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TIIVISTELMÄ

Tietotekniikan kehittyessä erilaisten sovellusten osuus jokapäiväisessä elämässä
on kasvanut viime vuosien aikana nopeaa tahtia kaikkialla yhteiskunnassa. Tek-
niikan kehittyminen on myös luonut uusia keinoja ihmisten terveyden tarkkaile-
miseen, mittaamiseen ja valvomiseen niin henkilökohtaisella tasolla, kuin julki-
sessa terveydenhuollossa.

Julkisen terveydenhuollon hoitoajoista kuluu paljon erilaiseen oheistoimin-
taan, eikä niinkään varsinaiseen potilaan hoitoon, mikä lisää kustannuksia. Tä-
män takia olisikin tärkeää, että pystyttäisiin hoitamaan potilaan seurantaa hel-
posti, nopeasti ja mahdollisimman taloudellisesti. Hengitys ja sen seuranta on yk-
si osa-alue, jolla kustannuksia olisi mahdollista pienentää ja helpottaa tutkimus-
ten suorittamista.

Tässä diplomityössä on kehitetty uudenlainen menetelmä seurata potilaiden
keuhkojen toimintaa helposti ja tarkasti. Kuvattu menetelmä on hankintahin-
naltaan halpa ja potilasmukavuuden kannalta miellyttävä mahdollistaen näin
paremman hoitomyöntyvyyden. Keuhkofunktion monitoroinnin perustana toi-
mii kahdella etäisyyskameralla tapahtuva henkilön hengityksen seuranta. Etäi-
syyskameroina toimii tässä työssä kaksi Microsoftin Kinect-kameraa. Kahdella
Kinect-kameralla toteutettuna ei hengityksen seurantaa ole aikaisemmin tehty.

Tavoitteena on ollut luoda kahden kameran pistepilvet yhdistämällä laajempi
ja tarkempi mittaus henkilön hengityksen liikkeistä. Mittaus suoritettiin muodos-
tamalla yhdistetystä pistepilvestä kaksi virtuaalista hengitysvyötä rintakehän se-
kä vatsan seudulle ja tarkkailemalla näiden hengitysvöiden alueiden tilavuuden
muutosta. Saatua tulosta verrattiin spirometriasta saatuun hengitysdataan.

Työssä toteutetulla menetelmällä saavutettiin hyvät tulokset. Muodostettujen
estimaattien hengityssyklien pituudet sekä tilavuudet todettiin korreloivan hyvin
spirometrian vastaaviin arvoihin (R2 = 0,9302). Tulokset osoittavat, että kuvatun-
laista menetelmää voisi tulevaisuudessa olla mahdollista käyttää erilaisissa sovel-
luksissa.

Avainsanat: hengitys, keuhkofunktion monitorointi, etäisyyskamera, Kinect
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ABSTRACT

With the development of computer science the usage of all kinds of applications
has increased rapidly everywhere in the society. Development has also created
new ways to monitor and measure health in personal as well as public healthcare
level.

In the public healthcare a lot of time is lost to non-essential tasks that aren’t
actual treatment which increases costs. Consequently it would be important to
be able to monitor the patient easily, quickly and cost-efficiently. Respiration
monitoring is one opportunity to decrease the costs and to ease the examination.

In this diploma thesis, a new way to monitor patients’ respiratory function eas-
ily, yet accurately is developed. The described method is cheap and convenient
to patients, enabling better co-operation. The basis of monitoring respiratory
function was produced by using two depth cameras for monitoring person’s chest
movement. Two Kinect cameras from Microsoft were used as depth cameras.
Respiration monitoring by using two Kinect cameras has not been done before.

The aim of this project was to create a better measure of persons respiration
movement by combining point clouds from two cameras. From this point cloud,
two virtual respiration belts were formed to monitor volume changes of two dif-
ferent areas. The areas were the chest and the abdomen. The results obtained
were compared to the respiratory data given by spirometry.

With the proposed method good results were attained. Respiration cycle
lengths and volumes of constructed estimates correlated well with the correspond-
ing values of spirometry (R2 = 0,9302). Results indicate that presented method
could be used in different kinds of applications in the future.

Keywords: respiration, monitoring respiratory function, depth camera, Kinect
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1. JOHDANTO

Sulautettujen järjestelmien ja yleinen tietotekniikan kehittyminen on luonut paljon
mahdollisuuksia kaikille teollisuuden aloille ja normaaliin arkeen. Yksi teollisuude-
nala, joka nykypäivänä on yksi nopeimmin kasvavimmista ja kilpailuimmista on lää-
ketieteen tekniikkaan perustuvat sovellukset. Uudet kehitetyt järjestelmät parantavat
ihmisten tietoisuutta omasta terveydestään, parhaimmillaan jopa reaaliajassa. Tämän
myötä sovellusten voidaan olettaa parantavan myös ihmisten elämänlaatua, ja jopa pi-
tuutta, tietoisuuden lisääntyessä, sillä sovellukset tuodaan yhä useammin lähemmäksi
normaalia ihmistä. Tällöin ihmiset itse tarkkailevat omaa terveyttään ja mikäli sovel-
luksella selviää jotain huolestuttavaa, tietää käyttäjä heti hakea oikeanlaista apua ti-
lanteeseen. Samaan aikaan kun perustason sovellukset löytävät tiensä ihmisten puhe-
limiin ja laitteisiin, vastaava korkea tason kehitys jatkuu myös sairaaloissa. Sairaalat,
yritykset ja yliopistot kehittävät koko ajan uusia innovatiivisia sovelluksia ja laitteisto-
ja parantamaan hoitotulosta sairaaloissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa.

Keuhkojen toimintakokeet ovat erilaisten keuhkosairauksien diagnosoinnissa äärim-
mäisen hyödyllisiä apuvälineitä ja erilaisia kokeita sekä testimenetelmiä onkin kehi-
tetty jo hyvin paljon aikojen saatossa. Nämä kokeet on tärkeää suorittaa tarkasti ja
protokollan mukaan, jotta voidaan objektiivisesti arvioida testien tuloksia, tehdä niis-
tä mahdollisesti diagnostisia päätelmiä ja ennen kaikkea selvittää sairauden luonne ja
vaikeusaste. Jo pelkästään spirometriatutkimuksia tehdään Suomessa vuosittain noin
500 000 kappaletta [1, 2]. Kaiken lisäksi tarve keuhkojen toimintakokeiden suoritta-
miselle on kasvamassa [1, 2]. Suomessa ja laajemmin maailmalla on myös tarvetta
sovelluksille, joita voidaan tarvittaessa käyttää potilas-lääkärisuhteessa etänä.

Tämän diplomityön tarkoituksena on kehitellä hengitystoiminnan seuraamiseen käy-
tettävä järjestelmä, joka on myös noninvasiivinen ja miellyttävä mitattavaa kohtaan.
Hengitystoiminnan seuraaminen on monessa tilanteessa erittäin hyödyllistä, ellei jopa
välttämätöntä. Mikäli puhutaan pelkästään keuhkojen toiminnan tarkkailusta, on spi-
rometrian käyttö enemmän kuin suositeltavaa sen antamien tulosten tarkkuuden perus-
teella. Joskus tilanne saattaa kuitenkin olla se, ettei spirometriaa voida käyttää syystä
tai toisesta. Spirometrialla yleensä tutkitaan enemmän kertaluontoisia hengityksiä, ku-
ten esimerkiksi astmaatikon keuhkojen toimintakokeissa, eikä sitä siten yleensä käyte-
tä potilaan pidempiaikaiseen jatkuvaan seurantaan. Yksi mahdollisuus tälläisissa tilan-
teissa on käyttää pletysmografian kaltaisia laitteita, kuten esimerkiksi hengitysvöitä.
Pletysmografi-laitteilla on mahdollisuus mitata potilaan keuhkojen toimintaa pidem-
mällä aikavälillä kuin spirometrialla, lisäksi pletysmografeista saadaan hieman erilai-
sia muuttujia verrattuna spirometriin. Aina eivät kuitenkaan pelkät hengitysvyötkään
tarjoa ratkaisua tilanteeseen, sillä on tilanteita, joissa hengityksentarkkailu tulisi pys-
tyä hoitamaan kajoamatta ollenkaan henkilöön. Mahdollisuuden kajoamattomuuteen
luo erilaiset etäisyysdataa tuottavat kamerat ja niiden datan tulkinta potilaan eduksi.

Tässä työssä hengityksen tarkkailuun käytetään PrimeSensen kehittelemää etäisyys-
sensoria, jonka yleisin ja tunnetuin sovellusalusta on Microsoftin Kinect-kamera. Etäi-
syyssensorin soveltaminen hengityksen tarkkailuun on jokseenkin vähän käytetty, mut-
ta ei täysin tutkimaton ala, sillä erilaisia sovelluksia hengityksen tarkkailemiseen on
kehitetty. Esimerkiksi Pennen[3] johdolla on tutkittu toteutus Time-Of-Flight, eli ToF-
kameroille, kuin myös jo Kinectillekin muun muassa Yun ja Aokin tekeminä [4, 5].
ToF-kameroiden toiminta perustuu yleisimmin lähi-infrapunavaloon tai laseriin ja va-
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lon kulkeutumisen mittaamiseen kameran näkemässä ympäristössä [3, 6]. PrimeSen-
sen kehittelemä tekniikka etäisyyden selvittämiseksi eroaa ToF-kameroista siinä, että
näkymään lähetetään lähi-infrapunavalolla muodostettu tunnettu kuvio. Esteet ja ob-
jektit aiheuttavat vääristymiä tähän infrapunavalokuvaan, joista voidaan laskea objek-
tien etäisyydet ja erotella datasta lopulliset halutut etäisyydet. Tälläisten kameroiden
käyttö on nykyisellään yleistymässä hengityksen tarkailussa ja niitä käytetään synk-
ronoimaan hengityssignaali kuvattaessa esimerkiksi emissiotomografiaa, jossa suurin
syy kuvan rappeutumiseen ja huononemiseen on hengityksestä aiheutuva liike [3, 6].
ToF-kameroita käytetään myös unen aikana uniapnean tarkkailemiseen, lisäksi erilai-
sia sovelluksia asennon määrittelemiseksi muun muassa TT-kuvauksen tai syöpähoito-
jen aikana [3, 6].

Muun muassa Penne on toteuttanut ToF-kameroilla noninvasiivisen ja kontaktitto-
man metodin hengityksen tarkkailemiseksi 3D-pistepilven avulla [3]. Sovelluksessaan
Penne tosin yksinkertaisti sovelluksensa mallia karkeasti, luoden vain yksinkertaisen
levymallin virtuaalisesti hengitystaajuuden tarkkailuun [3]. Vaikka tulos oli kaikin
puolin hyvä, ei menetelmä ole kuitenkaan yleistynyt kovin paljon. Suurimmaksi osak-
si tämä voitaneen katsoa johtuvaksi ToF-kameroiden korkeasta hinnasta, sillä riippuen
laitteen tasosta, saa ToF-kamerasta maksaa 500$, joskus jopa 20 000$. Korkeasta hin-
nasta huolimatta ei Pennen toteutuksella kuitenkaan saada tietoa käytännössä muusta
kuin hengitystaajudesta. Tämän projektin tavoitteena oli luoda paremmin hengityk-
sestä tietoa antava systeemi huomattavasti halvemmilla Kinect-kameroilla, tinkimättä
tarkkuudesta. Kinectin toimivuutta kuvatunkaltaiseen toteutukseen on testattu jo ai-
kasemmin mainittujen Yun ja Aokin sekä Xian toimesta [4, 5, 7] ja heidän tuloksensa
ovat olleet kannustavia projektin toteuttamisen kannalta. Kaikki olivat myös käyttäneet
toteutuksessaan yhtä Kinectiä, kuten Penne oli aiemmin käyttänyt yhtä ToF-kameraa.

Kuvatun kaltaisten sovellusten tarpeellisuus on kasvussa ja mikäli projektin kaltai-
nen sovellus yleistyy, helpottaisi se paljon tiettyjen sairauksien diagnosointia. Tällöin,
mikäli olisi aavistus hengitykseen ja keuhkojen toimintaan liittyvästä oireesta tai sai-
raudesta, voitaisiin se helposti ja halvalla tutkia projektin sovelluksella. Bailey teki tut-
kimuksen Kinectin hyödyntämisestä terveystieteellisesti ja myös hän korosti Kinect-
järjestelmän halpaa hintaa verrattuna nykyisiin vastaaviin menetelmiin [8].Tavoitteena
on, että projekti luo myös mahdollisuuksia pitkäaikaispotilaiden seurantaan helposti.
Nykyajan maailmassa, kun tutkimusten nopeus ja helppous nousevat aina vain suu-
rempaan rooliin ja kuitenkaan ei haluta, että tutkimusten tarkkuudesta jouduttaisiin
tinkimään, oli sitten kyse minkälaisesta tutkimuksesta tahansa.

Tämän lopputyön tekstuaalinen rakenne on seuraava: Kappaleessa 2 käydään läpi
teoreettista pohjaa keuhkojen anatomialle ja fysiologialle, yleisimpiä hengitystoimin-
nan häiriöitä sekä hengityksen mittaamiseen ja tarkkailuun yleisimmin käytettyjä me-
netelmiä. Työssä käytetyn Kinect-kameran toiminta-idea esitellään kappaleessa 3 ja
kappale 4 esittelee menetelmän, jota työssä käytettiin mittausten suorittamiseen ja sys-
teemin kalibrointiin. Työn toteutus laitteistoineen ja ohjelmallisine komponentteineen
käydään läpi kappaleessa 5. Mittauksissa ja testeissä saavutetut tulokset esitellään kuu-
dennessa kappaleessa. Kappaleet 7 ja 8 ovat pohdinta ja yhteenveto kappaleet, joissa
muun muassa käydään läpi saavutetut tulokset, tuleva kehitys sekä summataan työn
päätelmät.
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2. TAUSTA

Luvun tarkoituksena on esittää työn kannalta oleelliset anatomiset rakenteet, jotka
osallistuvat hengittämiseen, sekä hengittämisen fysiologinen perusta. Täydelliseen se-
lontekoon tässä asiassa ei voida edes pyrkiä, koska on tehty kokonaisia kirjoja keuh-
kojen toimintaan liittyen. Mikäli asia kiinnostaa enemmän, onkin suositeltavaa lukea
alan kirjallisuudesta kattavampi selonteko aiheeseen [2, 9]. Toiminnan ja mekanismien
lisäksi keskitytään yleisimpiin hengitystoiminnan häiriöihin, sekä siihen, millä tavoin
ne ilmenevät. Viimeisimpänä käydään läpi yleisimpiä hengitystoiminnan mittaamiseen
käytettäviä laitteistoja ja tarkkailuvälineitä. Luku on kirjoitettu lähteiden [2, 9] pohjal-
ta, ellei muuta erillisesti mainita.

2.1. Hengityksen anatomia ja fysiologia

2.1.1. Keuhkojen rakenne

Keuhkot ovat elimistölle yksi tärkeimmistä elimistä. Voisi jopa sanoa, että sydämen
jälkeen keuhkot ovat elimistön tärkein elin. Keuhkot,sydän ja verisuonet muodostavat
yhdessä verenkiertoelimistön, jossa sydämen tehtävänä on pumpata hapekasta verta
kudoksiin periferiassa. Veren kaasujen vaihto, eli hapettuminen ja hiilidioksidin poisto
tapahtuu sitävastoin keuhkoissa, joiden ansiosta periferian kudoksiin riittää hapekas-
ta verta. Kaasut kulkeutuvat keuhkoihin hengitysteitä pitkin, joista tärkeimmät ovat
henkitorvi ja keuhkoputket. Näiden rakenteiden läpi ulkoilman hapekas ilma saadaan
johdettua keuhkoihin ja vastaavasti myös veren hiilidioksidi saadaan johdettua ulkoil-
maan.

Keuhkot itsessään ovat parillinen rintaontelossa sijaitseva liikkuva elin, jonka oikea
lohko on jakautunut kolmeen ja vasen lohko kahteen osaan. Nämä lohkot jakautuvat
edelleen jaokkeisiin eli segmentteihin, joita muodostavat sidekudokselliset väliseinä-
mät. Segmenttejä on kummassakin keuhkoissa saman verran, huolimatta siitä että loh-
koja on eri määrä. Kuhunkin segmenttiin menee oma keuhkoputken haaransa. Hen-
kitorvi siis jakaantuu ensiksi molemmille puolille, jonka jälkeen haarautuu jokaiseen
lohkoon ja edelleen segmentteihin. Kuvassa 1 nähdään keuhkojen pääasiallinen raken-
ne keuhkoputkenhaarakkuudesta, sekä keuhkojen lohkoista.
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Kuva 1: Keuhkojen anatominen rakenne.

Keuhkoputket jakaantuvat segmeinteissä yhä vain pienempiin ja pienempiin keuh-
koputkenhaaroihin, ollen lopussa vain noin puoli millimetriä. Nämä haarat päättyvät
keuhkorakkuloihin eli alveoleihin, joiden läpimitta muuttuu hengityksen tahdissa. Ku-
vassa 2 esitetään pienen keuhkoputkenhaaran päässä olevan alveoliryppään, jossa ta-
pahtuu varsinainen kaasujen vaihto ilman ja verenkierron välillä. Keuhkorakkuloiden
välissä siis kiertää tiheä hiussuonistoverkosto, joka kierrättää elimistöstä tulevan ja ha-
petettavan veren jokaisen alveolin ympärille. Tällöin tapahtuu varsinainen kaasujen
vaihto veren ja keuhkoissa olevan ilman välillä. Keuhkojen rakenteesta alveoleita on
suurin osa. Alveoleiden suuren kappalemäärän ansiosta niiden yhteenlaskettu pinta-
ala on 70 - 110m2, missä kaasujen vaihto voi tapahtua tehokkaasti. Kuvassa 2 siniset
verisuonet ovat keuhkovaltimoita, joiden kautta hapetettava veri tulee keuhkoihin sy-
dämestä ja vastaavasti punaiset verisuonet ovat sydämeen päättyviä hapekkaan veren
keuhkolaskimoita.

Kuva 2: Keuhkoputken haaran pään alveolirypäs ja sen verenkierto.
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Keuhkoja ympäröi, niin oikeaa kuin vasenta puolta, kaksilehtinen sileä keuhkopussi
eli pleura. Pleura kiinnittyy keuhkojen ja lohkojen seinämiin tiukasti sisemmällä leh-
dellään ja ulommaisella lehdellään pleura kiinnittyy tiukasti rintaontelon seinämään.
Ulomman ja sisemmän lehden väliin ei kuitenkaan juurikaan jää tilaa ja niiden välillä
on liikkumista ja kitkaa helpottavaa nestettä, samankaltaista mitä esimerkiksi nivel-
pusseissa ja sydämessä. Pleuraontelossa vallitsee alipaine, joka pitää keuhkot toimin-
takuntoisina. Alipaine muodostuu keuhkojen kimmoisuudesta painua kasaan samalla
kun rintakehän seinämät pyrkivät laajenemaan. Muodostunut alipaine muuttuu hengi-
tysvaiheen mukaan, vaihdellen välillä 0,3-0,8 kPa. Alipaineen häviämistä kutsutaan
ilmarinnaksi ja tällöin syntyy yhteys ulkoilman ja pleuraontelon välillä. Varsinkin sul-
jettu ilmarinta, eli paineilmarinta, on ihmiselle hengenvaarallinen, toisin kuin avoin
ilmarinta, joka on yleensä muuten terveelle vaaraton. Ero näiden kahden välillä on
se, että avoimessa ilmarinnassa yhteys ulkoilman ja pleuraontelon välillä säilyy koko
ajan. Suljetussa ilmarinnassa on sitä vastoin muodostunut läppä, joka päästää ilman
vain kulkeutumaan pleuraonteloon päin.

Keuhkojen väliin jää välikarsinaksi eli mediastinumiksi kutsuttu tila, johon on si-
joittunut monia elimiä. Muun muassa sydän, kateenkorva ja henkitorvi. Välikarsina
rajoittuu kaudaalisesti palleaan, kraniaalisesti tila jatkuu ilman rajaa kaulaan. Keuh-
kot ja välikarsina, lukuunottamatta ylintä osaa, ovat siis täysin kylkiluiden suojissa.
Keuhkot alkavat henkilön ensimmäisen kylkiluun tasolta, tarkemmin sanottuna 2-4cm
sternumin puoleisen liitoskohdan yläpuolelta.

2.1.2. Keuhkojen toimintamekanismi

Keuhkojen toimintaa kutsutaan keuhkotuuletukseksi tarkoittaen jo aikaisemmin esil-
le tullutta kaasujen vaihtoa ulkoilman ja elimistön veren välillä. Keuhkojen toiminta
on aktiivista, eli keuhkojen toiminnan ylläpitämiseksi tarvitaan lihastyötä ja sen myötä
energiaa. Sisäänhengitys on aina aktiivista, mutta uloshengitys on levossa ja rauhalli-
sessa toiminnassa passiivista. Ihmisen aktiivisuuden noustessa myös uloshengityksestä
tulee aktiivista.

Sisäänhengityksessä käytetään useita lihaksia, joista pallea sekä ulommat kylkivä-
lilihakset ovat tärkeimmät. Sisäänhengityslihakset aiheuttavat keuhkojen venymisen
laajentamalla rintakehää ja siten pleuran välityksellä keuhkoja. Venyminen muodostaa
ulkoilmaa keuhkoihin kuljettavan alipaineen syntymisen. Kaikki ihmiset eivät kuiten-
kaan hengitä samalla tavoin ja sisäänhengityksessäkin voidaan jakaa populaatio erilai-
siin ryhmiin hengitystyyliin perustuen. Nämä ryhmät ovat:

• Solisluuhengitys

• Rintahengitys

• Vatsa- tai palleahengitys

Näistä tärkeimmät ja yleisimmät ryhmät ovat rintahengitys ja vatsahengitys, joihin
työn testausvaiheessakin tullaan keskittymään. Rintahengityksessä henkilö hengittää
pääasiassa uloimmilla kylkivälilihaksilla, kun taas vatsahengityksessä hengittäminen
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tapahtuu pääasiassa pallealla. Luonnollisesti hengitystavan muuttuessa, myös ulkoi-
sesti on selkeästi havaittavissa erot eri hengitystyylien välillä. Iän karttuessa palleahen-
gityksen osuus kasvaa rintakehän jäykistyessä. Eritoten tupakoijilla mahdollinen em-
fyseema voi aiheuttaa tynnyrimäisen rintakehän, jolloin hengittäminen tapahtuu pää-
asiassa pallealla mäntämäisesti. Varsinkin aktiivisessa sisäänhengityksessä apulihas-
ten, eli muun muassa kylkiluun kannattajien ja päänkiertäjälihaksen, merkitys koros-
tuu. Ne osallistuvat hengittämiseen omalta osaltaan pienentäen varsinaisten hengitys-
lihasten kuormaa. Mikäli siis hengityksen mekaniikassa tapahtuu jokin muutos, minkä
takia jotkin lihakset eivät enää pysty osallistumaan hengittämiseen, vaikeutuu hengi-
tystyö oleellisesti ja kaikki osallistuvat lihakset väsyvät helpommin.

