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TIIVISTELMÄ 

Tässä diplomityössä toteutettiin älypuhelimessa toimiva sovellus sydämen 

sykevälivaihtelun mittaamiseen. Sovellus käyttää Polar WearLink+ Bluetooth-

sykevyötä sykevälitietojen mittaamiseen ja esittää analysoidut tulokset 

puhelimen käyttöliittymässä. Sovellus on tarkoitettu henkilökohtaiseen 

käyttöön oman terveydentilan seuraamiseen. Yksi työn tavoite oli osoittaa, että 

tällainen sovellus voidaan toteuttaa älypuhelimella ja urheilukäyttöön 

tarkoitetulla sykevyöllä. Työn ensimmäinen osio tutustuu sykevälivaihteluun ja 

sen taustalla oleviin fysiologisiin mekanismeihin. Osiossa tutustutaan myös 

sykevälivaihtelun mittaamiseen, analysointimenetelmiin ja niistä saatujen 

tulosten käyttöön erilaisten fysiologisten tilojen tunnistamisessa. Tämä osa 

työstä on toteutettu kirjallisuuslähdeanalyysinä. Toteutettu sovellus pohjautuu 

vahvasti laajasti tunnettuihin teorioihin ja vakiintuneisiin sykevälivaihtelun 

mittausmenetelmiin. Tilastollisista analyysimenetelmistä toteutettaviksi valittiin 

SDNN, RMSSD ja pNN50 sekä epälineaarisista menetelmistä Poincaré plot. 

Työn toisessa osiossa kuvataan toteutettu HrvBt-sovellus. Osiossa käydään läpi 

sovelluksen rakenne ja toiminnot. Kolmannessa osiossa esitellään sovelluksen 

testaus, jolla varmistetaan sovelluksen oikea toiminta. Sovellukselle suoritettiin 

yksikkötestaus ja toiminnallinen testaus. Lisäksi sovelluksella tehtiin joukko 

testimittauksia pienelle testiryhmälle. Testien perusteella sovellus todettiin 

toimivaksi ja sillä pystytään mittaamaan sykevälivaihtelua.  
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ABSTRACT 

This master’s thesis presents a smartphone application for heart rate variability 

measurement and analysis. The application uses Polar WearLink+ Bluetooth 

heart rate receiver for heart rate measurement and displays analysis results on 

the phone’s user interface. The application is targeted for personal health 

monitoring. One target was to study if it is possible to implement such 

application by utilizing a smartphone and a heart rate transmitter targeted for 

sports use. The first part of this thesis introduces heart rate variability and 

physiological processes causing it. This part introduces also HRV measurement 

process, analysis methods and describes how results can be used to recognize 

different physiological states. This part of the thesis was done as a literature 

analysis. The implemented application is strongly based on well known theory 

and well established analysis methods. Statistical SDNN, RMSSD, pNN50 and 

non-linear Poincaré plot analysis were selected for implementation. The second 

part describes the structure and functionality of the implemented HrvBt 

application. The third part describes testing performed for the application to 

ensure correct functionality. The application was tested with unit testing and 

functional testing. Also set of test runs were executed on small group of test 

subjects. The conclusion from the testing was that the application meets the 

requirements and can be used for HRV measurements. 
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SDP   Service Discovery Protocol, Bluetoothin 

palveluidenhakuprotokolla 

UUID  Universally Unique Identifier, Bluetooth-profiilin yksilöivä 

tunniste 

RFCOMM  Bluetooth-sarjaporttipalvelu 

 



 

1. JOHDANTO 
 

Tämän työn tavoitteena on toteuttaa älypuhelimessa toimiva sovellus sydämen 

sykevälivaihtelun mittaamiseen. Sovellus mittaa sykevälivaihtelua ja esittää 

analysoidut tulokset puhelimen käyttöliittymässä. Mittausjärjestelmä käyttää Polar 

WearLink+ Bluetooth-sykevyötä sykkeen mittaamiseen ja tekee datan analysoinnin 

älypuhelimeen asennettavassa sovelluksessa.  

Sovellus perustuu osin sykevälivaihtelusta aikaisemmin tehtyyn 

kandidaatintyöhön, joka kartoitti sovelluksen ongelma-aluetta [1]. Taustakartoitus 

esitteli sydämen mekaanisen ja sähköisen toiminnan, sykevälivaihtelun ilmiönä ja 

sykevälivaihtelun analysointimenetelmiä. Taustakartoituksessa tehtiin valintoja 

mitatun syketiedon analysointimenetelmistä. Tämä diplomityö syventää aihetta ja 

esittelee sovelluksen toteutuksen. 

Sykevälivaihtelu ilmiönä on tunnettu jo pitkään. Siitä saatavaa informaatiota on 

käytetty esimerkiksi sydäninfarktin jälkihoidossa [2]. Ilmiötä on myös käytetty 

hyväksi useissa fyysisen harjoittelun avuksi kehitetyissä tuotteissa. Tässä työssä 

toteutettava sovellus keskittyy havainnoimaan sellaisia yleisimpiä fysiologisia 

ilmiöitä, joita voidaan havaita sykevälivaihtelua analysoimalla. Sovelluksen 

käyttökohteita ovat esimerkiksi fyysisen harjoittelun, fyysisen ylirasituksen, henkisen 

kuormituksen, henkisen stressin ja elimistön yleisen hyvinvoinnin seuraaminen. 

Sovellus ei rajaa käyttökohteita tiedon esittämistavalla. 

Sykevälivaihtelua on tutkittu paljon ja sen analysoimiseksi on kehitetty useita 

laajasti käytössä olevia menetelmiä. Tässä työssä tehty sovellus käyttääkin noita 

menetelmiä ja se pohjautuu vahvasti tunnettuihin teorioihin. Työssä painotetaan 

oikeiden mittaus- ja analysointitapojen valintaa ja sovelluksen oikean toiminnan 

varmistamistamista näiden puitteissa. Sovelluksen avulla käyttäjä voi käytännössä 

tutkia kirjallisuuslähteistä löytyviä sykevälivaihtelua aiheuttavia mekanismeja.  

Sykevälivaihtelua mitataan ja analysoidaan ainakin sairaala- ja urheilukäyttöön 

tarkoitetuilla laitteilla. Yksi tämän työn tavoitteista on selvittää voidaanko vastaavia 

analyysimenetelmiä toteuttaa älypuhelimessa ajettavalla sovelluksella ja huokealla 

urheilukäyttöön tarkoitetulla sykevyöllä. 

Työn teoriaosuus esittelee aluksi sykevälivaihtelun ilmiönä. Tämän jälkeen 

teoriaosuus etenee mittaus- ja analysointimenetelmien esittelyyn. Teoriaosuus 

syventää kandidaatintyössä valittujen mittausmenetelmien kuvausta. Osuus keskittyy 

valittuihin aika-alueen analysointimenetelmiin, mutta myös muita 

analysointimenetelmiä käsitellään lyhyesti. Teoriaosa kertoo taustalla olevista 

biologisista mekanismeista ja sykevälivaihtelun fysiologisesta merkityksestä. 

Työn toteutusosassa esitellään sykevälivaihtelun mittaamiseen toteutettu HrvBt-

sovellus. Sovelluksen rakenteen kuvaus aloitetaan vaatimusmäärittelystä, edeten 

arkkitehtuurin sekä sovelluksen komponenttien kuvauksen kautta asennuspakettiin ja 

asentamiseen.  

Testausosassa keskitytään sovelluksen oikean toiminnan varmistamiseen. Koska 

sovellus perustuu edellisissä luvuissa kuvattuun teoriaan, laitetaan testauksessa 

erityistä painoa analysointitulosten testaukseen. Testauksella varmistetaan askel 

askeleelta sovelluksen oikea toiminta lähtien liikkeelle pienistä osista ja edeten yhä 

suurempiin kokonaisuuksiin. Sovelluksen testausvaiheessa tarkistetaan myös, että 

sovelluksen mittaustilanteissa näyttämät tulokset vastaavat kirjallisuuslähteistä 

löytyviä tuloksia. 
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Työn päättävässä pohdinnassa keskustellaan projektin toteutuksen aikana tehdyistä 

löydöksistä ja sovelluksen käyttömahdollisuuksista. Luvussa käsitellään sovelluksen 

jatkokehitysmahdollisuuksia, laajempaa merkitystä ja tällaisen sovelluksen 

käyttökelpoisuutta laajemmassa kuluttajakäytössä. 
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2. SYDÄMEN SYKEVÄLIVAIHTELU 
 

2.1. Sykevälivaihtelun määrittely 

 

Sydämen syke syntyy itsenäisesti sydämessä yleensä sen sinussolmukkeen tai 

johtoratajärjestelmän toimesta. Sinussolmukkeen generoiman sähköisen pulssin 

ärsyttämänä sydänlihaksen eri osat supistuvat ja rentoutuvat koordinoidusti 

muodostaen sydämen pumppausliikkeen eli sydämen toimintasyklin. 

Sydänlihaksessa syntyvät sähköiset potentiaalierot ovat mitattavissa sydämen 

ulkopuolelta, jopa ihon pinnalta asti. Varsin yleinen sydämen toimintaa seuraava 

mittausmenetelmä on elektrokardiografia eli EKG. EKG tuottaa kuvaajan sydämen 

sähköisestä toimintasyklistä, josta voidaan erottaa toimintasyklin tuottamat PQRST-

kompleksit (kuva 1). [3] 

Sydäntä ohjaavat autonomisen hermoston hermosyyt, hormonit, 

lämpötilanvaihtelu sekä hengitysliikkeen sydämeen aiheuttama mekaaninen ärsytys. 

Autonominen hermosto jakaantuu sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon. 

Molemmat ovat keskushermoston kontrollissa ja niiden toiminta on pääsääntöisesti 

tahdosta riippumatonta. [3] 

Parasympaattinen hermosto vaikuttaa sydämen sykkeeseen madaltavasti ja 

sympaattinen hermosto sykettä kiihdyttävästi. Yhdessä nämä autonomisen hermoston 

osat muodostavat tasapainon, jonka perusteella elimistö on lepotilassa tai 

aktiivitilassa. Nopeasti vaikuttavasta välittäjäaineesta johtuen parasympaattisen 

hermoston ohjaus on nopeampaa kuin sympaattisen hermoston. [2,3]  

Parasympaattisen hermoston hermosyyt kulkevat aivoista sydämeen vagus-hermoa 

pitkin. Monessa kirjallisuuslähteessä viitataankin vagaali-ärsytykseen tai sen 

estymiseen puhuttaessa sydämeen kohdistuvasta parasympaattisesta kontrollista. [3]   

Edellä mainittujen ohjausten seurauksena sekä sydämen iskutilavuus (sydämen 

yhdessä lyönnissä pumppaama verimäärä), että syke muuttuvat. Terveellä henkilöllä 

kaikki nämä säätömekanismit toimivat jatkuvasti toisiinsa nähden päällekkäin 

aiheuttaen muutoksia sykkeessä.  

Normaalisti terveen henkilön sydän ei lyö tasaisesti vaan tyypillisesti yksittäisten 

lyöntien väliset ajat vaihtelevat. Syke ilmoitetaan yleensä lyönteinä minuutissa. 

Sykkeen ollessa luonteeltaan epäsäännöllistä se esitetään yleensä joltakin aikaväliltä 

laskettuna keskisykkeenä.  

Sydämen sykevälivaihtelulla tarkoitetaan sydämen syketiheyden hetkellistä 

muutosta lyönnistä toiseen. Yksittäisten sydämen lyöntien väliä kutsutaan 

sykeväliksi. Kuva 1 havainnollistaa sykevälejä RR-intervalleista mitattuna. Näiden 

sykevälien vaihtelua lyönnistä toiseen kutsutaan sykevälivaihteluksi (engl. heart rate 

variability, HRV). 
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Kuva 1. Sykevälivaihtelu mitattuna EKG:n RR-intervalleista. 

 

 

Sykevälivaihtelu on luonteeltaan syklistä. Sykevälivaihtelua esiintyy myös levossa, 

yhden säätömekanismin muuttaessa sykettä yhteen suuntaa ja toisen mekanismin 

kompensoidessa sitä toiseen suuntaan. Seurauksena on värähtelyä tasapainotilan 

ympärillä. Tyypillisesti useat jaksoltaan eripituiset säätömekanismit toimivat yhtä 

aikaa. [2,3] 

Sydämen sisäisesti sinussolmukkeessa tuottama syke on tasainen. Sydämen 

leposyke on korkea ja sykevälivaihtelu vähäistä tai olematonta ilman sydämen 

ulkopuolista ohjausta. Sykevälivaihtelu on merkki ulkoisen ohjauksen toiminnasta ja 

sydämen reagoinnista ohjaukseen. [5] 

Koska sykevälivaihtelu johtuu syklisistä fysiologisista säätömekanismeista niin 

sitä on pyritty analysoimaan jakamalla se taajuuskomponentteihin ja yhdistämällä 

taajuuskomponentteja fysiologisiin säätömekanismeihin. Kirjallisuuslähteet jakavat 

sykevälivaihtelun neljään taajuusalueeseen: Korkeataajuiseen (HF), matalataajuiseen 

(LF), erittäin matalataajuiseen (VLF) ja ultramatalataajuiseen (ULF). 

Taajuusalueiden tarkat määritykset eroavat hieman toisistaan eri lähteissä. Tässä 

työssä käytetään Berntsonin paperissa [4] esitettyjä määrityksiä. [2,4,5] 

Korkeataajuisella (HF) sykevälivaihtelulla tarkoitetaan komponentteja joiden 

taajuusalue on 0,15-0,4 Hz [4]. Tämän taajuusalueen vaihtelun syynä pidetään 

parasympaattisen hermoston ohjausta. Respiratorinen arytmia (RA) selittää 

suurimman osan HF-komponentista. Respiratorinen arytmia aiheutuu 

hengitysliikkeestä. Sydämen syke pyrkii nousemaan sisäänhengityksen aikana ja 

laskemaan uloshengityksen aikana. Syynä on sisäänhengityksen aiheuttama 

parasympaattisen vaikutuksen vaimentuminen, jolloin syke pääsee nousemaan. 

Vastaavasti syke laskee uloshengityksen aikana vaimentavan mekanismin päästessä 

vaikuttamaan. Myös hengitysliikkeen mekaaninen ärsytys vaikuttaa sykkeeseen. 

Seurauksena on hengitystaajuuden mukainen sykevälivaihtelu. HF-komponenttia 

pidetään tärkeimpänä parasympaattisen hermoston aktiviteetin mittarina. [2,4,5] 

Matalataajuiseksi (LF) kutsutaan taajuusalueella 0,05-0,15 Hz tapahtuvaa 

vaihtelua. Tämän aiheuttaa pääasiassa sympaattisen hermoston ohjaus, mutta mukana 

on myös parasympaattisen hermoston vaikutusta [4]. Verenpaineen säädöllä on 

merkittävä osa tässä taajuuskomponentissa [3,6]. Aortassa ja suurissa verisuonissa 

sijaitsevat verenpainetta mittaavat painereseptorit raportoivat paineen muutoksista 

aivojen vasomotoriseen keskukseen. Verenpaineen laskiessa vasomotorinen keskus 

kiihdyttää sykettä autonomisen hermoston välityksellä [3]. Verenpaineen säädöstä 

seuraa syklistä värähtelyä tasapainotilan molemmin puolin ja se näkyy 

sykevälivaihteluna LF-taajuusalueella.  

LF-alueen mittausta ei pystytä käyttämään luotettavana ja yleispätevänä 

sympaattisen hermoston aktiviteetin mittarina. Se toimii kuitenkin tässä 
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tarkoituksessa tietyissä erikoistapauksissa, esimerkiksi mittaamalla kognitiivista 

kuormitusta ongelmanratkaisutilanteissa [4].  

Erittäin matalataajuinen vaihtelu (VLF) määritellään taajuusalueelle 0,003-0,05 Hz 

[4,5]. Tämän taajuusalueen vaihtelun pääsyinä pidetään lämmönsäätelyä ja 

hormonitoimintaa. Munuaiset osallistuvat verenpaineen säätöön erittämällä 

verenpainetta ja sykettä välillisesti nostavaa reniini-hormonia. Lisämunuaiset 

puolestaan erittävät sykettä nostavaa adrenaliinia. Verenkierron nopeudesta johtuen 

hormonit kulkeutuvat hitaasti verenkierron mukana aivoihin ja sydämeen. 

Hormonien aiheuttamien ohjausten syklit ovat minuuttien mittaisia. [3,4,5] 

Lämmönsäätelyssä sydämen syke nousee esimerkiksi silloin kun pintaverisuonten 

laajeneminen vaatii suurempaa volyymia verenpaineen ylläpitämiseksi. Toisaalta 

sydän reagoi itsenäisesti pieneenkin sisälämpötilan nousuun nostamalla voimakkaasti 

sykettä. [6] 

Ultramatalataajuisen (ULF) vaihtelun taajuus on pienempi kuin 0,003 Hz [4]. 

Tämän vaihtelun suurin aiheuttaja on vuorokausirytmi. Elimistön aktiivisuus 

vaihtelee vuorokausirytmin mukaan elimistön ollessa aktiivisimmillaan päivällä ja 

aktiivisuuden laskiessa yöllä. Näin myös sydämen syketiheys on erilainen eri 

vuorokauden aikoina. 

Edellä mainitut säätömekanismit on tunnistettu aikojen kuluessa mm. 

vaimentamalla yksittäisten säätömekanismeja lääkityksellä, tutkimalla hermostosta 

irrotetun siirtosydämen toimintaa ja eläinkokeilla. [4,5] 

Kaikkien komponenttien fysiologista syytä ei kuitenkaan tunneta tarkkaan. 

Erityisesti kaikki VLF- ja ULF-vaihtelun aiheuttajat eivät ole täysin tiedossa. Näiden 

mittaamista pidetään kuitenkin tärkeänä, koska niidenkin on todettu ennustavan 

selviytymistä joistakin sairauksista. [4] 

Sykevälivaihtelua ei tule sekoittaa sydämen rytmihäiriöihin. Sykevälivaihtelussa 

sydämen toimintasykli on normaali ja syklien väliajat vaihtelevat. Keskisyke pysyy 

kuitenkin normaaleissa rajoissa. Rytmihäiriössä keskisyke voi olla huomattavan 

matala tai huomattavan korkea. Rytmihäiriössä myös sydämen toimintasyklin vaiheet 

voivat rikkoontua johtaen siihen, että sydän ei enää supistu koordinoidusti ja 

pumppaa normaalisti verta. Rytmihäiriö voi olla jopa hengenvaarallinen tila. Sen 

sijaan sykevälivaihtelun esiintyminen on normaalia. Terveellä henkilöllä tulisi 

esiintyä jonkin verran sykevälivaihtelua. [2,3]   

Sykevälivaihtelu ilmiönä on tunnettu satoja vuosia tai varmaan niin kauan kuin 

ihminen on havainnoinut sykettä. Aluksi tutkimus keskittyikin taustalla olevien 

biologisten prosessien selvittämiseen ja tautitilojen toteamiseen vaihtelun avulla. 

Erityisesti respiratorinen arytmia on tunnettu ja sitä on tutkittu pitkään, syy siihen on 

tunnettu 1900-luvun alusta asti.  Kuitenkin vasta mittaustekniikan kehittyminen 

viime vuosikymmenillä on mahdollistanut analyysimenetelmien kehittämisen ja 

taustalla olevien fysiologisten syiden paremman ymmärtämisen. Tällöin mukaan on 

tullut myös psykologisten toimintojen analyysi. [4]  

2.2. Sykevälivaihtelun merkitys  

 

Normaalisti sykevälivaihtelu on henkilökohtaista ja muuttuu iän myötä. 

Sykevälivaihtelu on suurta nuorilla henkilöillä laskien nopeasti kahdenkymmenen ja 

viidenkymmenen ikävuoden välillä. Tämän jälkeen lasku hidastuu. Sympaattisen 

hermoston toimintaa kuvaavat mittarit pyrkivät laskemaan koko elämän ajan. 
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Tutkimuksessa on kuitenkin todettu, että yli kahdeksankymppisiksi eläneillä 

koehenkilöillä sykevälivaihtelun parasympaattista toimintaa kuvaava korkeataajuinen 

komponentti on korkea. Tämän perusteella suuri sykevälivaihtelu on hyvän 

terveyden merkki. [9] 

Aerobisen liikunnan harrastaminen vaikuttaa sykevälivaihtelua nostavasti. 

