu mittaustapa ja tallennusmuoto, sekä määrittää koska
mittaus alkaa ja päättyy. Dataa voidaan prosessoida haluttuun muotoon sekä mittalaitteessa,
että päätelaitteessa sen hetkisen tarpeen mukaan. Tehokkainta olisikin lähettää vain tarvittava
tieto päätelaitteella, jolloin langattoman tiedonsiirron osuus voitaisiin minimoida.
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Mittalaitteen tallennuskapasiteetti muodostuu 3 Mbit:n EEPROM-muistista, joka sopii
ominaisuuksiltaan kohtalaisen hyvin lyhyiden ja väliaikaisten viestien tallentamiseen, mutta
luku- ja kirjoitusnopeus on sen heikkous. Tutkimuksessa tällä ei ollut merkitystä, sillä muistin
purku tapahtui vasta suorituksen jälkeen langattomasti. Laskennallisesti laitteeseen voidaan
tallentaa 26 Hz näytteenottotaajuudella noin 3 min kahden sensorin mittaamaa signaalia
aikaleimoineen. Tässä tutkimuksessa tallennettiin kiihtyvyys- ja gyroskooppisensoreiden dataa.
Muistin hallintaan ja sen tekniseen toteutukseen ei tässä työssä perehdytty tämän tarkemmin.

Laitteen testausvaiheessa havaittiin sen toiminnassa muutamia ongelmakohtia, jotka olisivat
voineet vaikuttaa mittausten toteuttamiseen. Alkuvaiheessa laitteen virrankulutus oli
hallitsematonta ja laite saattoi jäädä tunnistamattomaan tilaan, jolloin laitteeseen oli vaihdettava
tuoreempi virtalähde tai yritettävä käynnistää laite uudelleen. Virtalähteen todellisesta
varaustilasta ei tässä vaiheessa ollut varmuutta. Seuraavaksi laitteen mittaus- ja
tiedonsiirtokyvyssä ilmeni rajoitteita. Tutkimuksen alkuvaiheessa kyettiin mittaamaan kaikilla
kolmella liikesensorilla vain rajoitetulla näytteenottotaajuudella. Mittalaitteen sensoreiden
herkkyys määräytyy ilmeisesti valitun mittausalueen mukaan, mutta tämän muuttamiseen ei
löydetty ohjetta tutkimuksen aikana. Tämän lisäksi magnetometrin kalibroinnista ei ollut
varmuutta, joten sen käyttämisestä mittauksissa luovuttiin tässä vaiheessa. Ongelmia havaittiin
myös

yhteensopivien

mobiililaitteiden

kanssa.

Esimerkkisovellus

eli

mittalaitteen

käyttöliittymä oli tehty sopivaksi Android 6.0 Marshmallow-versiosta eteenpäin, mutta myös
eri mobiililaitteiden yhteensopivuuksissa mittalaitteen kanssa oli havaittu eroja, joista
valmistaja tiedotti kehittäjille sitä mukaan, kun ongelmia heille ilmeni.

Helmikuussa 2018 laitteen kehittäjät julkaisivat ensimmäisen esimerkkiohjelman, jolla
mittalaitteen muisti saatiin hyötykäyttöön. Tallennus voitiin käynnistää ja pysäyttää
mobiililaitteella, mutta tallennuksen onnistumisesta ei ollut varmuutta ennen kuin mittaus
pysäytettiin. Samoin tallenteiden numerointi vaikutti tässä vaiheessa epäloogiselta. Siirto
mittalaitteesta mobiililaitteeseen tapahtui langattomasti, mutta alussa tiedonsiirto oli
käytettävyyden kannalta liian hidasta. Varsinaisiin tutkimusmittauksiin laitteeseen ohjelmoitiin
toiminto, joka sytyttää laitteen LED-valon heti kun tallennus käynnistyy. Tämän lisäksi laitteen
kehittäjät julkaisivat nopeaan tahtiin uusia laiteohjainversioita, joissa mm. muistin luku- ja
siirtonopeutta parannettiin niin, että yhden uintitallenteen purkuun kului lopulta noin minuutti.
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6.2

Pilottimittaukset

Ennen varsinaisia tutkimusmittauksia suoritettiin pilottimittaukset. Näiden tarkoituksena oli
mittausmenetelmän testaaminen ja kyvykkyyden toteaminen. Mittaukset suoritettiin
Jyväskylän uimahallissa (AaltoAlvari) 25 metrin altaalla.

Anturi kiinnitettiin koehenkilön uimalakin alle tai päälle niin, että mittalaite sijaitsi suunnilleen
pääkallon takaraivokyhmyn kohdalla (inion, occipital bone) ja laitteen sileä puoli, jossa myös
sen logo sijaitsee, asetettiin päätä vasten ja orientaatio suunnattiin takaosan tekstin
lukusuunnassa 90 astetta vastapäivään (kuva 8). Laitteen paikoillaan pysyvyys varmistettiin
sijoittamalla laite uimalasien nauhan alle ja osalla uimareista oli käytössään myös näiden päälle
laitettava uimalakki.

Z

X

Y

KUVA 8. Mittalaitteen asemointi uimalakin päälle ja sen orientaatio
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Suoritukset taltioitiin katsomosta käsin JVC GY-HM200-videokameralla (JVC KENWOOD,
Japani) myöhempää tarkastusta ja videoanalyysiä varten (kuvanopeus 50 kuvaa/s ja resoluutio
1920 x 1080p). Tämän lisäksi mittausalue kalibroitiin kahdella altaan reunalle sijoitetulla
digitaalikameran (Panasonic GH-5, Japani) avulla mahdollista tarkempaa liikeanalyysiä varten
(kuvanopeus 180 kuvaa/s, 1920 x 1080p). Kalibrointipisteinä käytettiin radan keskilinjalla
altaan päätyjä ja keskiosaa noin 30 cm korkeudella veden yläpuolelta (kuva 9).

KUVA 9. Mittausalueen kalibrointi kahdella kameralla toteutettiin liikeanalyysia varten.

Mittalaitetta

ohjattiin

mobiilipäätelaitteella

(yhteensopiva

Android-

tai

iOS-

käyttöjärjestelmien kanssa) kytkemällä langaton yhteys yhteen tai useampaan laitteeseen
kerrallaan. Suodattamatonta kiihtyvyys- ja gyroskooppianturin raakasignaalia tallennettiin
mittalaitteeseen 26Hz näytteenottotaajuudella, sillä mittauksessa oltiin kiinnostuneita
liikkeistä, joiden tiedetään tapahtuvan alle 8 Hz taajuudella eli alle kolmasosan tallennusvälistä.
Raakasignaalin lähetys ja tallennus on toteutettu laiteohjaimessa niin, että kaksi peräkkäistä
kunkin sensorin mittapistettä tallentuu ensimmäisenä mitatun signaalin aikaleimalle eli
käytännössä näytteitä mitataan sensoreiden lkm x kolme akselia x 2 ja lähetetään tai
tallennetaan 13 Hz taajuudella. Langaton tiedonsiirto tapahtui radiotaajuudella 2,4 GHz:n BLE
-protokolan mukaisesti. Vaihtoehtoisesti mittausdata voitiin tallentaa laitteessa olevalle
muistille ja purkaa se sieltä mittauksen jälkeen langatonta yhteyttä hyödyntäen.
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Pilottitutkimuksen suoritukset mitattiin peräkkäin samana päivänä. Aluksi koehenkilöitä
pyydettiin uimaan lämmittelyuintia vähintään viisi minuuttia niin, että koehenkilö ehtii
kokeilemaan kaikkia uintitekniikoita kertaalleen. Samalla varmistettiin mittalaitteen
paikallaanpysyvyys sekä langattoman signaalin toimivuus koko altaan välillä. Tämän jälkeen
koehenkilö suoritti omavalintaisella lähtöhypyllä tehdyn 200 metrin sekauintisuorituksen
submaksimaalisella noin 80 %:n teholla noudattaen FINA:n kilpailusääntöjä. Suoritus
tallennettiin mittalaitteen mittaamien signaalien osalta mobiililaitteelle ja videoitiin
myöhempää tarkastelua ja analysointia varten. Toisen koehenkilön mittaus uusittiin yhdesti
mittalaitteen käynnistymiseen liittyvän ongelman takia.

6.3

Menetelmän tarkentaminen

Bluetooth yhteyden testaaminen ja mittarin toimintavarmuuden todentaminen suoritettiin
useassa eri vaiheessa. Yhteyden ylläpitämistä testattiin: normaalissa huoneilmassa,
uimahallissa mittarin ollessa veden yläpuolella, hetkittäin veden alla ja pidempinä jaksoina
veden alla.

Koska vesi absorboi tehokkaasti käytössä olevia UHF radiotaajuuksia (Lloret ym. 2012),
jatkuvan tiedonsiirtoyhteyden ylläpitäminen laitteiden välillä uintisuorituksessa on oletettavasti
käytännössä mahdotonta. Langattoman yhteyden toimintaa vedessä tutkittiin mittaamalla 25
metrin altaan keskivaiheella uintia eri tekniikoilla. Signaalia kerättiin koko altaan mitalta sekä
veden ylä- että alapuolella tapahtuvista uintiliikkeistä. Tarkempaa tutkimusta yhteyden
ylläpitoon ja palauttamiseen liittyen ei tässä tutkimuksessa tehty, koska tutkimuksen tavoitteena
ei ollut tiedonsiirron ja yhteyden ylläpitämisessä tarvittavan teknologian kehittäminen.
Tutkimuksessa

keskityttiin

selvittämään

liiketunnistamisessa

tarvittavan

tiedon

aikaansaamiseen mitatuista ja tallennetuista signaaleista.

Pilottimittausten liikeanalyysissä havaittiin, että altaan reunalta toteutettu kuvaus ei tuonut
lisäarvoa suhteessa katsomosta tehtyyn videoanalyysiin. Tämä johtui siitä, että altaan reunalta
kuvattuna ei ole selvää näköyhteyttä veden alle. Ylempää katsomosta kuvattuna näköyhteys oli
itse asiassa parempi, sillä vedenpinnan heijastumat olivat tällöin vähäisempiä. Tarkan
liikeanalyysin puuttuminen tarkoitti sitä, että hetkellisen nopeuden määrittämistä ei tässä
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tutkimuksessa voitu toteuttaa. Katsomosta tehty videotallenne soveltui epätarkemman
liikeanalyysin tekemiseen, jossa mitattavan kohteen absoluuttiasemaa ei tarkasti tiedetty
muuten kuin altaan päädyissä tehtyjen käännösten osalta.

Pilottimittauksissa havaittiin myös yksi mahdollinen mittaustekninen ongelma, joka liittyi
aktiivisen mittalaitteen tunnistamiseen. Mittalaitteet tunnistetaan aktivointitilanteessa niiden
yksilöllisillä numerokoodeilla. Numerokoodi löytyy mittarin takaa pienellä tekstillä, mutta jos
jostain

syystä

mittalaitteen

menisivät

sekaisin,

on

numerokoodin

tarkastaminen

mittaustilanteessa hyvin hankalaa. Tästä syystä päädyttiin käyttämään mittalaitteen punaista
LED-valoa aktivoinnin ja mittauksen käynnistymisen tunnistamiseksi.

6.4

Varsinaiset tutkimusmittaukset

Koehenkilöiksi valikoitiin uimareita, jotka hallitsivat kaikki neljä FINA:n kilpailuissa
käytettävää uintitekniikkaa käännöksineen (perhos-, selkä-, rinta- ja vapaauinti) ja kykenivät
uimaan pyydetyllä noin 80 %:n uintinopeudella suhteessa omaan maksiminopeuteensa.
Tutkimusmittaukset suoritettiin Jyväskylässä AaltoAlvarin uimahallissa 25 metrin altaassa
yhden päivän aikana. Pilottimittauksista poiketen varsinaisissa mittauksessa ei langatonta
yhteyttä yritetty hyödyntää lainkaan ja videoanalyysissä käytettiin pelkästään yhtä vapaalla
kädellä uimaria seuraavaa JVC GY-HM200 -videokameraa sekä kokeiltiin vedenalaiskuvausta
GoPro HERO3 -kameralla (GoPro Inc., USA) altaan toisessa päädyssä käännösten
tunnistamiseksi. Tallennetun videokuvan resoluutio oli 1920 x 1080 pikseliä ja kuvanopeus 50
kuvaa/s. Videokuvan lisäksi suoritettiin manuaalinen käsiajanotto digitaalisella sekuntikellolla
kierrosaikojen vertailemiseksi. Mittalaitteita oli käytössä kaksi. Mittalaite asemoitiin samalla
tapaa kuin pilottimittauksissa takaraivokyhmyn päälle ja ennen uintisuorituksen alkua
mittalaitteeseen napautettiin sormella kahdesti mittalaitteiden aikasynkronisoimiseksi
analyysiä varten. Napautuksen oletettiin näkyvän sekä videolla liikkeenä että mittausdatassa
selkeinä kiihtyvyys- ja kulmanopeuspiikkeinä. Uimareille annettiin lupa lähteä telineeltä omaan
tahtiin ja vapaasti valitsemallaan tyylillä. Suorituksen jälkeen annettiin mittalaitteelle lähtöä
vastaava kahden napautuksen tunniste. Mittausten välissä mittalaitteen tallenne siirrettiin
älypuhelimelle, josta se kopioitiin myös tietokoneelle.
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6.5

Datan käsittely

Videotallenteet purettiin tietokoneelle, jossa niille tehtiin liikkeen digitointi Kinoveaohjelmistolla (Kinovea 0.8.26, Joan Charmant, Ranska). Digitoinnin tarkoituksena oli erotella
suorituksista kiinnostavien tapahtumien ja muutosten ajankohdat. Näitä olivat mitattavan
kohteen paikoillaanolo, lähtöhyppy, liuku, uintitekniikka, käännös ja vetojen alkamisajankohta.

Suorituksen jälkeen mitattu tallenne kopioitiin Samsung Galaxy A3 (2016) -puhelimelle
(Samsung Electronics, Etelä-Korea), jonka jälkeen mittalaitteen muisti tyhjennettiin. Tallenteen
muoto oli oletuksena Suunnon oma SBEM-dataformaatti, joka voitiin muuttaa komennolla
”sbemToJson” mittalaitteen sisäisessä datantallennuksessa yleisempään JSON-muotoon.
Mittaukset tallennettiin tietokoneelle ja niille tehtiin tilastolliset analyysit mittalaitteen ja siinä
käytettyjen asetusten tarkkuuden määrittämiseksi. Tallenteesta oli aluksi poistettava
mittalaitteen tallennusvaiheessa tarvitsema ylimääräinen sisältö niin, että jäljelle jäivät
aikaleimat ja arvot kiihtyvyyden ja kulmanopeuden signaaleille. Tämän tekstimuotoisen datan
editointi tehtiin manuaalisesti Notepad++-ohjelmistolla. Tämän jälkeen käytettiin Exceltaulukkolaskentaohjelmistoa (Microsoft, USA) signaaleista tehtävien piirteiden (feature)
laskemisessa. Samalla taulukkoon lisättiin omat sarakkeet videokuvasta analysoiduille
tunnisteille ja uintitekniikoille, jotka kohdistettiin jokaiselle yksittäiselle aikaleimalle. Toiseen
sarakkeeseen merkittiin vetosyklin alkamiskohta kyseessä olevan uintitekniikan mukaisesti.
Näitä tunnisteita hyödynnettiin vetosyklien laskennan validoimisen sekä luokittelutiedon
opetuksen ja sen kautta tunnistamistarkkuuden arviointiin.

Tutkimusmenetelmänä tunnisteiden päättelyssä hyödynnettiin moniulotteisia piirrevektroreita,
jotka muodostavat n-ulotteisen piirreavaruuden. Piirteet voivat olla mitä tahansa muuttujia,
jotka korreloivat yksin tai yhdistettynä jollain tavalla tutkittavien ilmiöiden kanssa.
Piirteytyksessä laskettiin aikaleimojen ja mittausdatan avulla mm. signaalien keskiarvoa
(lineaarinen, muuttuva ja painotettu), neliöllistä keskiarvoa (RMS-arvoa) tai keskihajontaa,
paikallisia minimi- ja maksimiarvoja sekä aineiston eri persentiilejä eli jakauman osuuspisteitä.
Nämä muuttujat laskettiin raakadatasta liukuvan kahden sekunnin ikkunan avulla ja
piirteytettyjen datapisteiden näyteväliksi valittiin puoli sekuntia. Piirteytyksen tavoitteena tällä
tavalla toteutettuna oli selkeiden ja ei-nopeiden muutosten havaitseminen datasta ja niiden
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mahdollinen yhdistäminen todellisten tapahtumien muutoksiin ja ilmiöihin. Tutkimustavoitteet
rajattiin neljän eri uintitekniikan tunnistamiseen mittausdatan perusteella. Mitatun datan avulla
olisi mahdollista tutkia ja yrittää tunnistaa myös vedenalaista liukua, käännöksiä, lähtöhyppyä
sekä paikoillaanoloa, mutta niiden laadukkaaseen validoimiseen tarvittavaa aineistoa (mm.
vedenalainen videokuva ja lähtöponnistus) ei tutkimuksessa ollut käytettävissä.