Toisin kuin sisäänhengitys, uloshengitys on yleensä passiivista rauhallisessa hengit-
tämisessä. Passiivinen uloshengitys johtuu lähinnä keuhkojen omasta kimmoisuudes-
ta, jota aiheuttaa keuhkojen kimmosyyt ja miljoonien alveolien nestekalvon aiheuttama
pintajännitys. Alveolien pintajännitystä kuitenkin helpottaa rasva-aine ja proteiiniseos
surfaktantti, joka pienentää pintajännityksen kymmenesosaan veden pintajännitykses-
tä. Aktiivisuuden noustessa ja keuhkoverenkierron kasvaessa myös uloshengitys muut-
tuu aktiviiseksi, jolloin muun muassa sisemmät kylkivälilihakset ja vatsalihakset autta-
vat uloshengityksessä. Sisemmät kylkivälilihakset vetävät kylkiluita alaspäin puristaen
keuhkoja, jolloin uloshengitys nopeutuu ja helpottuu. Vatsalihakset taas puristavat vat-
saontelon elimiä ylöspäin pallean ollessa veltostuneena, jolloin rintaontelostakin pois-
tuu ilmaa sen pienentyessä.

Keuhkoissa kaasujen vaihto tapahtuu keuhkorakkuloissa, joissa kaasujen liikkuvuus
perustuu kaasujen fysikaaliseen luonteeseen, jonka takia kaasut pyrkivät aina siirty-
mään suuremmasta osapaineesta pienempään. Tällä tavoin happi siirtyy vereen ja hii-
lidioksidi siirtyy verestä pois. Hapen osuus ilmasta on korkeudesta riippumatta noin
21%, mutta mitä korkeammalle merenpinnasta noustaan, sitä enemmän ilmanpaine
laskee ja täten myös hapen osapaine laskee. Tämä voi harjaantumattomalle muodos-
taa vuoristotaudin korkealla vuoristossa. Merenpinnan tasolla hapen osapaine on 21,2
kPa, mutta keuhkoissa hapen osapaine on jo laskenut 13,3 kPa. Jokaisella hengenve-
dolla alveoli-ilmasta vain noin seitsemäsosa korvautuu uudella ilmalla, toisaalta tulee
kuitenkin muistaa, että veren hapettumista tapahtuu kuitenkin jatkuvasti kuvan 3 osoit-
tamalla tavalla. Eli veri luovuttaa hiilidioksidia ja ottaa vastaan happea kapillaarien ja
alveolien välityksellä niin kauan kuin veri ylipäänsä kapillaareissa kiertää. Kuvan 3
verisuonen sininen pää on keuhkovaltimo, joka muuttuu punaiseksi keuhkolaskimok-
si.
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Kuva 3: Hapen (O2) ja hiilidioksidin (CO2) siirtyminen ulkoilmasta verenkiertoon al-
veolissa, sekä kaasujen vallitsevat osapaineet verenkierrossa, alveolissa ja ulkoilmassa.

Kuvasta 3 nähdään hiilidioksiksidin osapaineet niin ulkoilmassa, alveolissa kuin
myös kapillaarin eri päissä. Huomattavaa on se, että hiilidioksidin osapaine ei kui-
tenkaan laske kuin 0,7 kPa, kun taas happi nostaa tasoaan 8 kPa. Tästä syystä hiili-
dioksiditasojen pienetkin heilahtelut vaikuttavat huomattavasti enemmän kuin hapen
vastaavat. Hapen ja hiilidioksidin lisäksi alveoli-ilma on vesihöyryllä kyllästettyä, osa-
paineeltaan 6,3 kPa.

2.1.3. Hengitystilavuudet ja säätely

Normaalisti aikuisen hengitystaajuus levossa on noin 12-14 kertaa minuutissa, eli ker-
tahengitystilavuuden ollessa noin puoli litraa, on minuutissa hengitty määrä noin seit-
semän litraa. Kertahengitystilavuus ja siten minuuttitilavuus kuitenkin kasvaa nopeasti
henkilön aktiivisuuden kasvaessa. Myös taajuus kasvaa aktiivisuuden kasvaessa. Ky-
seiset arvot viittavat nuoreen aikuiseen länsimaiseen mieheen. Iällä ja sukupuolella
on suuri merkitys myös hengitystaajuutta mietittäessä. Tämän takia eri sovelluksissa
onkin tärkeää huolehtia oikeista viitearvoista kullekin ryhmälle, tehtäessä hengitystä
tarkkailevaa sovellusta. Esimerkiksi vastasyntyneet lapset hengittävät levossa jopa 40
kertaa minuutissa.

Kertahengitystilavuus, kuten aikaisemmin on mainittu, on noin puoli litraa. Tästä
määrästä kuitenkin vain noin 350ml kulkeutuu keuhkoihin asti, lopun jäädessä hengi-
tysteihin. Tilaa, joka ei aktiviiseen hengitykseen osallistu, kutsutaan kuolleeksi tilaksi.
Kuva 4 selkeyttää henkilön hengittämiseen liittyviä hengitystilavuuksia ja keuhkoka-
pasiteetteja.
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Kuva 4: Kaavakuva normaalista hengitystilavuudesta ja hengityksen varatiloista.

Kuten kuvasta 4 nähdään, on normaalisti sisään ja ulos hengitetty ilmamäärä (TV,
Tidal Volume) on varsin pieni osa kokonaiskapasiteetista ja sen suuruus onkin vain
noin 500ml. Tämän lisäksi kullakin ihmisellä on erikokoisia sisään- ja uloshengityk-
senvarakapasiteetteja, joita tarpeen vaatiessa ruvetaan käyttämään. Normaalisti sisään-
hengityksen jälkeen on mahdollista vielä vetää ilmaa noin 3000 ml, tätä kutsutaan
sisäänhengityksen varatilaksi (IRV, Inspiratory Reserve Volume). Myös uloshengityk-
sellä on oma varatilansa, joka on mahdollista pakottaa ulos normaalin uloshengittä-
misen jälkeen. Uloshengittämisen varatila (ERV, Expiratory Reserve Volume) on kui-
tenkin huomattavasti pienempi kuin sisäänhengityksen varatila noin 1000 ml osuudel-
laan. Keuhkoihin jää aktiivisesta ponnistelusta huolimatta jäännösilmatilan (RV, Re-
sidual Volume) verran ilmaa, eli noin 1500ml. Jäännösilmatilan takia keuhkot eivät
siis koskaan tyhjene täydellisesti syntymän jälkeisen ensimmäisen hengenvedon jäl-
keen. Funktionaalinen jäännöskapasiteetti (FRC, Functional Residual Volume) koos-
tuu jäännösilmatilavuudesta sekä uloshengityksen varatilasta. Näistä mainituista ar-
voista muodostuu keuhkojen aktiiviseen ilmanvaihtoon osallistuva vitaalikapasiteetti
(VC, Vital Capacity) sekä keuhkojen kokonaiskapasiteetti (TLC, Total Lung Capaci-
ty). Mainituilla arvoilla nuoren miehen vitaalikapasiteetiksi muodostuisi 4500ml, eli
normaali kertahengitystilavuus+sisäänhengityksen varatila+uloshengityksen varatila.
Kokonaiskapasiteetti olisi tällöin 6000ml, eli vitaalikapasiteetin päälle lisätään vielä
aina keuhkoihin jäävä jäännösilmatila. Kuten aiemmin on mainittu, on tärkeää muis-
taa, että henkilöiden välillä on suuria eroja. Tästä huolimatta voidaan kuitenkin sanoa,
että naisen arvot ovat keskimäärin 20-25% pienemmät kuin samanikäisellä miehellä.

Hengityksen säätelyä tapahtuu elimistössä niin humoraalisesti kuin myös neuraali-
sesti. Humoraalisen säätelyn osuus on kuitenkin homeostaasin tärkein ylläpitäjä levos-
sa. Ydinjatkeen hengityskeskus tarkkailee ennen kaikkea veren hiilidioksidin osapai-
neita hapen ohella. Tällä tavoin hengityskeskus pyrkii säätelemään hengitystä ja pitä-
mään osapaineet mahdollisimman tasaisena. Yleinen käsitys on, että hapen puute lau-
kaisisi halun hengittää, mutta sen osuus säätelystä on itse asiassa hyvin pieni. Yleen-
sä hiilidioksidin lisääntyminen tai neuraalinen säätely kerkeää korjata tilanteen, ennen
kuin hapen osapaineen alenema kerkeää vaikuttamaan. Hiilidioksidin 1,2% kasvu ve-
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ressä sitä vastoin nostaa keuhkotuuletusta noin kolmanneksella. Tämän takia happi-
hoidoissa käytetään karbogeenia, koska sen sisältämä hiilidioksidi stimuloi hengitystä.
Karbogeeni sisältää hiilidioksidia noin viisi prosenttia, kun normaalissa hengitysilmas-
sa sitä on noin 0,04 prosenttia.

Neuraalinen säätely vaikuttaa hengitysliikkeiden rytmiin ja keuhkotuuletukseen.
Neuraalisella säätelyllä keuhkotuuletus voi kasvaa jopa 150 litraan minuutissa lihas-
työn vuorovaikutuksessa. Humoraalisessa säätelyssä vereen lisätty hiilidioksidi kas-
vattaa tuuletusta maksimissaan 50 litraan minuutissa. Täten voidaan sanoa, että neu-
raalisen säätelyn osuus keuhkotuuletuksen säätelyssä on merkittävämpi kuin humo-
raalinen säätely. Aktiivisen liikkumisen aikana lihaksista lähtee signaaleja hermosyitä
pitkin hengityskeskukseen, jotka stimuloivat omilla impulseillaan hengityskeskuksen
toimintaa. Myös useimmat tekijät jotka vaikuttavat vasomotoriseen keskukseen stimu-
loivasti, vaikuttavat myös keuhkotuuletukseen nostamalla sitä. Hengitystoiminnan sää-
tely on siis kokonaisuudessaan hyvin monimutkainen prosessi, eikä hengityksen sääte-
lyn kaikkia yksityiskohtia edes tunneta. Osin täman takia kaikkien hengitystoiminnan
komponenttien tutkiminen ja mallintaminen teknisiin sovelluksiin on vaikeaa. Kuvas-
sa 5 on esitettynä elimistössä tapahtuvat hengityksen säätelyyn osallistuvat rakenteet.
Kuva on muokattu lähteen [2] kuvasta.

Kuva 5: Hengityksen säätelyyn osallistuvat elimistön rakenteet.

2.1.4. Yleisimpiä hengitystoiminnan häiriöitä

Hengitystoiminta huolehtii yleensä tahdosta riippumattomasti riittävästä hapen saan-
nista. Ihminen tosin voi vaikuttaa myös tietoisesti omaan hengitykseensä. Tosin silloin-
kin, kun tietoisesti pidättää hengitystä, nousee tahdosta riippumaton säätely loppujen
lopuksi valtaan ja hengittäminen tasoittuu. Mikäli keuhkotuuletus on riittämätöntä, on
yleensä kyseessä jonkin asteinen häiriö keuhkoissa, hermostossa tai muualla elimis-
tössä. Esimerkiksi erilaiset hermovammat voivat aiheuttaa hengityslihasten halvaantu-
misen, jolloin keuhkot eivät voi toimia tarpeen vaatimalla tavalla. Seuraavassa listauk-
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sessa on esitelty yleisimpiä hengitystoiminnan häiriöitä, jotka osiltaan voivat vaikuttaa
huonoon veren hapettumiseen omalla mekanismillaan.

• Ilman virtauksen rajoittuminen hengitysteissä, obstruktio

• Rintakehän ja keuhkojen maksimaalisen liikelaajuuden ja tilavuuden rajoittumi-
nen, restriktio

• Keskushermostoperäinen vamma tai myrkytys, hengityslama

• Hengityksen säätelyhäiriöt, primaarit hyper- ja hypoventilaatiot

• Kaasujen siirtymisen häiriö, pienentynyt diffuusiokapasiteetti

• Verenkierron ja ventilaation epätasainen jakautuminen

• Verenkierron oikovirtaus

• Keuhkoverenkierron jakautumishäiriö

Yleisesti hengitystoiminnan häiriöt tavallisimmissa tilanteissa jaetaan obstruktiivi-
siin, restriktiivisiin, vaskulaarisiin sekä infektioista johtuviin häiriöihin. Hengityses-
te, joka estää ilman kulkeutumisen keuhkoihin, voi johtua keuhkojen patofysiologias-
ta, eli esimerkiksi ahtaista ylähengitysteistä tai vierasesineestä hengitysteissä. Myös
erilaiset hengitysteiden infektiot ja muut sairaudet voivat aiheuttaa tilapäisen häiriön
hengittämisessä ja yleensä tämä johtuu hengitysteiden tulehduksen aiheuttamasta hen-
gitysesteestä. Hengityslama voi aiheutua aivoverenkierron häiriöstä tai tukoksesta, ai-
vovammasta, selkäydinvammasta tai elimistön systeemisestä myrkytystilasta. Hengi-
tyslamassa henkilön hengitystoiminnan säätely ei toimi kuten pitäisi, jolloin hengitys
pahimmassa tapauksessa jopa pysähtyy. Sydänperäinen häiriö tulee myös muistaa pu-
huttaessa keuhkojen toimivuudesta, sillä sydän on tärkeässä roolissa verenkierron kan-
nalta ja jotta keuhkojen toimivuus voitaisiin säilyttää, tulee verenkierron säilyä nor-
maalina. Mikäli kuitenkin sydän on vaajatoiminen, rupeaa keuhkoihin pakkaantumaan
verta sydämen pumppaustoiminnan heikentyessä. Seurauksena tälläisesta tilanteesta
on keuhkopöhö, joka pitkään jatkuessaan myös tuhoaa keuhkot toimintakyvyttömiksi.
Verenkierrollisiin häiriöihin luetaan kuuluviksi myös oikovirtaukset, jolloin kiertävä
veri ei koskaan täydellisesti kulkeudu keuhkoihin, vaan osa verestä oikaisee aina oiko-
tien kautta keuhkojen ohi. Hengitystoimintaan iskiessään vian ei tarvitse olla iso, jotta
se olisi vaarallinen, sillä jo pienikin vamma tai vika voi aiheuttaa isoja ja kauaskan-
toisia oireita elimien vaurioituessa iskemiassa. Yleensä häiriöt kuitenkin huomataan
riittävän ajoissa, mistä syystä jatko-oireet on mahdollista jopa estää kokonaan, mikä
parantaa potilaan toipumista.

Kaikista yleisimpiä hengitystoiminnan häiriöitä ovat erilaiset infektiot kuten bron-
kiitit, pneumonia sekä obstruktiivinen astma. Näistä astma on pitkäkestoisin ja mah-
dollisesti jatkuvaa hoitoa vaativa tila, toisin kuin bakteeri- tai virusperäiset infektiot.
Suomessa lääkärin toteamaa astmaa sairastaakin niin aikuis- kuin lapsiväestöstäkin
noin yhdeksän prosenttia ja sen yleisyys on kasvanut viime aikoina niin Suomessa
kuin myös maailmanlaajuisesti. Astma oireilee jokaisella eri tavoin, mutta astmakoh-
tauksen ilmaantuessa henkilön hengitys rupeaa vinkumaan ja mahdollisesti voi muo-
dostua hyvin vaikea hengenahdistus [10]. Yleensä astmakohtauksen hengenahdistus
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johtuu keuhkoputkien ahtautumisesta, joka tekee sekä sisään että uloshengittämisestä
vaikeaa [10].

Toinen tapa jaotella hengitystoiminnan häiriöitä on tarkastella häiriön aiheuttavaa
muutosta. Yleensä nämä muutokset aiheuttavat joko hypoventilaation tai hyperventi-
laation. Hypoventilaatio tarkoittaa keuhkojen vajaatuulestusta, jonka takia veren hii-
lidioksidiosapaine kasvaa yli 6,0kPa aiheuttaen hyperkapnian. Hyperventilaatiossa ti-
lanne on taas päinvastainen, eli keuhkotuuletus on tarvittua suurempi ja hiilidioksidin
osapaine laskee alle normaalin, eli alle 4,7kPa. Hiilidioksidin osapaine vaikuttaa veren
pH-pitoisuuteen, jolloin veren pH-pitoisuuden muuttuessa voi kyseeseen tulla respi-
ratorinen asidoosi tai alkaloosi, riippuen laskeeko vai nouseeko veren pH. Elimistön
hypo- ja hyperventilaatiotilat voivat johtua eri sairauksista. Sairauksien ei tarvitse edes
olla keuhkoperäisiä, vaan esimerkiksi munuaisperäinen veren pH:n muutos aiheuttaa
kompensatorisen vasteen keuhkoissa. Pitkäaikaisissa keuhkoihin vaikuttavissa sairauk-
sissa vallitsee usein hypoventilaatiotila, mutta hyperventilaatiota esiintyy enemmän
akuuteissa tiloissa, kuten esimerkiksi aivoverenkierron häiriöissä [10].

2.2. Hengitystoiminnan mittaaminen

Hengityksen mittaaminen erilaisin mittalaittein on monista muista elimistön biosig-
naaleista poiketen huomattavasti helpompaa, ainakin siinä mielessä, että karkeita ar-
vioita on mahdollista tehdä vaikkei minkäänlaista laitteistoa olekaan saatavilla. Aivo-
sähkökäyrästä samaa on huomattavasti vaikeampaa toteuttaa. Toisaalta, johtuen hen-
gittämisen mekaanisesta luonteesta, on tarkkojen mittalaitteiden suunnittelu ja toteu-
tus ollut erilaisempaa, mitä muilla biosignaaleilla. Hengityksen mittaamisen tavoittee-
na voidaan pitää tietoa hengitystaajuudesta, hengityksen amplitudista eli kuinka sy-
vään hengitetään, sekä hengityksessä muodostuvia erilaisia virtauksia. Näitä muuttujia
varten on kehitetty erilaisia laitteita, jotka toimivat kahdella eri pääperiaatteella. En-
simmäiseksi on laitteet, jotka mittaavat virtauksia ja laskevat virtauksista saatavista
tiedoista halutut muuttujat. Yleisin kuvatun kaltainen laite on spirometri. Lisäksi ovat
laitteet, jotka mittaavat keuhkojen absoluuttisen tilavuuden muutosta, kuten pletysmo-
grafi. Työn toteutuksessa ollut menetelmä, joka käyttää Kinect-kameroita, perustuu
nimenomaan keuhkojen tilavuuden muutoksen mittaamiseen. Seuraavissa kappaleissa
on kerrottu pääpiirteitä yleisimmistä hengitystoiminnan mittaamiseen käytetyistä lait-
teista.

2.2.1. Mittaamisen käyttöaiheet

Kliinisiä hengitystoiminnankokeita tehdään suurimmaksi osaksi diagnoosin selvittä-
miseksi, mutta täytyy silti muistaa, ettei mistään hengitystoiminnan tuloksista voida
yksistään tehdä päätöksiä. Kokeiden tulokset siis toimivat enemmän jo oletetun diag-
noosin puolesta puhujina, eikä siis osoita suoraan tiettyyn diagnoosiin. Näin siksi, kos-
ka henkilö voi oppia hengittämään testeissä paremmin kuin joku toinen, vaikka heidän
fysiologiset kapasiteettinsa olisivatkin täydellisen samankaltaiset. Yhä useammin ko-
keiden tarkoituksena on kuitenkin selvittää suoritus- tai työkykyä, toimenpideriskiä tai
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erilaisten hoitojen vaikutusta keuhkofunktioon [1]. Ventilaatiokyvyn mittausten käyt-
töaiheita ovat siis:

• Työkyvyn arviointi

• Hengitystiesairauden lääkityksen tehon arviointi

• Obstruktiivisten, restriktiivisten sekä sentraalisten keuhkosairauksien diagnos-
tiikka ja seuranta

• Leikkauskelpoisuuden arviointi

• Keuhkosyövän sädehoitokelpoisuuden arviointi

2.2.2. Spirometria

Spirometri on kaikkein yleisin keuhkojen toimivuutta, kapasiteettia ja tilavuuksia mit-
taava laite. Itsessään spirometria jaetaan staattiseen ja dynaamiseen spirometriaan.
Staattisessa spirometriassa keskitytään henkilön hengittämiin ilmamääriin, kiinnittä-
mättä huomiota hengityksen virtausnopeuteen, johon keskitytään taas dynaamisessa
spirometriassa. Staattisen spirometrin tulostama käyrä on aiemmin esitetyn kuvan 4
kaltainen. Yleensä nykyään puhuttaessa spirometriasta tarkoitetaan kuitenkin virtaus-
tilavuusspirometriaa, jonka avulla saadaan tietoa muun muassa henkilön huippuvir-
tauksista ja vitaalikapasiteetista. Virtaustilavuusspirometrista yleisimmin saatavat ja
käytetyimmät arvot on esitetty seuraavassa listauksessa. Osa on muuttujista on tullut
esille jo aiemmin [1, 11, 12]. Spirometrian kannalta tärkein ja parhain yksittäinen suu-
re on uloshengityksen sekuntikapasiteetti eli FEV1, jonka avulla saadaan paljon tietoa
henkilön keuhkojen toimivuudesta [1, 11, 12].

• Pakotettu vitaalikapasiteetti (Forced Vital Capacity, FVC)

• Pakotettu uloshengitystilavuus (Forced Expiratory Volume, FEV)

• Uloshengityksen sekuntikapasiteetti (Forced Expiratory Volume 1s, FEV1)

• Maksimaalinen uloshengitys %-osuudella vitaalikapasiteetista (Maximum Expi-
ratory Flow, MEF75-MEF25)

• Uloshengityksen huippuvirtaus (Peak Expiratory Flow, PEF)

• Maksimaalinen hapenottokyky (Maximum Voluntary Ventilation, MVV)

• Hidas vitaalikapasiteetti (Slow Vital Capacity, SVC)

• Keuhkojen totaalikapasiteetti (Total Lung Capacity, TLC)

• Toiminnallinen jäännösilmatilavuus (Functional Residual Volume, FRC)

• Jäännösilmatilavuus (Residual Volume, RV)

• Uloshengityksen varatila (Expiratory Reserve Volume, ERV)
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Spirometriaa käytetään paljon kaikissa keuhkojen toimivuuteen vaikuttavissa pitkä-
aikaissairauksissa, kuten esimerkiksi astmassa ja keuhkoahtaumataudissa. Spiromet-
rialla on myös tärkeä rooli erilaisesten sairauksien diagnosoinnissa, sillä sen avulla
voidaan yksiselitteisesti huomata keuhkojen toiminnallinen alenema ja riippuen missä
alenema on, voidaan rajata mahdolliset sairaudet hyvinkin tarkasti. Spirometrian tark-
kuus perustuu sen tarkkaan uloshengitettävän ilman tilavuuden mittaamiseen ja mikäli
esimerkiksi henkilön keuhkojen elastisuudessa tai lihaksistossa on tapahtunut muutos,
on se myös selvästi nähtävissä. Spirometriaa voidaan myös käyttää sukeltajien barot-
rauman riskin arvioimiseen sekä nukutuksien ja leikkauksien preoperatiivisessa riskin
arvioimisessa [11]. Spirometria ei kuitenkaan kerro mitään anatomisista muutoksista,
vaikka hengitystilavuudet tulevatkin hyvin tarkasti selville [3]. Toisaalta henkilön hen-
gitystapaa ei voida spirometrian avulla määritellä [3], jolloin saataisiin selville, mikäli
henkilö hengittää epänormaalisti. Tällaisia epänormaaleja hengitystyylejä ovat muun
muassa Cheyne-Stokesin, Biotin ja Kussmaulin hengitykset [13]. Kuvassa 6 on esitetty
ideaalinen maksimaalisen uloshengityksen muodostama spirometriadiagrammi, jonka
spirometri tulostaa henkilön hengittäessä spirometriin. Todellinen spirometrigraafi ei
kuitenkaan yleensä ole näin ideaalisen muotoinen, vaan laskeva vaihe voi olla hieman
kovera, kupera tai jopa epämääräisen mutkikas. Uloshengitysvaihetta käytetään ylei-
semmin diagnostiikassa, vaikkakin tilavuus-virtausspirometrialla on myös mahdollis-
ta tarkkailla sisäänhengitystä. Sisäänhengityksen tarkkaileminen on kuitenkin potilas-
työssä vähän käytetty keino.