Tutkimusten mukaan urheilijoilla on korkeampi sykevälivaihtelu ja matalampi 

leposyke kuin verrokkiryhmällä.  Liikuntaa täytyy harjoittaa useita viikkoja sopivalla 

kuormituksella ennen kuin muutos sykevälivaihtelussa alkaa näkyä. Hautala [10] 

käyttää esimerkkinä kuusi kertaa viikossa, puoli tuntia kerrallaan, 70-80% teholla 

maksimikuormituksesta. Kovempi harjoittelu sai aikaan enemmän muutoksia kuin 

kevyt. Syynä näihin muutoksiin pidetään sydämen parantunutta reagointia 

parasympaattisen hermoston ohjaukseen. Tätä faktaa voidaan käyttää 

harjoitusohjelman onnistumisen seuraamiseen. Muutoksilla on tietenkin ylärajansa, 

josta eteenpäin vaihtelu ei enää kasva harjoittelusta huolimatta. [10,11]  

Sykevälivaihtelu pienenee tai jopa katoaa kokonaan fyysisen kuormituksen aikana. 

Parasympaattisen hermoston ohjaus vähenee kuormituksen kasvaessa ja sympaattisen 

hermoston hallinta voimistuu [12]. Tämä johtaa korkeataajuisen vaihtelun 

katoamiseen ja kokonaissykevälivaihtelun pienenemiseen.  

Vaihtelun pieneneminen on suorassa suhteessa harjoituksen kuormittavuuden 

kanssa. Syynä tähän on sympaattisen hermoärsytyksen nouseminen hallitsevaksi ja 

hormonitoiminnan muutokset. Hyväkuntoisilla henkilöillä vaihtelu häviää hitaammin 

kuormituksen kasvaessa kuin huonokuntoisella verrokkiryhmällä. [11] 

Sykevälivaihtelu palautuu hitaasti normaaliksi harjoituksen jälkeen. Syke säilyy 

korkeana ja sykevälivaihtelu matalana kuormituksen jälkeenkin elimistöön 

kertyneiden aineenvaihduntatuotteiden vuoksi. Sykevälivaihtelun palautuminen on 

hitaampaa kuin erinäisten harjoitteluun liittyvien metabolisten tekijöiden, kuten 

veren maitohappotasojen palautuminen normaaliksi [13]. Vaihtelu palautuu 

kuitenkin nopeammin kuin anabolisen ja katabolisen tilan eroa kuvaavat testosteroni- 

ja kortisolihormonien tasot [11]. Tämän perusteella sykevälivaihtelua yksin ei voi 

käyttää luotettavasti kuvaamaan täydellistä palautumista harjoituksesta. 

Sykevälivaihtelu palautuu sitä hitaammin mitä korkeampi harjoituksen rasittavuus on 

ollut.    

Myös leposyke reagoi vastaavasti kuin sykevälivaihtelu. Leposyke on korkealla 

heti harjoituksen jälkeen palautuen hitaasti kohti normaalia ajan kuluessa. Samoin 

kuin sykevälivaihtelun niin myös sykkeen palautumisen nopeus korreloi harjoituksen 

kuormittavuuden kanssa. [12] 

Huippu-urheilijoilla kaikki edellä mainitut mekanismit eivät pidä paikkaansa. 

Sykevälivaihtelun palautumista ei voida enää pitää harjoituksen kuormittavuuden 

mittarina. Paljon harjoittelevilla huippu-urheilijoilla kokonaissykevälivaihtelu voi 

olla jopa pienentynyt kertoen sympaattisen hermoston korkeasta vaikutuksesta.  [14] 

Ylirasitus- ja väsymystilassa sykevälivaihtelu ei enää palaudu normaalille tasolle. 

Elimistö on jäänyt pysyvään stressitilaan sympaattisen hermoston aktiviteetin 

pysyessä vallitsevana. Harjoitusstressi on tavallaan kumuloitunut. [15, 18] 

Tutkimusten mukaan sellaisilla henkilöillä, jotka ovat ikänsä harrastaneet aerobista 

liikuntaa, on korkea sykevälivaihtelu. Pitkäaikainen liikunnan harrastus voimistaa 

parasympaattisen hermoston ohjausta ja näkyy erityisesti korkeataajuisten 

sykevälivaihtelukomponenttien suurenemisena. [12, 15] 
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Monet hermoston toimintaa kiihdyttävät aineet, kuten jotkin lääkkeet, kahvi, 

alkoholi sekä tupakointi pienentävät sykevälivaihtelua vähentämällä 

parasympaattisen kontrollin vaikutusta. [20] 

Sykevälivaihtelun pienenemistä voidaan käyttää myös kognitiivisen työskentelyn 

mittarina. Henkilön keskittyessä ratkaisemaan kognitiivisesti haastavia ongelmia 

hänen sympaattinen hermostoaktiviteettinsa nousee ja vastaavasti korkeataajuinen 

sykevälivaihtelu laskee. Tavallisesti tämä nousu on tilapäistä ja indikaattorit palaavat 

normaalitasolle pian aktiviteetin jälkeen. [21, 23] 

 Stressitilassa indikaattorit kuitenkin jäävät korkeammalle tasolle. 

Sykevälivaihtelua onkin käytetty henkisen stressin mittaamisessa. Mitatun matalan 

sykevälivaihtelun ja kyselytutkimuksella mitatun stressin tuntemisen välillä on 

havaittu selvä korrelaatio. Hetkellinen stressi laskee indikaattoreita vain 

väliaikaisesti, jatkuva stressi pidempiaikaisesti. [22]  

Ohjeistetulla hitaalla ja rauhallisella hengitysharjoituksella voidaan vaikuttaa 

sykevälivaihteluun ja vähentää mm. esiintymispelkoa. Tässä rentoutumisessa HF 

kasvaa ja LF/HF-suhde pienenee. Rentoutumisella voi siis jonkin verran vaikuttaa 

sykevälivaihteluun. Jo yhden, muutaman minuutin harjoitusjakson, on todettu 

vaikuttavan merkittävästi. Vaikutus jatkuu harjoituksen jälkeenkin. [19] 

Myös tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöstä (ADHD) kärsiville lapsia on tutkittu 

sykevälivaihtelun kannalta. Lääkitsemättömänä sykevälivaihtelu on ADHD-lapsilla 

verrokkiryhmää vähäisempää. Lääkittynä vaihtelu nousee, muttei kuitenkaan saavuta 

verrokkiryhmää. [24] 

Sykevälivaihtelua on tutkittu ja käytetty paljon sydänperäisten ja ei-sydänperäisten 

sairauksien hoidon yhteydessä. Korkea sykevälivaihtelu kuvaa elimistön 

hyvinvointia. Sairauksien aiheuttamassa stressitilassa vaihtelu pyrkii laskemaan tai 

häviämään kokonaan sairauden edetessä. [2]  

Joissakin sairauksissa muut oireet ovat niin ilmeisiä, että sykevälivaihtelusta 

saatava informaatio ei ole relevantti. Joitakin tiloja taas sykevälivaihtelu indikoi 

ennen muiden oireiden ilmaantumista. Tällaisesta on tutkimustietoa esimerkiksi 

sikiön hengenvaarasta ennen synnytystä [5]. Samoin se ilmentää alkoholismin ja 

diabeteksen aiheuttamia hermovaurioita ennen kuin ne näkyvät muissa testeissä [2].  

Sydäntaudeissa sykevälivaihtelu laskee tai häviää kokonaan. Näin tapahtuu mm. 

sepelvaltimotaudin tai sydämen vajaatoiminnan edetessä ja sydäninfarktin jälkeen. 

Sydäninfarktin jälkeen matalan sykevälivaihtelun on havaittu olevan merkittävä 

huono ennuste [2]. Liikunnan harrastaminen ja kuntoutuminen infarktin jälkeen 

nostavat sykevälivaihtelua. Sykevälivaihtelun nousun on todettu korreloivan myös 

tässä tilanteessa paremman selviytymisen kanssa. Myös verenpainetaudissa 

sykevälivaihtelun on myös havaittu olevan normaalia matalampi [6]. 

Sykevälivaihtelua on tutkittu myös psyykkisten sairauksien kannalta. Akuutissa 

psykoosissa HRV on matala. Psykoosissa koehenkilön tekemät kognitiiviset testit 

eivät enää alentaneet sykevälivaihtelua eikä vaihtelu noussut testin jälkeen. 

Normaalisti sykevälivaihtelu laskee väliaikaisesti kognitiivisessa kuormituksessa 

palaten ennalleen kuormituksen jälkeen. Tässä tilassa autonomisen hermoston kyky 

reagoida ulkopuoliseen ärsytykseen on merkittävästi pienentynyt.  [23] 

Tutkitut kirjallisuuslähteet ovat varsin yksimielisiä siitä, että hyvä autonomisen 

hermoston toiminta ja siihen liittyvä korkea sykevälivaihtelu on positiivinen asia 

terveyden kannalta.  [9 ] 
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2.3. Sykevälivaihtelun mittaus 

Sykevälivaihtelu mitataan yleensä sydämen sähköisestä toiminnasta, esimerkiksi 

käyttämällä hyvää sykemittaria. Mittaus tapahtuu vastaanottamalla sykemittarista 

jono sykevälejä eli RR-intervalleja ja tallentamalla ne analysointisovellukseen 

analysointia varten.  

Sykevälivaihtelun mittaus- ja analysointimenetelmiä on standardoitu 90-luvulla 

[5]. Useimmat tässä työssä tutkitut kirjallisuuslähteet käyttävät 

standardointityöryhmän esittämiä mittaus- ja analysointimenetelmiä joko suoraan tai 

soveltaen. Myös tässä työssä toteutetussa sovelluksessa käytetään näitä menetelmiä. 

[4,5] 

Mittausjakson pituudella on merkitystä tulosten analysoinnin kannalta. Lyhyeltä 

mittausjaksolta ei voida analysoida pitkäjaksoista vaihtelua. Toisaalta taas 

tilastolliset analyysimenetelmät antavat eri tuloksia eripituisilta mittausjaksoilta. 

Standardointityöryhmä on määritellyt mittausjakson pituudeksi 5 minuuttia tai 24 

tuntia, riippuen siitä minkä pituisia vaihtelujaksoja halutaan mitata. [5]  

Sydän voi tehdä myös ektooppisia lyöntejä, eli lisälyöntejä tai jättää lyöntejä 

väliin. On myös mahdollista, että mittalaitteen ja sovelluksen välisessä 

tiedonsiirrossa kadotetaan joitakin sykevälejä tai mittalaite ei havaitse kaikkia 

lyöntejä. Ektooppiset lyönnit tulisi poistaa RR-jonosta ja puuttuvien lyöntien tilalle 

tulisi interpoloida dataa viereisten mittausten perusteella, jotta analysointivirhe jäisi 

mahdollisimman pieneksi. [4,5] 

Sovelluksella mitataan tyypillisesti leposykettä ja mittaus tapahtuu 

makuuasennossa. Monien tekijöiden vaikuttaessa sykevälivaihteluun 

mittausolosuhteiden tulisi pysyä samanlaisina mittauskerrasta toiseen. Vain tällä 

tavalla suoritettuina eri kerroilla saadut tulokset ovat vertailukelpoisia keskenään. 

Mittaustilanteessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin asioihin: kehon 

asento, lämpötila, henkiset ärsykkeet, kahvinjuonti ja tupakointi.  

2.4. Taajuusalueen analysointimenetelmät 

Taajuusalueen analysointimenetelmissä lasketaan sykevälivaihtelun taajuusspektri. 

Spektristä nähdään eri taajuuskomponenttien voimakkuudet ja pystytään tutkimaan 

edellisessä luvussa esitettyjä säätöprosesseja. 

Spektrin muodostaminen tapahtuu tekemällä mitatulle RR-jonolle nopea Fourier-

muunnos. Muunnos muuttaa datan aika-alueesta taajuusalueeseen. Muunnos on 

nopea tehdä, mutta sen tekemiseen täytyy kuitenkin tietää halutut taajuuskaistat. 

Tuloksen parantamiseksi mittausdata tulisi interpoloida ja uudelleen näytteistää 

säännöllisellä näytteenottotaajuudella, esim. 2 Hz.  [8] 

Taajuusalueen analysointimenetelmiin tutustuttiin myös taustakartoituksen 

yhteydessä [1]. Sovellukseen ei kuitenkaan tässä vaiheessa valittu yhtään 

taajuusalueen menetelmää. Syynä oli lähinnä laskennallinen kompleksisuus ja 

tilanpuute näytöllä. Lisäksi valitut tilastolliset ja epälineaariset analyysimenetelmät 

tuottavat tarvittavan informaation. 

Lisäksi on todettu, että HF- ja LF-alueella tietyt tilastolliset menetelmät antavat 

makuulla levossa (supine rest) mitattuna melkein samat tulokset kuin taajuusalueen 

menetelmät. Nämä mittausolosuhteet täsmäävät tässä työssä käytettyihin. [25] 
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2.5. Aika-alueen analysointimenetelmät 

Lähteet mainitsevat kymmeniä menetelmiä sykevälivaihtelun aika-alueen 

analysointiin. Standardointityöryhmä [5] on suositellut käyttämään tiettyjä 

menetelmiä, jotta tutkimuksissa tulevat mittaustulokset olisivat vertailukelpoisia 

keskenään. Tässä esitellään lähteiden mainitsemat tärkeimmät menetelmät yleisesti 

sekä sovellukseen valitut menetelmät tarkemmin. [2,4,5] 

Kaava 1 esittää keskisykkeen laskemisen. Keskisyke ei varsinaisesti kuulu 

sykevälivaihtelun analysointimenetelmiin, mutta se näytetään sovelluksessa kahdesta 

syystä. Ensinnäkin se auttaa havainnollistamaan mittauksen onnistumisen 

mahdollistamalla keskisykkeen seurannan. Sykkeen tulisi pysyä vakaana koko 

mittausjakson aikana. Toinen syy on urheilu, jossa palautumista seurataan myös 

keskisykkeen avulla.  Harjoitus nostaa sykettä ja syke palaa jonkin aikaa harjoituksen 

päättymisen jälkeen takaisin normaalin leposykkeen tasolle. Sykevälivaihtelusta 

johtuen hetkellinen syke vaihtelee, mutta koko mittausjakson ajalta laskettu 

keskisyke kuvaa hyvin leposykkeen tasoa. 

 

       
 

 
 

     

   

 
                                                   (1) 

 

Tässä N on mitattujen sykevälien määrä ja     on sykeväli millisekunteina. 

Keskisyke ilmoitetaan lyönteinä minuuteissa. 

Kaava 2 esittää sykevälien keskiarvon laskemisen sykevälijonosta. Sykevälien 

keskiarvoa tarvitaan välituloksena sykevälien keskihajonnan laskemiseen. 

Sykevälien keskiarvon tietäminen on tärkeää myös tulosten julkaisun kannalta. Sen 

perusteella tiedetään millä syketasolla mittaus tehtiin [16].  

 

       
 

 
    

 
                                             (2) 

 

SDNN (kaava 3) eli sykevälien keskihajonta lasketaan ottamalla mitatun 

sykevälijonon varianssista neliöjuuri. SDNN kuvaa sykevälivaihtelun 

kokonaisvoimakkuutta olemalla koko mittausjakson taajuuskomponenttien 

voimakkuuksien summa. Tilastollisesti SDNN kuvaa sitä kuinka paljon 

mittausjakson RR-intervallit poikkeavat keskiarvosta. Suuri numero kertoo suuresta 

sykevälivaihtelusta ja pieni pienestä vaihtelusta. [5]  

 

      
 

   
               

                                        (3) 

 

SDNN esitetään millisekunteina. SDNN on kenties eniten käytetty sykevälivaihtelun 

tasoa kuvaava analysointimenetelmä. [5]  

Joissakin menetelmissä käytetään normaali-normaali -intervalleja eli NN-

intervalleja. NN-intervalli on perättäisten sykevälien ero millisekunteina. Kaava 4 

esittää NN-jonon laskemisen. 

 

                                                          (4) 
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RMSSD eli perättäisten sykevälien erotusten neliöiden keskiarvon neliöjuuri kuvaa 

lyhytaikaisia sykevälivaihtelun komponentteja. Kaava 5 esittää RMSSD:n 

laskemisen. Suuri RMSSD kertoo suuresta vaihtelusta ja vastaavasti pieni pienestä 

vaihtelusta. Tulos esitetään millisekuntteina. [3,5] 

 

       
 

   
      

    
                                  (5) 

 

Toinen merkittävä lyhytaikaisen eli korkeataajuisen vaihtelun analysointimenetelmä 

on pNN50. Tässä lasketaan niiden perättäisten sykevälien määrä, jotka eroavat 

toisistaan yli 50 millisekunttia (kaava 6) ja jaetaan tulos kaikkien jakson aikana 

mitattujen sykevälien määrällä (kaava 7). Tulos ilmoitetaan prosentteina. Suuri 

prosenttiluku kertoo suuresta korkeataajuisen vaihtelun määrästä eli suuresta 

parasympaattisen hermoston ohjauksesta. [5] 

 

                         
 

  
                           (6) 

 

 

       
    

   
                                            (7) 

 

Tässä nNN on kaikkien mitattujen NN-intervallien määrä. 

Pidempiaikaista vaihtelua kuvaa SDANN, eli keskimääräisten sykevälien 

normaalijakauma usealta mittausjaksolta (kaava 8). SDNN mahdollistaa 

matalataajuisten komponenttien estimoinnin ilman pitkää yhtenäistä mittausjaksoa. 

Menetelmässä lasketaan mittausjaksojen sykevälien       
  keskihajonta. [5] 

 

        
 

 
        

           
                                   (8) 

 

Tässä M on mittausjaksojen määrä ja        on kaikkien mittausjaksojen sykevälien 

keskiarvo. Yksittäisten mittausjaksojen pituutena tulisi käyttää edellä mainittua 

viiden minuutin standardipituutta. [5] 

Sovellukseen valittiin aika-alueen menetelmistä SDNN, RMSDD, pNN50. Nämä 

kaikki ovat hyvin yleisesti käytössä kirjallisuuslähteissä. Ne ovat myös 

standardointityöryhmän suosittelemia mekanismeja. Lisäksi sovellus esittää 

hetkellisen sykkeen, mitattuna viimeisimmästä sykevälistä ja keskisykkeen koko 

mittausjaksolta. Sovellus näyttää myös sykevälien keskiarvon. Keskisyke ja 

hetkellinen syke näytetään, jotta pystytään seuraamaan mittausjakson sykkeen 

stabiilisuutta. Sykevälien keskiarvo esitetään koska sitä pidetään tärkeänä tietona 

mittauksen aikaisesta syketasosta. Sykevälimittausten normaaliarvoja tutkiva 

tutkimus [16] kritisoi sellaisia julkaistuja mittauksia joiden tuloksista RR-keskiarvo 

oli jätetty pois.   
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2.6. Epälineaariset menetelmät  

Poincaré plot (kuva 2) on merkittävin epälineaarisista analysointimenetelmistä. Se 

havainnollistaa visuaalisesti sykevälivaihtelun voimakkuutta ja laatua. Poincaré 

plotissa sykevälit tulostetaan koordinaatistoon siten, että otetaan ensimmäinen 

sykeväli     ja käytetään sitä X-koordinaattina. Seuraavaksi otetaan seuraava 

sykeväli       ja käytetään sitä Y-koordinaattina [2]. Tämä toistetaan kunnes koko 

mittadata on käyty läpi. Tuloksena näytölle syntyy parvi pisteitä. Pisteet voidaan 

myös yhdistää viivalla selkeyden vuoksi. Näin tehdään myös tässä sovelluksessa, 

koska näytön pieni koko tekee yksittäisten pisteiden havaitsemisesta vaikeaa.  

 

 

Kuva 2. Poincaré plot. 

 

Poincaré plotin analyysi tapahtuu visuaalisesti tulkitsemalla syntyvän kuvaajan 

muotoa. Normaalisti muodostuu pyöristynyt, komeettamainen tai ellipsin muotoinen 

parvi pisteitä. Tämä on merkki suuresta sykevälivaihtelusta. Pieni vaihtelu näkyy 

suorana viivana tai pisteenä. Poincaré plotista näkee myös epätavalliset sykevälit. 

Epätavallisista väleistä muodostuvat pisteet ovat selkeästi pääparven ulkopuolella. 