Nopeat ja lyhytaikaiset tapahtumat, kuten vedot ja käännökset, vaativat datapisteiden tiheämpää
näyteväliä, jotta niitä voitaisiin mahdollisesti tunnistaa ja erotella hyvällä tarkkuudella. Vetojen
ollessa syklistä liikettä, voidaan näiden esiintymistä yrittää tunnistaa data-aineistosta
seuraamalla

liikkeensuuntaisten

signaalien

piikkejä

eli

minimien

ja

maksimien

esiintymisvälejä. Mittauksen tapahtuessa urheilijan päässä sijaitsevalla anturilla, parhaiten tätä
syklisyyttä kuvastaa pään tekemä kulmamuutos, joka on eri uintitekniikoilla hieman erilainen.
Selkä- ja vapaauinnissa yhteen sykliin kuuluu kaksi vetoa, joten syklin laskemisessa voidaan
käyttää esimerkiksi joka toista piikkiä. Piikkien tunnistaminen tehtiin Matlab:in version R2018a
(Mathworks, US) komennolla ”findpeaks”, jossa voidaan määrittää piikin minimikorkeus ja
esiintymistiheys. Käännösten osalta tunnistaminen on hankalaa, sillä eri uintitekniikoilla
käännökset ovat sääntöjen mukaan erilaisia ja lisäksi veden alla tapahtuvan käännöksen tarkka
todentaminen visuaalisesti on usein haastavaa. Mittaamalla pään kulmamuutosta yhden
vapausasteen ympäri voidaan tunnistaa vain tietyntyyppisiä käännöksiä ja käännöksen
sääntöjen mukainen ajoittuminen eli kierrosajan muodostuminen voi tästäkin syystä olla
epätarkka. Kierrosaikaa voitiin tutkia esimerkiksi tasasuuntaamalla signaali ja laskemalla sen
tehollista arvoa sopivalla aikavälillä. Lähtöhypyn ja yleisesti liikkeellelähdön kriteerinä
voidaan pitää tietyn tasoista liikkeen suuntaisen kiihtyvyyden raja-arvon ylittymistä. Lisäksi
uimarin taitotasosta ja yksilöllisistä ominaisuuksista riippuen saatetaan signaalissa havaita
myös ylimääräistä liikettä, joka voidaan yrittää poistaa rajaamalla signaalin taajuusspektri
halutuksi matemaattisia kaistapäästösuodattimia hyödyntämällä. Syklisten ja lyhytaikaisten
tapahtumien tunnistamisen tehostamiseksi voidaan luoda myös erilaisia sääntöjä, kuten
vetosyklien ja käännösten minimiesiintymisväli ja ehdot yhdelle lähtöhypylle mitattavaa
suoritusta kohden.

Liiketunnistamisen automatisoimiseksi tutkimuksessa keskityttiin lähinnä algoritmien ja
laskennan kehittämiseen ja datan muokkaaminen tutkittavaan muotoon tehtiin pääosin
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manuaalisesti. Syötteenä käytettiin piirteytettyä mittausdataa sekä vasteena digitoimalla
luokiteltua liiketietoa. Koneoppimisen algoritmien kehittämisessä hyödynnettiin Matlab:in
Classification Learner -työkalua, josta löytyy kattava valikoima eri opetusmalleja. Näitä
malleja vertailemalla voitiin löytää tunnistustarkkuudeltaan ja nopeudeltaan tehokkaimmat
menetelmät. Tehokkaimmat mallit antavat myös keskimäärin parhaimmat tulokset mallin
sisäisellä validoinnilla, mutta samalla vaarana on mallin ylisovittaminen eikä opetettu malli
välttämättä yleisty odotetulla tavalla. Tutkimuksessa ei vertailtu eri piirteiden tehokkuutta
mallin oppimisen kannalta, vaan syötteiden oletettiin olevan riittävän hyviä ja kattavia
kuvaamaan haluttua vastetta. Menetelmän lopullisessa validoimisessa hyödynnettiin ”jätä-yksiulos” -periaatetta, jolloin mallin opetuksessa jätettiin yksi aineiston mittauksista ulos ja
verrattiin opetetun mallin toimivuutta opetuksen ulkopuolelle jätettyyn aineistoon. Tämä
toistettiin kymmenelle erilliselle mittaukselle ja mallin luotettavuutta arvioitiin tulosten
keskiarvon ja yksittäisten mittausten osalta.

6.6

Menetelmän korjaukset

Näytteenottotaajuudeksi valittu 26 Hz oletettiin kirjallisuuden perusteella olevan tähän
tutkimukseen

soveltuva, mutta koska laitteen toiminnassa havaittiin

varsinaisessa

analyysivaiheessa epäjohdonmukaisuutta, päätettiin koko aineisto visuaalisten tarkastusten
perusteella uudelleen näytteistää (resampling) lineaarista interpolaatiota hyödyntäen.
Matlabissa on tätä toimintoa varten oma komento ”resample”, jolla tämä voitiin automatisoida
kaikille signaaleille. Tällä tavoin toteutettuna näytteenottotaajuus kaksinkertaistettiin (52 Hz)
aineiston liiallisen aliasoitumisen eli laskostumisen välttämiseksi. Uudelleennäytteistyksen
yhteydessä videokuvasta digitoitu liikeanalyysidata päivitettiin uintitekniikkatunnisteiden
osalta muuttuneille aikaleimoille uudelleen

manuaalisesti digitoimalla. Vetosyklien

aikatunnistetietojen osalta korjattiin vain koehenkilön M1 mittausaineisto digitointiin liittyvän
työmäärän rajoittamiseksi.

6.7

Tulosten tuottaminen

Uintitekniikoiden tunnistamisessa suodatus ja datan piirteytys tehtiin manuaalisesti
taulukkolaskentaohjelmistolla. Piirteytyksessä hyödynnettiin osittain eksploratiivista data29

analyysiä (Tukey 1977) ja osittain kirjallisuudesta löydettyjä tehokkaaksi todettuja menetelmiä
(Siirtola ym. 2011; Davey ym. 2008). Piirteytyksen jälkeen taulukot muokattiin kymmeneksi
isoksi taulukoksi, joista kustakin jätettiin aina järjestyksessä yksittäinen suoritus pois. Tämän
jälkeen taulukoista piilotettiin uintitekniikoiden ulkopuolelle jäävä osuus (liuku, käännös,
hyppy ja paikoillaanolo). Saatu materiaali siirrettiin Matlabiin tuoda-komennolla kerrallaan
yhtenä taulukkona. Classification Learner -työkalu toimii puoliautomaattisesti ohjaamalla
käyttäjää valitsemaan taulukosta halutun syötteen ja vasteen. Tämän jälkeen aineistosta valittiin
sisäiseen validointiin käytettävä osuus, jolla voitiin arvioida mallin toimivuutta ja vertailla
tehokkuutta eri opetusalgoritmien välillä. Tulosten perusteella valittiin tehokkaimmaksi todettu
malli ja tuotettiin (generoida) ohjelman avulla siitä koodi. Prosessi toistettiin jokaiselle
kymmenelle taulukolle ja niistä saatuja koodeja testattiin kustakin mallista poisjätetylle
aineistolle

yhteensä

kymmenen

eri

kertaa.

Tulokset

kopioitiin

Matlabista

taulukkolaskentaohjelmaan ja tehtiin vertailut koodin päättelemän ja todellisen uintitekniikan
välille. Tutkimuksen pienehköllä otoksella tulos oletettiin olevan suuntaa antava ja kertoo
lähinnä mallin yleistymiskyvystä ja mahdollisista heikkouksista.

Nopeiden

ja

lyhytaikaisten

liikkeiden

tunnistamisessa

pyrittiin

hyödyntämään

mahdollisuuksien mukaan geneerisiä suodatuksia ja algoritmeja. Kehitysvaiheessa kokeiltiin
useita eri lähestymistapoja ja lopulta niistä valittiin tehokkaimmat ja luotettavimmat tulokset
laskevat algoritmit. Ylipäästösuodatuksella (rajataajuus 0,5 Hz) voidaan rajata painovoiman
vaikutus kiihtyvyyssignaaleista ja alipäästösuodatuksella (rajataajuus 8 Hz) normaalien
uintiliikkeiden ulkopuolelle jäävät

mahdolliset

virhesignaalit.

Kaistapäästösuodatinta

(Butterworth 0,5/8 Hz) käytettiin yllämainituista syistä lähtöhypyn tunnistamisessa.
Käännösten tunnistamisessa käytettiin Y-akselin ympäri mitattua kulmanopeuden RMS-arvoa
(tässä sama kuin keskihajonta) ja vetojen tunnistamisessa signaalin uudelleennäytteistettyä
raakadataa. Signaalien suodatukset ja niistä löydettävän informaation laskenta ohjelmoitiin
Matlabissa ja tulokset raportoitiin manuaalisesti taulukkolaskentaohjelmaan. Ohjelmassa
käytetyt kustomoidut koodit on esitetty kokonaisuudessaan opinnäytetyön liitteessä 1.

Seuraavassa esitetään havainnollistavalla prosessikuvauksella (kuva 10) yhteenvedon
tutkimusmenetelmistä. Kuvaus on laadittu siten, että se toimii yleisohjeena vastaavalle
mittausjärjestelylle ja tarjoaa lukijalle mahdollisuuden laajempaan kokonaiskuvaan.
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Mittalaiteaineisto

Validointiaineisto (gold standard)

Huomiotavaa

- mittalaitteen sijoittelu
- synkronointi
- näytteenottotaajuus (26 Hz)

- kalibroitu mittausalue
- kilpailuajanotto
- näköyhteys videokuvalla

- menetelmä voi olla korkeintaan
niin hyvä kuin sen
validointiaineisto on

Aineiston tallentaminen

- tallennusformaatti JSON (yleinen)
- aikaleimat jokaiselle datapaketin
mittaukselle

- synkronoidut videokuvat ja ajanotto
- tehokas tietokone ja soveltuva
ohjelmisto (esim. Kinovea, Dartfish)

- Mittausdatan lukeminen voidaan
automatisoida makroilla tai
ohjelmoida analyysilaitteistoon

Aineiston muokkaaminen

Aika, ACC (x,y,z) ja GYRO (x,y,z)
- tunnistetaan aineiston laatu
- poistetaan tai muokataan häiriötä

Digitointi:
- liikeanalyysi (nopeus, matka, aika)
- luokittelu (tekniikka, vedot, hengitys)

- Aineistot tallennetaan yhteen
isoon taulukkoon ja korjataan
tarvittaessa
- eksploratiivinen analyysi

Liikeanalyysin menetelmät

Koneäly (ohjattu oppiminen):
- tunnistetaan uintitekniikkaa
- Luokittelussa tarvittavat piirteet:
(RMS, MIN/MAX, AVG, Persentiilit,…)

Signaalien muodoista tunnistetaan:
- vetoja, kierrosaikoja, kinemaattisia ja
kineettisiä ominaisuuksia
- sykliset signaalit ja suuret amplitudit

- uintitekniikan luokittelussa ikkuna
voi olla 2 s ja taajuus 0,5 Hz
- signaaleista tunnistetaan
selkeimmät syklisyydet

Matlab (Classification learner)
- päätöspuut, KNN, lineaariset
regressiot
- sisäinen validointi >20 %
- Leave one out cross validation

Matlab (Signal processing toolbox)
- bandpass 0,5/8 Hz, suodatus
- RMS, juokseva jakauma
- findpeaks (distance, height,…)

- valitaan tehokkain
luokittelumenetelmä
- poistetaan ylimääräiset piirteet
- verrataan laskentaa ja
menetelmiä pohjatotuuteen

Automatisointi ja validointi

Generoidaan koodi luokittelijasta ja
tarkastellaan tuloksia:
- confusion matrix
- tarkkuus ja sensitiivisyys

Muokataan aineisto analysoitavaan
muotoon ja automatisoidaan laskenta
- lasketaan huiput
- analysoidaan huippujen aikavälit

- tavoitellaan luokittelussa ja
laskennassa 95 % tasoa
- lasketaan vetotiheyttä, -pituutta
ja niiden muutosta

Jatkojalostaminen

- tehokkaiden mallien löytäminen eri
ryhmille
- liu'un ja käännösten tunnistaminen
- luokittelutiedon yhdistäminen
muuhun laskentaan esim. ehtoina

- Hetkellisen uintinopeuden
määrittäminen
- Uintiasennon määrittäminen
- Signaalien normalisointi -1…+1 välille
- Hypyn ja ponnistuksen kinematiikka

- hetkellinen uintinopeus on
erittäin hyödyllinen tieto
- muutosten seuraaminen
reaaliajassa vaatii langattoman
tiedonsiirron kehittämistä

Aineiston kerääminen

Matemaattiset ratkaisijat

KUVA 10. Prosessikuvaus ja huomiot tutkimusmenetelmistä

6.8

Tilastolliset analyysit

Mittaus- ja analyysitulokset laskettiin keskiarvoina ja -hajontoina (keskiarvo ± SD). Kaikki
tilastoanalyysit

tehtiin

Excel

-taulukkolaskentaohjelmistolla.

Luokittelualgoritmin

luotettavuutta validoitiin jätä-yksi-pois -menetelmällä ja menetelmän yleistyvyyttä arvioitiin
sekaannusmatriisin avulla. Vetotiheyden tunnistamisen yhtäpitävyyttä tutkittiin yhden
koehenkilön (M1) kohdalla käyttämällä Bland-Altman -kuviota, jossa yhtäpitävyyden ylä ja
alarajana pidettiin 95 %:a. Rintauinnin osuusaikojen yhteyttä kulmakiihtyvyyden RMS -arvoon
tarkasteltiin laskemalla kahden muuttujan Pearsonin korrelaatio.
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7

7.1

TULOKSET

Langattoman yhteyden toteaminen

Tutkimusten alkuvaiheessa joulukuussa 2017 tutustuttiin mittalaitteen yleiseen toimintaan.
Tutkittavan mittalaitteen langaton yhteys (Bluetooth Low Energy, BLE) toimi kuten mikä
tahansa dataa vastaanottava ja lähettävä Bluetooth-laite yhteyden ja signaalin lähetyksen
pysyessä päällä sisätiloissa noin 25 metrin etäisyydellä. Oletusmittausohjelmistoa käytettäessä
tästä etäämmälle mentäessä yhteys katkesi eikä palautunut ilman lisätoimenpiteitä. Tarkempia
tietoja laitteen radion toiminnasta kommunikaatiotehokkuuden osalta ei ollut valmistajan
kehittäjäsivuilla

ilmoitettu

(https://bitbucket.org/suunto/movesense-

docs/wiki/Hardware/Power%20consumption, viitattu 12.1.2019), eikä tässä tutkimuksessa
lähdetty selvittämään muita datansiirron rajoituksia.

Mittalaitteen toimintaa vedessä testattiin tutkimuksen eri yhteyksissä. Yksinkertaisimmillaan
langattoman yhteyden toimimattomuus veden alla voitiin todeta upottamalla anturi vesiastiaan
eri syvyyksiin. Syvyys jossa langaton yhteys lakkasi toimimasta veden alla todettiin olevan
noin 15 cm. Uinnissa tämä ilmiö voitiin todeta rintauinnissa, jossa mittari pysyy varsinaisen
uintivedon syklin aikana veden pinnan läheisyydessä, mutta päätysukelluksessa vettä on
enemmän kuin 15 cm mittarin ja vastaanottajan välissä. Kuvassa 11 on esitetty rintauinnissa
yhden altaanvälin mittaus, jossa mittalaite mittasi kiihtyvyyttä 104 Hz taajuudella. Kyseisessä
mittauksessa vastaanottava laite oli 25 metrin altaan aloituspäässä ja siinä uitiin edestakaisin
kaksi altaanväliä rintauintia. Graafin keskivaiheilla kohdassa 22 – 31 s voidaan havaita
signaalin muusta poikkeavaa muotoa amplitudin ja näytetaajuuden pienenemisenä.
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KUVA 11. Mittalaitteen langattoman yhteyden ja kiihtyvyyden reaaliaikaisen mittaamisen
toiminnan toteamiseksi tehty yksittäinen mittaus. Mittausdatan keskivaiheilla on nähtävissä
signaalin heikkenemistä amplitudissa ja näytetaajuudessa.