Kuva 6: Ideaalinen tilavuus-virtausspirometria uloshengityksessä ja siitä mitattavat pa-
rametrit.

Kuvassa 6 nähdään aikaisemmin mainitut PEF, MEF sekä FVC -arvot ja se mistä
mikäkin tulee tilavuus-virtausspirometriasta lukea. Kuvan pystyakseli kuvastaa ilma-
virtauden nopeutta keuhkoista eli kuinka monta litraa sekunnissa tietyllä ajanhetkellä
kulkee keuhkoista ulos. Vaaka-akseli taas kertoo ilmamäärän tilavuuden, joka on yh-
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dellä ulospuhalluksella hengitetty ulos. Uloshengityksessä virtaus nousee siis nopeasti
huippuunsa, jonka jälkeen se laskee tasaisesti. Sisäänhengityksessä kuvaajan muoto
olisi lähellä puoliympyrää, eli sisäänhengitys ja uloshengitys ovat funktioiltaan hyvin
erilaisia. Tämä johtuu muun muassa sisään- ja uloshengityslihasten erilaisista omi-
naisuuksista ja toimintatavoista, joista luvussa 2.1 kerrottiin. Maksimaalisessa ulos-
hengityksessä apulihakset, muun muassa vatsalihakset, toimivat rintaontelon painetta
lisäävästi, joilloin niiden hyöty on suurimmillaan uloshengityksen alussa. Myöhem-
mässä vaiheessa tasaisesti toimivat sisemmät kylkivälilihakset suurentavat omaa osuut-
taan uloshengityksen kokonaispanoksesta. Sisäänhengitys toimii niin varsinaisten kuin
myös apulihasten osalta tasaisemmin, jonka takia muoto pysyy tasaisen pyöreähkönä.
Tasaisessa ja normaalissa lepotilassa otetussa sisään- ja uloshengityksen spirogram-
missa tulisi näkyä tasaisen pyöreähkö ympyrä, jonka maksimiarvo vaaka-akselilla olisi
noin puoli litraa. [11, 12]

Kuvan 6 kaltaisen syklinen esitystapa on spirometriassa, varsinkin kliinisessä työs-
sä, melko yleinen. Spirometriaa voidaan kuitenkin esittää myös ajan suhteen jatkuvana
signaalina, jossa Y-akselina toimii hengitetty ilmatilavuus ja X-akselina toimii jo ai-
kaisemmin mainittu aika. Tehdyssä työssä testattaessa sovellusta ja kalibroitaessa sitä
spirometriin, käytettiin kuvatunkaltaista dataa, sillä silmukkamallinnus ei ole riittävän
tarkka ja siten soveltuva työtä varten. Tarkkuuden aleneminen oikeaan spirometriin
verrattuna johtuu keuhkojen tuottaman paineen ja täten anatomian muutoksiin, kun
taas spirometrilla tarkastellaan pelkästään paine-erojen tuottamaa virtausta. Kuvassa 7
on spirometrian tuottama tilavuus-aikadiagrammi. Tässä työssä spirometriasta saatiin
virtaus-aika diagrammi, jollainen siis oheisesta datastakin mahdollista tehdä laskemal-
la ja jakamalla tilavuuden muutos ajan muutoksella.

Kuva 7: Normaali tilavuus-aikaspirometria minuutin ajalta.
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Spirometrialla voidaan tarkkailla varsinaisten hengitystilavuuksien ja virtausten li-
säksi liikkuvien kaasujen ominaisuuksia. Spirometriin on tällöin tehty tai liitetty jäl-
keenpäin kaasuanalysaattori, jonka avulla voidaan tarkkailla sitä kuinka paljon happea
sitoutuu keuhkoissa vereen ja kuinka paljon hiilidioksidia vapautuu keuhkoissa. Myös
muita kaasuja, kuten häkää on mahdollista seurata.

Spirometrialla saatavat tulokset ovat jopa hämmästyttävän tarkasti samanlaisia sa-
malle henkilölle mittauskerrasta riippumatta [12]. Spirometrian tarkan ja hyvän tois-
tettavuuden takia, spirometriaa käytettiin tehdyssä työssä kalibroinnissa ja antamaan
referenssiä Kinect-kameroilla saatavalle datalle.

2.2.3. Pletysmografia

Hengitystoiminnan tarkassa mittaamisessa tarvitaan yleensä erilaisia maskeja tai suu-
kappaleita, jotka saattavat olla joillekin potilaille epämiellyttäviä kokemuksia. Samasta
syystä voi myös johtua, ettei tarkasteltavana oleva henkilö osaa jännityksen tai vastaa-
van takia hengittää normaalisti ja epänormaali tulos saattaa johtaa vääriin päätelmiin.
Spirometriaa ei myöskään voi käyttää esimerkiksi nukkuvien henkilöiden kanssa. Li-
säksi pidemmät tutkimukset ovat osoittautuneet haasteelliseksi suorittaa spirometrian
avulla. Osittain tästä syystä on kehitetty miellyttävämpiä keinoja mitata hengitystoi-
mintaa. Konno ja Mead esittivät jo 60-luvulla yhteyden rintakehän ja vatsan seudun ti-
lavuuksien muutoksiin hengityksen tahdissa [14]. Vatsan ja rintakehän muutokset hen-
gityksen tahtiin ovat olleet jo pidempään pohdinnassa aina 1800-luvun lopusta asti
[15], mutta Konno ja Mead olivat ensimmäisiä, jotka tutkivat tarkasti vatsan ja rintake-
hän korrelaatiota hengitykseen [14]. Pletysmografian tarkkuus hengitystilavuuksia mi-
tattaessa ei nouse spirometrian tasolle, mutta sen hyödyt korostuvat tilanteissa, joista
spirometrialla ei saada tietoa, kuten elimistön fysiologisista ja anatomisista muutok-
sista sekä hengitystyylistä. Muun muassa Houghton on omassa tutkimuksessaan ver-
taillut pletysmografisten mittaustavan ja spirometrian välistä tarkkuutta [16]. Kyseisen
tutkimuksen tilanteessa spirometria oli terveillä henkilöillä tarkempi menetelmä, mutta
astmaatikoiden keuhkoputkien reagoidessa enemmän kokovartalopletysmografin tark-
kuus parani spirometriaan nähden [16].

Pletysmografeja on useita erilaisia sovelluksia. Yksi sovellus on kokovartalopletys-
mografi, jossa henkilö asetetaan pieneen, ilmatiiviiseen koppiin, jota sensorien avulla
tarkkaillaan ja lasketaan henkilön hengityksen muuttujia. Kuitenkin pletysmografian
kenties helpoin sovellutus on käyttää kahta hengitysvyötä, joista toinen kulkee rinnan
ja toinen vatsan korkeudella. Tästä tavasta käyttää pletysmografiaa käytetään nimitys-
tä respiratory inductive pletysmograph (RIP). Vyöt ovat joustavia, keveitä ja yleensä
noin 2-3 senttimetriä leveitä. Hengitysvöiden sisällä kulkee aaltomaisesti johdin, joka
muodostaa vyön sisällä kokonaisen kehän. Johtimen läpi johdetaan vaihtovirtaa, jonka
taajuus on asetetaan yleensä tuplasti korkeammaksi kuin normaali hengitystaajuus, jot-
ta hengityksen tarkkailu olisi luotettavaa [17]. Johtimessa kulkeva vaihtovirta aiheuttaa
magneettikentän, johon rintakehän tai vatsan liikkeet aiheuttavat muutoksen [17]. Tä-
mä induktanssin muutos on mahdollista mitata demodulaation jälkeen, jolloin saadaan
muodostettua keuhkojen tai vatsan liikkeen mukainen hengityssignaali [17]. Eli RIP
mittauksissa ei henkilön läpi kulje sähköä vaan luodaan vaaraton magneettikenttä niin
potilaalle kuin myös ympäristölle. Kahden vyön sijaan on mahdollista käyttää pelkäs-
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tään rinnan yli kulkevaa vyötä laskennan ja toteutuksen helpottamiseksi, tosin tarkkuu-
den kustannuksella. Myös hengitysvöillä saadaan laaja kirjo erilaisia muuttujia, jos-
kaan spirometrian kaltaisia tarkkoja virtaustietoja ei ole mahdollista saada. Muuttujat
eivät siis ole niin tarkkoja, kuin spirometrian, varsinkin tilavuus-virtausspirometriasta
saatavat arvot, mutta osa muuttujista on myös sellaisia, joita ei spirometriasta voida
edes saada. Muun muassa tämän takia RIP-menetelmillä saadaan luotua ja tehtyä mo-
nia hyödyllisiä tutkimuksia. Ohessa on esitetty lista erilaisista muuttujista, joita on
mahdollista tutkia hengitysvöiden avulla [14, 18, 19].

• Hengitystaajuus, RR

• Kertahengitystilavuus, TV

• Minuuttitilavuus

• Sisäänhengityksen huippuvirtaus, PifVt

• Sisäänhengityksen osuus hengityssyklistä, Ti/Tt

• Sisään- ja uloshengitysten huippu- sekä keskivirtaukset

• Hengityksen työ, nopean pinnallisen hengityksen arvo, eli kuinka paljon käyte-
tään apuhengityslihaksia

• Vaiheen muutos, normaalisti sekä rintakehä ja vatsa liikkuu sisäänhengityksen
aikana ulospäin tietyssä suhteessa, jota kyseinen arvo kuvaa

• Apnean ja hypopnean havaitseminen ja luokittelu

Näiden muuttujien tarkkailulla on selkeät syyt, miksi ne ovat hyödyllisiä, sillä esi-
merkiksi pinnallisen hengityksen arvoa tarkkailtaessa voidaan mahdollisesti havaita
muodostunut keuhkokongestio, ennen muita selvempiä merkkejä [20]. Myös unen ai-
kaisten uniapneakohtausten havaitseminen on ollut usein tarkastelussa [21, 22].

Pletysmografia on myös mahdollista toteuttaa elektronisella imbedanssin mittaami-
sella, jossa elektrodien avulla johdetaan rintakehän läpi korkeataajuista virtaa, jonka
imbedanssi muuttuu hengityksen tahdissa. Elektronisen imbedanssin laskemiseksi tu-
lee tässä sovelluksessa olla tarkkaan tiedossa eri kudosten ominaisresistiivisyydet ja
sähkönjohtavuudet, myös käytettävä taajuus tulee miettiä tarkkaan kullekin tapauksel-
le erikseen sillä matalataajuinen virta aiheuttaa helpommin sähköiskuja ja elektrodien
kontakti impedanssi saattaa nousta korkeaksi. Korkeilla taajuuksilla taas hajakapasi-
tanssi (stray capacitance) tekee piirin suunnittelun vaikeaksi. Hajakapasitanssia ei voi-
da täysin estää, koska se on tekniikan mukanaan tuomaa, joka syntyy kun sähköiset
komponentit ovat liian lähellä toisiaan. Myös koko kehon käsittävää pletysmografi-
aa käytetään, jolloin henkilö suljetaan tiiviseen pieneen koppiin suukappaleen kanssa,
jolloin voidaan tarkkailla koko kehon tilavuuden muutosta hengityksen tahtiin. Ple-
tysmografiaa käytetään myös muiden elinten, kuin pelkästään keuhkojen, toiminnan
tarkkailuun.

Uusin vaihtoehto pletysmografian suorittamiseen on toteuttaa se optoelektronises-
ti [23]. Ensimmäiset optoelektroniset pletysmografit (optoelectronic plethysmography,
OEP) toteutettiin 90-luvulla ja sen jälkeen niiden kehitys on ollut nopeaa [24, 25, 26].
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Tekniikan ja kameroiden kehitys on mahdollistanut entistä tarkemmat optoelektroni-
set mittaukset henkilön keuhkojen toiminnallisuudesta. Nykyisin OEP-tutkimuksessa
yleensä merkitään koko rintakehä pistein, jotka valitaan anatomisesti muun muassa
luuston avulla. Näitä pisteitä seurataan tehtävään suunnitelluilla videokameroilla, joi-
den datasta muodostetaan 3D-malli [23]. 3D-mallin muodostamisen jälkeen on mah-
dollista laskea tapahtuneet hengityksestä johtuvat muutokset [23, 24, 25, 26]. Optoe-
lektronista mittaamista voidaankin tästä syystä käyttää varsin laaja-alaisesti, eikä ole
merkitystä missä terveydentilassa henkilö on [24, 25, 26].

Tässä työssä Kinect-kameroiden avulla toteutettiin täysin virtuaaliset pletysmogra-
fiavyöt, jolloin henkilöön ei tarvinnut kiinnittää mitään vaan riitti että tutkittava istui
tuolilla paikallaan. Virtuaalivöistä saatavaa dataa verrattiin ja analysoitiin jo aiemmin
esiteltyyn spirometriaan.
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3. KINECT

Keskeisimmässä roolissa työn tekemisen kannalta oli Microsoftin kehittämä Kinect-
kamera, jonka alkuperäinen tarkoitus oli toimia Microsoftin Xbox-pelikonsolin liik-
keentunnistus-kamerana pelaamista varten. Kamera sai suuren suosion maailmalla ja
sille ruvettiinkin kehittelemään erilaisia sovelluksia nopeasti. Seuraavissa kappaleissa
esitellään Kinect-kameran tärkeimmät ominaisuudet sekä kerrotaan kameralle tehdyis-
tä sovelluksista.

3.1. Ominaisuudet

3.1.1. Kamera

Kinect-kamera julkaistiin alunperin marraskuussa 2010 Microsoftin pelikonsoli XBox
360:lle. Kinect-kameroiden ominaisuuksista kiinnostuttiin varsin nopeasti siinä mää-
rin, että Microsoft julkaisi tietokoneelle suunnitellun ja tietyiltä ominaisuuksiltaan hie-
man parannellun sovelluskehittäjäversion kamerasta, jota tässä työssä myös käytet-
tiin. Tämä kehittäjille suunnattu kamera on käytännössä samanlainen teknisiltä omi-
naisuuksiltaan kuin konsolin mukana tuleva versio. Erovaisuudet kehittäjäversion ja
konsoliversion välillä on esitetty seuraavassa luettelossa. Listatut erot ovat siis poistet-
tuja rajoituksia tai uusia ominaisuuksia verrattuna kuluttujaversioon.

• Lähitoimintatila, mahdollistaa esineen näkymisen kameralle jo 40cm päästä,
normaalisti 80cm

• Luurankomalli, mahdollistaa muun muassa henkilön pään tai käsien seuraamisen

• USB-kaapeli

• Laajennetut kameran asetukset

• Kinect Fusion, voi kartoittaa ympäristön 3D-malliksi reaaliajassa

• Käsien ja sormien havaitseminen, mahdollistaa sormieleiden käytön

• Mahdollisuus liittää useampia Kinect-kameroita samaan järjestelmään

Windowsille suunniteltu kehittäjämalli on suunnilleen kaksi kertaa kalliimpi kuin
kuluttajien käyttöön tarkoitettu konsoliversio. Kuvassa 8 nähdään työssä käytetty
Kinect-kamera, jossa oli kolme erillistä fyysistä kameratoimintoihin liittyvää aukkoa.
Kinectissa vasemmalla on infrapunalähetin ja keskimmäinen kolmesta aukosta on työs-
sä tarpeeton RGB-kamera. Oikeanpuoleisin kolmesta aukosta on syvyysdatan sensori.
Työn kannalta vasemmanpuoleisin ja oikeanpuoleisin datalähde olivat välttämättömät,
joiden avulla mainitut pistepilvet saatiin muodostettua.
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Kuva 8: Kinect-kamera.

Kinect-kamera perustuu PrimeSensen kehittämään infrapuna-teknologiaan. Samal-
la tekniikalla on kehitetty myös ASUS:n Xtion -kamera sekä PrimeSense Carmine -
kamera, joista viimeksi mainittu on siis toteutettu alusta alkaen tekniikan kehittäjän
PrimeSensen toimesta. Kameroilla on eroja muun muassa koon ja tarkkuuden osalta.
Jokainen kolmesta kilpailevasta kamerasta ovat rakenteeltaan samanlaisia, eli kuvan 8
kaltaisia. Kinect:llä on kameroista laitteiston puolesta rajatuimmat toiminta- ja tehok-
kuusedellytykset ja lisäksi Kinect on järjestelmänä suljetumpi kuin muut vaihtoehdot.
Kinect ei tässä mielessä ole kaikkein parhain vaihtoehto tarkkoja sovelluksia tekevälle
kehittäjälle. Kinect-kameraan päädyttiin kuitenkin, koska muun muassa muiden kame-
roiden paremmalla tarkkuudella ei ollut merkitystä, koska kyseessä oli RGB-kameran
tarkkuus. Työssä painotettiin myös kameroiden yleisyyttä ja kustannustehokkuutta. Li-
säksi Microsoftin luoma SDK teki käyttöönottamisen ja sovelluskehittämisen helpoksi.
Kinectin ajureiden korkea laatu, sekä luotettava toiminnallisuus erilaisilla kokoonpa-
noilla helpotti myös valintaa. Nykyään on myös tehty muille kameroille avoimia oh-
jelmointirajapintoja, joiden avulla kameroiden käyttö onnistuisi myös, mutta Kinectin
saavuttama julkisuus ja suosio edesauttoi valintaa, muiden ollessa huonommin tun-
nettuja ja siten ei niin mielekkäitä vaihtoehtoja. Täten Kinectin tuotannon jatkuvuus
arvioitiin sovelluksen kannalta merkittäväksi eduksi.

Vaikka Kinect on laitteistoltaan hieman heikompi kuin muut vaihtoehdot, ei se
kuitenkaan häviä näille paljoa, perustuuhan se samaan teknologiaan. Kinectin RGB-
kameran tarkkuus oli maksimissaan 1280x960 pikseliä ja syvyys-kameran resoluutio
oli maksimissaan 640x480 pikseliä. RGB-kameraa ei sovelluksessa tällä hetkellä tarvi-
ta, joten ainoa millä oli merkitystä, oli syvyyskameran ominaisuudet. Syvyyskameraa
käytettiin 320x240 pikselin resoluutiolla, sillä kyseinen resoluutio riitti oikein hyvin
haluttuun lopputulokseen, eivätkä ihmisen rintakehän muodot kuitenkaan muutu niin
nopeasti, että tarkemmasta resoluutiosta olisi hyötyä. Lisäksi korkeampi resoluutio oli-
si tehnyt laskennasta vain raskaampaa. Seuraavassa taulukossa on esitelty Kinectin
ominaisuuksia [27]:
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Taulukko 1: Kinect-kameroiden ominaisuudet
Maksimiresoluutio RGB:1280x960, Syvyyskamera: 640x480
Toimintaetäisyys 80 cm aina 3,5 metriin, lähin etäisyys 40cm, jos

lähimoodi on kytketty
Spatiaalinen x/y resoluutio 3mm kahden metrin etäisyydellä
Etäisyyden resoluutio 1cm kahden metrin etäisyydellä
Katselukulma 46 astetta vertikaalisesti ja 59 astetta horison-

taalisesti
Katselukulman muutos ± 27 astetta
Kuvataajuus 30 kuvaa sekunnissa, hitaampi 640x480 isom-

milla resoluutioilla

Kinectin käyttöönotto tapahtui liittämällä kamera USB-kaapelin avulla tietokonee-
seen. Useamman Kinectin asetelmassa on kuitenkin muistettava laittaa jokainen kaape-
li omaan USB-väyläänsä, sillä vain yksi Kinect voi toimia kerrallaan yhdessä väylässä,
Windows ei käyttöjärjestelmänä tunnista kahta samaan väylään kiinnitettyä Kinectiä.
Työtä tehdessä huomattiin myös, että erilaiset USB-keskittimet(hubit) voivat aiheuttaa
dataväylän liiallisen tukkeutumisen, jolloin kuvia mahdollisesti katoaa, mikäli jokai-
nen kuva kameroilta haluttaisiin tallentaa kovalevylle.

3.1.2. Tekniikka

PrimeSensen infrapuna-teknologia kameroissa mahdollistaa 3D-mallinnuksen ja sen
myötä etäisyyden havaitsemisen. Kameran infrapunalähetin lähettää näkymään lähi-
infrapunavaloa, joka on näkymätöntä ihmissilmälle, koodaten näkymän. Havaitsemi-
seen käytettiin standardisoitua CMOS-kuvasensoria, jolla saadaan luettua valolla koo-
dattu tausta luettua. Kuvassa 9 on esitetty tämä Kinect-kameroiden toimintaperiaate.
Kamerat lähettävät infrapunakartan infrapunalähettimellään näkymään ja koska kame-
ralla on tiedossa millainen kartan tulisi olla voidaan ympäristöstä aiheutuvat eroavai-
suudet laskea kunkin pisteen välillä, eli mistä piste havaitaan ja missä piste on alkupe-
räisessä kartassa. Näiden pisteiden eroavaisuuksien perusteella voidaan laskea ympä-
ristön malli ja luoda syvyyskartta ympäristöstä.