[2,5]  

Poincaré plotin pistejoukkoon voidaan myös sovittaa ellipsi. Ellipsin akseleista 

lasketaan kohtisuorassa diagonaaliin olevan SD1-akselin ja diagonaalin suuntaisen 

SD2-akseln pituus. SD1 ja SD2 akselin pituuksien suhdetta kutsutaan SD12-

suhteeksi. SD12-suhde kuvaa sykevälivaihtelun suuruutta. [2] 

2.7. Normaaliarvoista 

Sykevälivaihtelun normaaliarvojen määrittely on osoittautunut vaikeaksi. 

Henkilökohtainen vaihtelu on huomattavaa, joten pienistä testiryhmistä saatu data ei 

ole luotettavaa. Monet tutkimukset ovat myös keskittyneet tietynlaiseen 

kohderyhmään, esimerkiksi sydänpotilaisiin, nuoriin tai urheilijoihin, joten tuotettua 

dataa ei voi mitenkään käyttää normaaliarvoina. Puutteita on erityisesti keski-

ikäisillä perusterveillä henkilöillä tehtävissä mittauksissa. [5, 16]  
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Jo standardointityöryhmä vuonna 1996 totesi silloin käytössä olevan 

mittausmateriaalin olevan riittämätön normaaliarvojen määrityksiin mittausten 

kohderyhmien pienuuden vuoksi [5]. Työryhmä esitti normaaliarvoja vain 24 tunnin 

mittausjaksolta. Työryhmän käyttämä mittausjakson pituus ei täsmää tässä työssä 

valittuun viiden minuutin mittausjaksoon, joten niitä ei esitetä normaaliarvoja 

kuvaavassa taulukossa 1.  

Nunan työryhmineen on tehnyt kattavan meta-analyysin lyhytaikaisen 

sykevälivaihtelun normaaliarvoista [16]. Nunanin ryhmä kelpuutti mittaustulokset 

vain sellaisista mittauksista, jotka oli tehty standardointityöryhmän esittämillä 

mittaus- ja analysointimenetelmillä. Menetelmien puolesta näiden tulosten pitäisi 

täsmätä tässä työssä toteutetulla sovelluksella saataviin tuloksiin.  

Taulukossa 1 on esitetty eri lähteistä löytyneitä sykevälivaihtelun normaaliarvoja. 

Referenssiksi on otettu myös joitakin erityisryhmiä.  

  

Taulukko 1. Sykevälivaihteluarvoja eri kirjallisuuslähteistä  

Lähde ja mittauksen kohdejoukko RR(ms) SDNN(ms) RMSSD(ms) pNN50(%) 

Referenssijoukko [15] 800 70 40 20 

Kaikkien lähteiden keskiarvo [16] 926 50 42 n/a 

Paljon liikuntaa harrastaneet [15] 1100 95 70 40 

Aktiiviset nuoret miehet [17] 906 83 56 13 

Aktiiviset nuoret naiset [17] 875 72 51 12 

Nuoret miesurheilijat [17] 993 101 77 19 

Nuoret naisurheilijat [17] 977 107 90 23 

 

 

Kirjallisuuslähteiden läpikäynti mittausten kannalta ei tuonut yllätyksiä. Yksilöllisen 

vaihtelun kerrotaan olevan todella suurta. Urheilijoilla oli keskimäärin korkeampi 

sykevälivaihtelu kuin samanikäisellä referenssiryhmällä. Sykevälivaihtelun todettiin 

pienenevän iän myötä. Lähteistä löytyvät pNN50-tulokset vaihtelivat voimakkaasti 

jopa näennäisesti samanlaisille kohderyhmille tehdyissä tutkimuksissa. Selitystä tälle 

erolle ei löydetty.  

Nuorille aikuisille hälyttävänä pNN50-raja-arvona on 3%. Arvon meneminen 

tämän alle indikoi korkeaa riskiä. SDNN-arvolle korkean riskin raja on 50 ms. [17] 
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3. HRVBT- SOVELLUS 
 

Tässä luvussa esitellään työssä toteutettu HrvBt-sovellus. Aluksi käydään läpi 

järjestelmän kuvaus ja vaatimusmäärittely. Seuraavaksi esitellään sovelluksen 

toteutuksessa käytetty ohjelmistoympäristö, sovelluksen arkkitehtuuri ja 

yksityiskohtainen rakenne. Rakenteen jälkeen käydään läpi käynnistyskuvakkeen ja 

asennuspaketin luominen. Luvun päättää sovelluksen käytön esittelevä käyttöohje. 

3.1. Järjestelmän kuvaus 

Kuva 3 esittää järjestelmän pääkomponentit. Sykevälivaihtelun mittausjärjestelmä 

koostuu sykevyöstä (Polar) ja älypuhelimeen (Smartphone) asennettavasta HrvBt-

sovelluksesta. Käyttäjän rinnan ympärille kiinnitettävä sykevyö mittaa sykkeen ja 

sykevälit. Sykevyö lähettää mittaustulokset langattoman Bluetooth-yhteyden avulla 

sovelluksen (HrvBt application) käsiteltäviksi. 

 

 

 

Kuva 3. Sovelluksen pääkomponentit ja Polar WearLink+. 

 

 

Sovellus koostuu käyttöliittymästä (UI), Yhteydenhallinnasta (Connection) ja 

tietomallista (Data model). Yhteydenhallinnan vastuulla on huolehtia 

kommunikoinnista sykevyön kanssa sekä vastaanottaa sykevyön lähettämät 

sykevälitiedot. Vastaanotetut sykevälitiedot tallennetaan sovelluksen tietomalliin, 

jossa niistä lasketaan luvussa 2 esitetyt analyysit. Sovelluksen käyttöliittymä näyttää 

analyysin tulokset käyttäjälle. Käyttöliittymä näyttää myös yhteyden tilan muutokset.  

3.2. Vaatimusmäärittely 

Sovelluksen suunnittelu aloitettiin vaatimusmäärittelystä. Vaatimusmäärittelyn 

tavoitteena on tuottaa tarpeeksi yksityiskohtainen kuvaus sovellukseen toteutettavista 
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toiminnallisuuksista, jotta sen perusteella voidaan edetä sovelluksen 

yksityiskohtaiseen suunnitteluun. 

Vaatimusmäärittelyä lähdettiin rakentamaan kuvassa 4 esitetyn 

käyttötapauskaavion avulla. Käyttötapauskaavio kuvaa sovelluksen 

päätoiminnallisuudet käyttäjän näkökulmasta katsottuna ja auttaa toiminnallisuuksien 

purkamisessa vaatimuksiksi.  

 

 

 

Kuva 4. Käyttötapauskaavio. 

 

 

Ensimmäinen käyttötapaus on sovelluksen käynnistäminen (UC1). Käynnistäminen 

tapahtuu älypuhelimen sovellusvalikosta selvästi tunnistettavan ikonin kautta. 

Käyttäjän syötteeseen sovelluksen käynnistämiseksi tulee välitön palaute.  

Sovelluksen käynnistyttyä se muodostaa välittömästi yhteyden sykevyöhön (UC2) 

ja aloittaa sykevälivaihtelun mittausjakson (UC3). Yhteydenmuodostus on 

monivaiheinen prosessi, mutta sovellus hoitaa se automaattisesti vaivaamatta 

käyttäjää yksityiskohdilla. 

Mittausjakson ollessa käynnissä (UC3), käyttöliittymä indikoi selkeästi 

mittaustilan. Käyttäjän voi seurata mittauksen etenemistä reaaliajassa ja näkee arvion 

jäljellä olevasta mittausajasta. Mittaustulokset lasketaan ja päivitetään näytölle 

mittauksen edistyessä. 

Mittausjakson valmistuminen (UC4) indikoidaan käyttäjälle selkeästi 

käyttöliittymässä. Tyypillisesti käyttäjä voi joko tarkastella tuloksia tai sulkea 

sovelluksen. 

Tulosten tallentaminen (UC5) tapahtuu automaattisesti eikä vaadi käyttäjältä 

toimenpiteitä. Tallentaminen näkyy siten, että käyttöliittymässä näkyvät vanhat 

mittaustulokset päivittyvät uusilla ja säilyvät ohjelman uudelleenkäynnistyksen yli. 

Vain parhaat tulokset tallennetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että suurimmat mitatut 

sykevälivaihtelun tulokset ja pienin mitattu syke tallennetaan. Vanhat tiedot 

ylikirjoitetaan. 
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Käyttäjä pystyy katselemaan vanhoja mittaustuloksia (UC6). Vanhat 

mittaustulokset näytetään käyttöliittymässä uusien rinnalla siten, että tuloksia on 

helppo verrata keskenään.  Käyttäjä voi myös aloittaa uuden mittausjakson (UC7). 

Mittauksen nollaus ja uuden mittausjakson aloittaminen on mahdollista myös 

mittauksen aikana. 

UC8 kuvaa sovelluksen sulkemista. Sovellus suljetaan käyttöliittymältä löytyvästä 

painikkeesta. Sovellus tukee myös käyttöjärjestelmän tarjoamaa ”ylhäältä 

pyyhkäisy” elettä sovelluksen sulkemiseksi.  

Käyttötapausten sekä tiettyjen teknisten ja laadullisten vaatimusten perusteella 

rakennettiin sovelluksen vaatimusmäärittely. Yksityiskohtainen vaatimusmäärittely 

on esitetty taulukossa 2.   

 

Taulukko 2. HrvBt-sovelluksen vaatimusmäärittely  

Vaatimus Selitys 

V001 Sovelluksen tulee käynnistyä selvästi tunnistettavasta pikakuvakkeesta. 

V002 Pikakuvakkeen painalluksesta täytyy tulla välitön vaste. 

V020 Sovelluksen tulee muodostaa automaattisesti yhteys sykevyöhön. 

V021 Bluetooth-sykevyön haku tulee tapahtua automaattisesti. 

V022 Sarjaporttiyhteys sykevyöhön tulee muodostaa automaattisesti. 

V023 Käyttäjän tulee voida syöttää Bluetooth-pariliitokseen tarvittava PIN-koodi. 

V030 
Mittauksen tulee käynnistyä automaattisesti, ilman ylimääräisiä toimenpiteitä käyttäjän 

puolelta, heti kun yhteys on päällä ja sykettä pystytään mittaamaan luotettavasti. 

V031 
Käyttäjän tulee pystyä seuraamaan mittauksen edistymistä ja arvioimaan mittauksen 

valmistumisaikaa. 

V032 Sovelluksen tulee näyttää hetkellinen syke. 

V033 Sovelluksen tulee näyttää keskisyke. 

V034 Sovelluksen tulee näyttää keskisykeväli. 

V035 Sovelluksen tulee näyttää SDNN. 

V036 Sovelluksen tulee näyttää RMSSD. 

V037 Sovelluksen tulee näyttää pNN50 mittaus. 

V038 Sovelluksen tulee näyttää mittaustulokset reaaliajassa. 

V039 
Sovelluksen tulee piirtää Poincaré plot. Piirtämisen tulee tapahtua reaaliajassa sitä 

mukaa kun sykevälitietoja vastaanotetaan. 

V040 
Sovelluksen tulee piirtää takogrammi jatkuvasti sitä mukaa kun sykevälitietoja 

vastaanotetaan. Takogrammin tulee näyttää jokaisen sykevälin pituus yhtenä viivana.  

V041 Mittauksen valmistuminen tulee indikoida selkeästi käyttöliittymässä. 

V041 

Käyttäjän tulee voida käynnistää mittaus uudelleen alusta. Tällöin mahdollisesti jo 

saadut mittaustulokset tyhjennetään ja mittaus aloitetaan alusta. Tämä pitää olla 

mahdollista missä tahansa ohjelman tilassa.   

V043 
Mittausjakso tulee aloittaa alusta, jos yhteys katkeaa kesken mittauksen. Tulokset eivät 

ole käyttökelpoisia, jos sykevälidataa menetetään mittausjakson keskeltä.  

V044 
Tila, jossa mittausdataa ei saada, esimerkiksi yhteysongelman vuoksi tulee indikoida 

näytöllä. 

V100 Sovelluksen tulee tallentaa ja näyttää paras mittaustulos. 

V101 
Sovelluksen tulee käynnistyä ja toimia myös silloin kun yhteyttä sykevyöhön ei ole. 

Käyttäjä voi tällöin katsella vanhoja mittaustuloksia.  

V103 Näytönsäästäjän tulee pysyä pois päältä sovelluksen ollessa käynnissä. 

 

 

Tavoitteena on helppokäyttöinen sovellus, jossa mittaus tapahtuu automaattisesti 

sovelluksen käynnistämisen jälkeen. Mittausjakson aikana sovellus näyttää siihen 
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mennessä mitatut tulokset käyttöliittymässä. Tulosten laskemiseksi reaaliajassa ei ole 

mitään käytännön estettä. Kaikkia luvussa 2 esitettyjä kaavoja voidaan soveltaa siten, 

että niiden tulokset lasketaan uudelleen jokaisen sykevälin jälkeen. 

Taulukko 3 esittää sovelluksen tietovaatimukset. Sovelluksen tulee laskea, näyttää 

ja tallentaa taulukossa 2 esitetyt tiedot. Tietojen maksimiarvot on arvioitu ihmisen 

maksimisykkeen, 200 lyöntiä minuutissa, perusteella.  

 

Taulukko 3. Sovelluksen tietomäärittely  

Tieto Selitys Minimi Maksimi Esimerkki 

Syke Hetkellinen syke lyönteinä minuutissa. 0 200 45 

Keskisyke 
Koko mittausjakson ajalta mitattu keskisyke 

lyönteinä minuutissa. 
0 200 44 

Keskisykeväli 
Sykevälien keskiarvo koko mittausjakson ajalta 

millisekunteina. 
300 3000 1334 

SDNN Sykevälien normaalijakauma millisekunteina. 0 999 81 

RMSSD 
Sykevälien erotusten neliöiden summan neliöjuuri 

millisekunteina. 
0 999 93 

pNN50 

Yli 50 ms toisistaan eroavien sykevälien suhde 

kaikkiin mitattuihin sykeväleihin. Tulos esitetään 

prosentteina. 

0 100 62 

Sykevälit 
Lista koko mittausjakson sykeväleistä tarvitaan 

Poincaré plotin ja takogrammin piirtämiseen. 
300 3000 1334 

 

 

Suuresta maksimi- ja minimiarvojen vaihtelusta huolimatta sovelluksen 

käyttöliittymä on optimoitu leposykkeelle 60 lyöntiä minuutissa. Tyypillisessä 

käytössä syke tulee olemaan välillä 40–90 lyöntiä minuutissa, riippuen koehenkilön 

leposykkeen tasosta. Taulukossa 3 esitettyjen, käyttäjälle näkyvien tietojen lisäksi 

sovelluksessa käytetään sisäisesti laskennan välituloksia ja sovelluksen tilatietoja.  

3.3. Ohjelmistoympäristö 

Sovellus kehitettiin käyttämällä Qt-ohjelmistonkehitysympäristöä. Qt on alun perin 

norjalaisen Trolltech ASA:n kehittämä C++ -pohjainen monelle alustalle suunnattu 

sovelluskehitysympäristö. Monien omistusvaiheiden jälkeen Qt on nyt Digia Plc:n 

omistuksessa. Tähän mennessä Qt on portattu ainakin Windows-, Unix-, Symbian-, 

Meego- ja Android- alustoille.  

Qt-ohjelmointi tapahtuu C++:lla. Qt laajentaa C++:aa omilla koodigenerointiin 

liittyvillä laajennuksilla. Tällä tavalla Qt toteuttaa mm. meta-objekti järjestelmän, 

jollaista C++ ei tue vakiona. [26,27] 

Qt Quick (QML) on Qt:n käyttöliittymien kehitykseen tarkoitettu kieli. Qt Quick- 

ohjelmointi tapahtuu QML-kielellä ja JavaScriptillä. QML on deklaratiivinen kieli, 

joten sillä hoidetaan käyttöliittymäkomponenttien määrittely ja asetelmointi. 

JavaScriptillä toteutetaan Qt Quick-käyttöliittymässä tarvittava liimakoodi. Qt Quick 

ei tarjoa valmiita käyttöliittymäkomponentteja vaan nämä joudutaan toteuttamaan 

sovelluksessa yhdistämällä QML:n peruselementtejä komponenteiksi. Toinen 

vaihtoehto on käyttää kohdekäyttöjärjestelmälle toteutettua Qt-komponenttikirjastoa, 

esimerkiksi tässä sovelluksessa käytettyjä Meego-komponentteja. [28, 29] 
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QML mahdollistaa myös vaivattoman C++:lla toteutettujen Qt-komponenttien 

käytön QML-koodin seassa. Tämä tapahtuu Qt:n omalla ominaisuuksien 

sitomismekanismilla (property binding). Ominaisuuksien sidonnalla Qt Quick-

käyttöliittymään voi liittää tietoelementtejä, jotka tarjotaan ja ylläpidetään C++:lla 

tehdyistä komponenteista. Qt Quick-komponentteja voi tehdä sovelluksessa lisää 

myös C++:lla. HrvBt käyttää tätä tekniikkaa graafisen tiedon esittämiseen. [28]  

Kehityksessä käytetty Qt SDK-versio oli 1.2.1-1. Tähän kuuluu Qt 4.7.4 - 

sovelluskehityskirjasto ja Qt Creator 2.4.1 - integroitu sovelluskehitystyökalu. Qt 

Creator sisältää koodin tuottamiseen, testaukseen ja virheenkorjaukseen tarvittavan 

integroidun sovelluskehitysympäristön (IDE). 

Sykevyönä käytettiin Polar WearLink+ sykevyötä  [30]. Sykevyö sisältää sykkeen 

mittaavat elektrodit ja Bluetoothilla toimivan lähetinyksikön, joka lähettää 

mittaustiedot älypuhelimeen tai tietokoneeseen. Sykevyöstä vastaanotetaan syke ja 

sykevälitiedot.  

Älypuhelimena käytettiin Nokia N9 Meego-puhelinta. Puhelimen 

käyttöjärjestelmän versio oli Meego 1.2 Harmattan, PR1.3 40.2012.21-3_PR_001. 

Sovelluskehityksen ajaksi puhelin liitettiin tietokoneeseen USB-kaapelilla SDK-

tilassa ja puhelimen sovelluskehitys tila oli aktivoitu. USB-yhteyden kautta voitiin 

helposti testata sovelluksen uusia versioita. SDK-tila mahdollisti myös 

virheenkorjauslokin seuraamisen ja sovelluksen virheenkorjauksen. Qt SDK ja N9-

puhelin toimivat hyvin sovelluskehityksen ajan. Kehityksen aikana ei havaittu mitään 

merkittäviä ongelmia laitteiden välisessä yhteydessä tai työkaluissa. 

Sovelluksen UML-kaaviot ja suunnittelu tehtiin MagicDraw UML 17.0.2–

sovelluksella. Sovelluksen käynnistyskuvake toteutettiin Inkscape 0.48-vektoripiirto-

ohjelmalla. Kehitykseen käytettiin Windows 7 PC-tietokonetta. 

Sovelluksen lähdekoodin ulkoasu seuraa Qt:n koodaustapaa. Koodin luokkien, 

funktioiden ja muuttujien nimeämisessä käytetään englannin kieltä. Kielivalinta pitää 

koodin yhdenmukaisena koodin seassa käytettyjen Qt-rajapintojen kielen kanssa. 

Myös koodin kommentointi ja sovelluksen suunnittelumateriaali toteutettiin 

englanniksi. Syynä tähän on pitää kaikki mahdollisuudet avoimina tuotetun koodin ja 

dokumentaation jatkokäytölle.  

3.4. Arkkitehtuuri 

Sovelluksen arkkitehtuuri on esitetty kuvassa 5. Sovelluksessa toteutetut 

komponentit on kuvattu sinisellä värillä ja sovelluksen käyttämät ulkopuoliset 

rajapinnat keltaisella. Sovellus jakautuu kahteen pääosaan: QML:llä ja C++:lla 

toteutettuun käyttöliittymään ”HrvBt UI” ja kokonaan C++:lla toteutettuun 

moottoriosaan ”HrvBt Engine”. Käyttöliittymän takogrammia ja Poincaré plottia ei 

ollut järkevää toteuttaa QML:lla ja JavaScriptillä, joten ne toteutettiin C++:lla Qt 

Quick-laajennuskomponentteina. 