7.2

Videokuvan käsittely ja liikkeen digitointi

Mitatusta

aineistosta

muodostettiin

yhteenveto

ja

pyrittiin

tunnistamaan

selkeät

epäjohdonmukaisuudet mittausalueen ja keskiarvojen osalta. Tutkimuksissa taltioitiin
kokonaisuudessa 11 kpl 200 metrin sekauintisuoritusta sekä yksi 200 metrin vapaauintisuoritus.
Keskimääräinen suoritusaika varsinaisissa tutkimusmittauksissa oli (151,5 ± 10,4) s.
Videokuvat käsiteltiin ja suoritukset digitoitiin taulukkolaskentaohjelmistoon mittausdatan
yhteyteen. Digitoitua aineistoa saatiin yhteensä 45852 mittapistettä, joka vastaa 1764 s pituista
mittausaineistoa. Videokuvan perusteella muodostettiin olosuhteiden valossa niin sanottu
pohjatotuus (gold standard) kierrosajoille, vetojen lukumäärälle ja uintitekniikoille. Vertailun
vuoksi ylläpidettiin myös käsiajanottoa, josta saatiin myös suoritusten kierrosajat. Kierrosajat
ja niiden vertailu on esitetty taulukossa 3, josta nähdään menetelmien välinen mittausero (-0,5
± 0,4) s.
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TAULUKKO 3. Tutkimusmittausten 200m sekauinnin (M3 vapaauinti) suorituskohtaiset
loppuajat esiteltyinä käsi- ja videoajanoton perusteella.

Käsiajanotto
Loppuaika (s)
134,28
147,46
132,12
155,17
162,48
159,50
149,91
163,46
154,34
151,0 (±11,4)

Tunnus
M1
M2
M3
M4
N1
N2
N3
N4
N5
M5
Keskiarvo

7.3

Videoajanotto
Loppuaika (s)
134,44
147,98
132,50
152,00
155,66
163,56
160,20
149,52
164,28
154,84
151,5 (±11,0)

delta (s)
-0,16
-0,52
-0,38
-0,49
-1,08
-0,70
0,39
-0,82
-0,50
-0,5 (±0,40)

Mittalaitteen aikaleimojen ja mittaustaajuuden tarkastaminen

Mittarin asetuksista valittu näytteenottotaajuus 26 Hz on toteutettu ohjelmallisesti niin, että
yhteen aikaleimaan on liitetty kaksi mittausta kultakin käytössä olevalta sensorilta ja niiden
tulokset tallennetaan ja lähetetään datapaketissa 13 Hz välein. Näiden paketissa
vastaanotettujen tai tallennettujen näytteiden välistä aikaeroa ei voitu tietää, joten
tutkimuksessa on oletettu, että ne ovat mittauspisteitä tasaisin aikavälein. Tarkasteluanalyysissä
(taulukko 4) käy ilmi, että datapakettien välinen aikaleima vaihtelee pääasiassa 76 ms ja 82 ms
välillä, mutta yksittäisissä tapauksissa se on jopa 262 ms. Keskimääräinen aikaleimojen väli
on (79,1 ± 0,04) ms kun todellisella 13 Hz näytetaajuudella sen tulisi olla 76,9 ms.

TAULUKKO 4. Erot näytteenottotaajuuksissa f(Hz) tallennettujen aikaleimojen perusteella.

Tunnus
M1
M2
M3
M4
N1
N2
N3
N4
N5
M5
Keskiarvo

Keskiarvo (ms)
79,2
79,1
79,2
79,2
79,2
79,1
79,1
79,2
79,2
79,2
79,1 (±0,04)

Keskihajonta (ms)
4,02
1,68
1,67
3,69
3,99
3,75
1,7
4,3
3,89
3,9
3,26 (±1,04)

Minimi (ms)
76
76
76
76
76
76
76
76
76
72
75,6 (±1,2)
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Maksimi (ms)
245
82
82
228
242
231
82
262
238
241
193 (±73,4)

Näytteenottotaajuus (Hz)
25,27
25,29
25,29
25,27
25,27
25,27
25,29
25,27
25,27
25,27
25,27 (±0,01)

Kuvassa 12 on esitetty yhden mitatun uintisuorituksen aikainen aikaleimojen vaihteluväli, josta
voidaan havaita, että aikaleimojen väli vaihtelee koko mittauksen ajan ja on keskimäärin noin
2 ms pidempi kuin laskennallisesti tarkka näytteenottotaajuus, mikä aiheuttaa yli 4,5 s
kokonaisvirheen suorituksen loppuajassa.

KUVA 12. Tallennetun uintisuorituksen aikaleimojen vaihtelu yhdessä mittauksessa. Kuvassa
poikittain on nähtävissä mittauksen aikainen näytetaajuuden vaihtelu ja diagonaaliset käyrät
kuvaavat kokonaisajan muodostumista.

7.4

Mitatun datan käsittely ja synkronointi

Mittausdatan laadukkuuden tarkastaminen tehtiin taulukoimalla tulosten keski- ja ääriarvot
suorituskohtaisesti, josta yhteenveto löytyy liitteessä 2. Gyroskoopin tallennuksessa havaittiin
kahdessa uintimittauksessa epänormaaleja tai puuttuvia signaaleja, jotka sijoittuivat näiden
tallenteiden

loppuvaiheille.

Näiden

poikkeavien

havaintojen

korjaamiseksi

luotiin

sääntöpohjainen algoritmi, joka korjasi virheelliset signaalit edellisten mittauspisteiden avulla
seuraavasti:
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▪

GYRO Z-kanavasta tallentui piikkejä, joiden poistaminen hoidettiin
korvaamalla raakasignaalista mittausalueen ulkopuolella olevat arvot
nollalla. Tutkimuksessa näitä mittapisteitä ilmeni yhteensä kolme
kappaletta.

▪

GYRO:n kaikkien kolmen kanavan puuttuvat datapisteet mittausten
lopusta korvattiin kuuden edellisen pisteen keskiarvoilla. Näitä ilmeni
tapauksissa, jossa mittalaitteen muisti oli lopussa tai loppumaisillaan.

Videokuvan ja mittarin aikasignaalin synkronointia yritettiin tehdä antamalla mittaajan
etusormella heräte anturin tasopinnalle siten, että tämä olisi hyvin nähtävissä myös
videokuvassa. Herätteen impulssia ei havaittu selkeästi yhdestäkään mittauksesta. Tästä syystä
mittausten todellinen tahdistaminen tehtiin päättelemällä lähtöhypyn ajankohta signaalista
jälkikäteen. Kuvassa 13 on esitetty yhden suorituksen jälkeenpäin tehty visuaalinen tarkastus
synkronoinnin onnistumisesta. Tutkimuksessa päädyttiin käyttämään lähtöhypyn tunnisteena
X-suuntaisen kiihtyvyyden paikallista maksimiarvoa, ja jonka mukaan myös videokuva
kalibroitiin.

KUVA 13. Lähtöhypyn ajoituksen arviointi kulmanopeussignaalin (GYROx) perusteella, jossa
toteutunut virhe tarkastuksen jälkeen oli arviolta 18 datapistettä eli noin 0,6 s.
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Koska aikaleimat eivät olleet tallentuneet tasavälein, aineiston analyysiin/käsittelemiseen ei
voitu suoraan hyödyntää tasa-aikaväleihin perustuvia (tehtäväksi tarkoitettuja) matemaattisia
algoritmeja, kuten esimerkiksi Fourier’n muunnosta. Tätä varten signaalin aikaleimoja voidaan
koneellisesti uudelleennäytteistää interpoloimalla niitä tasa-aikavälein ja esimerkiksi
tuplaamalla (upsampling) nimellinen näytteenottotaajuus. Kuvassa 14 on havainnollistettu
uudelleennäytteistämisen vaikutusta raakasignaaliin, kun näytetaajuus kaksinkertaistetaan.
Uusi signaali myötäilee hyvin teräviäkin piikkejä eikä pyri muuttamaan amplitudeja
kohtuuttoman paljoa.

KUVA 14. Interpoloimalla ylöspäin uudelleennäytteistetty signaali (sininen) verrattuna
raakasignaaliin (punainen).

Kuvassa 15 on tarkasteltu lähemmin interpoloinnin vaikutuksia signaalin muotoon ja
voimakkuuteen. Kuvassa on vertailtu yhden uintisuorituksen lähtöhypystä mitattua Xsuuntaista kiihtyvyyssignaalia ja sen muodon muutosta uudelleennäytteistämisen (26 Hz ja 52
Hz) sekä alipäästösuodatusten (LP5, lowpass filter 5 Hz) jälkeen. Tuloksista voidaan tulkita
sitä, kuinka paljon signaalinkäsittely voi vaikuttaa sekä signaalin voimakkuuteen että huippujen
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ajalliseen

kohdistumiseen.

Raakasignaalin

(ACC_X)

uudelleennäytteistäminen

ja

alipäästösuodatus 5 Hz rajataajuuteen vaimentaa kiihtyvyyden amplitudin lähtöhypyssä
hetkellä 22,10 s kolmasosaan (ACC_X/ ACC_X_26 Hz_LP5 = 3,75).

KUVA 15. Signaalin prosessoinnin vaikutus signaalin voimakkuuteen ja muotoihin käy ilmi
käyrien amplitudeista ja niiden sijoittumisesta aika-akselilla. Sininen käyrä (ACC_X) on
mitattu

X-suuntaisen

kiihtyvyyden

raakadata,

jonka

alipäästösuodattimen avulla pienetään signaalin amplitudia.
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käsittely

interpoloimalla

ja

7.5

Liiketunnistamisen tarkkuus

Taulukossa 5 on esitetty yhteenveto liiketunnistamisen löydöksistä koko aineistoilla.
Yksityiskohtaiset erittelyt on esitetty seuraavissa kappaleissa.

TAULUKKO 5. Yhteenveto liiketunnistamisessa laskettujen muuttujien tunnistustarkkuudesta.

Muuttuja

Menetelmä

Tulos koko aineistolla

Uintityylit

Koneoppinen, ohjattu oppiminen,

Kokonaistarkkuus (83 ± 12) %

N=4

Bagged

(uimarikohtainen hajonta 57–96 %)

trees

(tehostetut

päätöspuut), validointi 10 x (N-1)

Lähtöhyppy

X-suuntainen

kiihtyvyys,

9/10

lähtöhyppyä

N = 10

upsampling 52 Hz, kaistapäästetty

keskimääräinen

0,5 Hz / 8 Hz, min peak heigth 25

(-0,08 ± 0,36) s

tunnistettu,

tunnistamisvirhe

m/s2

Kierrosaika

Y-suuntainen

kulmanopeus,

75/80 (94 %) kierrosta tunnistettu,

N = 80

upsampling 52 Hz, RMS, min peak

keskimääräinen virhe 25 metrin

height

kierrosajoissa (0,15 ± 3,24) s

Vetotiheys,

Y-suuntainen

sylkien

upsampling 52 Hz

kulmanopeus,

603/641 (94 ± 7,8) % vetosykliä
tunnistettu, keskimääräinen virhe -

lukumäärä

3,6 sykliä per 200 m uintimittaus

N = 641
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7.5.1 Uintityylin tunnistaminen koneoppimisen ohjatun oppimisen avulla

Signaalien piirteyttäminen toteutettiin niin, että koko mittausdata (kuusi kanavaa) on suodatettu
liukuvalla kahden sekunnin ikkunalla, näytteistys puolen sekunnin välein ja kiihtyvyys- ja
gyroskooppisensorien mitta-arvot laskettuna kuudeksi eri piirteeksi.

Luokittelussa hyödynnettiin ohjatun oppimisen menetelmänä tehostettua päätöspuuta (Bagged
trees, number of learners 30, maximum number of splits 1877) ja mallin validointi toteutettiin
riippumattomalla

testiaineistolla

jättämällä

yksi

mitattu

suoritus

kerrallaan

pois

opetusaineistosta.

Tuloksista käy ilmi, että menetelmän kokonaistarkkuus oli (83 ± 12) %, joka kuvastaa mallin
yleistymiskyvyä. Sekaannusmatriisissa sensitiivisyys kuvastaa kyseisen kohteen oikeaksi
tunnistamista, kun taas tarkkuus esittää mallin arvausten oikeellisuutta. Esimerkiksi
selkäuintitekniikan malli tunnisti (99 ± 2) % tarkkuudella ja vapaauinnin tunnistustarkkuus oli
(95 ± 5) %. Heikoiten menetelmällä tunnistaa perhosuinnin, jonka kokonaistarkkuudeksi saatiin
(66 ± 30) %. Esimerkiksi tutkittavan M4:n kohdalla perhosuintitekniikan tunnistaminen
onnistui hyvin (sensitiivisyys on 90 %), mutta koska malli päättelee perhosuinniksi myös muita
uintityylejä, sen tarkkuus koehenkilön kohdalla oli vain 49 %: a. Taulukossa 6 on esitetty
yhteenveto

koneoppimisen

suorituskyvystä

tutkimuksessa

käytetyllä

menetelmällä

sekaannusmatriisin muodossa.

TAULUKKO 6. Tunnistamisalgoritmin validointi LOOCV-menetelmällä ja suorituskohtainen

Tarkkuus

Sensitiivisyys

vertailu värikoodeja hyödyntäen sekaannusmatriisissa (punainen < 50 % ja vihreä > 95 %).

M1

M2

M3

M4

N1

N2

N3

N4

N5

M5

KA

σ

Tunnisteet [lkm]
Oikeita [lkm]
Tunnistus %

184
104
57 %

220
175
80 %

186
170
91 %

221
174
79 %

209
193
92 %

217
195
90 %

212
184
87 %

196
188
96 %

233
158
68 %

226
204
90 %

209
171
83 %

16,7
28,2
12 %

PERHONEN

0%

58 %

90 %

64 %

98 %

74 %

94 %

48 %

67 %

66 %

30 %

SELKÄ

100 %

100 %

100 %

100 %

97 %

100 %

100 %

97 %

96 %

99 %

2%

RINTA

16 %

58 %

46 %

100 %

74 %

80 %

93 %

40 %

92 %

67 %

28 %

VAPAAUINTI

100 %

98 %

91 %

87 %

95 %

98 %

91 %

98 %

92 %

100 %

95 %

5%

PERHONEN

0%

48 %

0%

49 %

100 %

72 %

67 %

86 %

33 %

85 %

54 %

35 %

SELKÄ

100 %

100 %

0%

96 %

97 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

89 %

31 %

RINTA

100 %

67 %

0%

86 %

84 %

100 %

80 %

97 %

52 %

80 %

75 %

30 %

VAPAAUINTI

37 %

97 %

100 %

98 %

98 %

88 %

100 %

98 %

96 %

95 %

91 %

19 %
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7.5.2 Lähtöhypyn tunnistaminen

Lähtöhypyn tunnistaminen algoritmilla tehtiin 52 Hz: iin uudelleennäytteistetystä (resampling)
ja kaistapäästetystä X-suunnan kiihtyvyyssignaalista. Kuvassa 16 on punaisilla kolmioilla
esitetty algoritmin päättelemät lähtöhypyn ajankohdat havainnollisuuden vuoksi koko
mittausaineiston yhdistetyssä signaalissa.

Kaikki kymmenen lähtöhyppyä tunnistettiin

algoritmin avulla ja keskimääräiseksi virheeksi muodostui (-0,08 ± 0,36) s.

KUVA 16. Lähtöhypyn tunnistaminen X-akselin suuntaisesta kiihtyvyyssignaalista koko
aineistolla, punaisten kolmioiden osoittaessa algoritmin päättelemää lähtöhyppyä, joista
valitaan uintisuoritusta kohden vain ensimmäinen.
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Kuvassa 17 on vertailtu kahdella eri algoritmilla lasketun lähtöhypyn tunnistamistarkkuuksia.
Tuloksista nähtiin se, että menetelmällä ”algoritmi 1” tunnistamistarkkuus on keskimäärin
parempi, mutta koehenkilöillä N2, N4 ja M5 ”algoritmi 2” näyttäytyy tehokkaampana.
Tutkimuksessa käytettiin lopulta algoritmia 1 lähtöhyppyjen tunnistamisessa.