Kuva 9: Kameran syvyyssensorin toimintaperiaate.
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Tämä infrapunakarttaan perustuva tekniikka aiheutti kuitenkin häiriöitä saatavassa
datassa. Nämä häiriöt johtuivat yleensä tarkasteltavien pintojen ominaisuuksista hei-
jastaa valoa. Erilaiset kiiltävät pinnat ovat siis huomattavasti heikompia tarkastelun
kohteita kameralla. Yhden kameran systeemeissä tämä ei kuitenkaan paljoa aiheuta
ongelmia. Kahden Kinectin välillä mainittu infrapuna-tekniikka voi aiheuttaa kuiten-
kin jo selkeämmin ongelmia, varsinkin jos kameroiden kartat interferoivat keskenään.
Pintojen mattapintaisuuskaan ei tätä interferenssiä täysin estä, vaan interferenssi ai-
heuttaa aukkoja saatavaan syvyysdataan ja lisäksi myös interferenssi alueella saatavat
syvyysarvot vaihtelevat enemmän. Sovellusta tehdessä kyseinen asia tulikin ottaa huo-
mioon, jottei interferenssi aiheuttaisi liikaa häiriöitä laskentaa suoritettaessa.

3.2. Kinect sovellukset

Julkistamisensa jälkeen Kinect sai heti suuren suosion sovelluskehittäjien keskuudessa
ja sille ruvettiin miettimään erilaisia mahdollisuuksia soveltaa kameraa muussa kuin
pelaamisessa. Kuten mainittu, suosion ansiosta Microsoft julkaisi erityisesti sovellus-
kehittäjille suunnatun version ja SDK:n helpottamaan sovelluskehittelyjen aloittamis-
ta. Sovelluksia ja niitä esitteleviä artikkeleita rupesinkin ilmestymään kiihtyvällä tah-
dilla. Nykyisin jo pelkkiä artikkeleita on ilmestynyt satoja. Mielenkiinto Kinectiin koh-
distui sen ominaisuuksiin, sillä aiemmin ei ole ollut kameraa, jossa olisi RGB- ja sy-
vyysominaisuudet ollut mahdollista hankkia yhtä taloudellisesti.

Ensimmäiset sovellukset olivat vielä tunnustelua mihin Kinectia oli mahdollista
käyttää ja niissä lähinnä luotiin sovelluksia, joissa seurattiin käsien liikkeitä tai tark-
kailtiin ympäristöä mahdollisten esteiden havaitsemista varten [28, 29]. Nämä sovel-
lukset kehittyivät nopeassa tahdissa tehokkaammiksi ja paremmaksi käytettävyydel-
tään ja esimerkiksi nykyään Kinectillä on mahdollista luoda nopeasti 3D-malli ympä-
ristöstä syvyyskameran avulla [30].

Mielenkiinnon laajan kirjon ja Kinectin luomien mahdollisuuksien takia, oli myös
tehtyjä sovelluksia hyvin erilaisia. Varsin nopeasti mielenkiinto Kinectin tarjoamiin
mahdollisuuksiin rupesi keskittymään erilaisiin terveysteknologisiin sovelluksiin. Ku-
ten Bailey omassa tutkimuksessaan esitti [8], on Kinectilla mahdollista saada tervey-
denhuollon kustannuksia huomattavasti alaspäin. Terveysteknologiassakin Kinectia on
keretty jo käyttää hyvinkin monenlaisiin sovelluksiin, kuten esimerkiksi erilaisissa
kuntoutustarkoituksissa [31, 32, 33], autististen lasten opettamisessa [34] tai Parkin-
sonin taudin oireiden tarkkailemisessa [35]. Myös työn kannalta oleellisia sovelluksia
hengityksen tarkkailemiseen on kehitetty.

Työn aikana keskityttiin Kinectillä tehtyihin sovelluksiin hengityksen tarkkailemista
varten ja keinoihin, millä näiden tutkimusten tuloksia voitaisiin kehittää laadun kannal-
ta luotettavammaksi. Tällaisia sovelluksia ei kuitenkaan kovinkaan runsaasti ole tehty
[4, 5, 7, 36, 37, 38]. Kaikissa tutkimusvaiheissa aikaisemmissa sovelluksissa käytettiin
vain yhtä kameraa, joten tässä työssä käytettyä kahden kameran mittaamista ei aiem-
min oltu käytetty. Xian sovelluksessa tarkkailtiin lähinnä henkilön hengitysfrekvenssiä
ja tämä toteutettiin fyysisen levyn avulla, joka asetettiin rintakehän päälle [7]. Marti-
nez tarkkaili henkilöitä heidän nukkuessaan ja tarkkaili hengityksen frekvenssiä uniap-
nean havaitsemiseksi [36], kun taas Noonanin sovelluksen tarkoituksena oli tarkkailla
hengitystä PET-kuvauksen aikana ja parantaen täten kuvauksen tarkkuutta [37]. Hsie-
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hin sovellus taas ei liittynyt varsinaisesti terveysteknologiaan vaan paremminkin peli-
maailmaan, sillä siinä kameralla oli tarkoitus saada henkilöön kokemuksiin perustuen
palaute hengityksestä. Aokin ja Yun sovellukset olivat mainituista lähimpänä työn mu-
kaista mittausasetelmaa ja tarkoitusta [4, 5].

Aokin sovelluksessa käytettiin hyväksi Kinectin ominaisuutta tunnistaa kehon luu-
rankomalli ja asettaa nivelet syvyysdataan. Tällä tavoin he saivat eristettyä torsosta
alueen olkapäiden ja lonkkien nivelten avulla. Tätä aluetta tarkkailemalla saatiin muo-
dostettua tilavuusestimaatti ajan suhteen ja täten kvantitatiivinen hengitystoiminnan
mittaus. Yun sovelluksessa eristettiin samankaltainen alue torsosta käyttämällä heidän
omia raja-arvojaan. He eivät siis käyttäneet Kinectin ominaisuuksia hyväksi. Yu ja-
koi muodostetun alueen kolmeen osaan, jotka olivat vasen ja oikea keuhko sekä vat-
san seutu. Tällä tavoin he pystyivät tarkkailemaan eri alueiden toimintaa hengityksen
aikana ja muodostamaan jopa jokaiselle oman signaalin. Yun sovellus antoi osin tar-
kempia tuloksia verrattuna Aokiin, ei niinkään puhtaan tarkkuuden osalta, vaan koska
Yun toteutuksella olisi ollut mahdollista alueiden avulla saada selville muun muassa
henkilön hengitystyyliä. Yu ei kuitenkaan toteutuksessaan tarkkaillut muuta kuin ti-
lavuutta ja estimoitu hengitystilavuus oli toteutuksessa pienempi kuin spirometrilla,
vaikka validoinnissa oli havaittavissa selkeä korrelaatio. Molemmissa tutkimuksissa
oli tutkittavilla vaatteet päällä, joka osaltaan vaikutti saataviin tuloksiin.

Pennen, Yun, Xian ja Martinezin ToF-kameroilla ja Kinectillä luomien sovelluksien
tarkkuudet ovat olleet varsin kilpailukykykyisiä muihin hengityksentarkkailulaitteisiin
verrattuna, korostettuna varsinkin sitä, että kyseessä on potilasmukavuuden kannal-
ta huomattavasti parempi tapa seurata hengitystä [3, 5, 7, 36]. Wentz on testannut va-
loon perustuvien syvyyssensoreiden tarkkuutta ja toimivuutta omassa tutkimuksessaan
ja ryhmän saamat tulokset olivat lupaavia jatkokehittelyä ajatellen [39]. He tosin ko-
rostivat erinäisten virhelähteiden tuomaa häiriötä dataan, mutta mainitsivat myös, että
laskennassa voidaan häiriöt karsia hyvin pois lopullisesta datasta. Langmann vertaili
omassa tutkimuksessaan ToF-kameroiden ja Kinectin tarkkuutta keskenään ja korosti,
ettei suuria eroja kameroiden välillä ollut normaaleissa sisätiloissa [40]. Ainoat on-
gelmat Kinecteillä oli erilaisesta tekniikasta johtuvat varjostumat objektien laidoilla,
terävien kulmien vääristymät ja pienten objektien havaitseminen [40]. Työssä ei kui-
tenkaan kuvattavana ollut mainittuja heikkouksia aiheuttavia ongelmia.
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4. MENETELMÄ

Projektissa käytettävä menetelmä tulee miettiä tarkkaan, mitä toteutuksella halutaan
saavutettavan ja millä tavoin. Menetelmän rajoitteet ja hyödyt tulee olla etukäteen poh-
dittu ennen varsinaista toteutusta. Tämän kappaleen tarkoituksena on esitellä käytetty
menetelmä varsinaisen toteutuksen osalta, kuin myös toteutuksessa erittäin suuressa
roolissa ollut kalibrointi. Vastaavan kaltaista toteutusta ei ole aikaisemmin tehty, vaik-
kakin ToF-kameroita on käytetty hengityksen seuraamiseen muun muassa Pennen to-
teutuksessa [3] kuin myös Kinect-kameroita[4, 5, 7]. Aikaisemmat tehdyt toteutuk-
set ovat toimineet suunnitellusti, mutta kyseiset toteutukset eivät kuitenkaan ole olleet
tarkkuudeltaan niin hyviä, että saaduilla tuloksilla voitaisiin suorittaa tarkempaa ana-
lyysia. Tämän diplomityön tarkoituksena oli toteuttaa aiempaa tarkempi hengityksen-
seurantajärjestelmä käyttämällä kahta Microsoftin Kinect-kameraa ja niiden etäisyy-
sominaisuuksia. Tämä toteuttiin mittaamalla paidatonta henkilöä kahdella kameralla,
joiden pistepilvien avulla muodostettiin laskettava signaali.

Työssä Kinect-kameralla luotiin pletysmografiin, erityisesti EOP:hen ja RIP:hen,
rinnastettavissa oleva malli tarkkailtavasta henkilön kehosta. Tätä saatua pistepilveä
tarkkaillaan erityisesti rintakehän ja vatsan seudulta. Näiden tarkkailtavien alueiden
liikkeistä muodostetaan signaali, jota pystyttiin analysoimaan halutulla tavalla. Tark-
kailu tapahtui kamerassa olevan lähi-infrapunavalolähettimen ja -sensorin muodosta-
malla syvyyskameralla. Kameran RGB-sensoria ei työssä tarvittu lainkaan. Seuraavis-
sa kappaleissa käydään läpi työssä käytetty kahden kameran avulla luotu menetelmä,
kameroiden oman ja keskinäisen kalibraation menetelmät sekä signaalin muodostus ja
sen laskenta. Suoritettava mittaus voidaan jakaa neljään vaiheeseen:

1. Datan tallentaminen

2. Kameroiden kalibrointi

3. Halutun alueen valinta (Region of interest, ROI)

4. Rintakehän liikkeen arviointi laskennallisesti

4.1. Tutkimusasetelma ja kameroiden kalibrointi

Kameroiden keskinäinen kalibrointi oli työn onnistumisen kannalta erittäin tärkeä osa.
Kalibrointiin työn alku ja keskivaiheilla kuluikin aikaa huomattavia määriä, koska ai-
kaisempaa vastaavaa mallia ei ollut. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä vaiheena kame-
roiden välisessä kalibraatiossa oli niiden välisen rotaation ja translaation tekeminen,
jotta pistepilvet voitiin myöhemmässä vaiheessa yhdistää. Kameroiden kalibroinnissa
ja varsinaisessa mittaamisessa käytettiin kuvan 10 mukaista kuvausasetelmaa. Kali-
brointivaiheessa kuvattiin kahdella kameralla levyä, jonka avulla pystyttiin laskemaan
tarvittavat muunnosmatriisit kameroiden välillä.
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Kuva 10: Kahden Kinectin asetelma kalibroinnissa.

Kuvan 10 kameroiden välinen kulma ei ole mitenkään tiukasti määritelty. Sen on
kuitenkin oltava noin 60-90 asteen välissä parhaimman tuloksen saamiseksi. Kame-
roiden välinen etäisyys määrittää niiden välisen kulman ja testausvaiheessa kameroi-
den välinen etäisyys oli noin 130 senttimetriä. Lisäksi henkilön etäisyys kameroista
tulisi olla Kinectin ominaisuuksista johtuen yli 80 senttimetriä, testauksessa se oli 90-
110cm. Tähän vaikuttaa toki myös mitattavan henkilön koko. Tosin, mikäli lähitila
kytketään päälle, on mahdollisuus liikuttaa henkilöä lähemmäksi. Työn aikana lähiti-
la oli kytketty päälle, vaikka etäisyys olikin yli 80cm. Tarkkuuteen lähitilalla ei ollut
mainittavaa merkitystä.

Muunnosmatriisien selvittämiseksi kuvattiin kahta erikokoista kankaalla päällystet-
tyä lastulevyä. Ohut kangas laitettiin levyjen päälle minimoimaan virheet, mahdollis-
ten heijastumisten määrä ja kahden kameran välinen interferenssi. Paikallaan olevan
levyn tarkkailussa kameroiden välinen interferenssi korostui paljaalla ja siten kiiltä-
vällä levyllä liikaa. Interferenssiä esiintyi toki myös kankaan laittamisen jälkeen, mut-
ta selvästi vähemmän. Levyt olivat kooltaan 250x500mm ja 125x250mm. Kuvassa 11
on kalibroinnissa pääasiassa käytetty pienempi levy.

Kuva 11: Kalibroinnissa käytetty levy.
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Levyjen keskelle porattiin 35 millimetriä halkaisijaltaan ollut reikä, jotta yhdis-
tettäessä kameroiden kuvia voitiin kuvat asettaa reiän avulla paremmin päällekkäin.
Reiän tekemisen eduksi lisäksi katsottiin, että levyjen ulommassa reunassa tapahtui
pisteiden häviämistä Kinectin etäisyystekniikan takia. Molempien kameroiden näkö-
kentästä katosi osa kameroiden ja levyn välisen kulman takia, toisaalta kamerat näkivät
levyn lähemmän reunan paksuuden. Reiän avulla nämä matriiseihin virhettä luovat as-
pektit saatiin minimoitua, muiden parannusten ohella. Lopullisen yhdistämisen jälkeen
kameroiden sokeat paikat eivät haitanneet merkittävästi, sillä kameran kuvasta kadon-
nut reuna tallentui toisella kameralla. Levyjen koolla ei matriisien etsimisen kannalta
vaikuttanut olevan merkitystä ja eri kokoisilla levyillä voitiin paremminkin testata, että
kamerat näkevät levyn oikean kokoisina riippumatta etäisyydestä. Toisin sanoen, tä-
mä tarkoittaa, että laskennassa tapahtuva siirtäminen 3D-koordinaatistossa suoritettiin
oikein. Kuvassa 11 on myös nähtävissä levyn takana kiinnityksessä käytettävä kierre-
tanko, jolla oli myös iso merkitys valittaessa haluttuja pisteitä.

Kalibroinnin ensimmäisessä vaiheessa kameroilla kuvattiin taustaa useita sekunte-
ja, jotta voitiin keskiarvoistamalla tehdä häiriöttömämpi tausta objektien havaitsemista
varten. Toisessa vaiheessa telineessä ollutta levyä kuvattiin kolmesta kuuteen sekun-
tiin, jotta riittävästi kuvadataa saatiin käsittelyä varten tallennettua. Kuvassa 12a näh-
dään kameralla otettu kuva taustasta, jota käytettiin myöhemmässä vaiheessa taustan
poistamiseen kuvasta. Kuvassa 12b tausta on poistettu kuvasta. Jos nyt taustaan tuo-
daan uusi esine tai henkilö, ymmärtää kamera näkymän muuttuneen ja näyttää muu-
toksen, mikä on demonstroitu kuvassa 12c.

(a) (b) (c)

Kuva 12: Kameran näkymät kalibroinnin eri vaiheissa.

Kuvassa 12c nähtävä kalibrointilevy oli kiinni kolmijalassa aikaisemmin mainitulla
kierretangolla levyn takaa, jotta tanko ei näkyisi kameralle ja levyn erottelu onnistuisi
paremmin. Tangon avulla levyä voitiin pitää käsissä tai puristimen avulla kolmijalassa
videoinnin aikana. Kuten aiemmin mainittiin levyn sisältämästä näkymästä poistettiin
tausta ja tällä tavoin kuvaan jäi jäljelle vain siihen tuotu objekti. Tässä tapauksessa tuo-
tu objekti oli henkilö levyn kanssa tai kolmijalka ja levy. Varsinainen syy tangon käyt-
töön oli se, että kuvasta voitiin erottaa pelkästään levy. Levyn erottaminen tapahtui
histogrammin avulla, jolloin lähin yhtenäinen riittävän iso pistepilvi valittiin levyksi
ja muuttaen kaikkien muiden pikseleiden arvo nollaksi. Tällä tavoin jokaisesta kuvasta
tehtiin maski, jonka avulla alkuperäisestä kuvasta valittiin pelkästään levyn sisältävät
pisteet jättäen kaiken muun laskennan ulkopuolelle. Kuvassa 13 näkyy MATLABista
otettu kuva histogrammivaiheesta. Kuvassa vaaka-akselilla on kohteen etäisyys kame-
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rasta ja pystyakselilla pisteiden määrä kyseisellä etäisyydellä. Kuten kuvasta 13 näkyy,
on näkymässä selkeästi kaksi erilaista objektia, tässä tapauksessa levy ja kolmijalka. Ja
koska levy on lähempänä kameraa voidaan kaikki levyn pisteet erottaa, tunnistamalla
ensimmäisen alueen raja-arvot. Käytännössä saaduissa datajoukoissa levyn histogram-
mi ei ole tasainen, vaikka levy todellisuudessa on. Tämä johtuu siitä, että kameraan
nähden levy on sivuttain ja tällöin kamera näkee levyn kulmat, sivut ja reiän, joka
vaikuttavat tietenkin omalta osaltaan eri etäisyyksien pikselien määrään ja täten histo-
grammiin.

Kuva 13: Levyn pistepilven muodostama histogrammi.

Pelkistä levyn sisältämistä kuvista voitiin laskea kameroiden välistä rotaatiota ja
translaatiota. Ennen matriisien etsimistä tuli kuitenkin suorittaa kamerakohtaisten ka-
libraatioparametrien laskenta. Näihin parametreihin kuuluu kameroiden keskipisteen
korjaus niin X- kuin myös Y-suunnassa sekä kameroiden katselukulmien korjaaminen.
Kaikille annettiin oletuksena olevat ilmoitetut alkuarvot, jotka olivat X-suunnassa 0,
Y-suunnassa 0, horisontaalinen kulma 58,5 astetta ja vertikaalinen kulma 45,6 astetta.
Parametrien hakeminen aloitettiin näillä arvoilla, joita muutettiin iteroimalla ja etsit-
tiin tällä tavoin pienimmän virheen muodostamat arvot. Parhaimpia arvoja etsiessä jo-
ka kerralla parametrien avulla laskettiin kameran näkemän levyn koko pistepilvestä ja
tätä verrattiin levyn todelliseen kokoon ja tästä erosta laskettiin tarkasteltava virhe. Par-
haimmat parametrit valittiin lopullisiksi arvoiksi, joilla muodostunut virhe oli pienin ja
levyn koko vastasi eniten todellista kokoa. Parametrien avulla pistepilvestä saatiin las-
kettua hyvin tarkasti levyn koko. Pistepilven ja levyn kokojen ero oli kalibroinnin lo-
pussa alle yhden millimetrin. Ennen vertailua pistepilviä hieman siistittiin poistamalla
perusjoukosta selvästi erillään olevia datapisteitä, jotta laskenta olisi luotettavampaa.

Kameroiden korjausparametrien laskennan jälkeen korjattiin alkuperäinen kalibroin-
tidata saaduilla parametreillä, koska kalibrointidata vaikuttaa saatavaan pistepilveen.
Tämän jälkeen voitiin keskittyä muutosmatriisien laskemiseen. Matriisien laskeminen
kameroiden välille oli kalibroinnin näkyvin ja myös jossain määrin haastavin vaihe.
Matriiseja yritettiin työn aikana laskea useammallakin eri tavalla ja ne kaikki antoivat-
kin eri virhemarginaaleilla oikean vastauksen. Useilla menetelmillä rotaatio ja varsin-
kin translaatio olivat kuitenkin sen verran pielessä, ettei jatkokäsittelyä annetuilla ar-
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voilla voinut sallia, koska muuten olisi vaarannettu hengityksen tilavuuden laskennan
luotettavuus. Lopulliseksi ja parhaimmaksi tavaksi muotoutui keino, jossa kuvan levys-
tä saatavista pisteistä poistettiin tietyllä kynnysarvolla poikkeavat havainnot ja saadut
pistepilvet siirrettiin origoon rotaatiomatriisien laskentaa varten. Varsinainen matrii-
sien laskeminen suoritettiin kahdessa vaiheessa, joissa laskettiin ensin karkeampi ro-
taatio, ja tämän jälkeen tarkempi rotaatio ja translaatio ICP (Iteratiivinen lähin piste,
Iterative Closest Point)-analyysin avulla. Tämä tehtiin kahdessa vaiheessa, koska yk-
sistään haettuna jommalla kummalla siirtomatriisien tarkkuus ei olisi riittänyt. Rotaa-
tiomatriisien laskemisessa käytettiin pääakselihajotelmaa. Singulaariarvohajotelmassa
on olemassa matriisi M , jolle on olemassa kaavan (1) mukainen hajotelma.

M = U ∗ S ∗ V r (1)

Hajotelmassa M on KxL-ulotteinen matriisi, jolle on olemassa KxK-ulotteinen or-
tonormaali matriisi U , KxL-ulotteinen diagonaalinen matriisi S sekä LxL-ulotteinen
ortonormaali matriisi V r. V r on LxL ulotteisen matrisiisin V konjugaattitranspoosi. S
voidaan ajatella skaalavana matriisina, kun taas U ja V r voidaan ajatella varsinaisina
rotaation suorittavina matriiseina. Kaava (1) voidaankin siis ajatella rotaationa, skaa-
lauksena ja toisena rotaationa. Skaalaavaa komponenttia ei työssä tarvittu, koska para-
metrien avulla pistepilven skaalaus oli jo kohdillaan. Kaavaa (1) voidaankin selkeyttää
kaavojen (2) ja (3) avulla, koska U ja V r ovat unitaarisia matriiseja.

I1 = U ∗ UT (2)

I2 = V ∗ V T (3)

Kaavoissa I1 ja I2 ovat yksikkömatriiseja. Kaavan (1) muuttujista ei ensimmäisessä
vaiheessa tarvittu kuin molempien pilvien matriisien V r-muuttuja. Saadut V r-matriisit
kerrottiin kaavan (4) osoittamalla tavalla rotaatiomatriisien laskentaa varten, missä V r

1

ja V r
2 ovat kyseessä olevien kahden kameran pistepilvien V r matriisit. Saadulle V V -

matriisille laskettiin uusi pääakselihajotelma kaavan (5) avulla, jolloin kaavalla (6) pys-
tyttiin laskemaan rotaatiomatriisi R.