Kommunikointi C++ ja QML-koodin välillä tapahtuu Qt:n signal-slot ja 

ominaisuuksien sidonta (property binding)-mekanismien avulla. Siinä tietystä 

signaalista kiinnostunut kuuntelija rekisteröityy vastaanottamaan tietyn nimisen 

signaalin (signal) lähdekomponentilta tietyllä tätä tarkoitusta varten tehdyllä 

funktiolla (slot). Signaalin muodostamista ja lähettämistä kutsutaan Qt:ssa termillä 

emit. Signaalin lähettämistä seuraa kohdefunktion kutsu. Suurin osa Qt:n tarjoamista 

rajapinnoista perustuu tähän mekanismiin. Yhdenmukaisuuden vuoksi myös HrvBt-

sovellus on rakennettu saman mekanismin varaan. 
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Sovelluksen C++:lla toteutetut komponentit toteuttavat myös ominaisuuksista 

(QT_PROPERTY) ja niiden muutoksista kertovia signaaleja. QML-koodin 

tietoelementit liitetään kuuntelemaan näitä ominaisuuksia ja C++-puolella tietoihin 

tehdyt muutokset päivittyvät käyttöliittymälle automaattisesti. C++-puolen 

kontrollointi tapahtuu funktiokutsuilla.  

Sovellus käynnistyy HrvBtMain-pääohjelmasta. Pääohjelma luo ja rekisteröi 

sovelluksessa tarvittavat komponentit Qt:n ajoympäristöön ja käynnistää 

käyttöliittymän. Tämän jälkeen käynnistetään Qt:n tapahtumien käsittelysilmukka, 

jossa pysytään sovelluksen sulkemiseen asti. 

Ulkopuolista rajapinnoista sovellus käyttää Qt Quick 1.1 -kirjaston perus QML-

elementtejä käyttöliittymäkomponenttien toteutukseen. Qt Quick Components -

kirjastosta käytetään PageStackWindow- komponentia sovelluksen käyttöliittymän 

ylimmän tason peruskomponenttina. PageStackWindow-komponentin avulla 

sovelluksen käyttöliittymä integroituu hyvin Meego-puhelimen käyttöliittymään. 

Komponentin avulla sovellus pystytään myös lukitsemaan pystytilaan. Sovellus ei 

käytä muita valmiita komponentteja.  

QML Offline Storage API tarjoaa Qt Quick-sovellukselle tiedontallennuspalvelut. 

Tämä sama olisi voitu toteuttaa myös C++ puolella joko käyttämällä tiedostoa tai 

SQLite-tietokantaa, mutta Offline Storage API tarjoaa nämä palvelut valmiina. 

Qt Mobility Bluetooth API tarjoaa sovellukselle pääsyn laitteen Bluetooth-

palveluihin. API mahdollistaa Bluetoothin tilanhallinnan, yhteyksien luonnin ja 

tiedon siirtämisen Bluetooth-radiolinkin yli. 

 

 

 

 

Kuva 5. HrvBt-sovelluksen arkkitehtuuri. 

 

 

Sovelluksessa on kaksi tilakonetta. Kuvan 6 esittämät sovelluksen päätilat toteutettiin 

sovelluksen tietomalliin. Monivaiheinen Bluetooth-yhteyden hallinta toteutettiin 

tiloina yhteydenhallintakomponenttiin.  
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Kuva 6. Sovelluksen tilat. 

 

 

Käynnistyttyään sovellus siirtyy automaattisesti Connecting-tilaan. Tässä tilassa 

sovellus luo Bluetooth-yhteyden sykevyöhön ja alkaa vastaanottaa sykedataa. 

Yhteyden synnyttyä sovellus siirtyy Idle-tilaan. Sovellus siirtyy automaattisesti 

Measuring-tilaan, kun sykevyö on tunnistanut sykkeen ja lähettänyt ensimmäisen 

onnistuneen sykevälimittauksen. Mittausjakson valmistuttua sovellus siirtyy 

Completed-tilaan. Completed-tilaan siirryttäessä suoritetaan mittaustietojen tallennus 

pysyvään muistiin. 

Virheen tapahtuessa sovellus palaa Idle-tilaan. Sovellus aloittaa automaattisesti 

uuden mittausjakson, jos yhteys sykevyöhön on kunnossa ja sykevyö lähettää 

syketietoja. Sovellus palaa takaisin Connecting-tilaan, jos yhteys on katkennut. 

Sovellus voidaan sulkea missä tilassa tahansa. Sovelluksen mittaus voidaan aloittaa 

alusta kesken mittauksen tai mittauksen valmistuttua.  

3.5. HrvBt Engine 

Kuva 7 esittää moottoriosan ”HrvBt Engine” luokkakaavion. Moottoriosa jakautuu 

BT-yhteyden hallinnan ja tiedon vastaanoton hoitavaan HrvConnection-luokkaan 

sekä tietomalliin HrvModel. Näiden apuluokkina toimivat tietopakettien parsimisen 

hoitava HrvPacket sekä tietomallin laskennan ja varastoinnin hoitava HrvBuffer. 

Tavoitteena on ollut erottaa toisistaan riippumattomat kokonaisuudet erillisiin 

luokkiin.  
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Sekä HrvConnection että HrvModel tarjoavat ominaisuuksia ja signaaleja 

käyttöliittymän käyttöön.  HrvConnection tarjoaa yhteyden hallintaan liittyviä 

signaaleja ja HrvModel sovelluksen tilan ja mittaustulokset kertovia ominaisuuksia.  

Myös HrvConnectionin ja HrvModelin välisessä kommunikoinnissa käytetään 

Qt:n signal-slot-mekanismia. 

 

 

 

 

Kuva 7. Moottoriosan HrvBt Engine luokkakaavio. 

 

3.5.1. Yhteydenhallinta 

Bluetooth-yhteyden hallinta ja tiedon vastaanottaminen sykevyöstä on sovelluksen 

monimutkaisin osuus. Tämä osuus on toteutettu HrvConnection ja HrvPacket-
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luokkiin.  HrvConnection hallitsee yhteyttä ja vastaanottaa dataa BT-sarjaportista. 

HrvPacket parsii vastaanotetusta datasta käyttökelpoisia tietopaketteja.  

Kuva 8 esittää HrvConnection-luokan tilat ja ehdot tilasiirtymille. HrvConnection 

käynnistyy sovelluksen käynnistyessä ja siirtyy aluksi BT-radion tilan tarkistukseen. 

Kun radio on päällä, aloitetaan BT-laitteiden laitehaku sykevyön löytämiseksi. 

Sykevyön löydyttyä tarkistetaan pariliitoksen tila ja tarvittaessa muodostetaan 

pariliitos puhelimen ja sykevyön välille. Pariliitoksen ollessa kunnossa voidaan tehdä 

vielä palveluiden haku sykevyöstä. Lopuksi muodostetaan yhteys ja aloitetaan datan 

vastaanotto. 

 

 

 

Kuva 8. BT-yhteyden aktiviteettikaavio. 

 

 

Kuva 9 esittää BT-yhteyden muodostamisen vaihe vaiheelta sekvenssikaaviona. 

HrvConnection-luokka tukee yhteyden käynnistystä sekä laitehaun (scanning) kautta 

että yhdistämällä suoraan annettuun osoitteeseen. Jälkimmäistä menetelmää 

käytettiin sovelluskehitysvaiheessa sen nopeuden vuoksi. Yhden tunnetun sykevyön 
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tapauksessa sykevyön BT-osoite voitiin koodata väliaikaisesti sovellukseen ja näin 

nopeuttaa yhteyden muodostamista. Valmis sovellus käyttää laitehakua. 

HrvMain luo HrvConnection-luokasta yhden instanssin heti sovelluksen 

käynnistymisen yhteydessä ja käskee sitä aloittamaan Bluetooth-laitehaun kutsumalla 

startScanning()-metodia. Tämän jälkeen HrvConnection suorittaa itsenäisesti kaikki 

yhteyden luontiin tarvittavat toimenpiteet. HrvConnection generoi signaaleja aina 

yhteyden tilan muuttuessa. Signaalien perusteella käyttöliittymä havaitsee 

tilanmuutokset ja osaa päivittää näkymän oikeaan tilaan.  

Yhteyden luonti alkaa tarkistamalla QBluetoothLocalDevice-rajapinnalta 

Bluetooth radion tila. Jos radio on pois päältä, se laitetaan päälle powerOn()-kutsulla. 

Radion ollessa päällä siirrytään sykevyön etsimiseen. Etsiminen on tärkeä vaihe sillä 

sovellus ei muuten tiedä sykevyön yksilöllistä Bluetooth-osoitetta. Osoitetta tarvitaan 

yhteyden muodostamiseen sykevyön kanssa. 

HrvConnection aloittaa BT-laitteiden etsimisen 

QBluetoothDeviceDiscoveryAgent-rajapinnan avulla. Sykevyö löytyy aina nimellä 

Polar iWL, joten etsintää jatketaan kunnes kyseisen niminen BT-laite löytyy. 

Sykevyön löytyessä tarkistetaan onko älypuhelimen ja sykevyön välille jo 

muodostettu pariliitos. Kaikkien puhelimessa käytettävien BT-lisälaitteiden kanssa 

pitää muodostaa pariliitos ennen kuin niiden kanssa voidaan kommunikoida. 

Pariliitoksen tarkistaminen ja muodostaminen tapahtuu QBluetoothLocalDevice-

rajapinnan avulla. Pariliitoksen muodostamisen yhteydessä puhelin kysyy käyttäjältä 

PIN-koodia, joka on Polarin sykevyön tapauksessa 0000.  
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Kuva 9. BT-yhteyden muodostamisen sekvenssikaavio. 

 

Laitehaun valmistumisen ja pariliitoksen jälkeen sykevyön osoite tunnetaan ja sen 

kanssa voidaan kommunikoida. Tässä vaiheessa voidaan vielä käyttää 

QBluetoothServiceDiscoveryAgent-rajapintaa sykevyöstä löytyvien BT-palveluiden 

etsimiseen. BT-laitteet tukevat SDP (service discovery protocol) protokollaa, jonka 

avulla toiset BT-laitteet pystyvät selvittämään kohdelaitteen tukemat BT-palvelut. 

Palvelut yksilöidään UUID:n (universally unique identifier) avulla. Sovellus ja 

sykevyö kommunikoivat keskenään käyttämällä BT-sarjaportti profiilia, joten 

sykevyöstä löytyy sarjaporttipalvelu eli Bluetoothin RFCOMM (radio frequency 

communication)-palvelun sarjaporttiprofiili. 

Kun sykevyön BT-osoite on tiedossa, niin siihen voidaan muodostaa 

sarjaliikenneyhteys. Tämä tapahtuu tekemällä instanssi QBluetoothSocket-luokasta 

ja antamalla sille sarjaporttipalvelun UUID ja kohdeosoite. Yhteyden luomisen 

onnistuessa siitä voidaan lukea dataa. Yhteys lähettää readyRead()-signaalin aina kun 

socketin bufferiin on saapunut uutta dataa. Signaalin saatuaan HrvConnection lukee 

datan readAll()-metodilla. Portin lukeminen jatkuu niin pitkään kuin yhteys ja 

sovellus ovat käynnissä. 

Yhteys on nyt muodostettu ja QBluetoothSocketista voidaan lukea dataa. 

QBluetoothSocket signaloi yhteyden puskurissa olevan luettavaa dataa readyRead()-

signaalilla. HrvConnection lukee kaikkia tavut puskurista ja syöttää ne yksitellen 
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HrvPacket-luokan addByte()-metodille. AddByte()-metodi suorittaa paketin 

parsimisen ja palauttaa positiivisen arvon, jos yksi kokonainen paketti on parsittu 

onnistuneesti. Mekanismi toteutettiin tavu kerrallaan lukemalla, koska sarjaportista 

saadaan monesti luettua joitakin paketin tavuja tai joskus useampi paketti yhdellä 

lukukerralla.  

Kuva 11 kuvaa paketin parsimista. Parsimisen tavoitteena on tunnistaa validi 

paketti sarjaporttiin saapuvista tavuista. Yksi paketti sisältää yhden sykevälin tiedot. 

Mikään ei kuitenkaan takaa sitä, että kokonainen paketti vastaanotetaan kerralla.  

Paketit ovat kahdeksan tavun mittaisia ja jokainen paketti alkaa määrätyllä 

otsikkotavulla. Otsikkotavun jälkeen seuraa paketin pituus, tarkistusnumero, 

sekvenssinumero ja sykedata. HrvPacket-luokan addByte() kerää vastaanotettuja 

tavuja pakettiin ja tarkistaa joka tavun jälkeen onko paketin kaikki tavut 

vastaanotettu. Kun addByte() palauttaa totuusarvon tosi, on paketti vastaanotettu 

onnistuneesti ja valmis prosessoitavaksi. 

Lopuksi valmis paketti lisätään HrvModeliin addData() kutsulla. Jos sovelluksen 

tila on Measuring, HrvModel lisää RR-intervallin HrvBufferiin, joka puolestaan 

päivittää laskelmat ja signaloi muutoksesta käyttöliittymää. 

Puutteellisesti vastaanotetut paketit hävitetään. Sykevälivaihtelun mittauksen 

onnistumisen kannalta on tärkeää, että jokainen paketti vastaanotetaan onnistuneesti 

ja että puuttuvat paketit havaitaan. HrvModel osaa käsitellä yhden puuttuvan lyönnin 

ja interpoloida uuden sykevälin viereisten sykevälien perusteella. Tästä jää merkintä 

tietomalliin ja merkinnän perusteella tämä tilanne voidaan näyttää käyttöliittymässä. 

 

 

 

Kuva 10. Sykedataa sisältävän paketin parsiminen. 
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Kuva 11 esittää yhteyden virheenhallinnan sekvenssikaaviona. QBluetoothSocket 

ilmoittaa virhetilanteesta, tyypillisesti yhteyden katkeamisesta, socketError()-

signaalilla. HrvConnection ottaa virheen kiinni ja generoi virhesignaalin omille 

kuuntelijoilleen eli tässä tapauksessa HrvModelille.  

 

 

 

Kuva 11. Yhteyden virheenhallinta. 

 

 

Signaalin perusteella HrvModel huomaa virheen, keskeyttää meneillään olevan 

mittauksen ja siirtää sovelluksen Idle-tilaan. Samalla HrvConnection siirtyy takaisin 

laitehakutilaan ja aloittaa yhteyden palauttamisyritykset. 

3.5.2. Tietomalli 

HrvModel-luokka toimii sovelluksen tietomallina. Jokainen vastaanotettu mittadataa 

sisältävä paketti toimitetaan tietomalliin HrvModelin addData()-metodin kautta. 

Metodi tarkistaa ensin sovelluksen tilan. Jos tila on Measuring, paketille tehdään 

puuttuvan lyönnin tarkistukset ja sen sisältämä RR-intervalliarvo lisätään HrvBuffer-

luokan ylläpitämään taulukkoon.  

Tässä vaiheessa HrvBuffer päivittää keskisyke-, SDNN-, RMSSD- ja pNN50- 

analyysit. Kaikki analyysit päivitetään välittömästi jokaisen paketin saapumisen 

jälkeen. Laskenta tapahtuu päivittämällä summakaavojen summia joka paketin 

jälkeen väliaikaisiin muuttujiin ja suorittamalla jokaisen kaavan laskutoimitukset.  

Ensimmäisen sykedataa sisältävän paketin saapuminen siirtää sovelluksen 

Measuring-tilaan. Tällöin yhteyden sykevyöhön katsotaan olevan kunnossa ja 

sykevyön seuraavan sykettä onnistuneesti. Virhetilanteessa HrvBufferin tietovarasto 

tyhjennetään ja sovellus palautetaan Idle-tilaan, josta se siirtyy seuraavan paketin 

saapuessa jälleen Measuring-tilaan ja mittaus alkaa alusta. 
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Kun mittausjakson maksimiaika on tullut täyteen, sovellus siirretään Completed-

tilaan. Completed-tilassa oltaessa kaikki saapuvat paketit hylätään eivätkä ne enää 

vaikuta mittaustuloksiin. 

Viimeisenä vaiheena paketin prosessoinnista lähetetään tietojen muuttumisesta 

kertovat signaalit. Tällä tavalla käyttöliittymäkomponentit huomaavat päivittää 

muuttuneet tiedot käyttöliittymälle.  

Käyttöliittymältä voi tulla tietomallille clearModel()-kutsu missä vaiheessa 

tahansa. Tämä kutsun tarkoitus on aloittaa mittausjakso alusta. Jakson 

uudelleenaloitus tapahtuu tyhjentämällä HrvBuffer-luokan tietovarasto ja siirtämällä 

HrvModel sekä samalla koko sovellus takaisin Idle-tilaan. Seuraavan onnistuneen 

paketin vastaanoton yhteydessä mittaus alkaa alusta ja sovellus siirtyy takaisin 

Measuring-tilaan.  

3.6. Käyttöliittymä  

Sovelluksen käyttöliittymä toteutettiin Qt Quick-teknologialla. Graafista dataa 

esittävät komponentit toteutettiin C++:lla Qt Quick-laajennuskomponentteina. Näissä 

varsinainen piirtäminen tehdään C++-koodissa, mutta komponentin asettelu 

käyttöliittymälle ja käyttäminen tapahtuu Qt Quick käyttöliittymän ohjelmointiin 

tarkoitetulla QML-koodilla. 

QML on deklaratiivinen ohjelmointi- ja ulkoasun suunnittelukieli. Siinä ei 

niinkään kerrota rivi riviltä käskyinä mitä ohjelmassa tehdään vaan asetellaan 

elementtejä paikoilleen ja kerrotaan mitä tietoa missäkin on. JavaScriptillä 

kirjoitettua imperatiivista koodia tarvitaan QML-koodin sekaan kontrollilogiikan 

toteuttamiseen.  

Listaus 1 esittää tästä esimerkkinä sovelluksesta löytyvän InfoRow-komponentin 

käytön. Listauksen koodi sitoo tietomallin sdnn-ominaisuuden InfoRow-

komponentin infoValue-tekstikenttään. Pelkästään tämä sitominen aiheuttaa 

käyttöliittymässä näkyvän arvon muuttumisen aina kun sdnn arvo muuttuu 

tietomallissa. Tässä tapauksessa sitominen on ehdollinen. Tekstikentässä näytetään 

kolme viivaa, jos tietomallilla ei ole vielä validia sykemittausta.  Ehdollisuus on 

toteutettu JavaScriptillä. InfoValue2-tekstikenttään sidotaan toisen QML-

komponentin, infoStoren, ominaisuus sdnn. InfoValue2 seuraa tästä eteenpäin 

infoStore.sdnn-ominaisuuden muutoksia. Myös kentän taustaväriä ohjataan 

yksinkertaisella JavaScript ehdolla. Väri on vihreä silloin kun tietomallilla on validi 

sykemittaus, muutoin väri on punainen. 

 

 
        InfoRow { 

            id: sdnnRow 

            headerText: "SDNN (ms)" 

            infoText: (mModel.heartRate >0) ? "Estimate of  

   overal HRV" :  "Waiting data..."   

            // Value is valid only if beat is detected. 

            infoValue: (mModel.heartRate > 0) ? mModel.sdnn : "---" 

            infoColor: (mModel.heartRate > 0) ? "green" : "red" 

            infoValue2: infoStore.sdnn 

      } 

Listaus 1. InfoRow QML komponentin käyttö. 
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QML tarjoaa vain peruselementtejä käyttöliittymän tekemiseen. Tällaisia elementtejä 

ovat esimerkiksi Rectangle, Text ja MouseArea. Sovelluksen tekijän täytyy rakentaa 

itse sovelluksen tarvitsemat käyttöliittymäkomponentit. Käytännössä tämä tarkoittaa 

peruselementtien asettelua sisäkkäin sekä parametrien, värien ja pyöristysten 

säätämistä. 

Kuva 12 esittää sovellukseen rakennetut käyttöliittymäkomponentit ja niiden 

asettelun. Sovellus on aina lukittuna pystytilaan eikä käyttöliittymän asettelussa  

tarvitse ottaa huomioon käyttöliittymän kääntymistä vaakatasoon.  

 

 

 

Kuva 12. Käyttöliittymän rakenne. 

 

 

Päätason komponenttina toimii Qt Quick Components –kirjaston PageStackWindow. 

Se tarjoaa käyttöjärjestelmän mukaisen perusnavigoinnin ja mahdollistaa näkymän 

lukitsemisen pystytilaan.  

Sovelluksen päänäyttönä toimii MainPage, jonka alle kaikki muut komponentit on 

sijoitettu. MainPage aloittaa sijoittelun ikkunan yläreunasta ja sijoittaa jokaisen 

komponentin allekkain ankkuroiden sen edellisen komponentin perään.  