KUVA 17. Lähtöhypyn tunnistamistarkkuudet kahdella eri algoritmilla. Algoritmi 2:lla jätti
yhden lähtöhypyn (N3) kokonaan tunnistamatta.
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7.5.3 Kierrosaikojen tunnistaminen

Kierrosajan tunnistamisalgoritmi pyrkii päättelemään käännöksen tapahtumista signaalin
muodosta. Tutkimuksessa käännöksen tunnisteena käytettiin Y-suuntaisen kulmanopeuden
RMS-arvon paikallista maksimia. Kuvassa 18 on esitetty mittausten keskimääräisiä
kierrosaikoja kolmella eri mittausmenetelmällä sekä niiden suurimpia yksilöllisiä vaihteluja
uintityyleittäin. Jokaisen uintityylin sääntöjen mukaisen käännöksen tunnistaminen signaalista
tehtiin aina saman algoritmin avulla. Käännöksiä jäi mittalaitteella kokonaan tunnistamatta
neljä kappaletta ja rintauinnin käännöksien tunnistamisessa (kierrokset 5 ja 6) oli tutkimuksessa
käytetyllä menetelmällä suurinta vaihtelua (σrinta1 = 5,9 ja σrinta2 = 6,2). M4 tutkimushenkilön
viimeistä kierrosaikaa ei laskettu mittalaitteen muistikapasiteetin loppumisen takia.
Keskimääräinen virhe mittalaitteen avulla määritellyssä kierrosajoissa on (0,15 ± 3,24) s.
Tarkempi erittely sensorin avulla määritetyistä suorituskohtaisista kierrosajoista löytyy
liitteestä 2.

KUVA 18. Kaikkien koehenkilöiden 200m sekauinnin keskimääräiset kierrosajat ja hajonnat
kolmella eri mittausmenetelmillä (Movesense, Videoanalyysi ja Käsiajanotto)

7.5.4 Vetojen tunnistaminen

Algoritmi on kehitetty toimimaan siten, että se laskee paikalliset huiput Y-suuntaisen
kulmanopeuden signaalista sekä minimien että maksimien kohdalla. Koska menetelmää ei ole
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tässä vaiheessa yhdistetty muihin tunnistamisalgoritmeihin, jouduttiin tulosten käsittelyn takia
uintityylit erottelemaan manuaalisesti Y-suuntaisen gyroskooppisignaalin muotojen avulla.
Selkä- ja vapaauinnin yksittäiset vedot huomioitiin kokonaisina sykleinä. Kuvassa 19 on
havainnollistettu eri uintityylien vetojen ja syklien laskentaa yhdessä uintimittauksessa.
Punaiset kolmiot osoittavat signaalin paikallisia maksimeja ja oranssit ympyrät vastaavasti
paikallisia minimejä. Mukana tunnisteissa on myös käännöksistä aiheutuvat huiput eli
paikalliset maksimit, jotka jätettiin manuaalisesti huomiotta syklien laskennassa. Muiden
koehenkilöiden suoritusten kuvat ja niissä tehdyt vetojen tunnistamiset on esitetty liitteessä 3.

KUVA 19. Vetojen ja vetosyklien tunnistaminen tapahtui Y-akselin ympäri mitatusta
kulmanopeussignaalista koehenkilöllä M1, jossa kolmiot ja ympyrät osoittavat uinnin vedoista
tapahtuvaa syklisyyttä ja uintityylikohtainen vetojen laskenta tutkimuksessa tehtiin
manuaalisesti.
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Taulukossa 6 on eroteltu videokuvasta lasketut vetojen lukumäärät ja vertailtu niitä
sensoridatasta laskettuun ja kuvaajista pääteltyyn uintitekniikkaan. Kokonaistarkkuus vetojen
ja syklien lukumäärän tunnistamisessa oli (94 ± 7,8) % ja esimerkiksi vapaauinnissa
uintisyklien tunnistamistarkkuus oli keskimäärin tarkasteltuna (99 ± 14) %. Tutkimuksessa
alhaisin uintityylikohtainen vetosyklien tunnistamistarkkuus (91 ± 25) % havaittiin
selkäuinnissa, jossa kaiken kaikkiaan kaksitoista sykliä (118/130) jäi tutkimuksessa käytetyn
algoritmin avulla tunnistamatta.

TAULUKKO 6. Vetosyklien lukumäärien tunnistaminen ja menetelmien vertailu.

Perhosuinti

Selkäuinti

Rintauinti

Vapaauinti

Yhteensä

Tunniste

Video

Sensori

Video

Sensori

Video

Sensori

Video

Sensori

Video

Sensori

Tarkkuus

M1

14

14

14

14

18

16

14

14

60

58

97 %

M2

16

14

14

16

17

14

13

13

60

57

95 %

M3

-

-

-

-

-

-

56

54

56

54

96 %

M4

17

15

15

15

23

21

19

18

74

69

93 %

N1

16

16

14

16

21

21

11

14

62

67

108 %

N2

19

17

15

15

21

20

12

13

67

65

97 %

N3

19

19

15

15

22

19

12

13

68

66

97 %

N4

16

14

11

7

22

20

17

12

66

53

80 %

N5

19

17

15

6

18

17

11

12

63

52

83 %

M5

16

17

17

14

17

15

15

16

65

62

95 %

Yhteensä

152

143

130

118

179

163

180

179

641

603

Keskiarvot-

16,9

15,9

14,4

13,1

19,9

18,1

18,0

17,9

64,1

60,3

94 %

ja hajonnat

(±1,8)

(±1,8)

(±1,6)

(±3,8)

(±2,4)

(±2,7)

(±13,6)

(±12,8)

(±5,1)

(±6,3)

(±7,8)
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Yllä esitettyjen vetosyklien tunnistamisalgoritmien perusteella laskettujen vetotiheyksien
kokonaistarkkuuden osalta koko mittausaineiston kattavaa vertailua ei tutkimuksessa toteutettu
kappaleessa 6.6 esitetyn aikasignaalissa havaitun mittalaitevirheen takia. Menetelmän
luotettavuutta tutkittiin yhden vetotunnisteiden osalta uudelleen digitoidun uintisuorituksen ja
siinä mitattujen ja laskennallisesti määriteltyjen vetotiheyksien (peräkkäisten vetosyklien
välinen aika) avulla. Kuvassa 20 on esitetty Bland-Altman -piirroksen avulla menetelmän 95
%

luotettavuusrajan

sisälle

mahtuvat

mittauspisteet.

Mittausmenetelmien

välinen

keskimääräinen vetotiheyden ero oli 0,07 s ja kuudestakymmenestä videokuvan perusteella
määritellystä vetosyklien mittapisteeseen verrattuna mittalaitteen avulla määritellyistä sykleistä
kolme sijoittuu yhtäpitävyysrajojen (limit of agreement) ulkopuolelle.

KUVA 20. Bland-Altman -kuvaaja yhden koehenkilön (M1) mittalaitteen avulla määritellystä
vetotiheyden ajallisesta virheestä verrattuna videoanalyysiin.
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7.6

Muut havainnot signaaleista

Yksilöllisiä eroja havaittiin esimerkiksi kiihtyvyys- ja kulmanopeussignaalin muodon ja
voimakkuuden muutoksina uintisuoritusten välillä. Suurimmat poikkeavuudet signaalien
muodoissa voitiin nähdä rintauinnissa. Kuvassa 21 on esitetty mittausten välisiä eroja pään
liikkeestä muodostuvissa kulmanopeussignaaleissa X- ja Y-akseleiden ympäri. Kuvasta
nähdään, että mittaustulokset olivat hyvin yksilöllisiä eikä kulmanopeussignaalien
kokonaisuudessa havaittu selkeää samankaltaisuutta. Rintauinnin osuusajoissa yksilöllinen
vaihtelu oli 37,42–47,40 s.

KUVA

21.

Kooste

rintauintisuoristusten

X-

ja

Y-akselin

ympäri

mitatuista

kulmanopeussignaaleista havainnollistavat yksilöllisiä eroja mittaustuloksissa. Signaalien
yläpuolella ovat kunkin koehenkilön rintauinnin suoritusajat.
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Kun tarkasteltiin naisuimareiden rintauinnin osuusaikoja, havaittiin X-akselin ympäri
mitatuissa kulmanopeussignaaleissa (RMS-arvo) korrelaatio. Kuvassa 22 on esitetty
naisuimareiden (N = 5) osuusaikojen kasvu suhteessa kulmanopeussignaaliin, jotka korreloivat
lineaarisesti positiivisesti (r = 0,96). Miesuimareilla (N = 4) positiivinen korrelaatio (r = 0,94)
kulmanopeussignaalien

kanssa

havaittiin

Y-akselin

ympäri

mitatuissa

kulmanopeussignaaleissa (RMS-arvo). Yhteenveto rintauinnin kulmanopeuden muuttujista
löytyy liitteestä 7.

KUVA 22. Mies- ja naisuimareiden rintauinnissa mitatuista kulmanopeussignaaleista löydetyt
korrelaatiot uintinopeuden kanssa.
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Tutkimusmittauksissa selkäuinnin kulmanopeussignaalien amplitudit olivat pienimpiä
kulmanopeussignaaleista, minkä takia vetojen syklisyyden tunnistaminen on haasteellista
kulmanopeussignaaleja hyödyntämällä. Kuvassa 23 on esitetty yksilöllistä ”käsialaa”
selkäuinnin kulmanopeussignaalien muodoissa. Selkeimmin signaaleista erottuivat X-akselin
ympäri mitatut kulmanopeussignaalit. Osalla uimareista signaalin amplitudit olivat selkeästi
toisia pienempiä, josta esimerkkinä kuvan 23 vertailu.

KUVA 23. Selkäuinnissa X- ja Y-akseleiden ympäri mitatut kulmanopeussignaalit kaikilla
uimareilla.
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Tarkasteltaessa lähemmin kulmanopeussignaalien voimakkuuksia voidaan naisuimareiden
välillä (N1 ja N4) suurimmillaan havaita nelinkertaisia eroja Y-akselin suuntaisissa
kulmanopeusamplitudeissa.

Kuvassa

24

on

vertailtu

näiden

kahden

naisuimarin

selkäuintiosuuksien kulmanopeussignaaleja sekä selkäuinnin osuusaikoja. Osuusajoissa ero on
0,6 s, kun taas X-suuntainen kulmanopeussignaalin amplitudiero on kymmenkertainen.

KUVA 24. Selkäuinnin kulmanopeussignaaleissa mitattuja eroja N4:n (ylempi) ja N1:n
(alempi) välillä (GYRO X = sininen ja GYRO Y = oranssi).
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8

POHDINTA

Tutkimuksen alkuperäisenä tarkoituksena ja tavoitteena oli tutkia ja kehittää työkalua
uintivalmennuksen päivittäiseksi apuvälineeksi. Käytettäväksi mittalaitteeksi valikoitui
Suunnon valmistama Movesense-anturi, joka tutkimuksen alkuvaiheessa vuonna 2017 oli juuri
tullut

markkinoille

tarkoitukseen

mahdollisesti

sopivana

kehitysalustana.

Työkalun

kehittämisessä ei kuitenkaan haluttu rajoittua liikaa tiettyyn mittalaitteeseen, vaan kehitettävää
laskenta-algoritmia tulisi voida käyttää eri mittalaitealustoille tarpeen mukaan. Tästä syystä
syvällistä perehtymistä kyseessä olevan mittalaitteen toimintaan ei nähty tarpeellisena, vaikka
reaaliaikaisen mittaamisen toteutus mittausjärjestelyssä sitä vaatisikin. Tavoitteena olikin
selvittää tutkimukseen valittujen mittausjärjestelyjen toimivuus datan keräämisessä ja siitä
saatavien

signaalien

käytettävyys

uimareiden

liikkeentunnistamisessa

olettaen,

että

mittalaitteen tuottama data olisi ”riittävän laadukasta”.

Päälöydöksinä tässä tutkimuksessa olivat mittalaitteen heikko soveltuvuus reaaliaikaiseen
mittaamiseen kilpauintivalmennuksen tukena, tekoälyn luokittelualgoritmin soveltuvuuden
osoittaminen uintitekniikoiden tunnistamisessa sekä mittausdatasta tehtävien tilastollisten
analyysisovellusten esittäminen uintivalmennuksen tukena. Kulmanopeussignaalin ja
uintinopeuden välillä havaittiin positiivinen korrelaatio. Seuraavissa kappaleissa on pohdittu
tutkimuksen eri osa-alueiden onnistumista ja tuodaan esille mahdollisia kehittämiskohteita.

8.1

Tekoälyn tunnistamistarkkuus

Uintivalmennuksen apuvälineenä tekoälyä ja mittaussovellusta voidaan mahdollisesti
hyödyntää mm. uintitekniikan analysoimisessa, väsymisen tunnistamisessa, harjoittelun
määrän ja laadun seurannassa sekä oppimisen työkaluna. Tekoälyn ohjatun oppimisen
ennustemenetelmän valinta sekä opetusaineiston laatu ja määrä vaikuttavat merkittävästi
kehitettävän systeemin kykyyn suoriutua sille annetuista tehtävistä ja laadullisista
vaatimuksista. Opinnäytetyön mittausaineiston homogeenisyyteen ja laadukkuuteen yritettiin
kiinnittää huomiota valitsemalla aktiivisia kilpauimareita koehenkilöiksi, koska heidän
oletettiin omaavan riittävän samantasoiset tekniset uimataidot. Koehenkilöitä myös ohjeistettiin
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suoriutumaan teknisesti ”oikein” hieman maksimaalista suorituskykyä alhaisemmalla tasolla.
Näin oletettiin saatavan riittävän tasalaatuista mittausaineistoa ilman, että merkittävää
väsymistä suorituksen aikana pääsisi tapahtumaan.

Neljän eri uintitekniikan lisäksi ennustemallilla pyrittiin tunnistamaan uimarin paikallaanolo,
lähtöhyppy altaaseen, vedenalainen liukuvaihe sekä käännökset. Käännösten ja liu’un osalta ei
tutkimuksessa osattu varautua mittausjärjestelyssä seitsemään erilaiseen käännöstapaan eikä
muuhun

vedenalaisen

liikkeen

tunnistamiseen,

jotka

myös

osoittautuivat

valitun

validointimenetelmän kannalta haasteellisiksi. Tästä syystä nämä vaiheet jätettiin lopulta
luokittelumallin opetus- ja validointisisällöstä pois.

Koneoppimisen ennustemalliksi valikoitui tehostettu päätöspuu-menetelmä, joka osoittautui
aineiston sisäisessä validoinnissa tehokkaimmaksi. Ohjelmallisesti tämä toteutettiin
valitsemalla opetusaineistosta validointiin käytettäväksi osuudeksi 20 %. Ohjelmiston
käyttöohjeissa ei kuitenkaan ole kerrottu miten sisäiseen validointiin käytettävä osuus
ohjelmallisesti valitaan ja riskinä tässä on, ettei mallin ylisovittumista tässä vaiheessa vielä
tunnisteta. Menetelmän todellista potentiaalia voidaan selvittää opetusaineiston sisällä
jättämällä opetusaineistosta osa pois, kuten tässä tapauksessa yksittäisen koehenkilön
suorituksen osalta (LOOCV, leave-one-out cross validation) ja testaamalla opetettua mallia
tähän riippumattomaan testiaineistoon. Toistamalla tämä validointi koko aineistolle (N = 10)
voidaan

saada

hyvä

arvio

mallin

yleistymiskyvystä

tutkimukseen

valikoituneelle

kohderyhmälle. Tässä tutkimuksessa päästiin neljän uintitekniikan uimari kohtaisissa
tunnistamistarkkuuksissa 57–96 % välille ja (83 ± 12) % kokonaistarkkuuteen (taulukko 6),
joka jää keskiarvona hieman alhaisemmaksi kuin vastaavissa tutkimuksissa on raportoitu
uintitekniikoiden tunnistamistarkkuuksien osalta (mm. Siirtola ym. 2011; Jensen ym. 2013).
Tutkimuskysymykseen 1 tehdyn hypoteesin mukaisesti uintitekniikat ovat menetelmän avulla
tunnistettavissa, mutta luotettavuuden osalta menetelmässä on vielä kehitettävää. Jensen
tutkimusryhmineen

(2013)

käytti

lineaarista

regressiomallia

neljän

uintitekniikan

luokittelutiedon pohjalla, jossa mallin sisäinen tarkkuus (LOOCV) kymmenen koehenkilön
opetusaineistolla vaihteli 84,3–90,6 % välillä. Huomionarvoista kyseisessä tutkimuksessa oli
kuitenkin se, että riippumattomalla kahden koehenkilön testiaineistolla tarkkuus nousi aina 95
%:iin asti. Toisessa tutkimuksessa Siirtola ym. (2011) raportoivat kolmen uintitekniikan
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(vapaa-, rinta- ja selkäuinnin) tunnistamistarkkuudeksi 88,5–95,4 % mutta tutkimusartikkelissa
ei selvennetä, onko tulokset validoitu koko aineiston osalta.