V V = V r
1 ∗ (V r

2 )T (4)

V V = UT ∗ ST ∗ V T r (5)



36

R = UT ∗ (V T r)T (6)

Saadulla rotaatiolla voitiin kyseessä olevan kameran 1 pistepilvi siirtää kameran 2
koordinaatistoon. Rotaation jälkeen laskettiin ICP:n avulla toinen rotaatio- sekä trans-
laatiomatriisi kertaalleen rotatoiduille pistepilville. ICP:n avulla saatu rotaatio-matriisi
ei juurikaan muuttanut rotaatiota aiempaan, mutta saatu translaatio-matriisi korjasi ti-
lannetta selkeästi enemmän. Matriisien toimivuus tarkastettiin rotatoimalla kameran
positio toiseen kameraan ja piirtämällä molempien pistepilvet samaan kuvaan, kuvan
14 tavalla. Kuvassa 14 on korostetusti leikattu kameroiden näkymää toiselta laidalta
useilla senteillä. Tämä tehtiin, koska kuten kuvasta 14 huomaa, reiän osuus levyssä
on huomattavan suuri. Ilman levyssä olevaa reikää pilvet olisivat siirtyneet täysin pääl-
lekkäin edellä mainitun laskennan takia. Reikä täten kohdistaa levyt oikeaan positioon.
Varsinaisessa laskennassa leikkausta ei kuitenkaan suoritettu, jotta se ei vaikuttaisi saa-
taviin arvoihin millään lailla heikentävästi.

Kuva 14: Kahden kameran yhdistetyt pistepilvet kalibroinnissa.

Kalibrointidataa kuvattiin useita sekunteja ja kalibrointiparametrit ja rotaatio- sekä
translaatiomatriisit laskettiin jokaiselle näistä kuvista. Kalibrointidatan kooksi muo-
dostui 300 kuvaa. Tässä 300 kuvan pankissa oli kuvattu kalibrointilevyä kolmelta eri
etäisyydeltä, jokaiselta 100 kuvan verran. Koko kalibrointidatan jokaiselle kuvalle suo-
ritettiin samat matriisinlaskentaoperaatiot. Saatujen matriisien välillä esiintyi pientä
hajontaa, johtuen osaksi Kinectin tavasta kuvata syvyyttä. Tämän takia päädyttiin kes-
kiarvoistamaan saadut matriisit mahdollistaen näin oikeimman arvon varsinaisessa las-
kennassa. Eri etäisyyksien välillä ei suuria heittoja muuttujien ja matriisien arvoihin
tullut, mutta huomattavasti kauemmas siirryttäessä eroa kuitenkin rupesi tulemaan. Tä-
mä johtui suurimmaksi osaksi Kinectin etäisyyskameran epätarkkuuden kasvamisesta
suhteessa etäisyyteen.

Tämä ei kuitenkaan riittänyt pelkästään kalibrointivaiheen loppuunsaattamiseksi,
vaan lisäksi haluttiin testata ensivaiheessa kuinka hyvin saatujen matriisien avulla saa-
daan tunnettu muoto siirrettyä virtuaaliseksi pistepilveksi ja muodostuuko laskennassa
vääristymää. Tämä testattiin pyöreäksi tiedetyllä, leikatulla kartiomaisella sylinterillä.
Testin tulokset on nähtävillä kuvasta 15, jossa esineestä otettu pistepilvi on litistetty
pisteineen kahteen ulottuvuuteen. Tämän muutoksen ja esineen hienoisen kartiomai-
sen luonteen takia, vaihtelu on hieman normaalia suurempaa. Samaan kuvaan on myös
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piirretty MATLAB:n avulla ympyrä kuvastamaan rataa, jolla saadun tuloksen tulisi
kulkea. Kuten kuvasta 15 nähdään tunnettu muoto säilyy laskennan läpi samanlaise-
na, vaikka pientä vaihtelua havaituissa syvyyksissä esiintyykin. Erityisesti tämä virhe
huomattavinta kahden kameran näkymän leikkauksessa, jossa interferenssi on suurin-
ta. Muodostunut virhe ei kuitenkaan ollut niin suurta, että se olisi aiheuttanut jatko-
toimenpiteitä, sillä työssä ei ollut tarkoituskaan käyttää jokaista kameran tuottamaa
pistettä.

Kuva 15: Yhdistetyn pistepilven muodon säilyminen kalibroinnissa.

Kameroiden ajallinen synkronisaatio mietitytti tutkimuksessa, sillä ihmisen toimin-
taa mittaavassa sovelluksella on tärkeää, että yhdistettävät pistepilvien ajallinen tark-
kuus on riittävä. Hengityksen kaltaisen, ajan kanssa tiukasti yhteydessä olevan tapahtu-
man kuvauksessa on tärkeää, että vastaavat kuvat kameroiden välillä olisivat mahdolli-
simman samalla ajanhetkellä otettuja. Laskennallinen maksimiero kameroiden kuvien
välillä on kuvataajuden takia maxError = (1/f)/2, jossa f on tässä tapauksessa 30
Hz. Kameroiden kuvien ottohetkeen ei kuitenkaan voida suunnitellusti ja siten myös-
kään ohjelmallisesti vaikuttaa, joten tehtäväksi jäi vain tarkastella aiheuttaako muodos-
tuva ero epätarkkuutta lopullisessa toteutuksessa saaduissa datatuloksissa. Muodostu-
va ero oli yleensä tätä arvoa pienempi, mutta ero vaihtelee jokaisella tallentamiskerral-
la, riippuen siitä, miten Kinectit käynnistyvät toisiinsa nähden. Käynnistämiseen vai-
kuttaa moni asia, muun muassa käynnistysjärjestys koodissa ja tietokoneen resurssit
käynnistyksen aikana. Kuvantamistaajuus todettiin myös hieman liian matalaksi, sillä
esimerkiksi ARTP standardoidussa uniapneatutkimuksissa näytteistystaajuuden tulisi
olla vähintään 32 Hz [41].

Muodostuvaa eroa tarkkailtiin ensimmäisessä vaiheessa liittämällä kuvaan aikalei-
ma, joka kertoi ajan, jolloin kuva oli valmis jatkokäsiteltäväksi. Tässä tapauksessa ai-
kaleima kertoi, milloin se tallennettiin levylle. Kuvan varsinainen ottaminen ja siirtä-
minen Kinectiltä jätettiin huomiotta ja ajateltiin tämän ajan olevan vakio, joka ei muutu
eri tilanteissa. Aikaleimat kuvissa paljastivat, että virhe vaihteli oletetusti ja yleisim-
min virheen arvo asettui hieman alle maxError/2.

Keskimäärin ero kahden kameran kuvien välillä oli suunnilleen 8 millisekuntia. Tä-
män aikaeron vaikutus varsinaisen projektin kannalta tuli myös selvittää, sillä vaikka
hengitystaajuus yleensä vastaavissa tarkkailuissa pysyy alle 0,4 Hz:ssä, voi tästä kui-
tenkin varsinkin tiheämmin hengitettäessä aiheutua mahdollisesti häiriötä lopulliseen
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dataan ja erityisesti hengityksen muodostamiin aaltomuotoihin. Tämä testattiin asetta-
malla Kinectit kuvaamaan päällekkäin ja asettamalla peitelevy Kinectien näkökentän
eteen. Tässä levyssä oli isomman kalibrointilevyn kokoinen aukko, jonka läpi kame-
roiden oli mahdollista nähdä kalibrointilevy. Tämän jälkeen kalibrointilevy saatettiin
heilumaan nopeasti aukon ohitse. Levyn nopeus kameroiden ohi oli suurempi kuin rin-
takehän mahdollinen liike nopeissa hengitysvaiheissa. Kameroiden kuvat yhdistettiin
selvitettyjen matriisien avulla ja tutkittiin kameroiden havaitsema ero kullakin ajanhet-
kellä. Testi paljasti, ettei varsinaista selkeästi havaittavaa eroa muodostunut juurikaan
enempää kameroiden välille kuin kuvattaessa paikallaan olevaa objektia. Tässä suh-
teessa kamerat todettiin kelvollisiksi projektin toteuttamiseksi.

4.2. Mittaaminen ja pistepilven muodostus

Pletysmografiassa yleisimmin käytetyt menetelmät esitettiin kappaleessa 2.2.2 ja kuten
kyseisestä kappaleesta huomataan, ei pletysmografian toteutus aina ole samanlainen.
Toisin kuin spirometria, jossa hengitetään suukappaleeseen ja tarkkaillaan ilmavirtoja,
voidaan pletysmografia toteuttaa hyvinkin erilaisin tavoin. Pletysmografian taustakap-
paleessa mainittiin muun muassa eri tavoin toimivia hengitysvöitä, kokovartalopletys-
mografi sekä EOP. Tämän työn toteutuksessa käytetyt Kinect-kamerat muodostavat
syvyyskameran avulla eräänlaisen pletysmografin, jolla ei kajota henkilöön spiromet-
rian tavoin, vaan tarkkaillaan etäältä henkilön esimerkiksi istuessa. Toteutettulla me-
netelmällä on myös muihin pletysmografeihin verrattuna miellyttäviä ominaisuuksia,
sillä vöiden puristavuutta tai joillekin hyvinkin epämiellyttäviä kokovartalopletysmo-
grafiassa käytettäviä kaappeja ei tarvitse käyttää. Tälläiset pienetkin asiat ovat tärkeitä
potilasmukavuuden ja sitä kautta hoitomyöntyvyyden kannalta. Mikäli paremmalla po-
tilasmukavuudella saadaan parempia hoitotuloksia, kannattaa pienikin asia ottaa huo-
mioon, vaikka menetelmä olisikin hieman epätarkempi. Hoitotulokset ovat kuitenkin
terveysteknologian sovelluksissa ja tuotteissa se, mikä merkitsee. Lisäksi toteutusta-
pa on rajallisin kustannuksin mahdollista toteuttaa myös esimerkiksi paikoissa, joissa
lääkäriyhteydet on vaikea saavuttaa.

Ratkaisussa päädyttiin käyttämään kahta Kinect-kameraa sivulla 32 olevan kuvan
10 osoittamalla tavalla. Vaikka kaksi kameraa aiheuttavatkin interferenssiä keskenään,
pidettiin kahta kameraa kuitenkin parempana vaihtoehtona kylkialueiden paremman
näkymisen takia, verrattuna yhteen suoraan edestä kuvaavaan kameraan. Interferenssi,
joka kameroista aiheutuu, oli suurimmillaan silloin kun kuvattava kohde ei liikkunut
ollenkaan. Tämän takia erilaisista hengitystyyleistä johtuen tuli tilanteita, jolloin inter-
ferenssiä pääsi muodostumaan enemmän.

Ratkaisussa tarkkailtava henkilö istuu kahden kameran risteyksessä nojaten kame-
roille näkymättömään selkänojaansa. Selkänojan avulla voitiin varmistaa hengitykses-
tä johtuvan liikkeen suuntautuminen mahdollisimman suoraan eteenpäin. Tämän an-
siosta laskennassa voitiin huomioida havaittu liike asianmukaisesti, eli tällöin ei ollut
tarvetta muodostaa mallia, joka ottaisi huomioon mahdollisen selänpuolella tapahtu-
van liikkeen.

Kameroiden kalibrointiin ja tarkkuuteen liittyvien vaiheiden jälkeen pystyttiin aloit-
tamaan varsinaisen toteutuksen suunnitteleminen MATLABilla. Varsinaisen datan lu-
keminen laskentaa varten tapahtui MATLABissa samalla tavoin kuin kalibrointivai-
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heessa, jossa iteroimalla haettiin parhaimpia mahdollisia muuttujia. Tällä kertaa vain
kalibroinnissa löytyneitä muuttujien arvoja käytettiin suoraan datan laskemisessa. Ku-
vassa 16 on esitetty samat vaiheet kuin kuvassa 12, mutta sillä erotuksella, että kyseessä
on mittaustilanteen mukaiset kuvat yhdestä kamerasta katsottuna. Kuvassa 16a ei vielä
siis ole tehty mitään kameran näkymälle, mutta kuvasta 16b on tausta poistettu ohjel-
mallisesti, siten että kameroista tulee reaaliajassa nollatulla taustalla olevaa videota,
joka oli mahdollista halutusti tallentaa. Taustan poisto tallennettavasta videosta suori-
tettiin samoin kuin aiemmin kalibroinnissa levyn kanssa. Kuvassa 16b on havaittavissa
pientä häiriötä kuvassa olevan tuolin reunoilla, joka aiheutuu kameran ominaisuuk-
sien takia objektien reuna-alueilla, mutta kuten kuvasta 16c huomataan, ei kyseisellä
häiriöllä ole merkitystä todellisessa mittauksessa.

(a) (b) (c)

Kuva 16: Kameran näkymät mittausvaiheessa.

Ennen varsinaista laskennan aloittamista kameroista saaduille kuville suoritettiin ka-
libroinnin kaltainen objektin irroittaminen taustasta histogrammin avulla muodostetun
maskin avulla. Maskilla datasta irroitettiin tarkkailussa oleva henkilö, jonka tarkkailua
oltiin suorittamassa. Henkilöstä saatu histogrammi eroaa levyn histogrammista huo-
mattavasti kuten kuvista 13 ja 17 huomataan, mutta tämähän selittyy luonnollisesti
kuvattavien kohteiden erilaisuudella eli tässä tapauksessa eri etäisyydellä olevien pis-
teiden määrästä.
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Kuva 17: Mitattavan henkilön syvyysdatan muodostama histogrammi.

Tarkkailtaville pistepilville ensimmäisenä varsinaisen laskennan vaiheena suoritet-
tiin kalibroinnin kamerakohtaisilla parametreilla arvojen korjaaminen, jonka jälkeen
pystyttiin muuttamaan pistepilven positio rotaatio- ja translaatiomatriisien avulla. Vi-
sualisoinnin helpottamiseksi valittiin pistepilville puolittainen rotaatio ja translaatio,
jotta visualisointi onnistuisi suoraan edestäpäin, kuten kuvasta 18 nähdään. Laskenta-
vaiheessa siis muutettiin molempien kameroiden pistepilvien positio havainnollisem-
maksi. Kameroiden asetteluvaiheessa oli lisäksi tärkeää tarkastaa, että kameroista saa-
tavat pistepilvet menevät osittain päällekkäin, jotta koko torso saadaan kuvattua.

Kuva 18: Kameroiden muodostamat pistepilvet rotaation ja translaation jälkeen.

Lopullisessa toteutuksessa ei kuitenkaan käytetty kameroiden kokonaisia pistepilviä
henkilöstä, vaan pilvistä katsottiin manuaalisesti raja-arvot, joiden avulla pilvistä ra-
jattiin rintakehän ja vatsan alueelta noin 2,5 senttimetrin levyiset suikaleet tarkkailua
ja signaalin laskentaa varten. Tämän vaiheen jälkeen kameroiden rotatoiduista piste-
pilvistä rajatut alueet yhdistettiin kahdeksi kokonaiseksi virtuaaliseksi vyöksi. Kappa-
leista muodostui kaksi takaa auki olevaa vannemaista kappaletta. Molempien kameroi-
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den kuvaama alue oli lopullisessa datassa edustettuna kaksinkertaisena virtuaalisessa
hengitysvyössä. Kaksinkertaiset pisteet eivät aiheuttaneet kuitenkaan minkäänlaisia li-
sätoimenpiteitä. Rajaamalla muodostettu suikale ei seurannan aikana liikkunut hengi-
tyksen tahdissa muuten kuin kameroita kohti tai siitä poispäin, poisluettuna henkilön
muut asentoa parantavat liikkeet. Tämän ansiosta ei kertalleen valikoituja raja-arvoja
tarvinnut muuttaa, vaan pystyttiin käyttämään samoja arvoja saman mittauksen datas-
sa. Muutenkaan valittuja raja-arvoja ei tarvinnut juurikaan muuttaa saman henkilön eri
mittauksissa tai edes samankokoisten henkilöiden mittauksissa.

Pistepilven käsittelyä koko torson alueelta harkittiin ja vaihtoehtoa tutkittiin. Erilai-
sia pistepilvi rekunstruktioita tutkittiin tarkemmin lukuisista eri artikkeleista ja opin-
näytetöistä. Tähän pinnan rekunstruktointiin ei kuitenkaan päädytty, koska kokonaisen
pistepilven pinnan implementointi, prosessointi ja laskenta olisi ollut liian aikaavievää,
koska tavoitteena oli kuitenkin tehdä mahdollisimman nopea järjestelmä, joka reagoi
hengitykseen hyvällä vasteajalla. Lisäksi, koska ei ollut vielä tietoa, kuinka hyvin jär-
jestelmä tulisi toimimaan, ei pinnan rekonstruktioita kannattanut ruveta harkitsemaan
tarkemmin. Hengitysvyöpletysmografit ovat aiemmissa tutkimuksissa todistaneet, et-
tä ohuen suikaleen liikkeiden tarkkailulla voidaan päästä haluttuihin tuloksiin [42].
Erilaiset implementaatiot jatkossa ovat kuitenkin täysin mahdollisia, mikäli halutaan
tarkentaa tulosta enemmän esimerkiksi käyttämällä kokonaista pistepilveä mitattavan
henkilön torsosta.

4.3. Hengitysdatan laskenta virtuaalivöistä

Työn kolmas vaihe koostuu kahdesta erillistä vaiheesta. Ensimmäisenä tulee laskea sig-
naali pistepilven muodostamista virtuaalivöistä, toiseksi tästä muodostetusta signaalis-
ta lasketaan varsinainen keuhkofunktio, eli se kuinka henkilö todellisuudessa hengittää.
Toisin kuin useimmissa aiemmissa töissä, työssä käytettiin tilavuuden laskentaa virtu-
aalivöiden avulla pelkän etäisyyden sijaan, sillä kahdella kameralla kuvattuna tilavuus
laskemalla, on mahdollista saada tarkempi tulos ja tieto kehon liikkeistä. Toisessa vai-
heessa muodostettua signaalia verrattiin spirometriasta saatavaan signaaliin. Projektin
onnistumisen kannalta tämä oli siis työn tärkein vaihe, eli pystyä laskemaan saatujen
pistepilvien välillä tapahtuva tilavuuden muutos ja muodostaa siitä spirometriaan ver-
rattava signaali.

4.3.1. Signaalin muodostaminen

Työssä päädyttiin ratkaisuun, jossa rintakehästä otettu kaistale jaettiin lohkoihin. Loh-
kojen määräksi muodostui 40, joilla rintakehän muoto saatiin säilytettyä, ilman että
kaarevuudesta johtuva häviö oli kuitenkaan liian suurta. Y-suunnassa rajauksen takia
pysyttiin koko ajan tietyllä välillä, jolloin Y-arvot olivat koko laskennan ajan vakioita.
X-suunnassa minimi- ja maksimiarvot tarkastettiin jokaisella ajanhetkellä, ja kyseisten
arvojen avulla jaettiin pilvi lohkoihin. Kuvassa 19 on esitetty pistepilvestä jakaminen
lohkoihin.



42

Kuva 19: Virtuaalivyön pistepilvi ja sen lohkot.

Tämän jälkeen, kun tiedettiin kunkin lohkon neljä nurkkaa X- ja Y-koordinaattien
minimi- ja maksimiarvojen perusteella, pystyttiin tarkastelemaan nurkka-alueiden Z-
koordinaattien arvot. Nurkkien Z-koordinaatit, eli varsinainen etäisyys tarkistettiin,
koska sen jälkeen, kun tiedossa on alueen jokaisen nurkan X-,Y- ja Z-koordinaatti, pys-
tytään laskemaan yleisiä geometrian laskusääntöjä hyväksikäyttäen tilavuus suorakul-
maisen särmiön kaltaiselle kappaleelle. Kappale on siis toisesta päästään suorakulmai-
nen, koska laskennassa valitaan tietty nollataso, josta laskettiin erotuksen avulla tila-
vuus. Toisin sanoen X- ja Y-koordinaatit pysyvät samoina, mutta Z-koordinaatit muu-
tetaan kaikki tiettyyn tasoon, esimerkiksi selkänojan etäisyydeksi. Rintakehän puo-
leisen pään muoto sitä vastoin muuttuu rintakehän pinnan X-, Y- ja Z-koordinaattien
mukaan. Kuvassa 20 nähdään kuvattu tilanne, jossa kappaleen alaosa on niin kutsuttu
nollataso ja yläosa rintakehän puoleinen pää.

Kuva 20: Pilvestä eroteltavien palasten muoto.

Kappaleita siis muodostetaan jokaisella ajanhetkellä molemmista vöistä 40 kappa-
letta. Muodostuneiden kappaleiden koko oli noin 2,5cm x 1 cm, mikäli kyseessä olisi
ollut noin 40 senttimetriä leveän rintakehän omaava henkilö. Kappaleista saatavat tila-
vuudet lasketaan yhteen, jolloin saadaan saadaan estimaatti keuhkojen sen hetkisestä
täyttöasteesta. Tämä tilavuus lasketaan jokaisella mittauksen ajanhetkellä, jolloin saa-
daan muodostettua diskreetti signaali. Seuraamalla tätä tilavuuden muutosta ajan suh-
teen voidaan saada aikaisemmin esiteltyjen kuvien 4 ja 6 kaltaisia signaaleja. Oheinen
laskenta tapahtui seuraavien kaavojen tavalla.



43

Xdiff = X2 −X1 (7)

Ydiff = Y2 − Y1 (8)

Bn = (Xdiff ∗ Ydiff ∗D)− (Xdiff ∗ Ydiff ∗ Zmedian) (9)

WB =
40∑

n=1

Bn (10)

Kaavassa (7) lasketaan X-suunnan muutos kullakin palalla eli X1 ja X2 ovat ku-
van 19 kunkin lohkon oikean ja vasemman reunan arvot. Kaavan (8) Ydiff pysyy koko
laskennan ajan vyökohtaisesti samana, koska alkuperäisestä kokonaisesta pistepilvestä
rajattiin juuri tässä Y-suunnassa varsinaiset vyöt. Zmedian kaavasta (9) on kunkin palan
sisältävien pistepilven pisteiden syvyysdatan arvojen mediaani. Tämä tehtiin mediaa-
nilla, eikä keskiarvolla, koska huomattiin että pilvissä on satunnaisia pisteitä kaukana
oletetusta tasosta. Pisteiden etäisyyden keskiarvoa laskiessa nämä ulkopuoliset pisteet
olisivat vaikuttaneet saatavaan arvoon huomattavasti ja tämä haluttiin estää. Mediaa-
nilla laskiessa saatiin haluttujen pisteiden likimääräinen etäisyys kamerasta. Zmedian-
muuttuja haluttiin laskea, koska vaikka kyseessä oli kuvan 20 kaltainen epämääräinen
kappale, voitiin sen tilavuus laskea käyttämällä keskimääräistä etäisyyden arvoa. Tä-
män etäisyyden avulla voitiin muodostaa suorakulmainen särmiö laskentaan varten.
Kaavassa (9) Bn on jokaisen yksittäisen lohkon tilavuus, eli n saa aiemmin kerrotun
mukaisesti arvot välillä 1-40. Samaisen kaavan D on tietty vakioarvo, joka pyrittiin
asettamaan selkänojan, eli selän etäisyydelle kamerasta. Tämän avulla voitiin laskea
koko tilavuus kamerasta tähän nollatasoon ja vähentää saadusta arvosta rintakehän tai
vatsan rajaama tilavuus. Kuva 21 selittää osaltaan kuvattua tilannetta. Kunkin yksit-
täisen lohkon tilavuuden selvittämisen jälkeen, kyseiset tilavuudet summattiin yhteen
kaavan (10) mukaisesti. Tilavuus laskettiin jokaisesta kuvasta ja tällä tavoin saatiin
muodostettua tilavuuden ja ajan suhteen kulkeutuva signaali. X-, Y- ja Z-koordinaatit
olivat oikeassa skaalassa, eli ne vastasivat millimetrejä, eikä niitä tämän takia tarvinnut
erikseen muokata, vaan arvot kävivät sellaisinaan tilavuuden laskentaan.