Näytön ylimmäksi sijoitettu Header-komponentti esittää sovelluksen nimen. 

Sovelluksen näyttämän Header-komponentin lisäksi yläreunassa näkyy puhelimen 
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käyttöjärjestelmän piirtämiä tilatietoja, kuten akun varaustaso, matkapuhelinverkon 

voimakkuus ja Bluetooth-yhteyden tila. 

InfoPanel-komponentti sisältää viisi InfoRow-komponenttia. Jokainen InfoRow 

puolestaan sisältää kaksi tekstiriviä ja kaksi tietokenttää. Jokaisen InfoRow-

komponentin ensimmäinen tietokenttä on sidottu vastaaviin tietomallin 

ominaisuuksiin heartRate, hrMean, rrMean, sddn, rmssd ja pNN50. Toinen 

tietokenttä on sidottu käyttäjälle näkymättömään Store-komponenttiin, jonka 

tehtävänä on hoitaa mittaustiedon tallennus pysyvään muistiin mittauksen 

valmistuttua ja vanhan mittaustiedon lataus muistista ohjelman käynnistyessä. 

Mittauksen valmistuessa tieto siirretään JavaScriptillä Store-komponenttiin. 

Tekstirivien teksti vaihtelee sovelluksen tilan mukaan. Myös tietokenttien 

taustavärit vaihtelevat sovelluksen tilan mukaan. Taustaväri on aluksi punainen 

sovelluksen käynnistyessä. Väri muuttuu vihreäksi kun BT-yhteys on muodostettu. 

Mittausjakson valmistuttua väri muuttuu vaaleanvihreäksi. Vanhaa mittausta 

ilmoittavat oikeanpuoleiset kentät pysyvät aina keltaisina. Värit ovat sovelluksen 

tärkein mekanismi tilatiedon esittämiseksi käyttäjälle.  

Alimmaisena näytöllä sijaitsee Toolbar. Toolbar on yksinkertainen suorakulmio, 

johon on sijoitettu kaksi sovellusta varten rakennetulla Button-komponentilla 

toteutettua painiketta. Toisesta sovellus voidaan sulkea ja toisesta mittaus aloitetaan 

alusta. Painikkeet ovat ainoat sovelluksen QML-komponentit, jotka käsittelevät 

käyttäjän syötettä. Sovelluksen sulkeminen tapahtuu yksinkertaisesti ajamalla alas 

Qt-ajoympäristö Qt.quit()-kutsulla. Mittauksen uudelleenkäynnistys tapahtuu 

kutsumalla tietomallin clearModel()-metodia.  

InfoPanelin alapuolella sijaitsee Poincaré Plotin näyttävä Plot-komponentti ja 

takogrammin piirtävä Tachogram-komponentti. Molemmat näistä on toteutettu Qt 

Quickin laajennuskomponentteina. Laajennuskomponenttien käyttö on 

monimutkaisempaa kuin tavallisten QML-komponenttien ja elementtien käyttö.  

Kuva 13 esittää laajennuskomponenttien luokkakaavion. Laajennuksen 

toteutuksessa luodaan C++:lla uusi luokka, joka on peritty QDeclarativeItem-

luokasta. Uusi luokka määrittelee ominaisuuksia, signaaleja ja slotteja. Ennen kuin 

uutta komponenttia voidaan käyttää QML-käyttöliittymässä, se tulee rekisteröidä 

QML-ajoympäristön kontekstiin. Tämä tapahtuu heti aluksi sovelluksen 

käynnistyessä (listaus 2.). Samoin HrvModelin määrittämät uudet tietotyypit täytyy 

rekisteröidä ennen kuin niitä voidaan käyttää QML:n puolelta. 

 

 
 Q_DECL_EXPORT int main(int argc, char *argv[]) 

 { 

    QScopedPointer<QApplication> app(createApplication(argc, argv)); 

 

    // Register custom QML types 

    qmlRegisterType<HrvPlot>("Hrv", 1, 0, "Plot"); 

    qmlRegisterType<HrvTachogram>("Hrv", 1, 0, "Tachogram"); 

    qmlRegisterType<HrvModel>("Hrv", 1,0, "Model" ); 

 

    … 

 }         

Listaus 2. Plot- ja Tachogram-komponenttien rekisteröinti. 

 

Rekisteröinnin jälkeen uudet Plot- ja Tachogram-komponentit ovat käytössä QML-

puolelta kuin mitkä tahansa QML-komponentit (listaus 3).  Komponentille voidaan 
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kertoa piirrossa käytettävä viivan väri. Lisäksi komponenttiin täytyy sitoa tietomalli, 

josta komponentti saa piirrossa tarvittavat sykevälitiedot. 

 
 Plot { 

        id: plot 

        lineColor: "red" 

        width: parent.width 

        height: 200 

        // Position below infopanel 

        y:infoPanel.y + infoPanel.height 

        // Bind data model to Plot 

        dataModel: mModel 

 } 

Listaus 3. Plot-komponentin käyttö QML:ssä 

 

Plot-komponentti tarjoaa ominaisuudet joilla QML-puoli voi määrittää piirtämisessä 

käytettävän viivan värin ja kytkeä komponentit tietomalliin. Tietomalliin kytkemisen 

jälkeen Plot-komponentti saa signaalin tietomallin muuttumisesta.   

Varsinainen piirtäminen tapahtuu paint()-metodissa. Ajoympäristö kutsuu paint()-

metodia aina kun komponentin alue kaipaa päivitystä. Lisäksi tietomallilta tulee 

uudelleenpiirtoon johtavia signaaleja tietomallin muuttumisesta.  

Piirtäminen alkaa koordinaatiston piirrolla. Paint()-metodi piirtää aluksi viisi 

pystyviivaa ja neljä vaakaviiva. Seuraavaksi piirretään sykevälien viivat. 

Viimeisimmän viivan piirrossa käytetään aina keltaista väriä, jotta viimeisen 

päivityksen huomaa helposti diagrammista. Muut viivat piirretään QML-koodista 

annetulla värillä. Lopuksi piirretään koordinaatisto tekstiotsikot. Piirtojärjestyksellä 

taataan se, etteivät otsikot peity sykevälidatan viivojen alle. Koordinaatiston viivojen 

peittyminen ei haittaa, koska niiden ajatellaan sijaitsevan taustalla. 

 

 

 

 

Kuva 13. Käyttöliittymän laajennuskomponenttien luokkakaavio. 

 

 

Tachogram-komponentti toimii samalla tavalla kuin Plot. Tässäkin tapauksessa 

QML-koodi voi asettaa piirtämisessä käytettävän viivan värin. Puuttuvista lyönneistä 

generoidut uudet lyönnit näytetään takogrammissa punaisella.  

Tachogram piirtää sinisen pystyviivan maaliviivaksi kuvaamaan mittausjakson 

päättymishetkeä. Maaliviiva on vain arvio valmistumishetkestä. Maaliviivan paikka 
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perustuu oletukseen, että puuttuvat sykevälit ovat keskimäärin samanpituisia kuin 

tähän mennessä vastaanotetut. Maaliviiva päivitetään jokaisen sykevälin vastaanoton 

jälkeen. 

Käyttöliittymä käynnistetään pääohjelman (listaus 4) lopuksi. Käyttöliittymää 

ajetaan SDK:n mukana tulevan QmlApplicationViewer-apukomponentin avulla. 

QMLApplicationViewer perustaa QML-kontekstin ja tekee joitakin tarpeellisia 

käyttöjärjestelmäkohtaisia alustuksia automaattisesti.  

   

 
Q_DECL_EXPORT int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

    QScopedPointer<QApplication> app(createApplication(argc, argv)); 

    // Register custom QML types 

    qmlRegisterType<HrvPlot>("Hrv", 1, 0, "Plot"); 

    qmlRegisterType<HrvTachogram>("Hrv", 1, 0, "Tachogram"); 

    qmlRegisterType<HrvModel>("Hrv", 1,0, "Model" ); 

 

    QScopedPointer<HrvConnection> hrvConnection(new HrvConnection()); 

    QScopedPointer<HrvModel> model(new HrvModel()); 

    // Get root declarative context and add connection. 

    QmlApplicationViewer viewer; 

    QDeclarativeContext* declContext = viewer.rootContext(); 

    declContext->setContextProperty("mConnection", hrvConnection.data()); 

    declContext->setContextProperty("mModel", model.data()); 

 

    // System background is not needed if QML does everything. 

    viewer.setAttribute(Qt::WA_OpaquePaintEvent); 

    viewer.setAttribute(Qt::WA_NoSystemBackground); 

    viewer.viewport()->setAttribute(Qt::WA_OpaquePaintEvent); 

    viewer.viewport()->setAttribute(Qt::WA_NoSystemBackground); 

    

    QObject::connect(hrvConnection.data(),  

        SIGNAL( packetReceived( HrvPacket& ) ), model.data(),  

        SLOT( addData(HrvPacket&) ) ); 

    // Clear model data and state if connection drops. 

    QObject::connect(hrvConnection.data(),  

        SIGNAL( disconnected() ), model.data(),  

        SLOT( clearModel() ) ); 

     

    viewer.setOrientation( 

        QmlApplicationViewer::ScreenOrientationLockPortrait); 

    viewer.setMainQmlFile(QLatin1String("qml/hrvbt/main.qml")); 

    viewer.showExpanded(); 

    // Start connection 

    hrvConnection->setTargetName("Polar iWL"); 

    hrvConnection->startScanning();  

 

    return app->exec();  // Go to event loop 

} 

Listaus 4. Sovelluksen ja QML käyttöliittymän käynnistys 

 

Aluksi luodaan QApplication-ajoympäristö, jollaista tarvitaan kaikissa Qt-

sovelluksissa. Seuraavaksi rekisteröidään sovelluksessa toteutetut uudet tietotyypit, 

luodaan HrvConnection ja HrvModel sekä rekisteröidään ne QML kontekstiin. 

Rekisteröimisen jälkeen HrvConnection ja HrvModel ovat käytettävissä QML-

puolella. HrvModel ja HrvConnection kytketään toisiinsa signal-slot mekanismilla ja 

käynnistetään käyttöliittymä. Lopuksi aloitetaan Bluetooth yhteyden muodostaminen 

ja mennään Qt ajoympäristön tapahtumankäsittelysilmukkaan.  
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3.7. Sovelluksen käynnistyskuvake 

  

Sovelluksen käynnistyskuvakkeen luotiin lataamalla aluksi Nokia Icon Toolkit [31] 

ja etsimällä sieltä sopiva oranssipohjainen apuohjelmaa kuvaava tausta. Käyttämällä 

Meego-alustalle tehtyjä käynnistyskuvakepohjia saadaan kuvake näyttämään 

yhdenmukaiselta muiden laitteesta löytyvien käynnistyskuvakkeiden kansa.  

Toolkitistä löytyvän pohjan päälle liitettiin Inkscape-vektoripiirtotyökalulla tehty 

sydämen EKG-käyrää muistuttava piirros. Lopputuloksena syntynyt kuva 

tallennettiin PNG (portable network graphics) muotoon 80x80-pikselin kokoisena. 

Lopuksi kuvake liitettiin projektiin lisäämällä se hrvbt_harmattan.desktop-

tiedostoon. Kuva 14 esittää käynnistyskuvakkeen luontivaiheet. Selkeyden vuoksi 

valkoinen piirros on esitetty välivaiheessa mustana.  

 

 

 

Kuva 14. Sovelluksen käynnistyskuvakkeen luominen. 

 

3.8. Asennuspaketti 

Sovellukset asennetaan Meego 1.2 Harmattan laitteisiin Debian Linuxista lähtöisin 

olevana Debian-asennustiedostona. HrvBt sovelluksen projektista syntyvä 

asennustiedosto on nimeltään hrvbt_0.0.1_armel.deb. Asennustiedosto muodostetaan 

projektihakemiston alta qtc_packaging/debian_harmattan–hakemistosta löytyvien 

tiedostojen, sekä hrvbt_harmattan.desktop tiedoston perusteella. 

hrvbt_harmattan.desktop-tiedostolla kerrotaan sovelluksen käyttäjälle näkyvä nimi 

sekä sovelluksen käynnistyskuvake. 

Qt Creator luo edellä mainitut tiedostot pohjaksi projektin luonnin yhteydessä. 

Tiedostoja ei tarvitse muokata ellei sovelluksen nimeä haluta vaihtaa tai lisätä 

sovelluksen asennuksessa käyttäjälle näytettäviä tekstejä. 

Qt Creator-työkalu automatisoi asennuspaketin luontiprosessin niin, että .deb-

paketin luominen tapahtuu nappia painamalla sovelluksen käännöksen ja linkkauksen 

jälkeen. Jos puhelin on liitetty sovelluskehityksessä käytettyyn tietokoneeseen USB-

kaapelilla, myös asentaminen puhelimeen tapahtuu automaattisesti. 

Normaalisti sovellukset on tarkoitus noutaa puhelimeen sovelluskaupasta. 

Testaustarkoituksiin sovelluksia voi asentaa käsin komentorivikomennoilla 

puhelimesta löytyvän Terminal-sovelluksen avulla. Asentaminen tapahtuu 

suorittamalla seuraavat vaiheet: 

 

1. Puhelimeen aktivoidaan sovelluskehitystila puhelimen asetuksista. 
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2. Puhelin liitetään massamuistitilassa tietokoneeseen. 

3. Asennuspaketti hrvbt_0.0.1_armel.deb kopioidaan puhelimen massamuistin 

juurikansioon. 

4. USB-kaapeli irrotetaan.  

5. Puhelimessa käynnistetään Terminal-sovellus. 

6. Komentokehotteeseen kirjoitetaan ”devel-su” ja kysyttäessä syötetään 

salasana ”rootme”. 

7. Sovelluksen asennus tapahtuu kirjoittamalla komento: ”dpkg -i 

/home/user/MyDocs/hrvbt_0.0.1_armel.deb”. 

 

3.9. Käyttöohje 

Sykevälivaihtelun mittaustapahtuma alkaa sykevyön kiinnityksellä. Kankaisen 

sykevyön elektrodit täytyy kostuttaa juuri ennen käyttöä vedellä, jotta elektrodit 

saavat sähköä johtavan kontaktin ihoon. Seuraavaksi kostutettu sykevyö kiinnitetään 

rintakehän ympärille. Lopuksi sykevyön lähetinyksikkö napsautetaan neppareilla 

kiinni sykevyöhön. Sykevyön elektroniikka käynnistyy automaattisesti kontaktin 

syntyessä elektrodien välille. Käynnistymisen jälkeen sykevyöhön voidaan 

muodostaa Bluetooth-yhteys älypuhelimesta. Sykkeen mittaaminen alkaa noin 

kymmenen sekunnin kuluttua.  

Kun sykevyö on kiinnitetty, voidaan käynnistää HrvBt-sovellus älypuhelimesta. 

Sovellus etsii välittömästi sykevyön ja muodostaa siihen yhteyden Bluetooth-

yhteyden kautta. Yhteyden muodostamisen aikana sovelluksen sykevälivaihtelua 

kuvaavat tietokentät ovat punaisia. Yhteyden muodostuttua ylimmän tietokentän 

taustaväri muuttuu vihreäksi. 

Kun yhteys on muodostettu sovellus odottaa ensin sykedatan saapumista ja aloittaa 

sitten mittausjakson. Mittauksen aikana sykevälivaihtelua kuvaavat tietokentät ovat 

vihreitä. Mittausjakson eteneminen näkyy käyttöliittymässä olevasta reaaliaikaisesti 

päivittyvästä takogrammista. Takogrammin loppuun piirtyy sininen maaliviiva 

kuvaamaan sitä sykevälimäärää, joka vielä tarvitaan viiden minuutin mittausjakson 

valmistumiseen. Maaliviiva päivittyy jatkuvasti sykevälien pituuden mukaan. 

Tunnistetut ektooppiset lyönnit näytetään punaisella viivalla. Mittaustuloksiin tulee 

suhtautua varauksella jos takogrammissa esiintyy punaisia viivoja.  

Mittausjakson päättyessä näytön tuloskenttien taustavärit muuttuvat 

vaaleanvihreiksi. Samalla tietokenttien päivitykset lopetetaan hetkellistä sykettä 

lukuun ottamatta. Hetkellinen syke päivittyy yhä, sillä se toimii merkkinä yhteyden 

toimimisesta sovelluksen ja sykevyön välillä. Käyttäjä voi halutessaan aloittaa uuden 

mittausjakson painamalla Reset-painiketta. Käyttäjä voi myös sammuttaa 

sovelluksen Close-painikkeesta ja riisua sykevyön. Sykevyö sammuu automaattisesti 

jonkin aikaa sen jälkeen kun kontakti elektrodien välistä katoaa.  

Mittaus tapahtuu yleensä maaten. Mittauksia voi tehdä muissakin asennoissa tai 

vaikka juoksulenkillä. Tällöin tulee kuitenkin muistaa, että suurin osa edellisten 

lukujen kirjallisuuslähteistä on mitannut sykevälivaihtelua levossa. Tulokset eri 

asennoissa ja tilanteissa tulevat olemaan erilaisia. 

Ennen mittauksen aloittamista käyttäjän olisi hyvä maata paikallaan yli minuutti ja 

rauhoittua. Näin liikkumisesta johtuvat verenpaineen ja sykkeen heilahtelut ehtivät 

asettua. 
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4. TESTAUS 
 

Tyypillisesti laatu varmistetaan askel askeleelta ohjelmistoprojektin kehityksen 

aikana. Testauksella varmistetaan sovelluksen oikea toiminta ja testaus onkin tärkeä 

osa ohjelmistotuotteen laadunvarmistusta. Myös testaus etenee askelittain alkaen 

pienistä yksiköistä ja edeten yhä suurempien kokonaisuuksien testaukseen projektin 

edetessä. 

Tässä projektissa testauksen suunnittelu alkoi jo vaatimusmäärittelyn yhteydessä. 

Sovelluksen vaatimukset on kirjoitettu mahdollisimman yksiselitteisesti, jotta niiden 

perusteella voidaan luoda helposti mitattavia testitapauksia. Testitapaus on 

tyypillisesti jonkin sovelluksen käyttötapauksen tai vaatimuksen toiminnan testaus.  

Testattavuutta ajateltiin myös toteutuksen aikana. Aina mahdollisuuksien mukaan 

luokista ja funktioista pyrittiin tekemään sellaiset, että niille voidaan toteuttaa 

helposti yksikkötestit. Toiminnallisuus jaettiin selkeisiin luokkiin, joilla jokaisella on 

yksi tarkkaan rajattu vastuualue. Tavoitteena oli mahdollistaa yksittäisen luokan 

testaus erillään muista. 

Kehityksen aikana koodiin toteutettiin virheenkorjauslokia tuottavia 

lokitulostuksia. Näiden avulla sovelluksen ajonaikaista käyttäytymistä on voitu 

seurata koko kehitysprosessin ajan. Lokimerkintöjä on toteutettu erityisesti 

virhetilanteita varten rakennettuihin virheenkäsittelijöihin. Lokia seuraamalla 

kehittäjä on huomannut ja puuttunut lukemattomiin erikoistilanteisiin projektin 

aikana. Ilman lokimerkintöjä nämä virheet olisi huomattu vasta projektin 

myöhemmässä vaiheessa. Tämä tarkoittaa, että käytännössä testaus on ollut mukana 

projektin alusta alkaen. 

Varsinaisesta testauksesta ohjelmakoodin ensimmäinen testaustaso on 

yksikkötestaus, jossa sovelluksen funktiot testataan yksitellen. Yksikkötestauksen 

jälkeen tehdään funktionaalinen testaus. Toiminnallisessa testauksessa testataan 

sovelluksen toiminnot. Vaikka yksikkötestaus varmistaa yksittäisten osasten oikean 

toiminnan, se ei vielä takaa että osat toimivat oikein kokonaisuutena. 

Näiden testausten lisäksi voidaan testata sovelluksen käytettävyyttä ja 

suorituskykyä. Tässä projektissa analysoitiin suorituskykyä. Käytettävyydestä saatiin 

kokemuksia testimittausten yhteydessä. 

4.1. Yksikkötestaus 

Yksikkötestauksella varmistetaan koodin pienimpien palasten eli luokkien ja 

funktioiden oikea toiminta. Jokaisella funktiolla on tietty rajattu rooli sovelluksessa. 