Suppealla aineistolla tehdyn opetusmallin haasteena on se, että yksilöllisten erojen takia anturin
mittaaman datan erot voivat olla suurehkoja kuten tässä tutkimuksessa osoitettiin. Merkittäviä
yksilöllisiä eroja voivat aiheuttaa mm. koehenkilön fyysinen koko, voimataso, tekninen
taitotaso, mittalaitteen kiinnityskohdan epätarkkuus ja suorituksen toteutunut intensiteetti.
Urheilijan teknisestä ”käsialasta” tai mittaustekniikasta johtuvaa eroa olisi mahdollista
normalisoida esimerkiksi skaalaamalla mittausaineistoa dimensiottomaksi -1 ja +1 väliseksi
lukuarvoksi. Samalla tulisi tunnistaa mitattavan suorituksen intensiteetti sekä mitattavan
kohteen taitotaso, jota koneäly osaisi kulloinkin käyttää tarkoituksen mukaista malliaineistoa ja
menetelmää. Opetuksessa käytetyn segmentin pituutena tässä käytetty kahden sekunnin ikkuna
voisi mahdollisesti olla pidempikin, jolloin mallin laskentatehon tarve laskee ja mallin
keskimääräinen tarkkuus uintitekniikoiden tunnistamisessa mahdollisesti tehostuu, kuten
Jensen ym. (2013) ovat tutkimuksessaan osoittaneet.

8.2

Tunnistamistarkkuus signaalin muodoista

Lähtöhypyn tunnistaminen onnistui tässä tutkimuksessa parhaiten kiihtyvyyden minimirajaarvon määrittelyn avulla (algoritmi 1). Koska tutkimuksessa ei ollut käytössä elektronista
ajanottojärjestelmää eikä mittalaitteiden aikasynkronointia onnistuttu tekemään, jouduttiin
lähtöhypyn ja jokaisen uintisuorituksen alkamisajankohta päättelemään mittalaitteen
signaaleista. Tästä syystä algoritmin päättelemä lähtöhyppy oli usein hyvin lähellä
manuaalisesti signaalista määriteltyä ajankohtaa. Lähtöhypyn tunnistamista vaikeutti osittain
hyppytavan vapaaksi ohjeistettu toteutus. Suurimmalla osalla koehenkilöistä lähtöhyppy sisälsi
selkeät vaiheet (kuten kisasuorituksessa), mutta muutamalla koehenkilöllä hyppy oli selvästi
tästä poikkeava. Valmennustyökalussa ei välttämättä ole oleellista määrittää tarkkaa lähtöaikaa,
mutta jos tällaista algoritmia haluttaisiin hyödyntää aktiivisen ajan käynnistämiseksi, täytyisi
nykyiseen malliin tunnistamisvirheen (-0,08 ± 0,36) s toistettavuus todentaa aikasynkronoidulla
mittausjärjestelyllä. Toisaalta aktiivisuuden käynnistymisen tunnistamisen on mahdollista
toteuttaa ei-aktiivisen (IDLE) tilan käänteisehdolla, kuten esimerkiksi ylipäästösuodatetun
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kokonaiskiihtyvyyden tietyn raja-arvon ylittämisen tunnistamisella, jota voidaan käyttää myös
vedessä tapahtuvan liikkeellelähdön tunnistamisessa.

Käännöksen tunnistamistarkkuuden kehittämiseksi ja sitä kautta tarkemman kierrosajan
laskemiseksi olisi vaadittu virallisesti hyväksytyn ajanottomenetelmän käyttöä tunnisteiden
laadukkuuden validoimiseksi. Kierrosaikojen käsiajanoton keskivirheen on väitetty olevan jopa
0,6 s luokkaa ammattivalmentajilla (Davey ym. 2008). Mooney ym. (2017) esittivät, että virhe
saisi olla uintimittarilla korkeintaan ± 0,3 s. Siten tässä tutkimuksen keskimääräistä (0,15 ±
3,24) s mittavirhettä voidaan pitää hyväksyttävänä, vaikka hajonta oli näissä mittauksissa melko
suurta (kuva 18). Kuitenkin huomioiden, että 5/80 (6 %) käännöksistä jäi algoritmin avulla
kokonaan tunnistamatta. On myös muistettava, että lähtöhypyn tunnistamistarkkuudella oli
suora vaikutus ensimmäisten kierrosaikojen laskentaan ja sitä kautta mittausvirheeseen.
Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen annettu hypoteesi osoitettiin tältä osin oikeaksi, sillä
käännösten tunnistaminen oli hyvin toistettavissa ja se tapahtui kohtuullisella tarkkuudella.
Videokuvan avulla voitiin melko hyvin havainnoida käännöksiä, mutta joissain tapauksissa
vedenalaisten käännösten tarkka ajoittuminen oli vaikea todentaa näköyhteyden vääristyessä
heijastuksista ja pärskeistä veden pinnalla.

Tutkimuksessa ei huomioitu sekauinnissa käytettyjen käännösten erilaisuutta, ja sitä kautta
mittausdatan

poikkeavuudet

jäivät

näiltä

osin

selvittämättä.

Alkuperäisessä

mittaussuunnitelmassa oli huomioitu käännöksen tunnistamiseen liittyvä haaste kahdella eri
tavalla: kuvaamalla altaiden päissä vedenalaista liikettä ja/tai varustamalla allas elektronisella
ajanottolaitteistolla. Elektronista ajanottolaitteistoa ei kuitenkaan voitu hyödyntää Aalto
Alvarin lyhyessä altaassa mm. teknisistä syistä eikä vedenalainen kuvaaminen toteutettavissa
käytössä olevilla resursseilla. Muutaman suorituksen osalta yritettiin käännösten kuvaamista
lähtötelineiden puoleisessa päässä allasta. Vedenalainen kamera synkronoitiin koko suorituksen
tallentavan videokuvan kanssa näyttämällä valosignaalia altaan reunaan ja kamera vietiin tämän
jälkeen veden alle koko suorituksen ajaksi. Menetelmä olisi saattanut tuottaa mittauksiin
lisäarvoa tietyin edellytyksin. Laitteen käyttäjäksi olisi tarvittu erillinen mittaushenkilö, joka
kykenisi tarvittaessa liikkumaan koehenkilön vierellä, häiritsemättä kuitenkaan suoritusta
tallentavaa videokuvaa.
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Käännöksiin kuluvaa aikaa ei tässä tutkimuksessa selvitetty, osin vedenalaisen kuvan
puuttumisen takia ja toisaalta selkeiden käännösaikakriteerien puuttuessa. Tiedossa oli, että
joissain uintityyleissä käännöksen alkamisen oletetaan alkavan päätykosketuksesta ja päättyvän
ponnistuksen irtoamisvaiheeseen, mutta ei sitä, kuinka tätä tulisi soveltaa kaiken kaikkiaan
seitsemään erilaiseen käännökseen. Huomionarvoisena voidaan pitää sitä, ettei vastaava
mittalaite ja -järjestely yleisesti kykene mittaamaan todellista uitua matkaa, vaan sovellukseen
tulee manuaalisesti syöttää kulloinkin käytössä oleva altaan mitta ja mittarin avulla lasketaan
eri menetelmin uituja kierroksia. Syötettyyn tietoon perustuen voidaan yrittää seurata uitua
kokonaismatkaa ja yksittäisten kierrosten keskinopeutta.

Maaliin saapumisen tunnistamista ei voitu kunnolla tutkia, koska osassa mittauksista
mittalaitteen muisti loppui tai oli loppumaisillaan juuri ennen kuin suoritus oli päättynyt. Tästä
syystä erillistä maaliintulon tunnistusalgoritmia ei lähdetty kehittämään. Maaliintulon tiedot
sisältyvät kierrosaikojen laskentaan niiltä osin kuin mittaus voitiin saattaa loppuun ja validoida.
Erikseen tutkittuna maaliintuloa voisi esimerkiksi yrittää tunnistaa uintisuunnan (ACC_X)
kiihtyvyyspiikkinä nopean hidastumisen ja vauhdin pysähtymisen merkkinä.

Vetojen laskennassa hyödynnettiin uintitekniikoista riippumatonta vetojen syklisyyttä pään
liikkeinä poikittaisen eli lateraalisen akselin ympäri. Tässä oli kuitenkin havaittavissa
uintitekniikkaan ja yksilöllisiin ominaisuuksiin liittyviä eroja. Vetosykleistä 603/641 (94 ± 7,8)
% onnistuttiin tunnistamaan algoritmin ja tunnistettujen syklien manuaalisen laskennan avulla.
Tämä on Mooneyn ym. (2017) mukaan kilpauintivalmennuksen vaatimuksiin riittävä tarkkuus.
Kaupallisissa uintimittareissa tarkkuus vaikuttaisi nykyisellään olevan korkeintaan samaa
luokkaa (Mooney ym. 2017). Siirtola ym. (2011) osoittivat omassa tutkimuksessaan, että
vetojen tunnistaminen onnistuu paremmin ranteesta mittaamalla kuin sijoittamalla mittari
selkään, vaikka ero näiden menetelmien välillä oli pienehkö. Tilastollisesti tarkasteltuna yhden
koehenkilön (M1) vetotiheyden laskentamallin avulla 5 % näytteistä oli LOA:n (limit of
agreement) ulkopuolella (kuva 20). Valmennuksellisesti olisi tärkeää havaita vetotiheyden
muutoksia altaanvälillä harjoituksen aikana, sillä nopeuden pysyessä lähes vakiona
vetotiheyden muutoksen on väitetty indikoivan väsymistä (Toussaint ym. 2006). Sekä
vetotiheyden että kierrosaikojen laskennassa voidaan hyödyntää aikaikkuna-asetusta, joilla
säädetään kulloinenkin mittausalue (min–max). Tällä menetelmällä voidaan minimoida
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mittausvirhettä. Samoin keskiarvoistamalla tuloksia (esim. liukuva kolmen vedon keskiarvo)
voidaan yksittäisten mittausvirheiden vaikutuksia merkittävästi vähentää. Nämä asetukset tulisi
säätää mitattavan kohteen ja mittaustavoitteiden mukaisiksi, jotta voidaan saavuttaa paras
mahdollinen lopputulos.

8.3

Mittalaitteen toimintaan liittyvät epävarmuudet

Tutkimuksen yhtenä lähtökohtana oli se, ettei mittalaitteen syvälliseen tuntemiseen olisi
tarvetta.

Tämä

johtui

osittain

siitä,

että

tutkimuksen

painopiste

oli

enemmän

menetelmäkehityksessä kuin mittalaitteen validoinnissa. Mittalaitteessa havaittiin kuitenkin
ominaisuuksia, joiden takia menetelmää jouduttiin muokkaamaan useammassa eri vaiheessa.
Hyvin pian tutkimuksen alettua todettiin, että mittalaite sellaisenaan ei sovellu veden alla
tehtäviin reaaliaikaisiin mittauksiin (kuva 11). Syy soveltumattomuuteen löytyi langattoman
tiedonsiirron teknologiasta, jonka tiedetään käyttäytyvän vedessä niin, että signaalin
lähetysvoimakkuudesta riippuen datapaketti voi kulkea maksimissaan 20 cm syvyydessä veden
alla. Hagem ym. (2015) esittivät tähän ongelmaan ratkaisua, jossa datapaketti tallennetaan
tilapäisesti laitteeseen ja sitä yritetään lähettää niin kauan, kunnes vastaanottava laite on
kuitannut paketin vastaanotetuksi. Heidän tutkimuksensa mukaan suorituksen aikainen yhteys
tarvitsee olla toiminnassa korkeintaan 28 %:a koko uintisuorituksesta, jotta oleellinen tieto
saadaan siirrettyä noin kymmenen metrin päähän mittalaitteesta. Tältä osin toiseen
tutkimuskysymyksen hypoteesiin ei saatu tässä tutkimuksessa vastausta, sillä langattoman
yhteyden kehittämiseen ja ohjelmointiin ei tutkimuksessa ollut mahdollisuutta.

Toinen mittalaitteen yllättävä ominaisuus havaittiin hieman myöhemmin, kun tarkasteltiin
varsinaisten mittausten aikaleimojen ja suoritusten kokonaiskestojen systemaattisuutta.
Laitteeseen asetettu näytteenottotaajuus 26 Hz valittiin sen mukaan, että tutkittavien ilmiöiden
tiedetään tapahtuvan reilusti mittaustaajuuden alapuolella. Mittausten tarkastuksissa kuitenkin
havaittiin, että keskimääräinen näytteenottotaajuus aikaleimojen puolesta oli vähemmän kuin
asetettu arvo ja että niissä oli myös suuria vaihteluja. Numeerinen parametrien laskenta ja
erityisesti yleiset aikatasossa tehtävät digitaaliset suodattimet tarvitsevat vakioaikavälin
signaalin

toimiakseen

oikein.

Tästä

syystä

signaali

jouduttiin

näiltä

osin

uudelleennäytteistämään, jotta ko. suodattimia voitiin käyttää. Havainto herättää myös
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kysymyksen siitä, onko yhden datapaketin sisältämässä kahdessa näytteessä myös vastaavaa
vaihtelua, joka voisi osaltaan vaikuttaa signaalin laadukkuuteen. Tämä ilmiö ei vaikuttaisi
liittyvän pelkästään mittalaitteen sisäiseen tallennukseen, sillä sama ominaisuus todettiin
olevan myös langattomassa reaaliaikaisessa yhteydessä (kuva 11 ja kuva 12).

Mittalaitteen tekniikan syvällisempi tunteminen on edellytyksenä laadukkaasti toimivan
valmennustyökalun kehittämiselle. Tutkimuksen aikana ei ollut käytettävissä selkeää
ohjekirjaa, jossa olisi kerrottu mittalaitteen ohjelmoinnissa tarvittavia komentoja. Esimerkiksi
mittausherkkyyden säädölle ei löydetty komentoa, jolloin mittausalue ja herkkyys olivat
tutkimusmittausten ajan tehdasasetusten mukaiset (taulukko 2). Myös virrankulutukseen ja
laitteen käynnistämiseen sekä sulkemiseen liittyvät komennot tulivat esimerkkiohjelmien
kautta

eikä

näihin

päästy

itse

vaikuttamaan.

Mittalaitteen

käyttämä

langaton

tiedonsiirtoteknologia mahdollistaa periaatteessa useamman mittalaitteen yhtäaikaisen
käyttämisen, mutta tässä tutkimuksessa ei ominaisuutta lähdetty kokeilemaan. Kaiken
kaikkiaan laitteen ylläpito ja käyttäjätuki olivat tutkimuksen aikana melko passiivisia ja
laiteohjelmiston

kehittäminen

tapahtui

pääosin

aktiivisten

kehittäjien

avustamana.

Tutkimuksen aikana kokeiltiin viittä eri laiteohjainversioita sekä muutamaa erilaista
ohjainlaiteohjelmistoversiota.

Laiteohjainversioiden

pääasiallinen

tehtävä

oli

korjata

kehittäjien havaitsemia virheitä ja parantaa laitteen toimintaa tuomalla mittalaitteeseen uusia
toimintoja sekä optimoimalla sen virrankulutusta.