Muodostettu signaali ei kuitenkaan vielä ollut kelvollinen analyysiä varten, sillä
oheisen laskennan takia, hengitysvaiheet olivat päinvastaiset kuin yleensä. Normaa-
listi hengitysvöillä mitattaessa vyön venyessä hengitetään sisään, mutta virtuaalisessa
tapauksessa tilavuuden arvo kasvaa hengitettäessä ulos, koska rintakehä etääntyy ka-
merasta. Saatu signaali käännettiin vastaamaan normaalia tilannetta, jossa tilavuuden
arvo pienenee hengitettäessä ulos. Tämä on esitetty kuvassa 21.
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Kuva 21: Tilavuuden käänteinen laskenta virtuaalisilla vöillä.

4.3.2. Signaalin analyysi

Signaalit muodostettiin kunkin henkilön kaikista mittauksista, jokaiselle henkilölle
muodostettiin siis viisi signaalia, yksi jokaisesta vaiheesta. Ensimmäistä vaihetta, eli
henkilön omaa vapaata hengitystä käytettiin kertoimien laskemiseen ja näitä kertoimia
testattiin lopuilla vaiheilla. Signaalin analysointiin käytettiin Oulun yliopiston Biosig-
naalien -tutkimusryhmässä kehiteltyä metodia, jossa on paranneltu kalibraatio hen-
gitysvyösignaaleja varten [43]. Kalibraatiometodi perustuu optimaalisesti opetettuun
FIR (Finite Inpulse Response)-suodatinpankkiin. Kyseisellä metodilla on saavutettu
parempia tuloksia, kuin standardina olevalla kalibrointimetodilla. Kyseisessä metodis-
sa käytetään N kappaletta peräkkäisiä signaalinäytteitä ja lineaarista suodatusta jokai-
selle ennusteelle. Lisäksi se perustuu polynomiseen regressioon, jonka avulla pystyt-
tiin sisääntulon ja ulostulojen (Input/Output) väliset siirtofunktiot mallintamaan. Tätä
mallia voidaan kuvata kaavan (11) avulla.

y = βT
1 x1 + βT

2 x2 + ε (11)

Kaavassa y kuvaa spirometrian tallentaman henkilön hengityksen aiheuttaman ilmavir-
tauksen arvoa ja βT

1 ja βT
2 ovat metodin avulla lasketut kertoimet muuttujille x1 ja x2,

jotka vuorostaan ovat N peräkkäisen näytteen sisältävät vektorit rintakehän ja vatsan
seutujen virtuaalivöistä. Viimeinen muuttuja ε on nollakeskiarvoinen Gaussin virhe.
Virtuaalisten ja normaalien hengitysvöiden signaalien samankaltaisuuden ansiosta oli
mahdollista käyttää samoja analysointimenetelmiä myös virtuaalisten vöiden kanssa.
Spirometrian ja vyösignaalien välillä on pieni ajallinen ero, joka johtuu pääasiallises-
ti fysiologiasta ominaisuuksista, sillä paineen kasvaessa virtaus jo voimistuu, vaikkei
varsinaista muutosta ole ulkoisesti tapahtunut. Lisäksi laitteiden sisäinen viive aiheut-
taa lisää viivettä mittaustuloksiin. Viiven arvo estimoitiin liuttamalla spirometrian sig-
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naalia suhteessa vyön signaaliin näyte kerrallaan ennalta määrätyn aikaikkunan sisällä.
Lisäksi jokaisella askeleella suoritettiin regressioanalyysi. Virtuaalisten vöiden kanssa
käytettiin 2/3 sekunnin aikaikkunaa, jonka avulla voitiin muodostaa paras mahdollinen
hengitysvirtauksen arvio.
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5. TOTEUTUS

Työn toteutus oli suunnittelun ja testauksen ohella isoin osa-alue projektissa. Luvussa
3 esiteltiin työssä käytettävä Kinect-kamera ja sen ominaisuudet. Tämän luvun tarkoi-
tuksena on esitellä työssä käytettävä muu laitteisto, ohjelmointiympäristöt ja varsinai-
nen implementaatio.

5.1. Laitteisto ja mittausympäristö

5.1.1. Spirometri

Kinectin toiminnan testaamiseen käytettiin spirometria sen tarkkojen tulosten ja tois-
tettavuuden takia. Signaaleja tallennettiin Medikron tekemällä PC käyttöön suunnitel-
lulla spirometrilla (Medikro Pro M9488, Medikro Oy, Kuopio, Suomi). Spirometrin
näytteistystaajuutena oli 100Hz. Spirometrilaitteiston kalibroinnissa käytettiin Medik-
ro Oy:n omia menetelmiä, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia ja luotettavia. Apu-
välineenä tässä toimi Medikron oma kalibrointisylinteri.

Koska Kinect-kameroiden korkein näytteistystaajuus oli maksimissaan 30Hz, valit-
tiin perustaajuudeksi 30Hz. Tämän takia spirometrian signaalit desimoitiin laskentaa
varten 30 Hz:n, jota käytettiin tulosten analysoinnissa.

5.1.2. Muu laitteisto ja ohjelmistot

Tietokone, jota työn aikana käytettiin, vaihtui kertalleen tehokkaampaan, jotta muun
muassa testiajot saataisiin suoritettua nopeammin. Suurimmaksi osaksi käytössä oli In-
telin i5-2400 prosessorilla varustettu tietokone, joka neljällä 3,1 GHz ytimellään suo-
ritui tarvittavista laskennoista hyvin. Muistia oli koneessa käytössä 8GB, mikä riitti
myös hyvin. Koneen vaihto johtui suurimmaksi osaksi liian vähäisen muistin määräs-
tä, jolloin kehittämisvaiheessa eri ohjelmat söivät liikaa toistensa resursseja. Käyttö-
järjestelmänä koneessa oli 64-bittinen Windows 7 Enterprise SP1.

Sovelluskehittäminen toteutettiin Microsoftin Visual Studio 2010 Premium -ohjel-
mistolla, jonka avulla saatiin hyödynnettyä Microsoftin virallista SDK:ta ja Kinec-
tiä parhaimmalla mahdollisella tavalla. Käytetty SDK päivittyi työn edetessä versioon
1.7.0. Ohjelmointikieleksi Visual Studiolle valikoitui C#, jolla oli muun muassa Ki-
nectin SDK:ssa tehty monia esimerkkisovelluksia. Muita mahdollisia SDK:n sallimia
ohjelmointikieliä olisivat olleet C++/CLI tai Visual Basic .NET. Työstämisvaiheessa
käytössä oli lisäksi MATLAB R2012a -ohjelmisto(The Mathworks Inc., Natick, MA,
USA). MATLAB-ohjelmisto mahdollisti datan, matriisien ja funktioiden tehokkaan ja
helpon käsittelyn. Lisäksi datan visualisointi työstämisvaiheiden välissä onnistui MAT-
LABilla helposti.
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5.1.3. Mittausympäristö

Edellisessä luvussa käytiin läpi menetelmä mittauksen suorittamiseksi ja samalla sivut-
tiin myös mittausasetelmaa ja -ympäristöä. Työn mittausympäristö on esitetty kuvas-
sa 22. Mittaajan ja mitattavan lisäksi käytössä oli siis kaksi tietokonetta, joista toisen
merkitys oli vain tallentaa spirometriasta saatava signaali ja lähettää se jatkokäsittelyä
varten. Käytetyllä tietokoneella tallennettiin mitattavasta henkilöstä syvyysdatan sisäl-
tämä video, josta oli mahdollista muodostaa saatujen pistepilvien avulla virtuaaliset
hengitysvyöt ja signaalit niihin liittyen. Käytössä oli lisäksi jo aikaisemmin esitellyt
Kinect-kamerat ja metronomi hengityksen tahdistamista varten. Spirometrin suukap-
paleen piti mitattavan henkilön suussa henkilön takana seisova teline, jonka avulla oli
mahdollista estää mitattavaa itseään pitelemästä suukappaletta paikallaan. Tämä ha-
luttiin estää, koska käsin pidettynä, kamera ei olisi nähnyt halutulla tavalla henkilön
rintakehää. Lisäksi teline esti hieman henkilön huojuntaa, joka vaikutti saataviin tu-
loksiin. Tällä tavoin saatiin minimoitua henkilön omaa spontaania liikehdintää. Työn
aikana mittaajia kussakin mittauksessa oli kaksi kappaletta, joista toinen operoi spi-
rometrin kanssa ja toinen Kinect-kameroiden kanssa. Mittaamisen aikana oli tärkeä
muistaa, ettei mittaajat itse liiku kameran näkökenttään. Tehdyissä mittauksissa mit-
tausaika oli lyhyt, joten kameran näkökentästä pois pysyminen ei tuottanut vaikeuksia.
Tulevaisuudessa pidemmissä mittauksissa asiaa tulisi miettiä tarkemmin.

Kuva 22: Mittauksissa käytetty mittausympäristö.
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5.2. C#- ja MATLAB-implementointi

5.2.1. Videosignaalin tallentaminen

Videosignaalin tallentaminen kovalevylle tapahtui Visual Studion ja C#:n avulla. Ky-
seisessä ohjelmointiympäristössä ohjelmoitiin käyttöliittymä kameroiden käyttöä var-
ten C#:lla. Apuna tässä operaatiossa käytettiin Microsoftin Kinectille tekemää SDK:ta,
jonka avulla Kinectin tärkeimmät toiminnalliset komponentit oli helppo kirjoittaa var-
sinaiseksi ohjelmaksi. Käyttöliittymä rakennettiin WPF (Windows Presentation Foun-
dation)-mallin avulla, sillä sen avulla saatiin käyttöliittymä hiottua helposti käytettä-
väksi ja silmää miellyttäväksi. Kuva 23 esittää C#-osan muodostaman toiminnallisuu-
den työssä. Tämä toiminnallisuus oli sama sekä mitattaessa kalibrointidataa että mitat-
taessa henkilön hengitystä.

Kuva 23: C#-toteutuksen toiminnallisuus.
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Kuten kuvasta 23 nähdään ohjelmassa aluksi alustettiin tarvittavat muuttujat koo-
din suorittamista varten, sekä alustettiin Kinect-kamerat. Kameroiden alustukseen kuu-
lui niiden käyttämät asetukset, kuten esimerkiksi resoluutio, kuvataajuus ja se käyte-
täänkö kameran lähitilaa. Kuten aiemmassa luvussa on kerrottu, valittiin resoluutioksi
320x240 pikseliä kuvataajuudella 30 FPS (Kuvaa sekunnissa, Frames Per Second). Tä-
män jälkeen kamerat käynnistettiin kuvaamaan annetuilla asetuksilla. Suurin muutos
Microsoftin valmiiseen koodiin Kinectien käyttämisessä liittyi taustan poistoon lopul-
lisesta kuvista. Tämä toteutettiin kameroista saatavan syvyysdatan avulla ja nollaku-
vaa muodostettaessa tuli huomioida, ettei varsinkaan mittauspisteen ja kameran välissä
ollut mitään ylimääräistä, joka voisi vaikuttaa nollakuvaan. Nollakuva muodostettiin
keskiarvoistamalla kameran näkemästä taustasta 30 peräkkäisen kuvan syvyysdatat.
Syvyysdata tuli Kinectiltä suoraan millimetreinä 11 bitin kokoisessa pikselikohtaises-
sa muuttujassa. Varsinainen syvyysdata oli kuitenkin 8 reunimmaisessa bitissä, koska
loput 3 bittiä olivat pelaajaindekseille varatut bitit, joiden avulla on mahdollista seu-
rata eri henkilöitä. Pelaajaindeksejä ei työssä käytetty, koska kamerat eivät koskaan
nähneet kokonaan henkilöä, jolloin ne eivät olisi välttämättä aina tunnistaneet kuvat-
tavaa henkilöä. Näiden 3 bitin takia alkuperäistä 11 bitin muuttujaa tuli siis siirtää 3
pykälällä, jolloin saatiin varsinainen syvyysdata selville. Saaduilla arvoilla muodostet-
tiin nollakuva, joka muodostamisen jälkeen vähennettiin jokaisesta kameroilta tulevas-
ta kuvasta. Mikäli kameran näkymään tuotiin jotain nollakuvasta poikkeavaa, verrat-
tiin tätä uutta objektia nollakuvan vastaavan alueen syvyysdataan. Mikäli syvyysdatan
muutos nollakuvaan verrattuna oli enemmän kuin yksi senttimetri, näytettiin kyseiset
pikselit normaalisti. Tämä on nähtävissä esimerkiksi kuvassa 16 sivulla 39. Lisäksi li-
sättiin senttimetrin eron lisäksi ehto, joka määrittelee maksimietäisyyden mitattavalle.
Matkaksi määräytyi 1,4 metriä kamerasta. Tällä etäisyydellä olevat pisteet jätettiin au-
tomaattisesti huomiotta. Maksimietäisyyden avulla saatiin minimoitua henkilön taka-
na tapahtuvat mahdolliset mittaajan liikkeet. Tällä tavoin muodostetut sivun 39 kuvan
16c kaltaiset kuvat tallennettiin tietokantaan kuvan 23 osoittamalla tavalla. Tallenta-
mista varten muodostettiin uusi säie, jonka tehtävänä oli purkaa kuvista muodostettu
FIFO (Ensimmäinen sisään, ensimmäinen ulos, First-In-First-Out)-jono. Jono tehtiin,
koska varsinkin työn alkuvaiheessa tallentaminen kaikkien kuvien osalta ei onnistunut.
Halutun mittauksen jälkeen tallentaminen lopetettiin ja muodostettu jono tallennettiin
kokonaisuudessaan kovalevylle jatkokäsittelyä varten.

5.2.2. Mitatun datan käsittely

Ohjelmoidun C#-koodin avulla saatua dataa käsiteltiin MATLAB:lla kahdessa vaihees-
sa. Nämä vaiheet olivat jo aiemminkin useasti esillä olleet kalibrointi ja varsinainen
mittaus. Kuva 24 esittää korkealla tasolla MATLAB:ssa tapahtuvan toiminnallisuuden.
Ennen signaalin muodostuksen aloittamista MATLAB:lla, tuli ensimmäiseksi suorittaa
aikaisemmmin saaduilla kalibraatiodatalla kameroiden itsensä sekä niiden välinen ka-
libraatio. Tehdyn kalibraation jälkeen oli siis mahdollista aloittaa varsinainen signaalin
muodostus ja hakea kovalevyn tietokannasta henkilöistä mitattuja videoita ja muodos-
taa näistä haluttuja signaaleja.
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Kuva 24: MATLAB-ympäristön toiminnallisuus.

Kuva 24 oli siis korkean tason toiminnallisuus MATLAB-ympäristössä, joka käsit-
ti sekä kalibraation että signaalin muodostuksen. Kuva 25 esittää tehdyn Menetelmä-
luvussa esitellyn kalibraation MATLAB:ssa. Menetelmä-luvussa esitellyt kaavat to-
teutettiin pääasiassa MATLAB:n omilla funktioilla, kuten esimerkiksi funktioilla svd,
princomp ja robpca. Kameroiden korjausparametrit selvitettiin kameroiden näkemän
pistepilven koon avulla ja vertaamalla tätä kokoa todelliseen kokoon. Todellisen koon
ja nähdyn koon välisen eron ollessa mahdollisimman pieni valittiin kyseiset arvot ka-
meran korjausparametreiksi. Ensimmäisen vaiheen rotaatio laskettiin MATLAB:n tar-
joamien funktioiden avulla, mutta tämä ei yksistään riittänyt tarkkojen siirtomatrii-
sien löytymiseen ja MathWorks-sivustolta löydettiinkin lisäksi Per Bergströmin te-
kemä icp-funktio, jonka avulla saatiin selvittyä toisessa vaiheessa tarkemmin halutut
rotaatio- ja translaatiomatriisit. Ensimmäisessä vaiheessa kun käytettiin matlabin svd-
funktiota sivulla 35 olevan kaavan (1) mukaisesti, tuli saatujen V r matriisien akselit
järjestää siten että ne vastasivat toisiaan. Tämä tehtiin, koska svd-funktio ei ottanut
huomioon kummasta suunnasta levyä kamera sitä katselee ja täten voi vaikuttaa lop-
putulokseen kääntämällä pistepilveä 180 astetta. Toisessa vaiheessa icp-funktio laski
matriisit iteroimalla, jonka takia kyseisen funktion ajaminen kalibraatiovaiheessa kesti
koko kalibrointidatalle useita tunteja. Pitkän laskennan ansiosta saadut matriisit oli-
vat myös tarkkoja, jolloin aiemmin tapahtuneet mahdolliset epätäsmällisyydet saatiin
minimoitua.
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Kuva 25: Kalibraatio MATLAB-ympäristössä.

Kalibraation lisäksi MATLAB:lla toteutettiin myös varsinainen signaalin muodostus
mittauksesta. Tämä signaalin muodostaminen esitellään kuvassa 26. Signaalin muo-
dostaminen Menetelmä-luvussa esitetyin keinoin oli suoraviivaista, sillä hankalia las-
kutoimituksia ei tarvinnut suorittaa. Saatujen parametrien avulla kameroiden paramet-
rien korjaaminen, siirtomatriisien käyttö ja muodostettujen kappaleiden avulla vöiden
tilavuuden laskeminen oli edellisen luvun nojalla suoraviivaista toteuttaa. Tästä syystä
signaalin muodostamista MATLAB:ssa ei käydä enempää läpi.

Kuva 26: Signaalin muodostus MATLAB-ympäristössä.
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6. TULOKSET

Tässä kappaleessa esitetään projektin testaus niin laitteiston kuin myös varsinaiset tes-
tit koehenkilöiden avustuksella. Saatuja tuloksia ja menetelmän toimivuutta verrattiin
myös hyvin tunnettuun ja hyväksi havaittuun menetelmään. Tunnetuksi menetelmäksi
valittiin erittäin tarkaksi osoitettu spirometria kertomaan tarkasti hengityksen ilmavir-
tauksista.

6.1. Testaus ja testidata

6.1.1. Testausasetelma ja protokolla

Käyttötarkoituksia suunnitellun kaltaisella hengitystä tarkkailevalla laitteistolla voi ol-
la monia, sillä systeemin toiminta perustuu jo mainittuun etäisyyssensoriin, jolloin saa-
tavasta datasta voidaan tarkkailla niin hengitystilavuuksia, hengitystaajuutta kuin myös
varsinaista rintakehän liikettä. Pääpaino testaamisessa oli kuitenkin hengitystilavuuk-
sien tutkimisessa, sillä mikäli tilavuudet saadaan talteen rintakehän liikkeen kanssa
korrelaatiossa ja tarkasti, tiedetään, että myös pelkän liikkeen tarkkaileminen onnistuu
tarvittaessa.

Testausasetelman ja mittausprotokollan rungoksi valittiin Oulun yliopiston tietotek-
niikan osaston Biosignaalitiimin aikaisemmista spirometriatutkimuksista hyväksi ha-
vaittu protokolla [43]. Protokollaa on käytetty normaalien hengitysvöiden analyysissä
ja vertailussa spirometriin, joten sitä oli mahdollista käyttää myös virtuaalisten vöiden
kanssa. Kameralla toteuttava seuranta tosin toi pienimuotoisia haasteita mittausten ja
testauksen suorittamiseen, sillä mitattavan henkilön asennon tuli säilyä hengittämis-
tä lukuunottamatta paikallaan tässä vaiheessa tutkimustyötä. Normaalisti pelkästään
istuessa tämä ei olisi kovin vaikeaa, mutta spirometrin suukappale ja letku tuli pitää
poissa kameran tieltä ilman mitattavan henkilön omaa panosta. Suukappaleelle teh-
tiin teline, jonka avulla se saatiin pysymään paikallaan henkilön leukalihaksia tai käsiä
rasittamatta. Lisäksi spirometrin letkun pituus ja mittaushuoneen rajattu tila asettivat
oman pienen haasteensa kameran näkökenttään ja siten mittaukseen. Näistä haasteista
päästiin kuitenkin, lähinnä ohjelmallisesti, eroon, niin että saatu data oli käytettävissä

Varsinainen mittaamiseen käytetty prokolla oli testaamisessa oma selkeä kokonai-
suus, sillä kyseinen protokolla pystyttiin hyväksikäyttämään likipitäen kokonaan edel-
lisistä tutkimuksista. Taulukossa 2 on esitetty käytetty protokolla, jota avataan tarkem-
min taulukon jälkeen.
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Taulukko 2: Testausvaiheen mittauksissa käytetty protokolla
Vaihe Hengitystapa Taajuus[Hz]

(syklin pituus[s])
Kesto[min]

0 Vapaa Vaihteleva 10
1 Vapaa Vaihteleva 1
2 Kontrolloitu 0.20(5s.) 1
3 Kontrolloitu 0.15(6.67s.) 1
4 Kontrolloitu 0.33(3s.) 1
5 Vapaa Vaihteleva 1

Jokainen mittaus aloitettiin rauhoittelemalla mitattava henkilö paikalleen ja totutte-
lemalla systeemiin. Tällä tavoin saatiin mitattavien henkilöiden hengitys palautumaan
varmemmin normaaliksi varsinaisia mittauksia varten. Tätä rauhoitteluvaihetta kuvaa
taulukon ensimmäinen rivi. Tämän jälkeen alkoi ensimmäinen varsinainen mittaus,
jolloin spirometri ja kamerat kytkettiin päälle. Ensimmäisellä mittauksella mitattavan
henkilön tuli vain hengittää normaalisti omaan sopivaan tahtiin. Seuraavan kolmen vai-
heen aikana tutkittava henkilö tarkkaili edessään olevasta metronomista tahdin, jossa
hengittäminen oli tarkoitus suorittaa. Tässä vaiheessa mitattavalla henkilöllä oli siis
itsellään myös tärkeä rooli mittauksen onnistumiseksi, eikä tällä tavoin kontrolloitu
hengitys tuottanutkaan kenellekkään mitattavalle vaikeuksia, vaan he pysyivät metro-
nomin tahdissa varsin hyvin. Viimeisessä vaiheessa vuorossa oli vielä toinen henkilön
omaa vapaata tahtia suoritettu hengittäminen. Jokaisen varsinaisen mittauksen välissä
oli lisäksi 2-3 minuutin palautusaika, sillä esimerkiksi neljännessä vaiheessa 20 ker-
taa minuutissa hengittävä on mittaustilanteen kaltaisessa lepotilassa hyperventilointia.
Pyrkimyksenä oli palautuksen aikana saada veren hiilidioksiditasapaino ja siten pH pa-
lautumaan normaalia kohti. Kaiken kaikkiaan mittaukseen kului aikaa noin puoli tuntia
ja mikäli valmistauminen otetaan huomioon, kului mittauksessa aikaa noin tunti. Val-
misteluihin kuului henkilön asettaminen oikealle paikalle sekä mittauslaitteiston val-
mistelu potilaalle. Nämä vaiheet lyhenevät varsinaisessa käytössä merkitsevästi, koska
spirometrian vertailevaa osuutta ei silloin enää tarvita, kuten testausvaiheessa.