Funktio saa kutsussaan parametrina tietoa, prosessoi tietoa ja joko palauttaa tietoa 

kutsujalle tai muuttaa sovelluksen tilaa. Yksikkötestauksessa varmistetaan, että 

yksittäiset funktiot tuottavat oikeat muutokset testin antamilla parametreilla.  

Sovelluksen yksikkötestaus toteutettiin QTestLib-työkalulla [32]. QTestLib-

ympäristöä käytettäessä testiajoa koordinoivat testitapaukset kirjoitetaan C++:lla. 

QTestLib valittiin yksikkötestauksen työkaluksi, koska se tuli Qt:n mukana ja 

integroitui hyvin Qt Creator-kehitysympäristöön. 

Testejä varten projektin päätasolle luotiin uusi projektitiedosto hrvbttest.pro. 

Tähän projektitiedostoon lisättiin testitapaukset sisältävät testien kontrolliluokka 

TestHrvBt. Lisäksi testiprojektiin otettiin yksitellen mukaan testattavat HrvBt-

sovelluksen luokat. Testien ajaminen tapahtuu ajamalla testiprojekti Qt Creator-
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sovelluskehitystyökalussa. Testaus on täysin automatisoitu HrvBt-projektissa. Kaikki 

yksikkötestit ja tarkistukset tapahtuvat automaattisesti ajamalla testiprojekti. 

Testauksessa keskityttiin laskentaa suorittavaan C++-koodiin. HrvPacket-luokka 

hoitaa sykevyöltä tulevan tiedon parsimisen. HrvPacket-luokan toiminta testattiin 

ajamalla koodia tarkoitusta varten tehdyillä testipaketeilla, sekä oikeasta yhteydestä 

kaapatuilla paketeilla. Luokan funktioiden tulokset laskettiin vertaamalla niitä 

testitapauksen koodiin käsin laskemalla syötettyihin tuloksiin.  

HrvBuffer-luokka toteuttaa sovelluksen tietovaraston ja laskenta-algoritmit. 

Luokasta testattiin erikoistilanteet ja normaali toiminta. Algoritmit testattiin ajamalla 

testattavaa koodia ja vertaamalla tuloksia käsin laskettuihin tuloksiin. Algoritmeista 

testattiin myös erikoistilanteen, kuten ylivuodot ja nollalla jakamiseen johtavat 

tilanteet. Tyypillisesti yhteen testitapaukseen kirjoitettiin useita tarkistuksia.  

HrvModel-luokasta testattiin tietojen palautukseen liittyvät funktiot. Tietoja 

käyttöliittymälle palauttavissa funktioissa nähtiin mahdolliset pyöristysvirheet 

riskiksi, joten ne testattiin erityisellä huolella. Lisäksi HrvModel-luokasta testattiin 

sovelluksen tilanhallintaan liittyvä toiminnallisuus ja varmistettiin tilamuutosten 

toiminta.  

QTestLib tuottaa yksikkötestien ajosta testiraporaportin konsoliin. HrvBt-

sovelluksen yksikkötestauksen raportti on esitetty liitteessä 1. Testien nimestä voi 

päätellä mitä toiminnallisuutta mikäkin testitapaus testaa.  

4.2. Toiminnallinen testaus 

Tyypillisesti toiminnallinen testaus testaa ohjelmistokomponentin toiminnallisuudet 

vaatimuksia tai suunnitelmia vastaan. HrvBt-projektin toiminnallinen testaus 

suoritettiin manuaalisesti. Manuaalisessa testauksessa testaaja käyttää sovellusta 

suorittaen testisuunnitelman mukaisia testaustoimenpiteitä. Testisuunnitelma 

puolestaan sisältää listan testattavista toiminnoista. Testaaja tekee testauksesta 

testiraportin, jossa raportoidaan testauksessa löytyneet virheet.  

Tässä työssä ei tehty erillistä testisuunnitelmaa, vaan testisuunnitelmana toimi 

luvun 3.2 vaatimusmäärittely. Vaatimusmäärittely on kirjoitettu sillä tavalla, että sitä 

voidaan käyttää myös testauksessa. Jokainen vaatimus on yksiselitteinen ja vaatimus 

joko täyttyy tai ei. Manuaalisessa testauksessa vaatimusmäärittely käytiin kohta 

kohdalta läpi ja testattiin vaaditun toiminnallisuuden toiminta sovelluksessa. 

 Osa vaatimuksista käsittelee mittaustulosten analysointia. Näiden oikeellisuus, on 

testattu myös yksikkötestauksen ja tarkistuslaskennan yhteydessä. Testaaja ei voi 

päätellä laskelmien oikeellisuutta näytöllä näkyvän tiedon perusteella. 

Toiminnallisessa testauksessa testaaja voi vain todeta numeron näkyvän ja 

päivittyvän näytöllä.  

Sovelluksen testauksessa havaittiin virhe toiminnallisuudessa: ”V023 Käyttäjän 

tulee voida syöttää Bluetooth-pariliitokseen tarvittava PIN-koodi”. Tämä ei toiminut 

ja sovellus ei voinut muodostaa sallittua (authorised) pariliitosta tuntemattoman 

sykevyön kanssa. Sykevyö kyllä liitettiin pariksi, mutta se ei muuttunut sallituksi. 

Virheenkorjauslokissa näkyi tähän todennäköisesti liittyvä virhe. Yrityksistä 

huolimatta tähän toimintoon tarvittavaa ohjelmistorajapintaa ei saatu toimimaan.  

Käyttäessään ensi kertaa uutta sykevyötä, käyttäjä joutuukin käymään puhelimen 

Bluetooth-valikoissa ja määrittämään sykevyön sallituksi BT-laitteeksi. Tämän 

jälkeen sovellus pitää käynnistää uudelleen. Ohjelman ensimmäinen käynnistysyritys 

on jo lisännyt sykevyön BT-laitteiden listalle, joten laitehakua ei tarvitse tehdä.  
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Automaattinen yhteydenluonti jo tunnettuun ja pariksi liitettyyn sykevyöhön 

onnistuu. Tästä johtuen puute ei haittaa sovelluksen normaalia käyttöä. Muita 

virheitä ei löytynyt, joten muilta osin sovelluksen todettiin täyttävän vaatimukset. 

4.3. Suorituskyky 

Yksi tärkeä laadun kriteeri on sovelluksen suorituskyky. Sovelluksen tulee ehtiä 

käsitellä mittaustulokset ja päivittää käyttöliittymä tietyssä ajassa. Sovelluksen 

vasteaika käyttäjän syötteeseen pitää olla hyvä eikä sovellus saa tuntua käytössä 

hitaalta. Suorituskykyä voidaan havainnoida empiirisesti käyttämällä sovellusta. 

Tämä tapahtui sovelluksen toiminnallisen testauksen yhteydessä, jolloin kiinnitettiin 

huomiota eri operaatioiden vasteeseen. Sovelluksen normaalissa käytössä ei havaittu 

vasteaikaongelmia.   

Yksi mahdollinen syy suorituskykyongelmiin on prosessoriajan loppuminen 

raskaan prosessoinnin takia. Tämän analysoimiseksi tutkittiin sovelluksen 

ajonaikaista suorituspolkua ja tunnistettiin paikat, joissa kuluu paljon aikaa. Näitä 

kohtia profiloimalla saatiin käsitys sovelluksen prosessointiin kuluttamasta ajasta. 

Käytännössä sovellus käsittelee dataa noin kerran sekunnissa sykevälimittauksen 

saapuessa. Koko muun ajan sovellus ei tee mitään.  Tämä tarkoittaa sitä, että 

sovelluksella on melkein tuhat millisekuntia aikaa prosessoida edellinen mittaus ja 

päivittää käyttöliittymä ennen kuin seuraava mittaus saapuu.   

 Mittaustiedon saapuminen aiheuttaa hieman prosessointia paketin parsimiseksi ja 

hieman enemmän prosessointia mittausten päivittämiseksi. Mittausten päivittämisen 

jälkeen lähetetään signaalit käyttöliittymän päivittämiseksi. Mittaustiedon 

käsittelyajan profiloimiseksi laitettiin kutsut HrvBuffer::addData()-funktiokutsun 

ympärille.  

Käyttöliittymän päivitys tapahtuu käyttöliittymäsäikeessä. Käyttöliittymässä olevat 

HrvTachogram ja HrvPlot ovat raskaita komponentteja. Tämän perusteella laitettiin 

profilointikutsut molempien komponenttien paint()-funktioiden alkuun ja loppuun. 

Molemmat paint()-funktiot suoritetaan aina mittaustulosten muuttuessa.  

Profiloinnin tulokset on esitetty taulukossa 4. Taulukon tietojen perusteella 

suoritusaika ei muodostu pullonkaulaksi. Sovelluksen raskaimmat operaatiot 

käyttävät yhteensä joitakin kymmeniä millisekunteja. Profiloinnin perusteella 

HrvPlot ja HrvTachogram komponenttien piirtämistä voisi olla tarpeen optimoida. 

Piirtämisen käyttämä aika kasvaa datan määrän kasvaessa. Nykyisellä mittausdatan 

määrällä piirtämisestä ei seuraa ongelmaa.  

  

Taulukko 4. Profilointikutsujen raportoimia aikoja 

Funktio Aika ms 

HrvBuffer::addData() 1-2 

HrvPlot::paint() 2-16 

HrvTachogram::paint() 2-13 

 

4.4. Tarkistuslaskenta 

Laskenta-algoritmien ja tulosten oikeellisuuden tarkistamiseksi sovellus tallentaa 

vastaanotetun sykevälidatan puhelimen massamuistiin hrvbt_raw_data.csv-nimiseen 
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tiedostoon. Tiedostossa jokainen sykevälimittaus on esitetty millisekunteina ja 

tietokentät on erotettu toisistaan pilkulla.  Tiedosto luodaan aina mittausjakson 

valmistuttua ja se sisältää tarkalleen samat sykevälitiedot, joita käytettiin 

mittausjakson analysointitulosten laskemiseen. Kyseessä on siis raakadata, eli 

sovellus ole pakollista parsimista lukuun ottamatta prosessoinut dataa ennen 

tallentamista. Tiedosto voidaan kopioida tietokoneelle liittämällä puhelin USB-

kaapelilla massamuistitilassa tietokoneeseen. Tiedosto löytyy puhelimen 

massamuistin päähakemistosta.  

Analysointia varten tehtiin Microsoft Excel-laskentataulukko johon mittausdata 

tuotiin. Laskentataulukkoon kirjoitetut kaavat laskevat keskisyke-, SDNN-, RMSSD- 

ja pNN50-analyysit. Uusi mittausdata voidaan tuoda laskentataulukkoon ja näin 

uusia tarkistus eri mittauksille. Koska lähtödata on sama kuin mitä sovelluksen 

tekemä analyysi on käyttänyt, tulisi myös laskentataulukon tuottaman tuloksen olla 

sama.  

Laskentataulukko piirtää myös takogrammin. Takogrammin muotoa voi verrata 

sovelluksen piirtämään takogrammiin ja näin varmistua siitä, että kyseessä on sama 

mittausdata. 

Liite 2 esittää tarkistuslaskelman tulokset laskettuna eräälle testiajolle sekä 

samasta mittauksesta otetun ruutukaappauksen. Sovelluksen raportoimat luvut 

täsmäävät laskentataulukon esittämiin tuloksiin. Myös takogrammin muoto täsmää 

sovelluksen ja laskentataulukon välillä. Tämän testauksen perusteella sovellus toimii 

oikein.  

Sinällään liitteen 2 mittaus on esimerkki huonosti toteutuneesta mittausjaksosta. 

Takogrammin kuvan perusteella koehenkilö ei pysynyt aloillaan koko mittausjakson 

aikaa ja syke vaihteli huomattavasti. Takogrammista nähdään merkittävä sykevälien 

kasvu eli sykkeen nousu mittausjakson loppua kohti. Tässä tapauksessa syynä oli 

koehenkilön liikkuminen. Kyseisessä mittauksessa ei siis noudatettu luvussa 2 

esitettyä mittausprotokollaa.   

4.5. Testimittaukset 

Sovelluksella suoritettiin testimittauksia pienelle testiryhmälle. Tarkoitus oli saada 

käsitys siitä millaisia tuloksia sovellus todella antaa ja lisäksi kerätä kokemuksia 

sovelluksen käytöstä. Kohderyhmän pienuudesta (n=4) johtuen tuloksia ei voi 

mitenkään pitää tilastollisesti pätevinä itse sykevälivaihtelun normaali- tai 

erikoistilannearvojen tutkimiseen. Kohderyhmän pienuuden syynä on rajallinen aika 

ja resurssit. Tavoitteena on kuitenkin todeta sovelluksen kyky havaita 

sykevälivaihtelun yksilöllisyys ja yhden yksilön vaihtelun muutos olosuhteiden 

muuttuessa. Onnistuessaan muutoksen tulisi olla samansuuntainen 

kirjallisuuslähteiden esittämän teorian kanssa. Numeerisista voimakkuuksista ja 

maksimiarvoista ei voida sanoa mitään näin pienen joukon perusteella.  

Testimittaukset suoritettiin pääsääntöisesti luvussa 2 esitetyn testausprotokollan 

mukaisesti. Koska sovellus toteuttaa yleisesti käytössä olevia analyysimenetelmiä ja 

mittauksessa käytetään standardointityöryhmän määrittelemää mittausprotokollaa, 

tulisi tulosten olla vertailukelpoisia kirjallisuuslähteistä löytyvien kanssa.  

Poikkeuksena tästä olivat eräät fyysiseen harjoitteluun liittyvät mittaukset, joissa 

mittaus tehtiin itse harjoituksen aikana. Syynä oli se, että sovelluksen toiminnasta 

haluttiin tietoa myös näissä tilanteissa. Jos tuloksissa ei erikseen mainita niin 

kyseessä on luvussa 2 määriteltyä mittausprotokollaa seuraten saatu tulos. 
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Ennen testitilannetta koehenkilöä haastateltiin. Haastattelussa selvitettiin ikä ja 

aerobisen liikunnan harrastamisen määrä viimeisen puolen vuoden ajalta. Kyselyllä 

selvitettiin myös mahdolliset aiheeseen liittyvät sairaudet, lääkitykset, tupakointi 

sekä kahvinjuontitottumukset.  

Liikunnan tasoa kuvataan tasoilla aktiivinen liikkuja, vähän liikuntaa tai ei yhtään 

liikuntaa. Vähän liikuntaa tila tarkoittaa 1-2 lyhyttä aerobista harjoitusta viikossa tai 

muuta liikuntaa. Aktiivisen liikkujan statukseen tarvitaan vähintään 3 tuntia sykettä 

reilusti kohottavaa harjoitusta viikossa. Tämä sykevälivaihtelua selvästi nostavaksi 

todettu raja on otettu Hautalan harjoittelun vaikutusta sykevälivaihteluun tutkineesta 

tohtorinväitöksestä [10]. Haastattelujen perusteella kerätyt koehenkilöiden tiedot on 

esitetty taulukossa 5. 

 

Taulukko 5. Testimittauksien koehenkilöt 

Koehenkilö Tiedot 

A Mies 38v, aktiivinen liikkuja 

B Mies 66v, ei liikuntaa, käyttää säännöllisesti kahvia, sydänlääkitys 

C Nainen, 34v, ei liikuntaa, käyttää säännöllisesti kahvia, tupakointia 

D Nainen, 66v, ei liikuntaa, käyttää säännöllisesti kahvia 

 

 

Testitilanne aloitettiin esittelemällä sovellus kullekin koehenkilölle. Koehenkilölle 

esiteltiin sykevälivaihtelu ilmiönä ja esiteltiin lyhyesti mitä kaikkea sillä voidaan 

mitata. Samalla selitettiin mittausjakson etenemisen vaiheet. Henkilölle käytiin myös 

seikkaperäisesti läpi mittaukseen vaikuttavat olosuhdemuutokset kuten kehon 

asennon muutokset, liikkuminen, lihasten jännittäminen, haukottelu, voimakas 

nieleskely, aivastaminen ja jopa aktiivinen ajattelu.  

Tämän jälkeen kiinnitettiin sykevyö ja pyydettiin koehenkilöä asettumaan 

makuulle. Liikkumista ja muita olosuhdetekijöitä havainnoi mittaaja, mutta 

ajatustoiminnassa luotettiin koehenkilön sanaan. Mittaaja istui koehenkilön vieressä 

koko testin ajan ja seurasi samalla mittauksen etenemistä ja koehenkilöä. Toisissa 

testeissä koehenkilö näki puhelimen ruudun itse maatessaan mitattavana. Näin 

pystyttiin jälkeenpäin selittämään mahdollisesti mittauksen aikana havaitut 

epänormaaliudet. 

Sovellusta käyttävä mittaaja seurasi sykettä ja takogrammia sovelluksen 

käyttöliittymästä. Mittaus aloitettiin uudelleen ja uudelleen kunnes koehenkilön 

sykkeen heilahtelut olivat makuulle menosta tasaantuneet ja voitiin todeta 

koehenkilön olevan levossa.  Joskus mittaus täytyi uusia useita kertoja peräkkäin 

ennen kuin koehenkilö onnistui rauhoittumaan tarpeeksi, jotta mittaustulos olisi 

käyttökelpoinen. Osa koehenkilöistä selvästi jännitti mittaustilannetta. Pahimmillaan 

mittaukseen kului peräti 15 minuuttia. Näissä tapauksissa koehenkilöä ohjeistettiin 

rentoutumaan ja rauhalliseen syvään hengitykseen. Kaikilla mittauskerroilla 

onnistuttiin saamaan hyväksyttävä mittaustulos. 

Tässä yhteydessä todettiin HrvBt-sovellus käteväksi rentoutumisen apuvälineeksi. 

Tasaantuva takogrammi ja kasvava pNN50-numero kertoivat paremmasta 

rentoutumisesta. Vaikka tästä oli viitteitä kirjallisuuslähteissä [19], niin myös 

käytännössä kokemus oli mielenkiintoinen.  

Näillä samoilla koeasetuksilla seurattiin yhden koehenkilön sykevälivaihtelua eri 

päivinä. Tavoitteena oli testata huomataanko HrvBt-sovelluksella henkilökohtaisen 

sykevälivaihtelun pysyminen samana mittauskerrasta toiseen. Kirjallisuuslähteiden 
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perusteella näin tulisi tapahtua, olettaen tietenkin, että olosuhteet pysyvät 

samanlaisina. Käytännössä monet pienetkin olosuhteiden muutokset vaikuttavat 

mittaukseen, joten täysin samoja tuloksia tuskin saadaan. Taulukko 6 esittää yhden 

koehenkilön mittaustulokset. 

 

Taulukko 6. Sykevälivaihtelun normaaliarvojen testimittauksia koehenkilölle A. 

Testitilanne RR (ms) SDNN(ms) RMSSD(ms) pNN50(%) 

Päivä 1 1418 97 106 62 

Päivä 2 1334 81 93 62 

Päivä 3 1197 83 95 59 

Päivä 4 1120 78 75 52 

Päivä 5 1300 86 94 65 

Päivä 6 1180 92 92 58 

Keskiarvo 1258 86 93 60 

Vaihteluväli 298 19 31 13 

 

 

Saman henkilön mittaukset eri päivinä ja eri mittauskerroilla tuottavat lähes 

samanlaisia tuloksia. Erityisesti pNN50-mittaus pysyi tasaisena mittauskerrasta 

toiseen, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Poikkeuksen aiheuttajaksi epäiltiin 

liikuntaa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ainakin yhdellä koehenkilöllä 

sovellus pystyi ilmaisemaan mittauksesta toiseen stabiilina pysyvän 

sykevälivaihtelun. 

Taulukossa 7 esitetään koehenkilön A mittaustuloksia tilanteissa joissa olosuhteita 

muutettiin. Lisäksi taulukossa esitetään muiden koehenkilöiden mittaustulokset 

levossa. Mittauksilla testataan sovelluksen toimivuus laajalla tulosalueella. 