8.4

Mittausjärjestelyihin liittyvät epävarmuudet

Tekoälyn ohjatun oppimisen ennustemallien kehittämisessä on ensisijaisen tärkeää, että
käytössä olisi mahdollisimman laadukasta validointiaineistoa, sillä kehitetty malli voi olla
korkeintaan yhtä hyvä kuin siihen käytetty opetus- ja validointimateriaali on. Tämä tarkoittaa
esimerkiksi sitä, että mallin syöteaineiston tasalaatuisuus on oltava selvillä ja mahdollisten
häiriöiden ja virhelähteiden on oltava minimoitavissa tai poistettavissa kokonaan. Tutkimuksen
alkuperäisenä lähtökohtana oli koko altaanvälin (25 metriä) liikeanalyysin tekeminen kahdella
kameralla kalibroidulla mittausalueella. Käytössä oleva uima-allas ja sen ympäristö soveltuivat
kuitenkin melko heikosti tähän tarkoitukseen ja altaan reunalta vain hieman vedenpinnan
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yläpuolelta tehty kuvaus aiheutti sen, ettei paikoin veden alle paikoin ollut juurikaan
näköyhteyttä vedenpinnan heijastuksista ja aaltoilusta johtuen. Varsinaisissa mittauksissa
päädyttiin kuvaamaan reilusti yläviistosta kohdetta seuraavalla videokuvalla. Näin tehtynä ei
voida saada selville luotettavaa hetkellistä uintinopeutta, vaan on keskityttävä tietyillä
ajanhetkillä tapahtuvien liikkeiden rekisteröimiseen digitoinnin yhteydessä ja uintinopeutta
voidaan yrittää laskea altaanvälin keskiarvona kierrosajoista.

Kierrosaikojen määrittämiseen liittyi epävarmuustekijöitä, jotka myös aiheutuivat käytössä
olleista mittausjärjestelyistä. Katsomosta kuvattuna voitiin nähdä melko hyvin myös veden alle,
mutta joissain tapauksissa näköyhteydessä oli sellaisia häiriötekijöitä kuten aallot, pärskeet ja
rataliput, mikä saattoi aiheuttaa pientä hajontaa kierrosajoissa. Tutkimuskirjallisuudesta ei
myöskään löydetty selvää määritelmää, mikä on oikea tapa määrittää kierrosaika eri
uintitavoille. Tässä tutkimuksessa päätettiin, että kierrosaika määräytyi päätyponnistuksen
keskivaiheilta hieman ennen päädystä irtoamista. Oleellista on kuitenkin se, että samaa
periaatetta hyödynnettiin sekä mittaus- että validointiaineistossa. Menetelmän kehittämisen ja
laadukkaan validoinnin kannalta olisi ollut hyödyllistä käyttää virallista ajanottojärjestelmää ja
synkronoitua

vedenalaista

kuvaa

koko

mittausten

osalta.

Taulukossa

3

esitetyn

loppuaikavertailun mukaan käsiajanotolla suorituksen loppuaika oli keskimäärin 0,5 (± 0,4) s
pienempi kuin videoajanotolla, joka viittaisi systemaattiseen virheeseen käsiajanotossa.

Ennen varsinaista uintisuoritusta mittalaite käynnistettiin älylaitteen kautta annetulla
komennolla. Mittauksen lähdettyä käyntiin mittalaitetta kopautettiin kolmesti etusormella
olettaen, että tämä näkyisi sekä mitatussa signaalissa että videokuvassa. Kuvassa 13 on esitetty
lähtöhypyn määrittelyssä havaittu yhden mittauksen tunnistamisvirhe 0,6 s, jota korjattiin
visuaalisen tarkastelun jälkeen manuaalisesti kohdistamalla ja säätämällä tunnisteita.
Tutkimuksen mittausjärjestelyn perusteella ei voitu absoluuttisesti sanoa, milloin todellinen
lähtöhyppy tapahtui ja millainen signaalin muoto vastaa ponnistuksen aloitusta. Tarkoitukseen
olisi voinut sopia paremmin, että koehenkilö olisi suorittanut selkeän lähtöasennon ja liikuttanut
päätään suhteellisen nopeasti pään lateraalisen ja ventraalisen akselin ympäri. Lähtöhypyn
osalta koehenkilöitä ohjeistettiin hyppäämään altaaseen vapaasti valitsemallaan tyylillä.
Ohjeistus aiheutti kuitenkin sen, että osa uimareista hyppäsi lähes kisahypyn omaisesti, mutta
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toiset lähes vain pudottautuivat altaaseen. Osittain syynä poikkeavaan hyppytapaan saattoi olla
myös ”vanhanaikainen” lähtöteline.

Mittalaitteen sijoittelussa pyrittiin ottamaan huomioon sen minimaalinen häiritsevyys
varsinaiseen uintisuoritukseen. Samalla myös mietittiin, kuinka mittalaite saadaan pysymään
mahdollisimman hyvin paikoillaan koko mittauksen ajan. Pilottimittauksissa kokeiltiin
miesuimareilla mittalaitteen sijoittelua takaraivokyhmyn päälle uimalasien kuminauhan alle.
Yhdellä koehenkilöistä oli kaksi uimalakkia, jolloin anturi oli uimalakkien välissä ja uimalasien
kuminauhan alla. Varsinaisissa mittauksissa tuli kuitenkin vastaan tilanteita, joissa
naisuimareilla oli hiusnuttura ja takaraivokyhmyä ei voitu helposti tunnistaa. Osa naisista oli
myös laittanut uimalakin valmiiksi tiukalle, jolloin sen irrottaminen mittalaitteen asennusta
varten aiheutti sen, että lakki ei enää pysynyt suorituksen aikana kunnolla päässä. Yhdessä
miesuimarin suorituksessa mittalaite pääsi irtoamaan lähes heti suorituksen alussa, jolloin
suoritus jouduttiin kertaalleen uusimaan. Mittalaite saattoi myös pyörähtää hieman
lähtötilanteesta, jolloin mittausarvot ovat voineet muuttua sen takia. Tätä oli kuitenkin vaikea
osoittaa jälkeenpäin tapahtuneeksi. On kehitetty algoritmeja, joidenka avulla mittarin asennolla
ja paikoillaan pysymisellä ei pitäisi olla merkitystä, vaan liikettä lasketaan aina globaaliin
koordinaatistoon nähden ja näin korjataan mahdolliset signaalien siirtymät ja ajelehtimiset
(offset, drift) (Fasel 2017). Yksilöllisistä eroista merkittävänä muuttujana voidaan pitää myös
hengitysrytmiä. Tässä tutkimuksessa ei huomioitu tai erikseen ohjeistettu tutkittavien
hengitysrytmiä, joka on voinut osaltaan vaikuttaa algoritmien kehittämiseen. Lecoutere & Puers
(2014) ohjeistivat omassa tutkimuksessaan uimareita hengittämään tietyllä rytmillä koko 200
metrin uintisuorituksen ajan, jolloin hengitysrytmin ja -puolen vaikutukset signaaleiden
muotoihin voitiin vakioida.

8.5

Menetelmän analysointi ja hyödyntämismahdollisuudet

Tekoälyn hyötyjä uintivalmennuksen apuna voisivat olla uintitekniikan tunnistamisen lisäksi
käännösten, liu’un ja pysähtymisen tunnistaminen. Ennustemalliin voidaan yrittää rakentaa
esimerkiksi hyötysuhteen ja väsymisen tunnistusalgoritmeja, joiden avulla valmentaja voi
muuttaa harjoitusohjelmaa tavoitteiden mukaan. Haasteeksi muodostuu yksilöllisten erojen
huomioiminen

ennustemalleissa.

Tutkimuksessa
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voitiin

havaita,

että

tarkoituksella

valikoidussa mahdollisimman homogeenisessa ryhmässä oli suuriakin yksilöllisiä eroja sekä
itse mittausdatassa että subjektiivisesti videokuvasta arvioidussa suoritustekniikassa.
Yksilöllisten erojen absoluuttisiin määreisiin ja syihin olisi mahdollista päästä tarkemmin
käsiksi toistamalla mittaukset samoilla koehenkilöillä ja vertailemalla mittalaitteen ja
mittaustulosten toistettavuutta. Todennäköisesti eri tasoryhmien välille on suositeltavaa tehdä
omia ennustemalleja tai säätää parametrejä, jotta voidaan saavuttaa kuhunkin ryhmään riittävä
tunnistustarkkuus ja toistettavuus.

Ennustemallissa käytettävien syötteiden piirteytykseen on myös suositeltavaa panostaa tässä
tutkimuksessa tehtyä enemmän. Tukeyn (1977) mukaan ilmiöiden välisiä riippuvuuksia
voidaan selvittää eksploratiivisellä eli usein visuaalisella data-analyysillä. Näin on mahdollista
kokeilla ja löytää esimerkiksi syötteenä käytettävien muuttujien lineaarisia regressioita.
Visuaalinen tarkastelu toimii hyvin kaksi- ja kolmiulotteisille löydöksille, mutta ilmiöiden
ollessa moniulotteisia on kuitenkin selvää, että kaikkien yhteyksien tutkiminen visuaalisesti on
lähes mahdotonta. Tästä syystä tutkimuksessa hyödynnettiin tietokoneohjelmistoa, joka
kykenee laskemaan tuhansien syötteiden välisiä yhteyksiä ja riippuvaisuuksia suhteellisen
lyhyessä ajassa. Vaarana tässä menetelmässä on kuitenkin ennustemallin ylisovittuminen ja sitä
kautta huono yleistymiskyky. Luotettavan tekoälyä hyödyntävän ennustemallin luominen
edellyttää siis ensisijaisesti laadukasta ja toistettavaa syöteaineistoa ja vasta tämän jälkeen tulisi
panostaa varsinaisten algoritmien kehittämiseen ja niiden optimointiin.

Uintisuorituksen aikaisia muuttujia seuraamalla urheilija ja valmentaja voivat seurata kunkin
harjoituksen etenemistä ja suunnitellun intensiteetin toteutumista. Yksinkertaisimmillaan tämä
tarkoittaa kierrosaikojen toteutumista suunnitelman mukaan ja uintinopeuden muutoksen
seuraamisen kautta mahdollisen väsymisen tunnistamista ja siihen harjoitustavoitteen mukaista
reagoimista. Tallentamalla mitattuja ja ohjelmallisesti luokiteltuja uintisuorituksia voidaan
ylläpitää digitaalista harjoituspäiväkirjaa, jonka avulla valmentaja voi yhdessä urheilijan kanssa
suunnitella lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita. Valmennustyökalussa uintitekniikoiden
tunnistamisella eri vaiheineen on harjoittelun ohjelmoinnin ja seurannan kannalta hyötyä, ja
vielä enemmän, jos vielä tiedetään, että tiettyyn tekniikkaan tulisi panostaa toisia enemmän.
Yhdistelemällä tunnisteita toisiinsa on mahdollista kerätä pitkältä aikaväliltä trendiä uinnin eri
parametrien kautta – kuten esimerkiksi vapaauinnin kierrosajat, rintauinnin vetotiheys tai
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vetojen määrän suhde kierrosaikaan ja näin yrittää selvittää eri muutosten välisiä yhteyksiä. Jos
ennustemallia laajennetaan tunnistamaan luotettavasti myös käännöksen eri vaiheita ja
vedenalaista

liukua,

voidaan

työkalua

hyödyntää

eri

suoritustapojen

keskinäiseen

vertailemiseen sekä arvioida niiden vaikutuksia suorituskykyyn ja tuloksiin. Näiden vaiheiden
on

osoitettu

olevan

merkittävässä

roolissa

uintityylin

mukaan

kilpailusuorituksen

lopputulokseen (Mason & Cossor 2001; Veiga & Roig 2017). Muita hyödyllisiä mitattavia
muuttujia voisivat olla lähtöhypyn tehokkuus, käännökseen kulunut aika, päätyponnistuksen
suunta ja tehokkuus sekä vedenalaisen liu’un aika ja pituus. Lisäksi useampaa anturia
hyödyntäen voitaisiin seurata uimarin kinemaattisia ominaisuuksia kuten raajojen ja torson
asentoa ja liikettä.

On hyvin todennäköistä, että vastaavien mittalaitteiden käyttö uintikilpailuissa tulee
yleistymään, jolloin suorituskykyä kilpailuissa tullaan analysoimaan jatkossa aikaisempaa
helpommin ja nopeammin. Tästä suuntauksesta on olemassa viitteitä Pohjois-Amerikasta, jossa
on järjestetty yksittäisiä laitevalmistajan sponsoroimia kilpailuja, joissa on käytetty uimareiden
päähän sijoitettuja mittalaiteita (Svetlik 2018). Myös yleisön kannalta mittalaitteiden
mukaantulo lisää kiinnostusta ja tuo uusia ulottuvuuksia suoritusten keskinäiseen vertailuun.
Kilpailujen tuomaroinnin apuna käytettävän uuden mittausmenetelmän tulisi olla erittäin
luotettava ja helppokäyttöinen, jotta se voisi korvata nykyisiä mittalaitteita tai automatisoida
oikean teknisen suorittamisen valvontaa.

Teknisen suorituksen oppimisessa ja tehostamisessa välittömän ja reaaliaikaisen palauteen on
todettu toimivan hyvin myös uinnissa (Giannousi 2017; Jefferies ym. 2012). Tässä
tutkimuksessa

kehiteltyä

menetelmää

on

tulosten

valossa

mahdollista

hyödyntää

tulevaisuudessa valmennuksen apuna palautteenannossa lähes reaaliaikaisesti vertailemalla
esimerkiksi suoritustekniikan muutosten vaikutuksia kierrosaikoihin, vetoparametreihin ja
mitattujen signaaleiden muotoihin. Tutkimuksessa käytetyn laitteiston hyödyntäminen
valmennustyökaluna ja tulosten reaaliaikainen analysointi kuitenkin edellyttää lisäselvitystä ja
siinä käytettävän mittalaitteen ohjelmointimahdollisuutta signaalien esikäsittelyn, tilapäisen
tallentamisen ja reaaliaikaisen kommunikaation toteuttamiseksi.

Laitteen tehokkaasta

hyödyntämisestä on jo olemassa lupaavia viitteitä, sillä tutkimuksessa hyödynnettyä
Movesense-mittalaitetta on käytetty tai testattu vastaaviin tarkoituksiin esimerkiksi uinnissa
61

tekniikan analysoinnissa (Frogology), keihäänheitossa (Kuortane Human Performance Hub),
juoksussa (Runteq, Tampere, Suomi) ja laskettelussa (HAWX ULTRA CONNECTED,
Atomic,

Amer

Sports,

Suomi).

Kilpauimareiden

päivittäiskäyttöön

kohdennettuja

valmennustyökaluja on myös julkistettu ja on käytettävissä mm. Smartpaddle (Trainesense,
Tampere, Suomi), TritonWear (TritonWear, Kanada) ja Swimtag (222 Sports Limited, IsoBritannia), mutta näiden mittalaitteiden luotettavuudesta ja käytettävyydestä ei ole toistaiseksi
julkaistu luotettavia tutkimuksia.

8.6

Menetelmän jatkojalostaminen

Menetelmän ja mittausjärjestelyn luotettavuuden kehittämisen kannalta on ensisijaisen tärkeää,
että käytössä oleva validointiaineisto on parasta mahdollista. Yksinkertaistettuna laadukkaan
aineiston kerääminen vaatii sitä, että mittaukset toteutettaan sellaisissa olosuhteissa, joissa
validointiaineiston kerääminen on todettu onnistuvan hyvin ja ilman ulkoisia häiriötekijöitä.
Tarkkojen analyysien edellytyksenä ovat kiinteät ja kalibroidut mittausjärjestelyt ajanoton ja
siihen synkronoitavissa olevan vedenalaisen videokuvauksen osalta. Koehenkilöiden
lukumäärän sijasta on suositeltavaa lisätä mittauskertojen lukumäärää menetelmän
toistettavuuden selvittämiseksi ja mahdollisten uusien mittausvirhelähteiden tunnistamiseksi.
Videokuvaan perustuvien liikeanalyysien osalta olisi hyvä, jos niiden vaatima digitointi
suoritettaisiin yhdellä kertaa koko aineiston osalta ja mahdollisesti saman henkilön
toteuttamana.