Mittauksessa tärkeintä oli saada pidettyä sama asento läpi mittausprotokollan, sillä
jo pienikin liikahdus tai asennon parannus vaikutti saataviin tuloksiin. Toisaalta pie-
ni muutos asennossa voitiin sallia tauon aikana, mutta ei missään nimessä mittauksen
aikana. Laskennassa tarkasteltiin erityisesti etäisyydessä tapahtuvaa muutosta mittauk-
sen aikana, eikä niinkään absoluuttista etäisyyttä. Lisäksi mitattavan tuli olla hiljaa ko-
ko puolen tunnin ajan, jolloin puheesta johtuvat muutokset hengityksestä saatiin pois-
tettua. Tauonkaan aikana ei siis mielellään saanut puhua, koska epämääräinen hengitys
tauon aikana vaikuttaa seuraavaan varsinaiseen mittaukseen.

Koehenkilöt

Testit suoritettiin kymmenelle mieshenkilölle, jotka olivat ruuminrakenteeltaan nor-
maaleita tai hoikkia. Iältään testatut henkilöt olivat 20-ikävuodesta ylöspäin, keski-iän
ollessa noin 30 vuotta. Data kerättiin yhteistyössä DI Tiina Seppäsen kanssa yhteensä
kuuden päivän aikana.
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6.1.2. Statistiset muuttujat

Kappaleessa 6.1.1 esiteltiin mittauksissa testattavat hengityssyklien pituudet, joita mi-
tattiin testatuilta henkilöiltä Kinectien avulla. Samassa yhteydessä mitattiin hengitys-
tä myös spirometrian avulla, jolloin kameroilla saatuja tuloksia voitiin verrata spiro-
metrialla saatuihin tuloksiin. Virtuaalisista hengitysvöistä muodostettiin estimaatti il-
man virtauksesta, samaan tapaan kuin normaaleilla hengitysvöillä. Kinect-kameroilla,
kuten yleensä pletysmografia-vöillä, tallennettiin signaalit sekä vatsan, että rintake-
hän seudulta. Saatuja estimaatteja verrattiin spirometriaan ja laskettiin R2 (selitysas-
te, coefficient of determination), RMSE (Neliöllisen keskiarvon virhe, Root Mean
Square Error), Verr (Tilavuusvirhe) ja |Verr| (Absoluuttinen tilavuusvirhe) testisuurei-
den avulla. R2 lasketaan kaavasta R2 = 1− SSres/SStot, missä SSres on residuaa-
lien neliöiden summa spirometrin ja estimoidun signaalin välillä ja SStot spirometrian
signaalin neliöiden summa [43, 44]. Suhteellinen RMSE [%] on RMSE:n osa spiro-
metrian RMS (Root Mean Square):stä. Tilavuusvirhe Verr laskettiin vertaamalla esti-
maatin tilavuutta spirometrian ilmoittamaan tilavuuteen ja absoluuttinen tilavuusvirhe
|Verr| laskettiin tilavuusvirheiden itseisarvolla.

Mittauksia jokaisesta henkilöstä suoritettiin viisi kappaletta kappaleessa 6.1.1 esitel-
lyllä tavalla. Näistä ensimmäistä mittausta, eli henkilön omaa vapaan hengityksen sig-
naalia käytettiin kalibroimiseen ja opettamiseen muiden signaalien analysointia varten.
Toisin sanoen ensimmäiselle mittaukselle suoritettiin laskenta [43], jonka avulla tes-
tattiin vaiheista 2-5 saadut signaalit. Henkilöiden välisten erojen vuoksi opettaminen
suoritettiin jokaiselle erikseen, koska jokaisen henkilön tyyli hengittää on yksilöllinen.

6.2. Testitulokset

Mittaukset suoritettiin kuuden päivän aikana, jolloin mittauskertojen välissä oli välillä
useampia päiviä aikaa. Tämän takia kameroiden kalibrointi suoritettiin jokaiselle päi-
välle uudestaan niiden mahdollisen liikkeen takia, vaikkei niitä olisi tietoisesti siirret-
tykään. Tästä syystä eri päivinä mitattujen henkilöiden signaalit ja tulokset on laskettu
hieman erilaisilla kalibrointiparametreillä. Tällä ei kuitenkaan ole suurta merkitystä
tuloksiin, mutta virheen mahdollisuus on kuitenkin olemassa. Mahdollisista virheläh-
teistä on kerrottu enemmän Pohdinta-kappaleessa. Seuraavassa kappaleessa käydään
läpi saadut saadut tulokset sekä referensseinä käytettyjen mittausten tulokset, joiden
avulla muodostettiin kertoimet estimaattien laskemiselle sekä joihin muodostettuja es-
timaatteja verrattiin.

6.2.1. Referenssimittaukset

Kinectien avulla virtuaalisista vöistä saatuja datoja vertailtiin spirometriasta saatuun
tarkkaa ilmavirtausdataan. Ensimmäisessä vaiheessa tuli laskea kertoimet, joiden avul-
la voitiin muodostaa estimaatti virtuaalisten vöiden ja spirometrian datan välille. En-
simmäisen mittauksen spirometria ja virtuaalivyömittaus kohdistettiin haettavilla ker-
toimilla vastaamaan toisiaan ja kyseisiä kertoimia käytettiin estimaatin laskemisessa
signaaleista 2-5. Muodostetusta estimaatista voitiin verrata tilavuuden ja syklin pituu-
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den muuttujia spirometrin vastaaviin lukuihin. Taulukossa 3 on listattuna kunkin testi-
henkilön mittauksien opetuksessa käytetystä datasta lasketut keskimääräinen tilavuus
ja syklin pituus. Kyseiset arvot ovat siis spirometrian signaaleista laskettuja muuttujia.

Taulukko 3: Kertoimien opettamiseen käytetyt spirometrian arvot
Vapaa hengitys

Henkilö Tilavuus[l] Syklin pituus [s]
1 0,64 7,00
2 1,27 7,64
3 1,39 5,02
4 1,10 6,35
5 1,46 6,70
6 1,34 4,49
7 1,02 5,56
8 0,79 3,78
9 0,71 4,67

10 1,87 7,77

Kuten taulukosta 3 huomataan, on eri henkilöiden välillä selkeitä eroja, siinä kuinka
he normaalisti hengittävät useamman minuutin istumisen ja rauhoittumisen jälkeen.
Keskimäärin vapaan hengityksen hengitystilavuudet olivat noin 1,09 litraa keskihajon-
nan ollessa noin 0,38. Vastaavasti syklin pituuden keskimääräinen aika oli noin 5,49
sekuntia keskihajonnalla 1,39. Eri henkilöiden opetusdatana käytettävän mittauksen
hengitystilavuuksien ja syklin pituuden arvot vaikuttavat saataviin tuloksiin myöhem-
mässä vaiheessa, sillä mitä enemmän mainitut muuttujat erosivat myöhemmän vaiheen
kontrolloitujen mittausten arvoista, sitä isompia erot olivat.

Taulukossa 4 on esitelty henkilöiden datan analysoinnissa käytetyt spirometrian da-
tasta lasketut muuttujat, joihin kertoimien avulla laskettua estimaattia verrattiin. Tau-
lukko 4 on rakenteeltaan liki samanlainen kuin opetusdatan sisältävä taulukko 3 aiem-
min. Taulukossa 4 ei ole uudestaan listattuna aiemmin esiteltyjä opetukseen käytetty-
jä kunkin henkilön ensimmäisiä mittauksia, vaan pelkästään mittauksista 2-5 lasketut
keskimääräiset tilavuudet ja syklin pituudet. Taulukossa esiintyvä V on hengityssyklin
tilavuus litroissa ja t on sen pituus sekunneissa.
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Taulukko 4: Spirometrian arvot, joihin estimaatteja verrattiin analyysissä
Henkilö V[l] t[s]

1

0,90 5,06
1,33 6,73
1,03 3,00
0,88 7,80

2

1,44 5,10
1,42 6,71
0,88 3,00
1,14 7,82

3

2,32 5,12
2,68 6,67
1,74 2,99
1,32 5,39

4

1,84 5,17
2,19 6,75
1,67 3,00
1,61 5,19

5

2,07 5,08
2,30 6,74
1,60 3,00
1,26 5,81

Henkilö V[l] t[s]

6

1,69 5,13
1,98 6,75
1,15 3,02
0,98 5,24

7

1,56 5,14
1,64 6,71
1,09 3,00
1,30 5,63

8

1,55 5,14
3,50 6,74
0,92 3,00
0,82 3,54

9

1,63 5,11
2,17 6,77
1,21 3,00
0,92 5,27

10

1,94 5,12
2,12 6,66
2,02 3,00
1,82 6,96

Kuten taulukosta 4 näkee on henkilöiden tavoissa hengittää selkeitä eroja, vaikka
kyseessä olikin kontrolloitu hengityssyklin pituus, pois lukien viides mittaus. Muuta
huomioitavaa taulukosta 4 on se, että kertahengitystilavuus on henkilöillä, luultavas-
ti osittain mittaustilanteen takia, normaalia suurempi. Kuten taustoissa selitettiin, ei
kertahengitystilavuus normaalisti ole kuin noin 500 ml, tosin tämä arvo on vain suun-
taa antava keskimääräinen arvo, joka yleisessä tilanteessa aliarvioi hengitystilavuut-
ta [2, 9]. Toiseksi tilavuuden suurentumisen voi selittää suurimmaksi osin mittausti-
lanteen kontrolloidusta hengitystaajuudesta, joka kasvattaa kertahengitystilavuutta sitä
mukaa, kun taajuus pienenee, sekä mittaustilanteen mukanaan tuomasta hengitystoi-
minnan muutoksista.

Jo näiden taulukoiden 3 ja 4 perusteella on mahdollista muodostaa arvioita, mitkä
estimaatit luultavasti eroavat eniten, sillä esimerkiksi henkilön 8 kohdalla opetusda-
tan volyymi oli 0,79 litraa ja syklin pituus 3,78 sekuntia. Suurin ero näihin arvoihin
oli kolmannen 0,15 Hz hengitystaajuksellisen mittauksen signaalin arvoissa. Kyseiset
arvot olivat 2,68 litraa ja 6,67 sekuntia. Vastaavasti voidaan myös taulukoita 3 ja 4
katselemalla arvioida, että esimerkiksi henkilön 5 vastaavat mittaukset ovat suhteelli-
sen tarkkoja, sillä opetukseen käytetty datan arvot olivat 1,46 litraa ja 6,7 sekuntia ja
kolmannen mittauksen vastaavat olivat 2,3 litraa ja 6,74 sekuntia.

6.2.2. Virtuaalivyöt

Virtuaalisista hengitysvöistä saadut analyysitulokset henkilöittäin on esitelty seuraa-
vassa taulukossa 5. Ensimmäisen mittauksen avulla muodostetuilla kertoimilla, las-
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kettiin estimaatit virtuaalisisten vöiden hengityssignaaleista. Laskettuja estimaattisig-
naaleja verrattiin spirometrian signaaliin ja taulukoidut arvot kertovat spirometri- ja
estimaattisignaalien korrelaatiosta. Oheisissa taulukoissa on esitelty jokaisen henki-
lön mittauksista saadut muuttujat (R2,RMSE[%], tilavuusvirheet) mittauskohtaisesti.
Ensimmäistä mittausta ei luonnollisesti ole taulukoinnissa mukana, sillä kuten mainit-
tu, sitä käytettiin estimaatin muodostavien kertoimien opettamisessa. Taulukon 5 arvot
ovat estimaattien korrelaatio taulukon 4 arvoihin.

Taulukko 5: Estimaattien korrelaatio spirometrian arvoihin
Henkilö 1

# R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]
2 0,9313 26,21 -9,77 9,77
3 0,8989 31,80 -27,51 27,51
4 0,9512 22,09 -10,44 10,44
5 0,8595 37,48 -26,01 26,01

Henkilö 2
# R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]
2 0,9601 19,99 -2,95 2,95
3 0,8914 32,96 -8,63 8,63
4 0,9098 30,03 -0,36 0,36
5 0,8686 36,26 -16,85 16,85

Henkilö 3
# R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]
2 0,9675 18,03 -4,98 4,98
3 0,9333 25,82 -19,16 19,16
4 0,9539 21,47 -8,20 8,20
5 0,9580 20,50 14,76 14,76

Henkilö 4
# R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]
2 0,9673 18,07 -8,72 8,72
3 0,9289 26,67 -19,68 19,68
4 0,9398 24,53 -10,24 10,24
5 0,9724 16,61 1,53 1,53

Henkilö 5
# R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]
2 0,9570 20,73 0,94 0,94
3 0,9599 20,03 -4,49 4,49
4 0,9273 26,97 -14,08 14,08
5 0,9489 22,60 0,23 0,23

Henkilö 6
# R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]
2 0,9509 22,16 -9,18 9,18
3 0,9196 28,35 -15,88 15,88
4 0,9533 21,62 -10,57 10,57
5 0,9212 28,07 -14,64 14,64

Henkilö 7
# R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]
2 0,9290 26,64 -5,98 5,98
3 0,8743 35,45 -20,34 20,34
4 0,9294 26,57 -8,19 8,19
5 0,9195 28,38 -13,15 13,15

Henkilö 8
# R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]
2 0,9548 21,25 -10,36 10,36
3 0,9095 30,09 -25,06 25,06
4 0,9642 18,92 8,77 8,77
5 0,9694 17,50 -3,36 3,36

Henkilö 9
# R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]
2 0,9269 27,03 -23,81 23,81
3 0,8768 35,10 -33,11 33,11
4 0,9474 22,94 -18,65 18,65
5 0,9486 22,67 -13,39 13,39

Henkilö 10
# R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]
2 0,8475 39,06 13,82 13,82
3 0,9323 26,01 -4,59 4,59
4 0,9164 28,91 17,97 17,97
5 0,9325 25,98 7,57 7,57

Taulukosta 5 nähdään, että kaiken kaikkiaan saadut tulokset ovat hyviä estimaateille
ja varsinkin R2 saa joissain mittauksissa erittäin hyviä arvoja. Huonoinkaan R2 arvo
ei kuitenkaan ole heikko, vaan huonoimmankin tulos säilyy hyvällä tasolla. Tilavuus-
virheissä on havaittavissa enemmän selkeämpää vaihtelua mittausten välillä. Taulu-
kosta 5 huomataan, että aiemmin mainitut estimaatit henkilöiden 5 ja 8 kolmannen
mittauksen arvoista pitävät paikkansa ja kyseinen mittaus on henkilöllä 8 saanut kaik-
kein huonoimman tuloksen, kun taas henkilöllä 5 kolmannesta mittauksesta R2 arvo
on parhain kaikista, mutta tilavuuden laskennassa estimaatti hieman eroaa enemmän
mitä kahdessa muussa, mutta ollen kuitenkin selkeästi parempi kuin neljännen mit-
tauksen huonoin tilavuusvirhe. Kaiken kaikkiaan tuloksia tarkastelemalla huomataan,
että suurimmat arvojen eroavaisuudet ja huonommat tulokset estimaatille voidaan se-
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littää opetusdatan ja analysoitavan datan erovaisuuksilla. Esimerkiksi henkilöllä 9 ker-
tahengitystilavuus opetusdatassa oli 0,71 litraa, joka voidaan aiemmasta taulukosta 3
tarkastaa, kun taas jokaisessa kontrolloidussa hengityssignaaleissa hengitystilavuus on
selkeästi suurempi, 1,21-2,17 litraa. Näissä tilavuusvirheen arvokin on selkeästi suu-
rempi, kuin kenenkään muun henkilön kohdalla. Voidaan myös sanoa, että tilavuus-
virhe on yleensä estimoitu signaaleille alakanttiin paitsi henkilöllä 10. Pääasiallisesti
tämän voidaan uskoa johtuvan siitä että kun ensimmäisen mittauksen vapaan hengityk-
sen tilavuus on pienempi kuin estimoidun signaalin tilavuus, arvioidaan estimaatti ala-
kanttiin. Estimaattien virheeseen liittyy tiukasti myös vallitseva syklin pituus suhteessa
opetusdatan syklin pituuteen. Esimerkiksi henkilön 1 kohdalla mittausten 2 ja 5 välillä
ei tilavuudellista eroa käytännössä ole spirometriassa, mutta estimaateissa on kuiten-
kin selkeä ero havaittavissa tilavuusvirheissä 2. mittauksessa virheen ollessa noin 9,8%
ja 5. mittauksessa virhe on noin 26,0%. Ainoa ero näiden mittausten välillä muodos-
tuu syklin pituudesta, joka on viidennessä mittauksissa liki 3 sekuntia suurempi kuin
toisessa mittauksessa.

Kuva 27: Spirometrian ja estimaatin muodostamat signaalit.

Kuvassa 27 on spirometrian ja virtuaalivyöstä saadun estimaatin signaalit, joiden
välillä vertailu on tehty ja analysoitu. Kyseisessä kuvassa 27 on kuvattu taulukon 5
henkilön 1 mittaus 2. Kyseinen signaali valittiin esitettäväksi, koska ensimmäisen mi-
tatun henkilön 2 mittaus osottautui keskimääräiseksi tapaukseksi ja täten sen signaalit
toimivat hyvin esimerkkeinä. Saadut keskimääräiset arvot esitellään myöhemmin tau-
lukossa 6. Kuvan 27 signaaleista sininen signaali kuvastaa spirometrialla mitattuja ar-
voja ja vastaavasti toinen signaali on virtuaalivöiden avulla muodostettu estimaatti. Ku-
ten kuvasta nähdään, kulkee estimaatti keskimäärin hyvin samanlaisesti spirometrian
signaalin kanssa, lukuunottamatta muutamaa huippua sekä ulos- ja sisäänhengityksen
rajapinnoissa, eli signaalin laskevan osan keskivaiheilla, olevia lieviä epätarkkuuksia.
Kuvan signaalissa 0-tason yläpuolinen osa kuvastaa uloshengitystä, kun taas 0-tason
alapuolinen osa kuvastaa sisäänhengitystä.
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Taulukossa 6 on listattuna kunkin henkilön mittauksista saatujen muuttujien (R2,
RMSE[%], tilavuusvirheet) keskiarvot x̄, keskihajonnat σ sekä maksimi ja minimiar-
vot, jotka on laskettu kunkin henkilön neljästä mittauksesta.

Taulukko 6: Estimaattien tunnusluvut henkilöittäin
Henkilö 1

R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]
x̄ 0,9102 29,40 -18,43 18,43
σ 0,0401 6,70 9,64 9,64
Max 0,9512 37,48 -9,77 27,51
Min 0,8595 22,09 -27,51 9,77

Henkilö 2
R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]

x̄ 0,9075 29,81 -7,20 7,20
σ 0,0389 7,02 7,30 7,30
Max 0,9601 36,26 -0,36 16,85
Min 0,8686 19,99 -16,85 0,36

Henkilö 3
R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]

x̄ 0,9532 21,46 -4,40 11,78
σ 0,0144 3,25 14,14 6,39
Max 0,9675 25,82 14,76 19,16
Min 0,9333 18,03 -19,16 4,98

Henkilö 4
R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]

x̄ 0,9521 21,47 -9,28 10,04
σ 0,0211 4,88 8,68 7,46
Max 0,9724 26,67 1,53 19,68
Min 0,9289 16,61 -19,68 1,53

Henkilö 5
R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]

x̄ 0,9483 22,58 -4,35 4,94
σ 0,0147 3,12 6,92 6,37
Max 0,9599 26,97 0,94 14,08
Min 0,9273 20,03 -14,08 0,23

Henkilö 6
R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]

x̄ 0,9363 25,05 -12,57 12,57
σ 0,0183 3,66 3,20 3,20
Max 0,9533 28,35 -9,18 15,88
Min 0,9196 21,62 -15,88 9,18

Henkilö 7
R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]

x̄ 0,9131 29,26 -11,91 11,91
σ 0,0262 4,21 6,37 6,37
Max 0,9294 35,45 -5,98 20,34
Min 0,8743 26,57 -20,34 5,98

Henkilö 8
R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]

x̄ 0,9495 21,94 -7,50 11,89
σ 0,0273 5,65 14,12 9,28
Max 0,9694 30,09 8,77 25,06
Min 0,9095 17,50 -25,06 3,36

Henkilö 9
R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]

x̄ 0,9249 26,94 -22,24 22,24
σ 0,0336 5,80 8,40 8,40
Max 0,9486 35,10 -13,39 33,11
Min 0,8768 22,67 -33,11 13,39

Henkilö 10
R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]

x̄ 0,9072 29,99 8,69 10,99
σ 0,0405 6,20 9,83 6,04
Max 0,9325 39,06 17,97 17,97
Min 0,8475 25,98 -4,59 4,59

Taulukot vahvistavat eri henkilöiden erilaisen anatomian ja hengityksen fysiologian
eroavaisuudet, sillä esimerkiksi henkilöiden 3 ja 10 arvoissa on havaittavissa selkeät
erot R2 ja RMSE arvojen välillä taulukoita tarkasteltaessa. Täytyy kuitenkin huo-
mata, ettei tilavuusvirheiden laskennassa näiden henkilöiden välillä ole juurikaan ero-
ja. Vastaavasti henkilöiden 1 ja 2 selitysaste ja neliöllisen keskiarvon virhe ovat liki-
main samat, mutta tilavuusvirheet eroavat toisistaan huomattavasti. Tämä olisi kenties
mahdollista selittää henkilöiden fyysisillä eroavaisuuksilla, sillä henkilöt 3 ja 10 oli-
vat rintakehän rakenteeltaan samankaltaisia sillä erotuksella, että henkilö 10 oli sel-
keästi pidempi henkilö. Henkilöiden 1 ja 2 välillä pituuden ollessa suunnilleen sama,
henkilöiden rintakehän rakenne oli erilainen. Tämä ei tietenkään täysin selitä eroja,
mutta manuaalisen raja-arvojen hakemisen takia on mahdollista, ettei virtuaalista vyö-
tä saanut suhteessa aina samalle tasolle henkilöiden välillä. Voisikin siis sanoa, että
mitattavan henkilön pituus vaikutti paikkaan josta virtuaalivyö otettiin, kun taas henki-
lön rintakehän anatomia ja siten sen liike vaikutti siihen, kuinka hyvin hengityssyklin
tahdissa mukautuva signaali siitä saatiin muodostettua. Nämä asiat vaikuttivat virtu-
aalivyön pistepilven rajaamiseen ja mikäli tässä raajamisessa epäonnistuttiin hieman,
vaikutti se heti myös saataviin tuloksiin. Mikäli virtuaalivöiden paikka onnistui valita
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oikein ei henkilöiden pituuserolla ollut niin paljon merkitystä, myös ruuminrakenteen
erot tällöin tasoittuvat, kuten henkilöiden 5 ja 8 tuloksista havaitaan. Kyseiset henkilöt
olivat huomattavan eri mittaisia ja myös rintakehän rakenteeltaan erilaisia.