 

Taulukko 7. Sykevälivaihtelun testimittauksia  

Koehenkilö, testitilanne RR (ms) SDNN(ms) RMSSD(ms) pNN50(%) 

A, levossa 1334 81 93 62 

A, henkinen stressi 961 51 38 16 

A, 20 minuuttia kahden 

kahvikupillisen jälkeen 
1230 91 100 63 

A, 10 minuuttia hiihtolenkin jälkeen 779 67 74 6 

A, rasittavan juoksulenkin aikana 411 12 11 1 

A, 10 minuuttia juoksulenkin jälkeen 744 29 15 1 

A, juoksulenkin aikana 434 23 32 1 

A, 10 minuuttia juoksulenkin jälkeen 869 36 28 5 

A, 2 h juoksulenkin jälkeen 1066 88 71 49 

B, levossa 1146 43 42 15 

C, levossa 807 33 25 4 

D, levossa 682 33 12 0 

 

 

Mittauksissa todettiin fyysisen harjoittelun laskevan sykevälivaihtelua ja 

sykevälivaihtelun pysyvän matalana jonkin aikaa harjoituksen jälkeen. Muutos on 

huomattava erityisesti korkeataajuista vaihtelua mittaavassa pNN50-tuloksessa, joka 

menee helposti nollaksi.  

Toinen korkeataajuista vaihtelua kuvaava mittari, RMSSD, sen sijaan näyttää 

olevan herkkä häiriöille ja antaa joskus korkeita lukemia suorituksen aikana. Myös 
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kokonaissykevälivaihtelua kuvaava SDNN pienenee, merkittävästi korkeataajuisen 

vaihtelun muodostaessa merkittävän osan kokonaissykevälivaihtelusta. 

Hengitysliikkeen aiheuttama vaihtelu siis käytännössä katoaa, vaikka hengitys on 

harjoituksen aikana tiheää ja voimakasta. Matalataajuista vaihtelua esiintyy yhä 

johtuen todennäköisesti verenpaineen ja lämmön säätelystä. Mittaus tehtiin 

juoksemalla tasaisella vauhdilla tasaisella radalla. Mittaus aloitettiin vasta kun sopiva 

syketaso oli saavutettu ja pNN50-indikaattori oli tippunut nollaan. 

Harjoituksesta palautumisessa korkeataajuinen vaihtelu palautui hitaasti. Tämä 

indikoi sitä, että urheilukäyttöön riittäisi pelkkä korkeataajuisen komponentin 

seuranta.  

Testimittaukset antoivat selkeitä viitteitä siitä, että vanhemmilla henkilöillä on 

matala sykevälivaihtelu. Myös aerobista liikuntaa harrastamattoman henkilön 

sykevälivaihtelu mitattiin yllättävän matalaksi.  

Henkistä stressiä mitattiin tilanteessa, jossa koehenkilö tunsi olonsa 

stressaantuneeksi useiden päälle kaatuvien asioiden takia. Mittaus suoritettiin 

protokollan mukaisesti. Mittaustilanteessa koehenkilö ei kyennyt kohtuullisessa 

ajassa rentoutumaan niin, että sykevälivaihtelua kuvaavat indikaattorit olisivat 

nousseet normaalille tasolle. Syke kuitenkin tasaantui ja mittaus voitiin todeta 

onnistuneeksi. Stressi näkyy mittauksessa kohonneena leposykkeenä. Myös kaikki 

sykevälivaihtelua mittaavat indikaattorit ovat selvästi madaltuneet koehenkilön 

normaaliarvoista. PNN50 näyttää jälleen suurimman muutoksen. 

Näiden mittausten mukaan kahvin nauttiminen ei aiheuttanut merkittäviä 

muutoksia normaalisti kahvia juomattomalle koehenkilölle. Ainoa odotettuun 

suuntaan mitattu muutos oli leposykkeen pieni nousu. Lisäksi mittaustilanteeseen 

rentoutuminen todettiin tavallista hankalammaksi. Sykevälivaihtelua kuvaavat 

tulokset pysyivät ennallaan. Tulokset mahtuivat samalta henkilöltä mitatun 

mittauskertojen välisen vaihtelun sisälle.  

Mittauksia haittasivat epäilyt lisälyönneistä ja puuttuvista lyönneistä. Sovellus 

osaa käsitellä interpoloimalla yhden yksittäisen selkeästi puuttuvan lyönnin, mutta 

monimutkaiselle tilanteelle se ei voi muuta kuin esittää kohdan punaisella 

takogrammissa.  

Näitä tilanteita tutkittiin takogrammin ja Poincaré plotin avulla. Mittausten aikana 

näitä esiintyi kahdella koehenkilöllä. Epäilys johti erityiseen huolellisuuteen tulosten 

analysoinnissa ja hyväksymisessä. Epäilykset osoittautuivat aiheellisiksi, mutteivät 

niin usein kuin alun perin arveltiin. Epäilyttävien kohtien tutkimisesta keskustellaan 

tässä koska ne havainnollistavat esimerkein jo kirjallisuuslähteissä todettuja vaaroja 

tilastollisten menetelmien käytössä. Tutkimisessa todettiin hyödylliseksi testausta 

varten tehty ominaisuus, jossa sovellus tallentaa mittauksen raakadatan tarkistuksia 

varten. Näin erikoiset kohdat voitiin tarkistaa sykevälidatasta. Sama toimii 

nopeammin myös takogrammia tarkastelemalla.  

Sovelluksen piirtämä takogrammi esittää jokaisen sykevälin yhtenä viivana. 

Vierekkäisten sykevälien pituuksien erotuksista voidaan päätellä sykevälien ero. 

Muusta massasta erottuva korkea piikki herättää epäilyn väliin jääneestä lyönnistä. 

Syvä kolo puolestaan voi kertoa lisälyönnistä. Yksittäinen puuttuva lyönti näkyisi 

muuhun joukkoon nähden noin tuplapituisena viivana. Yksittäinen lisälyönti näkyisi 

kahtena vierekkäisenä muita selvästi matalampana viivana. Näiden pituuksien 

summan pitäisi olla noin viereisten viivojen pituinen. Lisälyönti ja kompensoiva 

lyömättä jättäminen näkyvät yhtenä lyhyenä viivana ja heti seuraavana selkeästi 

muita pidempänä viivana. Viivojen pituuksien summan tulisi olla noin kahden 
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viereisen viivan pituinen. Sovellus osaa käsitellä automaattisesti yhden puuttuvan 

lyönnin ja piirtää siitä muodostetut uudet sykevälit punaisella. 

Kuva 15 esittää takogrammin käyttöä mittauksen laadun analysointiin. Kuvan ylin 

mittaus on hyvälaatuinen. Siinä ei erotu puuttuvia lyöntejä tai lisälyöntejä. Syke 

pysyy tasaisena koko mittauksen ajan. Mittauksessa on kylläkin sykevälivaihtelua, 

sekä korkeataajuista sahalaitaa että matalampitaajuista aaltoilua. 

Kuvan keskimmäisestä mittauksesta voisi puuttua lyönti ympyrällä merkitystä 

kohdasta. Puutos näkyy huomattavan pitkänä sykevälinä. Tämä ei kuitenkaan pidä 

paikkaansa, koska lyönnin puuttuminen pitäisi tuottaa yksi lähes tuplapituinen viiva. 

Sekä kuvan tarkempi tarkastelu että raakadatan tutkiminen paljastaa myös edellisten 

sykevälien olevan nopeasti kasvavia, joten kyseessä ei ole puuttuva lyönti vaan 

nopea rytminmuutos.  

 

 

 

Kuva 15. Mittauksen laadun analysointi takogrammista. 

 

 

Kuvan 15 kohta kaksi kuvaa sykkeen äkillistä nopeutumista pitkäksi aikaa. Tämä 

johtui koehenkilön äkillisestä liikkeestä. Ärsykkeen jälkeen syke palaa hitaasti 

heilahdellen leposykkeen tasolle.  

Alimpaan takogrammiin kolmosella merkityt ympyrät osoittavat potentiaalisia 

lisälyöntejä näyttämällä yksittäisiä erityisen lyhyitä sykevälejä. Näistä ensimmäisen 

tarkempi analysointi osoittaa jälleen useaa nopeasti lyhenevää sykeväliä peräkkäin. 

Kyseessä on siis nopea rytmin nosto, joka tapahtuu muutaman lyönnin aikana. 

Ensimmäisen kolmosella merkityn omituisuuden tuotti koehenkilön torkahtaminen ja 
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säpsähtäminen hereille kesken mittauksen. Seurauksena oli varsin mielenkiintoiselta 

näyttävä sykkeen muutos muutaman lyönnin aikana. Todennäköisesti säpsähdys 

aiheutti hetkellisen sykettä laskevan vagus-hermon toiminnan estymisen. Toiminnan 

palautuminen puolestaan aiheutti nopean sykkeen laskun. Tämän tilanteen saaminen 

yhteen mittaukseen oli onnekas sattuma.  

Alimman takogrammin viimeisen ympyrän osoittama kohta voisi olla lisälyönti. 

Siinä on kaksi vierekkäistä lyhyttä viiva joiden pituuksien summa täsmää suunnilleen 

ympärillä olevien viivojen kanssa. Tälle erikoisuudelle ei löydetty mitään selvää 

syytä koetilanteessa. 

Riippumatta siitä onko kyseessä ektooppinen lyönti vai ei, pelkästään syketason 

suuret vaihtelut mittauksen aikana ovat hyvä syy hylätä kuvan 15 kolmannen 

takogrammin tuottanut mittaus. Kyseisestä mittauksesta seurasi kyseiselle 

koehenkilölle epätyypilliset erittäin korkeat SDNN- ja RMSSD-arvot. PNN50 pysyi 

normaalilla tasolla. Johtopäätöksenä voidaan todeta että sovelluksen näyttämästä 

takogrammista voidaan yhdellä silmäyksellä todeta mittaustuloksen 

käyttökelpoisuus. Yksikin lähelle sykevälimassan puoliväliä yltävä kuoppa tai 

puolella pituudella massa yli nouseva piikki on merkki epäonnistumisesta. 

Lisälyöntien ja puuttuvien lyöntien seuraukset tilastollisiin SDNN- ja RMSSD-

mittauksiin ovat vakavat, eikä näitä sisältäviä mittauksia voi pitää enää 

käyttökelpoisina. Numerot nousivat kymmeniä, jopa sata yksikköä tällaisten 

muutosten takia. Sen sijaan vaikutus pNN50-tulokseen on mitätön. Yksi lisälyönti 

näkyy vain yhtenä yli 50 millisekunnin sykevälimuutoksena kaikkien tällaisten 

sykevälien joukossa. Joka tapauksessa tämä havainto tukee teoriaosan ohjeistusta 

poistaa ektooppiset lyönnit mittauksesta.  

Näissä mittauksissa todettiin, myös että ektooppisten lyöntien käsittely yksin ei 

riitä. Myös äkilliset suuret rytminmuutokset jonkin häiriötekijän seurauksena pilaavat 

SDNN- ja RMSSD-analyysit. Kuvan 15 alin mittaustulos ei ole käyttökelpoinen 

vaikka epäilty ektooppinen lyönti korjataankin. Mittausten perusteella todettiin, että 

näitä tilastollisia menetelmiä käyttävän sovelluksen pitää pystyä näyttämään 

käyttäjälle mittauksen jälkeen onko tulos käyttökelpoinen. Muutoin käyttäjä saa 

harhaanjohtavat RMSSD- ja SDNN-arvot.     

Testauksessa havaittiin että sykevyö pääsee välissä kuivumaan ja aiheuttaa 

kontaktiongelmia. Häiriöt kontaktissa johtavat mittausvirheeseen ja mittausjakso 

joudutaan aloittamaan alusta. Huolellisella kostutuksella mittaukset onnistuivat ja 

ongelma pystyttiin hallitsemaan.  

Tässä työssä tehtyjä testimittauksissa saatuja tuloksia täytyy pitää vain suuntaa 

antavina eikä niiden perusteella tule vetää syvällisiä johtopäätöksiä itse 

sykevälivaihtelusta. Sekä testiryhmä, että mittauskertojen määrä henkilöä kohti olivat 

liian pieniä. Myös itse testitapahtuman todettiin olevan helposti virheherkkä ja vaati 

erityistä tarkkuutta sekä mittauksessa, että mittaustuloksen hyväksymisessä. 

Liikkumisen ja henkisten virikkeiden todettiin helposti muuttavan sykettä ja 

aiheuttavan häiriötä tilastollisiin menetelmiin perustuvissa laskelmissa. 

Takogrammista opittiin nopeasti päättelemään mittauksen tulosten käyttökelpoisuus.  

Takogrammin todettiin näyttävän myös sellaisen tilanteen, jossa syketaso ja 

sykevälivaihtelun mittarit muuttuvat testin aikana aktiivisen ajatustyön seurauksena. 

Tämä ilmiö tunnetaan kirjallisuuslähteistä [23], mutta sen toteaminen käytännössä 

herätti mielenkiintoa.  

Kahvin nauttimista lukuun ottamatta testimittauksissa ei löydetty poikkeamia 

kirjallisuuslähteissä esitettyihin tuloksiin. Edellä mainitut rajoitteet huomioiden, 
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voidaan sovelluksen todeta tuottavan oikean suuntaisia tuloksia ja sovelluksen 

toimivan odotetusti.  
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5. POHDINTA 
 

Työssä toteutettiin HrvBt-niminen älypuhelinsovellus henkilökohtaisen 

sykevälivaihtelun mittaamiseen. Työssä toteutettiin ohjelmistoprojektin kaikki 

vaiheet, vaatimusmäärittelystä suunnittelun ja toteutuksen kautta testaukseen. 

Projektissa toteutettiin itse kaikki mittaukseen ja analysointiin käytetyt 

ohjelmistokomponentit. Työssä saavutettiin kaikki sille asetetut tavoitteet ja projektin 

tuloksena syntyi käyttökelpoinen sovellus, jota voidaan käyttää henkilökohtaisen 

sykevälivaihtelun tutkimiseen. 

Sykevälivaihtelua on tutkittu vuosikymmeniä ja aiheesta löytyi hyvin 

kirjallisuuslähteitä. Lähteistä löytyi myös paljon potentiaalisia 

analysointimenetelmiä.  Lähteiden tutkimisen perusteella todettiin myös, että 

valintoja täytyy tehdä sopivan analyysimenetelmän löytämiseksi oikeaan 

käyttötarkoitukseen. Valinta riippuu siitä millaiseen käyttöön sovellusta halutaan 

käyttää ja minkä taajuusalueen komponentteja sillä halutaan tutkia. Sovelluksessa 

päätettiin keskittyä korkeataajuisen ja matalataajuisen vaihtelun mittaamiseen ja 

analysointiin. Hyvin matalataajuisten komponenttien analyysi jätettiin pois, koska se 

olisi vaatinut pidemmän mittausjakson. 

Kirjallisuuslähteiden tutkimisen perusteella sovellukseen valittiin 

analyysimenetelmät SDNN, RMSSD, pNN50 ja Poincaré plot. Valintoihin vaikutti 

standardointityöryhmän suositukset [5], toteutuksen käytännöllisyys, sekä laaja 

käyttö löytyneissä lähdemateriaaleissa. Sovelluksen testimittaukset osoittivat 

valinnan olleen oikean erityisesti SDNN- ja pNN50-menetelmien osalta. 

Korkeataajuista vaihtelua mittaavista menetelmistä RMSSD osoittautui käytännössä 

häiriöherkäksi, mutta pNN50 antoi luotettavia tuloksia häiriöistä huolimatta.  

Sovelluksena tämä ei suinkaan ole ainutlaatuinen. Lääketiede on pitkään käyttänyt 

ilmiöön perustuvia diagnoosityökaluja kardiologiassa ja tehohoidossa [34]. Monissa 

sykemittareissa on harjoittelun tehostamista varten tehtyjä ominaisuuksia, jotka 

perustuvat sykevälivaihtelusta saatavaan tietoon [35]. Älypuhelimille ja tietokoneille 

on tuotettu harjoittelua auttavia, sykevälivaihteluun perustuvia sovelluksia 

[37,38,39]. Monet näistä tuottava HrvBt-sovellusta huomattavasti monipuolisempia 

analyysejä. Erityisesti näistä kannattaa mainita Kubios HRV [38], joka tuottaa 

valtavan määrän erilaisia analyysejä sovellukseen tuodusta sykevälidatasta. Kubios 

on selvästi tehty tutkimuskäyttöön tai aiheen vakavasti ottavalle harrastajalle.  

Urheilukäyttöön sopii parhaiten tuotteet, jossa toiminnallisuus on liitetty 

sykemittariin. Esimerkiksi Polar RS800CX [35]. Tuotteen hyödyllisyyttä nostaa 

tuotteen mukana tuleva palvelu kehityksen seurantaan ja tarkempaan analyysiin [36].  

HrvBt-sovelluksessa on tiettyjä etuja moneen muuhun olemassa olevaan 

sovellukseen nähden. Toisin kuin lääketieteelliseen käyttöön suunnatut sovellukset, 

jotka käyttävät kalliita laitteistoja, HrvBt käyttää urheilukäyttöön tarkoitettua 

huokeahintaista sykevyötä. HrvBt käyttää sykevyötä suoraan eikä mitään 

erityistoimenpiteitä tarvita tiedon siirtämiseksi analysointia varten. Sovellus mittaa ja 

analysoi sykevälivaihtelun standardointityöryhmän esittämillä laajasti käytössä 

olevilla ja hyvin dokumentoiduilla menetelmillä. Tämä helpottaa tulosten 

yhdistämistä suureen määrään aiheesta kirjoitettua tutkimusmateriaalia. HrvBt 

päivittää tuloksia jatkuvasti mittauksen edetessä. HrvBt ei myöskään keskity 

pelkästään yhteen alueeseen kuten urheiluun. 

HrvBt-sovelluksessa on myös monia puutteita. Erityisesti kuluttajakäyttöön 

tehtyihin sovelluksiin nähden siinä näkyy tietynlainen teknologiaan keskittyminen 
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käyttäjäystävällisyyden sijaan. Mittaus suoritetaan ja tulokset esitetään, mutta 

käyttäjän vastuulle jää päätellä mitä mitatut numerot tarkoittavat juuri hänelle. 

Lisäksi sovellus toimii vain tällä hetkellä harvinaiseksi käyvässä Nokia N9 Meego- 

puhelimessa. 

HrvBt-sovellus käyttää kohtuullisen pitkää viiden minuutin mittausjaksoa. Ainakin 

yhdessä toisessa sovelluksessa käytettiin käyttäjäystävällisempää minuutin 

mittausjaksoa [36]. Lyhyellä mittausjaksolla voidaan mitata korkeataajuista 

vaihtelua. Tässäkin projektissa todettiin pelkän korkeataajuisen vaihtelun 

analysoinnin toimivan hyvin urheilussa. 

Projektin toteutus sujui odotusten mukaisesti ja aikataulussaan. Syynä 

onnistumiseen oli projektia varten tehty kattava taustakartoitus. Taustakartoituksessa 

tehty prototyyppi poisti riskit tiettyjen kriittisten osa-alueiden, kuten datan 

vastaanoton ja Bluetooth-yhteyden hallinnan osalta.  

Projektin mielenkiintoisin vaihe koitti kun sovelluksella ajettiin testimittauksia. 

Testimittausten aikana yritettiin havainnoida juuri niitä tiloja, joita varten koko 

sovellus on tehty. Jo kehityksen aikana tehdyillä kokeiluilla oli saatu vahvoja viitteitä 

siitä, että sovellus pystyy ilmoittamaan kirjallisuuslähteistä esitettyjen kaltaisia 

tuloksia.  

Testimittauksissa sovelluksen todettiin tuottavan odotetunlaisia tuloksia 

suurimmassa osassa niistä tilanteissa joilla sitä testattiin. Kirjallisuuslähteiden [2] 

mukaan henkilön sykevälivaihtelun tulisi pysyä samanlaisena mittauskerrasta 

toiseen, jos mittausolosuhteet pidetään muuttumattomina. Kirjallisuuslähteet esittävät 

lisäksi useita sykevälivaihteluun vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi urheilu 

[10,11,13,15], ikä [9,17], stressi [20,22] ja kognitiivinen kuormitus [21,23]. 

Testimittauksissa sovellus totesi sykevälivaihtelun pysyvän samalla henkilöllä lähes 

samana mittauskerrasta toiseen. Vanhemmilla henkilöillä todettiin olevan matala 

sykevälivaihtelu. Tulosten todettiin muuttuvan voimakkaasti oletettuun suuntaan 

altistettaessa koehenkilö fyysiselle kuormalle. Myös henkinen työskentely ja stressi 

tuottivat odotetunsuuntaisia tuloksia. Ainoa havaittu poikkeus oli 

kirjallisuuslähteessä [20] kerrottu kahvin nauttimisen näkyminen sykevälivaihtelussa. 

Testattaessa teoriaa yhdellä koehenkilöllä tätä ei havaittu.  