Mittausjärjestelyn osalta tässä tutkimuksessa käytetyn mittalaitteen ominaisuudet pyrittiin
huomioimaan ja hyödyntämään maksimaalisesti niiltä osin kuin oli resurssien puolesta
mahdollista. Esimerkiksi mittalaitteen sisäisen muistin kapasiteetti tiedettiin olevan pienehkö,
jolloin pyrittiin välttämään tarpeettoman suurta näytteenottotaajuutta sekä jättämällä
magnetometrianturin signaalit pois tallennuksesta. Näillä järjestelyillä kyettiin mittamaan ja
tallentamaan yhteensä noin kolmen minuutin suoritus, joka oli riittävä aika lähes jokaiselle
tutkimukseen osallistuneelle uimarille 200 metrin sekauinnin suoritukseen noin 80 %:n
suoritusteholla. Sisäistä muistia voidaan mahdollisesti hyödyntää mahdollisesti tehokkaammin
ohjelmoimalla se eräänlaiseksi puskuriksi reaaliaikaisen mittauspakettien lähetysten perille
saattamisen varmistuksen ajaksi.
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Hagem ym. (2015) esittivät uintisuorituksen reaaliaikaiseen mittaamiseen langattoman
tiedonsiirtoratkaisun, jossa mittalaitteen muistia hyödynnettiin puskurina siihen asti, kunnes
päätelaite on kuitannut datapaketin vastaanotetuksi. Tämä olisi mahdollista myös Movesensemittalaitteella sillä edellytyksellä, että laitteen sisäisiä toimintoja päästään ohjelmoimaan.
Reaaliaikaiseen mittaamiseen uinnissa on myös esitetty muita ratkaisuja, kuten 433 MHz
radiotaajuuden hyödyntäminen tiedonsiirrossa (Li ym. 2016; Lecoutere & Puers 2014), jonka
on väitetty riittävän aina 50 cm syvyyteen veden alla. TritonWear-uintimittarin (TritonWear,
Kanada) valmistajan nettisivuilla kerrotaan, että heidän mittalaitteensa kommunikoivat
radiotaajuuksilla suoraan altaan reunalla olevan päätelaitteen kanssa, joka edelleen lähettää
Bluetoothin (BLE) välityksellä tietoa valmentajan päätelaitteeseen. Dekran (Stuttgart, Saksa)
tekemän turvallisuusraportin (2015) mukaan lähetinlaitteiden toiminta-alue on 902–928 MHz
välillä, mikä viittaa siihen, että lähetinlaitteissa on jonkinlainen puskurimuisti veden alla
tapahtuvan liikkeen mittaamisen tallentamiseksi. Mitä alhaisempia radiotaajuuksia käytetään
tiedonsiirrossa, sitä vähemmän myös dataa voidaan siirtää aikayksikköä kohden.

On myös syytä kyseenalaistaa täysin reaaliaikaisen mittausdatan tarve uintivalmennuksessa,
sillä jos laitteen tallennuskapasiteetti on riittävä, voi datapaketin siirtää esimerkiksi intervallien
välissä 10–15 min välein. Lisäksi itse mittauslaitteessa voisi olla haptinen (tunto), auditiivinen
(ääni) tai visuaalinen (näkö) palautteenantojärjestely, jolla ohjataan urheilijaa kiinnittämään
huomiota mittalaitteen tuottaman tiedon perusteella tehtyihin havaintoihin, esim. seuraamalla
tiettyjä raja-arvoja suorituksen aikana. Li ym. (2016) kehittivät menetelmän, joka seuraa
ylävartalon asentoa vapaauinnin aikana ja kykenee antamaan tärinällä palautetta (biofeedback),
jos sille asetettu raja-arvo ylittyy uinnin aikana. Palautteenantojärjestely voi myös itse tuottaa
urheilijalle reaaliaikaista tietoa, kuten esimerkiksi tietoa kierrosajoista ja harjoituksen
edistymisestä. Näistä esimerkkeinä kaupalliset ratkaisut kuten Platysens Marlin (Platysen,
Kiina), OVAO (OVAO, Liettua) ja SwimAR (Imagination Factory, Iso-Britannia).

Menetelmässä käytetyn tekoälyn osalta ohjatun oppimismallin on suositeltavaa olla
mahdollisimman helppokäyttöinen ja samalla myös riittävän tehokas. Menetelmän valinnassa
tulee kiinnittää huomiota ylisovittumisen riskiin siten, että riippumatonta testiaineistoa tulee
varioida ja testata mallin toimivuutta menetelmän eri kehitysvaiheissa. Tässä tutkimuksessa
käytetty tekoälyn taso perustuu yksinkertaiseen ohjattuun syöte-vaste -koneoppimisen
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kategoriaan. Jos menetelmää haluttaan kehittää edelleen tekoälyn kehittyneimpiin muotoihin,
laskentatehon niin salliessa, voi syväoppimisen kaltaiset neuroverkot tarjota lisää
mahdollisuuksia entistä tehokkaampien ja luotettavimpien mallien löytämiseksi. Tosin Ohgin
ym. (2014) tekemästä tutkimuksesta ei tosin havaittu merkittävää eroa neuroverkkojen (MNN)
ja päätöspuu-luokittelumenetelmien (C4.5) uintitekniikoiden tunnistamistarkkuuksien (MNN =
91,1 % ja C4.5 = 91,1 %) välillä. Yksinkertaisimmillaan tekoälymalli voi myös perustua
lineaarisiin regressiokäyriin, jolloin systeemin laskentatehon tarve voi olla pieni. Hyvin
sovittuvat

käyrät

sopivien piirteiden kanssa voivat

parhaimmillaan myös

tarjota

tunnistamistarkkuuden, kuten Siirtola ym. (2011) ovat tutkimuksessaan osoittaneet. Erilaisia
piirteitä voidaan signaaleista laskea loputon määrä hyvän korrelaation löytämiseksi, mutta
yleisimmät vastaavissa tutkimuksissa käytetyt piirteet ovat olleet keskiarvoistettuja (MA ja
WMA), keskihajontaa ja vinoutta (SD, RMS ja skewness), paikallisia minimejä ja maksimeja
sekä persentiilejä (Siirtola ym. 2011; Jensen ym. 2013). Osa näissä käytetyistä piirteistä toimii
jo itsessään alipäästösuodattimina, joten erilliselle raakasignaalin digitaaliselle suodattimelle ei
välttämättä ole tarvetta. Kertomalla signaaleja keskenään ja erilaisilla painotuksilla voidaan
myös löytää hyvin korreloivia piirteitä (Davey ym. 2008). Ylipäästösuodatusta tulisi käyttää
esimerkiksi silloin, kun halutaan poistaa maan vetovoiman vaikutus kiihtyvyyssignaaleista ja
absoluuttiasemalla ei ole merkitystä.

Kaikki uintisuoritukset noudattavat tietynlaista syklisyyttä ja sitä kautta suorituksen aikaisia
liikkeitä voidaan tunnistaa mittauksen tuottamista käyristä. Riippuen mittalaitteen sijoittelusta
mitattavassa kohteessa, sykliset muodot voivat tarkoittaa yläraajojen tekemiä vetoliikkeitä,
hengitysrytmiä, potkuja tai kierrosten välissä tehtäviä käännöksiä. Kun tunnetaan kunkin
syklisen liikkeen normaali taajuusalue eli esiintymisväli, voidaan niiden tunnistamista tarkentaa
rajaamalla aikaikkuna halutunlaiseksi. Samoin signaalin voimakkuuden raja-arvoa säätämällä
voidaan parantaa oikeiden tunnisteiden löytymistä. Yksilöllisten erojen takia yksi
vaihtoehtoinen tapa parametrien hienosäädön sijasta on signaalien normalisointi halutulla
aikaikkunalla ja suhteellisten arvojen hyödyntäminen liiketunnistamisessa. Esimerkkinä tästä
voisi olla rintauinnin vedot, jossa valitaan 1 s aikaikkuna, jonka aikana vedon oletetaan
tapahtuvan. Pään liikettä mitattaessa oletetaan, että sagittaalitason suuntainen liike (altaan
poikittaisen suunnan ympäri) tapahtuvan kulmanopeuden muutokset ovat selkeimmin
eroteltavissa, joten normalisoidaan tämä signaali esimerkiksi välille [-1,1] (Pan ym. 2016). Kun
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valitun aikaikkunan (1 s) aikana normalisoitu kulmanopeuden arvo ylittää kertaalleen esim. 0,8
rajan, voidaan laskea ja tallentaa yhden vedon tapahtuneen ja laskuri voi jatkaa seuraavan vedon
tunnistamiseen, jonka voidaan olettaa tapahtuvan aikaisintaan 0,5 s kuluttua edellisestä.

Piikkien ollessa muodoiltaan selkeitä voidaan myös hyödyntää juoksevaa taajuusjakaumaanalyysiä, jonka avulla vetojen tiheys voidaan päätellä voimakkaimpien (amplitudi) taajuuksien
esiintymisväleinä (Ohgi ym. 2014). Yksittäisten vetojen tunnistamisen sijaan oleellisempaa on
akuuttien muutosten havainnointi suhteessa uintinopeuteen (kierrosaika) ja pitkäaikaiset
muutokset harjoittelun ja oletetun kehityksen seurauksena. Signaalien muodoista on myös
mahdollista tehdä havaintoja uintitekniikkaan liittyen, joten olisikin hyvä, jos menetelmän
avulla voitaisiin kerätä erilaisten suoritusten profiileja myöhempää analyysiä ja vertailuja
varten. Vapaa- ja selkäuinnissa on mahdollista analysoida vasemman ja oikean käden vetojen
eroavaisuuksia signaalien avulla. Useamman anturin samanaikaista mittausta hyödyntämällä
voidaan myös tutkia ja kehittää uimarin asentoa ja kiertymää vetojen aikana (Li ym. 2016).
Mitattujen signaalien avulla valmentaja on mahdollista visualisoida urheilijan tekemien
muutosten vaikutuksia ja yhdistämällä mittausdata synkronoituun videokuvaan tukea ja
tehostaa oppimista (Jefferies ym. 2012).

Mittausjärjestelyssä ja menetelmän kehityksessä tulee huomioida erilaisten ikäryhmien,
sukupuolen ja suoritustasojen vaikutus signaaleihin ja niistä tehtäviin päätelmiin. Jo pelkästään
mitattavan kohteen fyysinen koko vaikuttaa ratkaisevasti signaalien voimakkuuteen ja
muotoon. Päähän kiinnitettävän mittalaitteen signaaleihin vaikuttavat esimerkiksi uimarin
kallon koko ja mahdolliset hiusnutturat uimalakin alla. Riittävän luotettavuuden saavuttamisen
kannalta voi siis olla tarpeellista kehittää liiketunnistusta varten omat algoritmit tai parametrit
useille eri kohderyhmille. Lisäksi on syytä tutkia signaalien muotoja eri uintinopeuksilla ja
intensiteeteillä mahdollisten korrelaatioiden ja regressiomallien löytämiseksi.

Mittaamalla suorituksen aikaista hapenkulutusta ja veren laktaattipitoisuutta voidaan todentaa
toteutunutta intensiteettiä ja vertailla näitä mittalaitteen tuottamiin signaaleihin (Keskinen ym.
2003; Siirtola ym. 2011). Näin tehtynä on kuitenkin huomioitava mittausjärjestelyn
mahdollinen vaikutus tekniseen suoritukseen erityisesti käännöksissä ja liu’uissa. Käännösten
ja liu’un tehokkuuden arvioinnissa mittausjärjestelyssä tulee huomioida validointiaineiston
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keräämisen haasteet. Pääosin vedenalla tapahtuva liike tulee tallentaa siihen soveltuvalla
laitteistolla ja mittausten synkronointi tulee varmistaa joko optisesti tai yhdistämällä mittaukset
yhteen tiedonkeruulaitteeseen (data logger).

Osassa

uintitekniikoista

käännökset

tapahtuvat

selkeästi

kolmiulotteisesti,

joten

videokuvausjärjestelyissä tämä asia tulee huomioida liikeanalyysiä tehdessä. Ponnistuksen
tehokkuutta ja suuntaa arvioitaessa altaan seinässä tulisi olla voimaa tai painetta mittaava
laitteisto validointiaineistoa varten (Le Sage ym. 2012). Samaa laitteistoa voidaan mahdollisesti
hyödyntää todellisten kierrosaikojen rekisteröinnissä vakioidulla menetelmällä. Tarkkojen
kierrosaikojen perusteella voidaan laskea keskimääräistä uintinopeutta, mutta hetkellisen ja
absoluuttisen uintinopeuden määrittely vaatii erillisen mittausjärjestelyn. Videokuvauksessa
tämä tarkoittaa käytännössä kalibroitua mittausaluetta vedenpinnan ylä- ja alapuolella.

Vaijerianturilla voidaan mitata uituna yksi altaanväli eikä näin voida huomioida käännöksiä.
Inertiamittalaitteen osalta tarkan hetkellisen uintinopeuden määrittäminen voi vaatia
ulkopuolisen anturin (GNSS, RF, yms.) tuottaman lisätiedon mittaukseen liittyvien
epävarmuustekijöiden kompensoimiseksi (Gade 2009). Satelliittipaikannusta voidaa hyödyntää
ulkoaltaissa ja avovesiuinnissa. Dadahsi ym. (2012) esittelivät inertiamittaukseen perustuvan
liikeanalyysimenetelmän, jolla keskimääräinen syklin aikaisen uintinopeuden virhe verrattuna
vaijerianturimittaukseen oli (0,6 ± 5,4) cm/s ja hetkellisen nopeuden RMS-arvojen ero 11,3
cm/s. Huomioitavaa tutkimuksen tuloksissa ja sen sovellettavuudessa on kuitenkin mittauksen
toteuttaminen pelkästään vapaauintitekniikalla ja yhden altaanvälin matkalla.

Uintimittarille kilpauinnin päivittäisvalmennuksen apuvälineenä on jo olemassa oma tarpeensa
erityisesti nuorilla uimareilla osittain rajallisten valmennusresurssien takia. Huippu-urheilussa
tarve näyttäytyy vieläkin selkeämpänä, jos mittalaitteen avulla saadusta tiedosta saavutetaan
selkeää kilpailuetua. Mittalaitteiden yleistymisen ansiosta ja aina vain pienempien ja
tehokkaampien mikrokontrollereiden ja muiden kehittyneempien mittauskomponenttien myötä
jonkin asteinen mittaaminen tulee todennäköisesti olemaan lähitulevaisuudessa arkipäivää
myös uinnissa. Uinnin olosuhteiden vaatimuksesta mittalaitteen tulee pystyä toimimaan veden
alapuolella, käynnistymään/aktivoitumaan itsestään ja uintiin soveltuvan langattoman
tiedonsiirtoteknologian puuttuessa tallentamaan ainakin 15 min ajan mittalaitteeseen
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puskuroitua mittausdataa. Tallennuskapasiteettina tämä vastaa tässä tutkimuksessa käytetyillä
asetuksilla noin 15 Mbit:n muistia. Reaaliaikainen mittaustiedon saatavuus mahdollistaa
valmentajien nopeamman reagoinnin uimarin suorituksessa havaittuihin muutoksiin kuten
väsyminen tai sen puuttuminen. Reaaliaikainen informaatio tarjoaa myös lisämausteen
(sääntöjen niin salliessa) kilpailusuoritusten seuraamiseen ja analysoimiseen jo kilpailujen
aikana.
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9

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksessa selvitettiin, voidaanko Movesense-inertiamittalaitteen avulla tunnistaa
uintitekniikat, -vedot ja kierrosajat kilpauimareilta valmennukseen riittävällä tarkkuudella,
luotettavuudella ja toistettavuudella ja voidaanko mitattuja tietoja ja niistä analysoituja
muuttujia käyttää reaaliajassa valmennuksen apuna harjoituksen aikana. Tutkimuksessa
kehitettiin ja arvioitiin mittalaitetta ja siihen sovellettua menetelmää, jolla pystytään tarjoamaan
kilpauintivalmennukseen lisää apuvälineitä liiketunnistamisen ja tekoälyn avulla. Menetelmän
kehittämisessä huomioitiin uintisuorituksen kannalta oleellisia muuttujia ja verrattiin
mittalaitteen tuottamia tietoja videokuvasta tehtyyn liikeanalyysiin ja käsiajanottoon.
Tutkimuksessa selvitettiin mittalaitteen rajoitteet mm. muistikapasiteetin ja sen hetkisten
ohjelmointi- ja käyttöohjeiden osalta.

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen hypoteesi vahvistettiin oikeaksi, sillä neljän uintitekniikkaa
(perhos-, selkä-, rinta- ja vapaauinti) oli mahdollista tunnistaa mittalaitteen avulla hyvällä
tarkkuudella ja kohtuullisella toistettavuudella eri tasoisilla kilpauimareilla. Signaalien
muodoista voitiin myös päätellä uinnin syklisiä liikkeitä kuten käännöksiä ja vetosyklejä
riittävällä tarkkuudella. Yksilöllisiä eroja havaittiin kulmanopeussignaalien muodoista ja
löydettiin korrelaatioita signaalien amplitudien ja uintinopeuden välillä rintauinnissa mies- ja
naiskilpauimareilla. Tämä osoittaa, että mittalaite ja siinä käytetyt algoritmit tarjoavat
informaatiota, jota voidaan hyödyntää kilpauintivalmennuksen apuvälineenä.