Erityisen selvät tulokset tulivat fyysiseen harjoitteluun liittyvien tilojen ja stressin 

indikoinnin osalta. Testimittausten aikana oli mielenkiintoista havaita kuinka 

pienetkin olosuhteiden muutokset vaikuttavat sykkeeseen ja sykevälivaihteluun. 

Kaikkia työn teoriaosassa esiteltyjä ilmiöitä ei voitu testata resurssien puutteen 

vuoksi. 

Mittausten aikana huomattiin jatkuvan tulosten esittämisen näytöllä olevan hyvä 

rentoutumisen apuväline. Tämä on selvä etu verrattuna sellaisiin sovelluksiin, joissa 

mittaus tehdään ensin ja sitten siirretään tulokset tietokoneelle analysointia varten. 

HrvBt:n näytöltä pystyttiin helposti seuraamaan koehenkilön asettuminen oikein 

mitattavaksi ja mittauksen jälkeen päätellä mittauksen onnistuminen. Koska 

tilastolliset menetelmät ovat herkkiä poikkeuksellisille muutoksille sykkeessä, tulee 

niitä käyttävän sovelluksen pystyä kertomaan myös mittaustuloksen luotettavuus. 

Työskentely Qt-sovelluskehitysympäristön kanssa oli helppoa. Kehitystyökalut 

toimivat hyvin ja dokumentaatio oli laadukasta. Sovelluksen kehittämisessä ei tullut 

suurempia yllätyksiä. Myös yhteys tietokoneen ja kehityksessä käytettyyn N9- 

puhelimeen toimi hyvin.  

Sovelluksessa käytetty Polar WearLink+-sykevyö on tehty urheiluun. Urheillessa 

iho on tyypillisesti hiestä kostea ja johtaa hyvin sähköä. Levossa mitatessa sykevyö 
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pyrkii kuivumaan tehden pitkät mittausjaksot epäluotettaviksi. Pienen totuttelun 

jälkeen kuivuminen ei aiheuttanut käytännön ongelmia viiden minuutin 

mittausjaksoilla. Tämä ongelma voitaisiin ehkä korjata sähköä johtavalla geelillä.  

Sovellus sopii hyvin älypuhelinsovellukseksi. Sykevälivaihtelu on 

henkilökohtainen ilmiö, joten henkilökohtaiset normaaliarvot kannattaa pitää tallessa, 

jotta niitä voi helposti verrata erikoistilanteessa mitattuihin arvoihin. Tähän 

henkilökohtainen älypuhelin sopii hyvin. Sen sijaan sovellukseen toteutettu vanhojen 

tietojen tallennusmekanismi ei toiminut hyvin testimittauksissa. Ongelmaksi 

muodostuivat virheellisten testien tallentamat liian suuret SDNN- ja RMSSD-arvot. 

Sovelluksen tallennusominaisuuteen liittyvä logiikka täytyy miettiä uudelleen. 

Testauksissa mittausjakson todettiin olevan epämukavan pitkä. Valmistautuminen 

ja rauhoittuminen nostavat mittauksen keston paljon yli mittausjakson käyttämän 

viiden minuutin. Tämä voidaan kokea epämukavuutena sovelluksen laajemmassa 

käytössä. Pelkän korkeataajuisen sykevälivaihtelun mittaaminen voi olla riittävä 

monien ilmiöiden tutkimiseen, joten lyhyempi mittausjakso riittäisi jos sovelluksen 

käyttökohteita tarkennetaan. 

HrvBt-sovelluksen testausvaiheessa kirjattiin myös useita puutteita, 

parannusehdotuksia ja jatkokehitysmahdollisuuksia. Ensinnäkin sovelluksen 

yhteydenhallintaa voisi parantaa. Sovellus voisi muistaa viimeisimmän tunnetun 

sykevyön osoitteen ja yrittää yhteyttä suoraan siihen. Tämä nopeuttaisi yhteyden 

luontia useilla sekunneilla.  

Sovellus on toteutettu toimimaan yhden valmistajan tietyn sykevyömallin kanssa. 

Mahdollisuutta tukea muiden valmistajien sykemittareita ei tutkittu tämän projektin 

puitteissa. Tuki vaatisi ainakin uuden valmistajan tiedonvälitysprotokollan 

selvittämisen ja sen toteuttamisen. Todennäköisesti sovelluksen 

yhteydenhallintakomponenttia voisi laajentaa tunnistamaan sykevyön malli nimen 

perusteella ja käyttämään eri tiedonparsintaluokkia eri malleille.   

Kuluttajakäyttöä varten sovelluksen käyttöliittymää pitäisi kehittää. Numeerisen 

tiedon esittäminen oli yksi sovelluksen tavoitteista, jotta tuloksia voidaan yhdistää 

kirjallisuuslähteistä saatavaan informaatioon. Tarkemmin aihealueeseen 

vihkiytymätön käyttäjä kuitenkin haluasi numeroiden sijaan analyysin myös siitä 

ovatko arvot hyvät vai huonot. Tämä toive huomattiin testimittauksissa. 

Normaaliarvoja tulisi tutkia enemmän ja rakentaa sovellukseen malli, joka pystyisi 

esittämään johtopäätöksiä mittauksen ja normaaliarvojen välillä. Tämä ei kuitenkaan 

ole kovin suoraviivainen tehtävä, sykevälivaihtelun riippuessa monesta tekijästä, 

kuten iästä, sairauksista ja elämän aikana harrastetun liikunnan määrästä. 

Jatkokehitysideana sovellus voisi kysyä lähtötietoja käyttäjältä ja käyttää tietoja 

hyväksi analyysin teossa.  

Sovelluksen ektooppisten lyöntien käsittelyä tulisi parantaa. Nyt sovellus osaa 

käsitellä yhden yksittäisen puuttuvan lyönnin, mutta mittaustuloksen 

käyttökelpoisuus täytyy silti tarkistaa takogrammista tai sovelluksen tuottamasta 

sykevälien raakadatasta. Jatkossa myös lisälyönnit tulisi käsitellä automaattisesti. 

Sovelluksen käytettävyys kärsii, jos mittauksia joudutaan hylkäämään ektooppisten 

lyöntien takia. Tästä saatiin käytännön kokemuksia sovelluksen testimittausten 

yhteydessä. Sovellus voisi analysoida mittauksen suurten sykevaihteluiden varalta ja 

tarvittaessa hylätä tuloksen. 

Nokia N9 älypuhelimena ja Meego alustana alkavat käymään harvinaisiksi. Tämä 

rajoittaa kehitetyn sovelluksen käyttökelpoisuutta jatkossa. Qt-ympäristö toimii myös 

Android alustalla, joten HrvBt-sovellus pitäisi olla siirrettävissä Androidille.  
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Työ rakentui pitkään tunnetun teorian päälle. Itse sykevälivaihtelusta ei löydetty 

työn kuluessa mitään sellaista mitä ei olisi jo käsitelty työssä tutkituista 

kirjallisuuslähteissä. Rajoitettu testimittaus lähinnä totesi sovelluksen raportoivan 

oikeanlaisia tuloksia. Testimittausten ajon yhteydessä todettiin tarvetta tarkentaa 

kirjallisuuslähteiden [4,5] pohjalta määriteltyä mittaustapaa. Ennen kun mittausjakso 

voidaan ajaa, koehenkilön syke tulee saada tasaantumaan leposykkeen tasolle. 

Koehenkilö tuli myös ohjeistaa tarpeeksi hyvin sykevälivaihteluun vaikuttavista 

asioista, jotta hän ei aiheuttaisi ylimääräistä vaihtelua liikkumalta tai aktiivisella 

ajatustyöllä. Lisäksi mittauksen onnistuminen täytyy tarkistaa nopeiden 

sykemuutosten varalta. Vain tällä tavalla pystytään tuottamaan samalla henkilöllä 

mittauskerrasta toiseen toistuvia lepomittaustuloksia. Testimittauksia kuvaavan luvun 

johtopäätökset ovatkin hyödyllistä kontribuutiota kaikille tämän tyyppisiä 

sovelluksia suunnitteleville. 

Aktiivisesti liikuntaa harrastavalle ja omaa kehitystään seuraavalle 

sykevälivaihteluun perustuvat sovellukset ovat hyvä apuväline. Tällöin sovellus 

kannattaa olla täysin liikuntaan suunnattu. Ominaisuus voisi olla integroituna matkan 

ja nopeuden tallentamiseen tarkoitettuun urheilusovellukseen, vaikkakin osa itse 

sykevälivaihtelun analyyseistä kannattaa tehdä levossa. 

Testauksessa sovelluksen todettiin olevan hyvä rentoutumisen apuväline. Sen 

avulla käyttäjä pystyi toteamaan oikeanlaisen rentouttavan hengitysrytmin 

positiivisen vaikutuksen. Sovelluksen avulla koehenkilö tuntui rentoutuvan 

paremmin mittaustilannetta varten. Näytti siis siltä, että juuri sovelluksen reaaliajassa 

antamasta palautteesta oli tässä tilanteessa hyötyä. Tämä oli mielenkiintoinen 

havainto ja aihealuetta voisi tutkia enemmän. 

Sykevälivaihtelun tiedetään indikoivan monia sairaustiloja, stressiä ja kuvaavan 

kehon yleistä hyvinvointia. Sykevälivaihtelu indikoi myös kognitiivisen ajattelun 

kuormittavuutta. Tämä työ osoitti, että sykevälivaihtelua voidaan luotettavasti mitata 

ja analysoida helposti hankittavalla ja huokeahintaisella laitteistolla.  

Tämän perusteella sykevälivaihtelun mittaus ja analysointi voisi kuulua 

kotidiagnostiikkaan samalla tavalla kuin esimerkiksi laajassa käytössä olevat 

verenpainemittarit. Työssä todettiin, että analysointiin löytyy sellaisia 

virheenkestäviä menetelmiä, joita voisi käyttää ilman loppukäyttäjän syvällistä 

koulutusta aiheeseen.  

Potentiaalista käyttäjäkuntaa voisivat olla henkilöt, jotka haluavat seurata kehonsa 

yleistä hyvinvointia. Heille tällainen sovellus antaa hyödyllistä tietoa. Toinen 

mahdollinen kohderyhmä on henkilöt, jotka seuraavat verenpainettaan johonkin 

sairauteen liittyvän syyn takia. Sovelluksesta voisi olla hyötyä myös jotain sellaista 

tautia sairastava henkilölle, jossa sykevälivaihtelun antama diagnostinen arvo on 

merkittävä. 
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6. YHTEENVETO 
 

Työn tavoitteena oli luoda älypuhelinsovellus sydämen sykevälivaihtelun 

mittaamiseen ja analysointiin käyttäen huokeahintaisia komponentteja. Laitteistoksi 

valittiin tavallinen älypuhelin ja sykemittaukseen urheilussa käytettävä Bluetooth-

yhteydellä toimiva sykevyö. Toteutettua sovellusta voi käyttää henkilökohtaisen 

sykevälivaihtelun seurantaan. Työssä selvitettiin taustalla oleva teoria, toteutettiin 

sovellus ja testattiin sovelluksen toiminta.  

Sovellus perustui osin aikaisemmin tehtyyn taustakartoitukseen ja 

toteutettavuusanalyysiin samasta aihealueesta [1]. Tämä diplomityö syvensi 

aihealuetta teoriaosassaan. Toteutusosassa työ tuotti taustakartoituksessa määritellyn 

sovelluksen ja dokumentoi koko kehitysprojektin. Myös sovelluksen monivaiheinen 

testausprosessi dokumentoitiin huolella. 

Teoriaosassa tutkittiin sykevälivaihtelua ilmiönä ja sen taustalla olevia fysiologisia 

ilmiöitä. Tähän löytyi hyvin lähdemateriaalia. Yksinkertainenkin haku paljasti toista 

tuhatta aiheesta kirjoitettua tieteellistä artikkelia. Erittäin matalataajuista vaihtelua 

lukuun ottamatta, syntyi kattava kuva vaihtelun taustalla olevista säätöprosesseista.  

Kirjallisuuslähteet raportoivat monista mielenkiintoisista fyysisistä tiloista, jotka 

aiheuttavat muutoksia sykevälivaihteluun. Tällaisia ovat esimerkiksi henkisen 

kuormituksen, stressin, yleisen hyvinvoinnin, fyysisen harjoittelun ja fyysisen 

kunnon muutosten mittaaminen. Lisäksi vaihtelun muutosten todettiin liittyvän 

tiettyihin sairaustiloihin. Sykevälivaihtelun todettiin olevan merkittävä indikaattori 

monissa sairauksissa. 

Sykevälivaihtelun käytölle löytyi myös useita rajoitteita. Yksi käyttöä 

hankaloittava rajoite todettiin olevan sykevälivaihtelun yksilöllisyyden. Tämä esti 

helppojen hyvä-huono -tasojen ja hälytysrajojen tekemisen sovellukseen. 

Yksilöllisyys todettiin myös sovelluksella tehdyissä testimittauksissa. 

Mitattavista taajuuskomponenteista sovelluksessa päätettiin keskittyä korkea- ja 

matalataajuisen vaihtelun mittaamiseen. Näistä korkeataajuisen vaihtelun 

esittämiselle annettiin matalataajuista korkeampi paino. Syynä oli korkeataajuisen 

vaihtelun analyysien laajempi käyttö lähdemateriaalissa sekä taustalla olevien 

säätöprosessien parempi ymmärtäminen. Näiden lisäksi sovelluksessa mitataan 

kokonaissykevälivaihtelua.   

Sovelluksessa otettiin käyttöön standardointityöryhmän esittämä mittausjakson 

pituus ja mittausolosuhteet. Sovelluksen käyttäjiä ohjeistetaan tekemään mittaukset 

oikean mittausprotokollan mukaan ja kiinnittämään huomiota tiettyihin 

sykevälivaihteluun vaikuttaviin tekijöihin. Myös sovelluksen testiajot tiettyjä 

erityistilanteita lukuun ottamatta tehtiin tätä protokollaa noudattaen. Erikoistilanteita 

testattiin, jotta varmistettiin sovelluksen tuottamien tulosten vastaavan 

kirjallisuuslähteitä myös niissä. Sekä sovelluksen että testimittausten tavoitteena oli 

pitää sovelluksen tuottamat mittaustulokset vertailukelpoisina kirjallisuuslähteistä 

löytyvien kanssa. 

Kirjallisuuslähteistä löytyi huomattava määrä menetelmiä sykevälivaihtelun 

analysointiin. Lähteiden perusteella sovellukseen valittiin aika-alueen 

analyysimenetelmät SDNN, RMSSD, pNN50 ja Poincaré plot. Menetelmien 

toteuttaminen sovellukseen oli suoraviivaista ja tulokset pystyttiin esittämään 

helposti puhelimen käyttöliittymässä. Mittausprosessin tueksi sovellus esittää myös 

sykevälien keskiarvon ja takogrammin. Sykevälien keskiarvoa vaaditaan tulosten 
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vertailukelpoisuuden vuoksia. Takogrammia tarvitaan sekä mittauksen etenemisen 

seurantaan että tulosten laadun tarkistamiseen. 

Lopuksi sovelluksen oikea toiminta todettiin moniportaisella testauksella. Aluksi 

testauksella todettiin sovelluksen koodin oikea toiminta ja laskelmien 

paikkansapitävyys. Sitten todettiin testimittauksista saatujen tulosten olevan 

yhdenmukaisia kirjallisuuslähteiden antamien tulosten kanssa. Erityisesti 

korkeataajuisen vaihtelun tulokset käyttäytyivät selkeästi oletusten mukaisesti. 

Ainoastaan kahvin nauttimisen vaikutuksesta testaus antoi kirjallisuuslähteistä 

eriävän tuloksen. Syytä tähän ei tarkkaan tiedetä. Testi oli kuitenkin rajoittunut, 

koska käytössä oli vain yksi sellainen testihenkilö, joka ei normaalisti juo kahvia. 

Yhdelle testihenkilölle suoritettu mittaus ei missään nimessä ole tilastollisesti 

merkittävä. Testimittausten johtopäätöksenä todettiin sovelluksen tuottavan 

oletetunlaista tietoa. 

Sovelluksen toteutus onnistui hyvin. Vaaditut ominaisuudet saatiin toteutettua ja 

niiden toiminta testattua varsin kattavasti. Bluetooth-pariliitoksen muodostamista ei 

kyetty täysin automatisoimaan. Tämä jäi pieneksi toteutusvaiheen puutteeksi kun 

toteutusta peilataan vaatimusmäärittelyä vastaan. Pariliitoksen muodostaminen on 

kuitenkin harvinainen tapahtuma koska se tehdään vain kerran otettaessa uutta 

sykevyötä käyttöön. Tässä tilanteessa pariliitos voidaan tehdä loppuun puhelimen 

asetuksista. Puuttuvan ominaisuuden vaikutus käytettävyyteen on pieni. 

Testiajojen aikana todettiin automaattisen lisälyöntien käsittelyn puuttumisen 

aiheuttavan ylimääräistä työtä. Testiajojen onnistuminen jouduttiin varmistamaan 

käsin tehdyllä tarkastuksella. Automaattinen mekanismi olisi säästänyt tältä vaivalta.  

Testimittausten testiryhmän pienuudesta johtuen ei voitu arvioida sovelluksen 

käyttökelpoisuutta kaikkiin kirjallisuuslähteistä löytyviin fysikaalisiin ilmiöihin. 

Testauksessa saatiin kuitenkin vahvoja viitteitä oikeasta toiminnasta henkisen 

kuormituksen ja fyysisen harjoittelun mittaamisen osalta.  

Päätavoitteensa lisäksi työ tuotti ohjeistusta leposykevaihtelun mittaamiseen 

kirjaten useita huomioonotettavia seikkoja itse mittaustapahtumasta. Lisäksi työssä 

saatiin indikaatiota siitä, että tällaista sovellusta voisi käyttää rentoutumisen 

apuvälineenä. Testiryhmän pienuuden vuoksi tämä havainto tarvitsee kuitenkin 

lisätutkimuksia. Työssä tuotettiin myös hyödyllistä tietoa muille tällaisten 

sovellusten suunnittelijoille. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että työssä määriteltiin aluksi sykevälivaihtelu ja 

selvitettiin sen taustalla olevat tärkeimmät fysiologiset prosessit kirjallisuuslähteistä. 

Työssä etsittiin sopivat analyysimenetelmät ja yhdistettiin ne vaihtelun aiheuttaviin 

fysiologisiin prosesseihin. Lopuksi toteutettiin sovellus vaihtelun mittaamiseen ja 

todistettiin sovelluksen toimivuus.  
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Liite 1. Yksikkötestauksen raportti 

 

 
********* Start testing of TestHrvBt ********* 

Config: Using QTest library 4.7.4, Qt 4.7.4 

PASS   : TestHrvBt::initTestCase() 

PASS   : TestHrvBt::parsePacket1() 

PASS   : TestHrvBt::parseBeatDetected() 

PASS   : TestHrvBt::parseSeqNum() 

PASS   : TestHrvBt::parseBeatsPerMinute() 

PASS   : TestHrvBt::parseRRInterval() 

PASS   : TestHrvBt::parsePacket2() 

PASS   : TestHrvBt::bufferEmpty() 

PASS   : TestHrvBt::bufferOverflow() 

PASS   : TestHrvBt::bufferReset() 

PASS   : TestHrvBt::bufferHRCalculation() 

PASS   : TestHrvBt::bufferHRAverageCalculation() 

PASS   : TestHrvBt::bufferNNCalculation() 

PASS   : TestHrvBt::bufferSDNNCalculationZero() 

PASS   : TestHrvBt::bufferSDNNCalculation1() 

PASS   : TestHrvBt::bufferSDNNCalculation2() 

PASS   : TestHrvBt::bufferRMSSDCalculation1() 

PASS   : TestHrvBt::bufferRMSSDCalculation2() 

PASS   : TestHrvBt::bufferPNN50Calculation() 

PASS   : TestHrvBt::modelSDNNvalue() 

PASS   : TestHrvBt::modelRMSSDvalue() 

PASS   : TestHrvBt::modelPNN50value() 

PASS   : TestHrvBt::modelHrMeanValue() 

PASS   : TestHrvBt::modelInitialState() 

PASS   : TestHrvBt::modelStates() 

PASS   : TestHrvBt::cleanupTestCase() 

Totals: 26 passed, 0 failed, 0 skipped 

********* Finished testing of TestHrvBt ********* 

Press <RETURN> to close this window... 
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Liite 2. Tarkistuslaskenta Excel-laskentataulukossa 

 

 