Toiseen tutkimuskysymyksen hypoteesi jouduttiin hylkäämään, koska reaaliaikaiseen
tiedontuottamiseen uinnissa tarvittavaa langatonta tiedonsiirtoteknologiaa ei ollut saatavilla
eikä sitä tutkimuksessa kehitetty.

Tutkimuksen lopputulema on yksityiskohtainen kuvaus mittausmenetelmän kehittämisestä ja
sen avulla saaduista tuloksista. Kuvaus on laadittu niin, että se on mahdollista toteuttaa
vastaavanlaisia mittalaitteita hyödyntäen niiden muistikapasiteetit ja tiedonsiirto-ominaisuudet
huomioon ottaen. Lopuksi esitetään suositukset jatkotutkimuksiin ja mittaustarkkuuden
parantamiseen.
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LIITE 1. MATLAB -KOODIT (lähtöhyppy, kierrosaika ja vetosyklit):
%kierrosaika
[~,LAPTIME] = findpeaks(GYRO_Y_RMS,'MinPeakDistance',600,'MinPeakHeight',65);
laptimes = diff(LAPTIME);
hold on
plot(GYRO_Y_RMS)
plot(LAPTIME,GYRO_Y_RMS(LAPTIME),'o')
%algoritmi 1
[~,START] = findpeaks(abs(ACC_X_BP),'MinPeakDistance',500,'MinPeakHeight',25);
plot(START,ACC_X_BP(START),'rv')
hold on
plot(ACC_X_BP)
starts = diff(START);
%vetojen tunnistus
GYRO_Y_52_inverted = -GYRO_Y_52;
[~,VETO1] = findpeaks(GYRO_Y_52_inverted,'MinPeakDistance',52,'MinPeakHeight',18);
[~,VETO2] = findpeaks(GYRO_Y_52,'MinPeakDistance',52,'MinPeakHeight',18);
hold on
plot(GYRO_Y_52)
plot(VETO1,GYRO_Y_52(VETO1),'o')
%VETO1 = negatiivinen maksimi
plot(VETO2,GYRO_Y_52(VETO2),'rv')
%VETO2 = positiivinen maksimi
VEDOT = diff(VETO2);
%VEDOT = VETO1:n sykliväli

RESAMPLING (UPSAMPLE) FUNKTIO:

[ACC_X_52,t] = resample(ACC_X,Time,52);
[ACC_Y_52,t] = resample(ACC_Y,Time,52);
[ACC_Z_52,t] = resample(ACC_Z,Time,52);
[GYRO_X_52,t] = resample(GYRO_X,Time,52);
[GYRO_Y_52,t] = resample(GYRO_Y,Time,52);
[GYRO_Z_52,t] = resample(GYRO_Z,Time,52);

LIITE 2. MITTALAITETIEDON AVULLA LASKETTUJEN KIERROSAIKOJEN
ERITTELY (mies- ja naisuimarit)

LIITE 3. MITTAUSTIEDON TASALAATUISUUDEN TARKASTAMINEN
TUNNUSLUVUILLA (maks., min, keskiarvo, hajonta)

ID2

ID3

ID4

ID6

ID7

ID8

ID9

ID10

ID11

ID12

Datapoints
MAX
MIN
AVG
STDDEV
Datapoints
MAX
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STDDEV
Datapoints
MAX
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STDDEV
Datapoints
MAX
MIN
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Datapoints
MAX
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AVG
STDDEV
Datapoints
MAX
MIN
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STDDEV
Datapoints
MAX
MIN
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STDDEV
Datapoints
MAX
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STDDEV
Datapoints
MAX
MIN
AVG
STDDEV
Datapoints
MAX
MIN
AVG
STDDEV

ACC_X
ACC_Y
ACC_Z
GYRO_X GYRO_Y
4112,0
4112,0
4112,0
4096,0
4096,0
62,2
78,4
67,8
518,6
895,8
-78,4
-43,6
-64,8
-456,2
-712,7
-4,6
3,0
-0,7
0,0
0,5
5,0
4,7
7,3
74,1
65,6
4112,0
4112,0
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33,1
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28,0
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GYRO_Z
4096,0
408,0
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-1,5
39,4
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25,2
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223,8
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Time

162,713
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162,394

162,451

162,542

170,7085
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LIITE 4. UINTIVETOSYKLIEN TUNNISTUS Y-AKSELIN YMPÄRI MITATUISTA
KULMANOPEUDEN AMPLITUDEISTA

Misfit Shine 2 (speedo)Misfit, US
Phlex Edge
Phlex, US

Xmetrics

Pace…Me
Nielsen-Kellerman
NK Sports, UK
Swim Speedo-meter Fahneman, Saksa

AvidaMetrics
Aquanex
SwimMaster
SmartPaddle
TritonWear
KISTLER PAS-S
Swim.com
Swimsense
Pebble
Garmin Swim
Swimovate Poolmate
Speedo Aquacoach
Swimmo
Polar Vantage
Apple Watch Series 4
Fitbit Iconic
Swimlytics
Nokia Steel HR
Aquatech Fitness

Instabeat

Zwim
OVAO
Spark Goggles
Oncourse goggles
SwimAR

MITTARI
MITTARI

MITTARI

MITTARI
SEKUNTAATTORI
VAIJERIANTURI

VALMENNUS
VALMENNUS
VALMENNUS
VALMENNUS
VALMENNUS
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ÄLYKELLO
ÄLYKELLO
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ÄLYKELLO
ÄLYKELLO
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ÄLYKELLO
ÄLYKELLO
ÄLYKELLO
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ÄLYLASIT

ÄLYLASIT
ÄLYLASIT
ÄLYLASIT
ÄLYLASIT
ÄLYLASIT

Zwim, Korea
OVAO, Liettua
Katie Williams, UK
Oncourse technology US
Imagination Factory, UK

Instabeat, Libanon

Shiverware, Kanada
Nokia, Suomi

AvidaSport LLC, US
Swimming tech. US
Bächlin et al. 2009
Trainesense, Suomi
TritonWear, Kanada
Kistler, Switzerland
Spiraledge Inc., US
Finis Inc US
Pebble Tech & Devices, US
Garmin, USA
Swimovate Ltd. UK
Speedo
Swimmo, USA
Polar, Suomi
Apple, US

Italy

2011->
2015->
2018->
2018->
2017->
2016->
2016->
Ei valmisteta
2013->
ei valmisteta
2017->
Ei valmisteta
06/2018->
2005
2015->
2019?

2012-2016
Ei valmisteta

2009->
ei valmisteta
1987 ->
Ei valmisteta
2017 ->
2017 ->
2016->

2016->
03/2018->
03/2015->
ei saatavilla
2016->
Ei saatavilla
1999->

2011 ->
Ei valmisteta
Ei valmisteta

Ei valmisteta

Clothing+, Suomi
Garmin, USA
Suunto, Suomi
222 Sports Limited, UK
Xipu Li, US
Neal Mueller
Spire Inc, Swim.com

Swimmerix LTD, UK

Swimmerix
Moov HR (NOW)
Uintimatkamittari
Garmin HRM swim
Suunto Smart sensor
SwimTag
US 9216341B2
Lapview
Spire Swimsuit

MITTARI
MITTARI
MITTARI
MITTARI
MITTARI
MITTARI
MITTARI
MITTARI
MITTARI

Valmistus
2015->
2016->
2016->
2017->
2016->
Ei saatavilla

Yhtiö, maa
BRAGI GmbH, Saksa
Kuaiwear LTD, HK
SWIMBOT, Ranska
Platysens, HK

Tuote
Bragi dash
Kuai Fit
Swimbot
Platysens Marlin

Kategoria
KUULOKE
KUULOKE
MITTARI
MITTARI

$199->
N.A.
N.A.
N.A.
+$500

$140->

$180

£70-140
< £100
200 €
500 €
439 €
299,90 €

$50

N.A.
N.A.
N.A.
829 €
$159->

$79
$149
2 599 €

$125

69 €
$199

$49

$99,99
80 €
N.A.

£69->
$99,95

Hintaluokka
169-599€
$159->
$269
$150
433 MHz, base station altaan reunalla, laturi, väripalaute
OxiMeter panta (syke otsalta), palaute äänellä
Toimi magnetometrillä
EKG Sykkeen tallennus, pitävä materiaali paikoillaan pysymiseksi
EKG Sykkeen tallennuksella
Laitteet lainattavissa uimahallilta, seura,… mittaa ranteesta
Voimassa oleva patentti, mittari selässä
Lisenssoivat keksintöä
BT, Swim.coms synkkaus, ei-latausta,

Erikoisuus
MP3, audiovalmennus, kuuloke
Valmennuspaketit, äänipalaute, yhteys toisiin älylaitteisiin, Triathlon
Palaute, ääni bone conduction
Palaute ja valmennus, ääni, uimalaseihin kiinnitys, SOLD OUT…

Swimovate poolmate
Pacemaker, intensiteettimittari
Sykemittari, rannetietokoneessa oleva inertia-anturi
Sykemittari, rannetietokoneessa oleva inertia-anturi
Sykemittari, rannetietokoneessa oleva inertia-anturi
Kiihtyvyysanturi
Withings, Sykemittari, rannetietokoneessa oleva inertia-anturi

Lisenssi ja toiminnot myytävänä, anturit molemmissa ranteissa
Dr. Rod Havriluk - konsultointi palvelumyyntiä
Ääni, näkö ja tuntoaistiin perustuva palautteenanto
Paineanturi kämmenpuolelle sekä inertia-anturi. Tallennus laitteelle
Radiotaajuus < 1GHz, myyvät valmennuspaketteja, vastaanotinlaite
Videoanalyysi yhdistettynä voimasignaaleihin
Tietokanta eri mittareiden tuottamalle datalle.
Rannetietokoneesa oleva inertia-anturi
IP rights bought by Fitbit.
Rannetietokoneesa oleva inertia-anturi

Lasien edessä - toimii tempotrainerina
Vetojen lkm, kierrosaika
Intracyclic swim stroke velocity meter, voidaan yhdistää esim. Dartfish

Uintitekniikkaa, HR, uimalaseissa Näyttö lasien edessä, sykemittaus ohimolta
Uintitekniikkaa, HR, uimalaseissa Väripalaute lasien edessä, PRO -versio kehitteillä…
Kierrosaika ja lkm
Magnetometri päättelee käännöksen
Suunta
Magnetometri + kiihtyvyysanturi - LED -valo ohjaa avovesiuimaria
IMU, kierrosaika, matka,…
HUD näyttö

Uintitekniikkaa, HR, uimalaseissa HUD, HR mittaus ohimolta, noin 1000kpl toimitettu ennakkotilaajille

kierros, uintityyli, vedot
Kierros, vedot
syke, kierros, vedot

kierros, kalorit
kierros, syke

SDK

Uintitekniikkaa
Voimantuottoa, tekniikkaa
Uintitekniikkaa
Uinnin käsivetojen tehokkuutta
Uintitekniikkaa, takaraivo
Lähdön ja käännöksen biomek.
Valmennustyökalu

Kierroksia, aikaa
Aikaa
hetkellistä nopeutta

Kierroksia, vetojen lkm, uintityyli Uimalaseihin taakse kiinnitettävä yksikkö ja audiopalaute

Kierroksia
Aktiivisuusmittari, ei näyttöä, ei latausta patteri kestää 6kk, Speedo Fit.
Kierroksia, vetojen lkm, uintityyli Kiinnitetään uimalaseihin. Tekniikkaominaisuuksia kuten pään asento

Uintitekniikkaa, HR, ranteessa
Sykettä
Kierroksia
HR,
HR,
Kierroksia, vetojen lkm, uintityyli
Uintitekniikka,
Kierroksia
Uinnin aikaista aktiivisuutta

Mitä mittaa
Aktiivisuutta, HR
Aktiivisuutta, HR
Uintitekniikkaa, lakin sisällä
Uintitekniikkaa,

LIITE 5. LISTAUS UINTIMITTAREISTA

LIITE 6. PROSESSIKAAVIOT
Uintityylin tunnistaminen ohjatun koneoppimisen menetelmällä (prosessikuvaus)

1. Laadukas data ja pohjatotuus
a. mittalaitteen toistettavuus ja signaalin ideaalinen laadukkuus selvitettävä
b. pohjatotuuden (digitoinnin tarkkuus) varmistettava
2. Datan piirteytys (kirjallisuus, data-analyysi, kokeilu)
a. Siirtola ym. (2011) sliding window 2s (0,5s overlap)
i. RMS, STD, persentiili, keskiarvo, MIN, MAX, yms.
b. Davey ym. (2008)
i. ACC -energy
3. Mallin opettaminen Classification Learner, Matlab 2018a
a. Tehokkaimman mallin valinta testaamalla ja sisäinen validointi (15-25 %)
i. Vaarana tässä on ylisovittuminen, joka ei käy ilmi ennen varsinaista
validointia
ii. KNN, yleisesti hyvä ja käytetty, mutta huono extrapoloitumaan
(menetelmän heikkous)
iii. Tehostettu päätöspuu Bagging, lähteenä (Breiman 1996)
b. Datan jakaminen opetus- ja testiaineistoon
i. Opetusaineiston validointi 15-25 %
ii. Testiaineisto Leave one out -> mallin ristiin validointi -> (N-1)
4. Vertailun vuoksi myös “yksinkertaisten” sääntöjen hyödyntäminen
5. Tulosten raportointi ja luotettavuuden arviointi
a. sekaannusmatriisin käyttö validoinnissa
b. herkkyys (oikeat arvaukset / oikeat vastaukset)
c. spesifiteetti (väärät arvaukset / väärät vastaukset)

Vetojen laskeminen

1. Käytetään koko aineistoa tavoitteena löytää pelkät vedot
2. Parhaan signaalin valinta (ACC_X tai GYRO_Y)
3. Signaalin suodatus
a. alipäästö (poistetaan ”liian korkeat” signaalit ja kohina)
b. ylipäästö (poistetaan gravitaation vaikutus)
4. Tunnistetaan peak arvot (Window size, t > 0,8s)
5. Poistetaan PEAK-arvot jotka ovat alle tietyn tason (a > 0,5) -> 1 tai 0
6. Tarkastetaan ja säädetään ikkunan kokoa (vain yksi veto mahdollinen tiettynä aikana)
7. Voidaan myös toteuttaa joissain tapauksissa Zero crossin -periaatteella (esim. GYRO
tai ylipäästetty ACC_Z-signaali)

Käännösten ja kierrosajan laskenta (sama prosessi kuin vetojen laskenta)

1. Käytetään koko aineistoa (tässä tutkimuksessa)
2. Yritetään

tunnistaa

lähtöhyppy

(vaihtoehtoisesti

ylitettävä

raja-arvo

kokonaiskiihtyvyydelle)
a. Hypyn

tunnistaminen

X-suuntainen

kiihtyvyys

alipäästettynä

8

Hz

rajataajuuteen, josta jatkuva 1s RMS -arvo
b. Näyttäisi myös olevan GYRO Y (noin 500 deg/s)
3. Wavelet (muodon tunnistaminen) (Ohgi ym. 2012)
4. Peak detection a > raja-arvon
5. Zero crossing esim. Z-kiihtyvyys tai GYRO_Y rotaatio (huom. eri käännöstekniikat)
a. GYRO_Y toimii yleisimmin, mutta ei rinta- ja perhosuinnin käännöksissä

LIITE 7. RINTAUINNIN TILASTOANALYYSI

KOEHLÖ
M1

M2

M4

N1

N2

N3

N4

N5

M5

MUUTTUJA
min
max
rms
min
max
rms
min
max
rms
min
max
rms
min
max
rms
min
max
rms
min
max
rms
min
max
rms
min
max
rms

GYRO X
-146,6
118,3
51,7
-47,9
67,8
15,0
-67,1
67,3
29,4
-108,7
119,5
17,4
-196,4
87,1
28,6
-144,4
108,6
31,3
-36,5
29,7
8,0
-92,7
118,2
40,4
-113,8
80,6
31,0

GYRO Y
-164,4
135,2
51,8
-217,6
263,4
89,9
-195,8
176,3
90,4
-131,9
150,3
59,6
-109,8
236,5
66,1
-318,8
396,8
103,7
-213,6
171,7
67,5
-191,1
267,2
87,7
-124,1
266,4
77,3

Osuusaika [s]
37,42

41,2

43,01

45,63

46,33

46,06

44,94

47,4

41,12