Yksittäisten henkilöiden keskiarvoistettujen tulosten lisäksi taulukossa 7 on esitetty
kaikkien henkilöiden tuloksista saadut vastaavat luvut. Henkilökohtaisiin taulukoihin
ei päivästä riippuen hieman erilaiset kameroiden kalibraatioparametrit juurikaan pääse
vaikuttamaan, koska mittaukset on tehty kullekin henkilölle samalla kertaa. Kuitenkin
oheisessa taulukossa olevat henkilöiden keskiarvoisiin tuloksiin kalibrointiparametrien
pienoinen erilaisuus vaikuttaa jo hieman enemmän.

Taulukko 7: Keskimääräiset estimaattien tunnusluvut
R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]

x̄ 0,9302 25,79 -8,92 12,20
σ 0,0275 5,05 8,86 7,05
Max 0,9724 39,06 17,97 33,11
Min 0,8475 16,61 -33,11 0,23

Eri henkilöiden välillä voi Kinecteillä saatuihin tuloksiin vaikuttaa henkilön oma
anatomia ja onkin mahdollista, ettei kuvatulla tavalla joistakin henkilöistä ole mahdol-
lista saada Kinect-kameroiden avulla niin hyviä tuloksia, kuin joltain toiselta mitat-
tavalta, vaikka kaikki muut muuttujat olisivat samoja ja henkilöt hengittäisivätkin sa-
malla tavoin. Toinen asia, mikä vaikuttaa Kinectien avulla tuotettuun signaaliin, hen-
kilöiden oman anatomian ohella, on havaittavissa oleva muutos laskettavien pistepil-
vien välillä. Tämä muutos aiheutuu suurimmaksi osaksi henkilön hengitystaajuudesta.
Taulukkossa 8 eri henkilöiden mittauksissa hengitettävien hengitystaajuksien vaikutus
Kinecteillä saatuihin tuloksiin.

Taulukko 8: Estimaattien tunnusluvut hengitystaajuuksin
0,2 Hz taajuus

R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]
x̄ 0,9392 23,9170 -6,0993 9,0510
σ 0,0357 6,2919 9,5403 6,4288
Max 0,9675 39,0600 13,8213 23,8119
Min 0,8475 18,0300 -23,8119 0,9373

0,15 Hz taajuus
R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]

x̄ 0,9125 29,2280 -17,8458 17,8458
σ 0,0274 4,811 9,6174 9,6174
Max 0,9599 35,4500 -4,4941 33,1080
Min 0,8743 20,0300 -33,1080 4,4941

0,33 Hz taajuus
R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]

x̄ 0,9393 24,4050 -5,3995 10,7461
σ 0,0179 3,6083 11,1270 5,2815
Max 0,9642 30,0300 17,9681 18,6516
Min 0,9098 18,9200 -18,6516 0,3552

Vapaa
R2 RMSE[%] Verr[%] |Verr |[%]

x̄ 0,9299 25,6050 -6,3290 11,1484
σ 0,0391 7,1396 12,5388 7,9769
Max 0,9724 37,4800 14,7636 26,0064
Min 0,8595 16,6100 -26,0064 0,2333

Edellä olevista taulukosta 8 huomataan, että Kinectien tarkkuus pienenee matalam-
milla hengitystaajuuksilla. Tämä huomataan selkeimmin 0,15 Hz taajudella hengitet-
tyjen estimoitujen tulosten taulukointia tarkastelemalla. Kyseisen taulukon arvot ovat
vertailtaessa keskiarvoja huonoimmat kaikista taulukoista.

Kaiken kaikkiaan saadut tulokset osoittavat, että toteutetulla menetelmällä on mah-
dollista saada tarkkoja tuloksia verrattuna spirometriin. Muodostettujen estimaattien
avulla on mahdollista tulevaisuudessa saada toteutettua hengityksen monitorointia tar-
kasti, tarkkuuden suuresti kärsimättä.
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7. POHDINTA

7.1. Aikaisemmat tutkimukset

Hengityssignaalin ja keuhkojen liikkeen määrittäminen on nykyisin kasvavassa roo-
lissa erilaisissa sovelluksissa. Aina siis ei tarvita varsinaista hengittämisestä aiheutu-
via muuttujia, kuten esimerkiksi sisäänhengityksen ja uloshengityksen vaiheiden eroa
tai hengityssyklin muotoa, vaan joskus riittää pelkkä hengitysfrekvenssi tai ylipäänsä
hengityksestä aiheutuvan fyysisen liikkeen seuranta. Näille eri muuttujille on kehitetty
monia erilaisia tapoja mitata niitä tarpeen vaatimissa tilanteissa. Spirometria on ollut ja
on edelleen toiminnallisten mittausten kulmakivi, mutta erilaiset pletysmografiset so-
vellukset ovat nostaneet suosiotaan tekniikan kehittyessä erilaisten sovellustarpeiden
mukana.

Useat tutkijat ovat tutkineet erilaisia mahdollisuuksia mitata hengittämistä kehon ul-
kopuolisin menetelmin, sillä kuten on tullut ilmi pelkän ilmavirtauksen tarkkailu spi-
rometrialla ei aina ole se parhain vaihtoehto. Fitz 1800-luvun lopulla teki tutkimuk-
sen erilaisten hengitystyyppien liikkeistä [15], jossa oli selkeästi havaittavissa yhteys
rintakehän ja vatsan liikkeissä. Tätä ajatusta lähtivät myös Konno ja Mead tutkimaan
1960-luvulla omassa tutkimuksessaan [14]. Heidän lisäkseen on monia muita tutki-
joita, jotka tutkivat aihetta laajasti ja eri näkökulmista. Fyysiset hengitysvyöt ovatkin
nykyisillään spirometrian ohella paljon käytetty menetelmä hengityksen tarkkailuun
ja yleensä ne sijoitetaan kahdelle kohtaa torsoon, eli rintakehän ja vatsan ympärille.
Hengitysvöistä on tehty useita tutkimuksia koskien niiden toimivuutta sekä tarkkuut-
ta [18, 19]. Saatujen tulosten avulla on voitu luoda standardit erilaisille hengitysvöillä
tapahtuville mittauksille [17].

1990-luvulla ja varsinkin 2000-luvulla ajatus rintakehän ja vatsan alueen tarkkaile-
misesta kehittyi siten, että ruvettiin miettimään erilaisten etäisyyskameroiden käyttä-
mistä mittaamiseen. Muun muassa Penne toteutti tälläisen ToF-kameralla toteutetun
systeemin, jossa aikasemmin mainittujen alueiden pisteistä muodostettiin kaksi virtu-
aalista levyä, joiden liikettä seurattiin pistepilven muuttumisen tahdissa [3]. Nykyi-
sin on tullut myös uudempi keino tarkkailla hengitystä, joka perusperiaatteeltaan poh-
jautuu aikasemmin esiteltyihin keinoihin. Tässä optoelektronisessa pletysmografiassa
asetetaan henkilön rintakehän iholle tarkkailua helpottavia merkkikappaleita, joiden
liikettä seurataan erilaisin kameroin niiden liikkuessa hengityksen tahtiin [23]. Optoe-
lektronista pletysmografia on myöskin tutkittu laajasti erilaisissa tilanteissa ja tutki-
musten tulokset ovat myös tällä menetelmällä olleet hyviä [24, 25, 26].

Kamerateknologian kehittyessä myös työssä käytetty Kinect rupesi saamaan enem-
män huomiota varsin laaja-alaisesti erilaisissa lääketieteen sovelluksien käytössä. Ki-
nectia on muun muassa hyödynnetty erilaisissa asentoa tarkkailevissa mittauksissa ja
kuntoutuksessa [32, 33], joihin sen tarkkuus riittää vallan mainiosti. Hengityksen tark-
kaileminen vaatii kuitenkin huomattavasti tarkempaa havaitsemista kameralta ja vaik-
ka Kinectille oli tehty tutkimuksia sen tarkkuudesta, ei yleensä kyse ollut kuitenkaan
jokaisen kameran kuvan analysoinnista saati kahden kameran yhteisen tarkkuuden tut-
kimista. Kahdella kameralla tapahtuvaa seurantaa käytettiin Wheatin artikkelissa [45],
mutta vaikka kyseisen artikkelin kahden kameran käyttö onnistui ja myös pistepilven
rekonstruktointi onnistui hyvin, ei siinä kuitenkaan mitattu jokaisella ajanhetkellä, ku-
ten hengityksen tarkkailemisessa on tarkoitus. Kinect-kameroilla on kuitenkin tehty
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muutamia hengityksen tarkkailemiseen liittyviä tutkimuksia, näissä tutkimuksissa ei
kuitenkaan käytetty kuin yhtä kameraa [4, 5, 7, 36, 37, 38]. Näiden tutkimusten tarkoi-
tus oli tarkkailla hengitystä uniapneassa, PET- tai magneeettikuvantamisen hengityk-
sestä aiheutuvaa häiriötä ja hengityksen normaalia palautetta, kuten esimerkiksi hen-
gitystaajuutta. Yun tekemä tutkimus oli kaikkein lähimpänä tehtyä työtä, sillä siinä oli
tarkoituksena tarkkailla hengitystä mahdollisimman tarkasti saaden tietoa hengityksen
tilavuuksien muutoksista ja todettiin että kyseisillä menetelmillä olisi mahdollista saa-
da jopa aaltomuotoja selvitettyä [5]. Yu tarkkaili rintakehän ja vatsan alueen tilavuuden
muutosta noin 30cm x 40cm kokoiselta alueelta, joka oli jaettu kolmeen lohkoon eli oi-
keaan ja vasempaan keuhkoon sekä vatsan alueeseen [5]. Myös Aokin tekemä sovellus
oli hyvin lähellä Yun tekemää [4, 5]. Tässä työssä kuvatun kaltaista mittaussysteemiä
ei siis aiemmin oltu tehty samalla tarkkuudella, eikä Kinecteillä toteutettuja hengityk-
sentarkkailututkimuksia ollut muutenkaan kovinkaan montaa. Missään aikaisemmissa
tutkimuksissa Kinectiin liittyen ei tarkoituksena ollut saada tarkkoja, jopa diagnoosei-
hin vaikuttavia tuloksia. Ylipäänsä aiemmissa tutkimukissa Kinecteillä saadut tulokset,
varsinkin Aokin ja Yun hyvät tulokset, olivat kaiken kaikkiaan työn kannalta rohkaise-
via.

7.2. Tulosten vaikuttavuus

Lukuisia erilaisia hengitystoiminnan tarkkailemiseen tarkoitettuja laitteita ja systeeme-
jä on tehty, eikä juurikaan tarkempia laitteita enää tarvita. Kuitenkin se, mitä tarvitaan
on entistä halvempia, helpommin käytettäviä laitteita, joiden tulokset ovat kuitenkin
luotettavia. Työssä tehty systeemi on hinnaltaan halpa ja käytettävyydeltään helppo,
niin mittaajan kuin mitatun näkökulmasta tarkasteltuna. Tulevaisuudessa on mahdol-
lista toteuttaa systeemi, joka ilmoittaa tulokset reaaliajassa tai ainakin lähes reaaliaikai-
sesti. Mitattavan henkilön näkökulmasta kuvattu toteutus on muihin hengityksen seu-
raamiseen tarkoitettuihin sovelluksiin verrattuna hyvinkin miellyttävä, sillä henkilön
ei tarvitse kuin olla kuvaavan kameran edessä. Systeemistä olisi mahdollista toteuttaa
jopa kuluttajille soveltuva sovellus, jonka avulla hengityksen seuraaminen onnistuisi
tarvittaessa myös kotioloissa.

Saadut tulokset ovat tarkkuudeltaan hyviä ja ne ei juurikaan eronnut spirometrias-
ta saatuun dataan. Etäisyyskameroin tehtynä monitoroinnilla saadaan lisäksi muodos-
tettua erilaisia muuttujia verrattuna spirometriin. Lisäksi toteutettu hengityssignaalin
aaltomuodon analyysi on tarkempaa kuin aiemmin. Analyysin tarkkuuden parantumi-
nen on spirometriin tapahtuvan kalibraatiotekniikan ansiota. Tarkkuus selkeästi kertoo
siitä, että kuvatunlaisella sovelluksella on mahdollista toteuttaa hengityksen monito-
rointia ja tulokset ovat valideja, jotta niihin voidaan tarvittaessa nojata varsinkin poti-
laan tilan seurannan aikana, mutta myös mahdollisesti diagnostisessa mielessä. Tällöin
tosin täytyy muistaa, että kaikki jo tehdyt hengityksen tarkkailemiseen tarkoitetut so-
vellukset ovat enemmän tai vähemmän suuntaa antavia diagnostisessa mielessä, eikä
niistä saataaviin tuloksiin voida yksin perustaa henkilön hoitoja.
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7.3. Työn virhelähteet

Kuten kaikessa tutkimuksessa, oli tässäkin työssä virhelähteitä, jotka saattoivat vaikut-
taa saatavaan dataan ja tuloksiin. Ensinnäkin on tärkeää, että kaikki mitattavat valmis-
tellaan mittaukseen samalla tavoin ja pyritään tällä tavoin minimoimaan kaikki mah-
dolliset mittauksesta aiheutuvat virhelähteet, kuten esimerkiksi vaihtelu mittauksessa
käytettävän istuimen paikka ja henkilön asento. Näistä aiheutuvat virheet ovat isoja,
mutta toisaalta niin selkeitä, että datan kuljettua laskennan läpi ei niillä ole suurta mer-
kitystä. Näin siksi, koska kameroidet näkymistä tehdään yksi iso näkymä, josta sig-
naali lasketaan. Eri positioilla ei ole oikeastaan muuta merkitystä kuin parin etukäteen
tiedossa olevan muuttujan arvon muuttuminen.

Toinen virhelähde on tutkimuksen kannalta paljon tärkeämpi ja siten myös tarkem-
min huomioon otettava seikka. Toinen virhelähde johtuu kameroiden kalibroinnista ja
kuinka se vaikuttaa saatavaan dataan. Mittauksissa tallennettiin kalibrointilevyn avul-
la tallennettu data jokaisena mittauspäivänä. Tämä tehtiin, koska ei ollut täyttä var-
muutta, että kamerat olisivat pysyneet koko ajan samassa kohdassa mittausten välillä,
vaikka kukaan niihin ei tietoisesti koskenutkaan. Vaikka kalibrointidata tallennettiin
ja kamerat kalibroitiin joka mittauspäivä, aiheutuu tästä myös virhettä. Tämä johtuu
laskentatavasta, jolla kalibrointimatriisit ja -vektorit laskettiin, eli keskiarvoistuksen
takia. Eli vaikka kamerat olisivat täysin samassa kohtaa koko ajan, voivat kahden pe-
räkkäisen kalibrointidatatallennuksen jälkeen saatavat matriisit ja vektorit olla hieman
erilaisia. Tämä ero ei ole paljon, eikä siitä aiheutuva virhe ole iso, mutta se on kuiten-
kin olemassa. Tästä virheestä järjestelmää voidaan tarvittaessa opettaa eroon oppivan
neuroverkon avulla.

Kalibrointimatriisien ja -vektorien pienestä erosta päästäänkin kolmanteen virhe-
lähteeseen, eli itse Kinect-kamerasta johtuviin virheisiin. Tämä kalibrointidatojen ero
johtuu siis Kinectistä, koska kameran luonteesta johtuen samasta näkymästä voidaan
saada hieman eri syvyyskartta, eritoten kun käytössä on kaksi kameraa, jotka interfe-
roivat keskenään. Signaali voisi olla tarkempi kameran näytteistystaajuuden takia, sil-
lä kuten aikaisemmin on mainittu ei Kinectin tuottama 30Hz näytteistystaajuus aivan
riitä ARTP-standardien mukaiseen taajuuteen [41]. ARTP-standardi on tosin määritel-
ty uniapneatutkimuksia varten. Koska kyseessä oli valveilla olevan henkilön signaalin
tarkkailu, voi lisäksi olettaa että hengityksessä on mahdollista tapahtua enemmän no-
peita muutoksia, josta syystä signaalista voi jäädä hieman hengityksen funktion tuot-
tamaa informaatiota pois.

Työssä oli siis selkeitä virhelähteitä, jotka kuitenkin olivat hallittavissa, koska ne
olivat tiedossa. Tulevaisuudessa nämäkin virhelähteet minimoituvat entisestään, sillä
mittaustilannetta on mahdollista kehittää. Lisäksi laitteistopuoli paranee koko ajan ja
jo markkinoille tullut uusi Kinect-kamera olisi voinut olla parempi, kuin työssä käytet-
ty versio, puhumattakaan implementoinnin kehittämisestä ja parantamisesta, niin kali-
broinnin, kuin laskennankin osalta.

7.4. Tulevaisuuden kehitys

Työn tuloksista selkeästi huomattiin, että kuvatunlainen implementaatio on mahdol-
lista ja sillä saadaan varteenotettavia tuloksia. Virtuaalisen pistepilven avulla tehtävän
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hengityksen mittauksen tutkimus on alkanut kunnolla vasta viime vuosien aikana, min-
kä takia tulokset eivät vielä ole niin hyviä, kuin muilla aikaisemmin kehitellyillä me-
netelmillä, mutta myöskään mittauksesta ei aiheudu potilaalle liiallista epämukavuut-
ta. Muissa mittauksissa mittaustilanteen epämukavuus voi jopa aiheuttaa ei toivottuja
muutoksia hengityksessä.

Työssä käytettiin kahta kameraa, koska sen ajateltiin tuovan lisäinformaatiota kyl-
kialuidein tarkemman näkymisen takia. Kahden kameran käytöstä kuitenkin huomat-
tiin, ettei se tuo suoranaista lisäetua verrattuna yhteen kameraan, joka kuvaa suoraan
edestäpäin. Toisaalta se ei myöskään näyttänyt tuovan haittaa, joka tuloksistakin näkyi.
Osasyynä yhden ja kahden kameran samankaltaisuuteen voi olla myös tapa jolla sig-
naali muodostetaan, sillä kahden kameran tarkempi kylkikuvaus korostuu mitä enem-
män kylkialueen pisteitä otetaan mukaan tilavuuden laskentaan. Työssä otettiin vain
kahdelta kapealta alueelta pisteet mukaan, jolloin oletettua etua tarkkuuteen ei vielä
muodostunut. Isompien alueiden käyttö voisikin olla yksi mahdollisuus kehittää tule-
vaisuudessa kuvatun asetelman kaltaista systeemia. Toki täytyy muistaa, ettei yhden
kameran asetelmalla testattu läheskään niin paljoa kuin kahdella kameralla, joka oli
työn pääasiallinen tarkoitus. Kahden tai jopa useamman kameran käytöllä voi kuiten-
kin tulevaisuudessa olla hyvinkin painoarvoa, sillä jo muuten samalla mittausasetel-
malla voidaan odottaa saatavan huomattavasti parempia tuloksia, jos vain pistepilvestä
luodaan 3D-malli koko rintakehästä, josta signaali voidaan laskea. Yhdellä kameralla
tämä ei onnistuisi niin tarkasti. Lisäksi mikäli kameroiden positiota muuttaa mitattaa-
vaan henkilöön nähden, varsinkin jos olisi vielä useampi kamera käytössä, olisi mah-
dollista muodostaa 3D-malli mitattavasta henkilöstä kokonaisuudessaan ja erityisesti
henkilön rintakehästä, mukaanluettuna selkäpuoli. Tällä tavalla tehtynä päästäisiin lä-
hemmäksi OEP-menetelmää ja myös sitä ettei mittaus ole niin asentoriippuvainen. Täl-
lä tavoin nykyisissä mittauksissa muodostuva perustason heilahtelu ja ryöminen saa-
taisiin poistettua, koska olisi kamera kuvaamassa myös henkilön selkäpuolta. Lisäksi
olisi jopa mahdollista antaa mitattavan henkilön liikkua vapaasti, koska laskennalli-
sesti olisi mahdollista tarkastella vain tiettyä osaa pistepilvestä. Henkilön pistepilvestä
olisi myös tulevaisuudessa mahdollista seurata henkilön olkapäiden vertikaalinen liike
hengityksen tahdissa, jolloin saadaan lisäinformaatiota hengityksen toiminnasta.

Yksi tulevaisuuden kehityskohteista on myös laitteistopuoli, jota tietenkin Micro-
softin ja muiden vastaavien kameroiden kehittäjiltä tapahtuu koko ajan. On erittäin
todennäköistä, että muun muassa kameroiden erottelukyky ja nopeus paranevat varsin
nopeasti. Tämä mahdollistaisi jo työn kaltaisen systeemin paranemisen huomattavasti,
sillä muun muassa näytteistystaajuuden olisi hyvä olla korkeampi, jottei informaatiota
jäisi havaitsematta erittäin nopeissakaan hengitysvaiheissa. Microsoftilta on tullutkin
jo uusimman konsolinsa, eli Xbox Onen mukana uusi Kinect kamera, josta julkais-
taan myös kehittäjille suunnattu versio. Tämä uusi Kinect on toimintaperiaatteeltaan
erilainen verrattuna työssä käytettyyn, mutta ennen kaikkea se on tarkempi ja siten pa-
rempi vaihtoehto tulevaisuudessa käytettäväksi vastaavanlaisiin sovelluksiin. Lisäksi
ohjelmallisella puolella on mahdollista parantaa koodia ja sen tehokkuutta. Tehokkaa-
malla laskemisella päästäisiinkin työn aikana mieleen tulleeseen hengitysfunktion ree-
aliaikaiseen, tai ainakin liki reaaliaikaiseen, seurantaan, jolloin sovelluksella voisi olla
huomattavasti enemmän käyttöä erilaisissa tilanteissa.
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8. YHTEENVETO

Erilaisia hengityksen toimintaa tarkkailevia laitteita on ollut markkinoilla jo vuosikym-
meniä. Laitteet ovat kuitenkin kehittyneet huimasti viimeisten vuosien aikana. Kehi-
tystä on tapahtunut jo hyviksi todetuissa laitteissa, mutta varsinkin on kehitelty uusia
tapoja ja laitteita hengityksen seurantaa varten. Uudet laitteet mahdollistavat tutkimuk-
sia, joissa perinteiset laitteet ovat kömpelöitä tai kalliita. Tottakai myös vanhemmat
laitteet ovat kehittyneet ja ennen kaikkea tekniikan kehittyessä muuttuneet tarkemmik-
si kuin aiemmin. Nykyajan talouden ja hoitoresurssien takia onkin ollut tärkeää kehit-
tää mahdollisimman tarkkoja sovelluksia mahdollisimman halvasti, jotka ovat lisäksi
miellyttäviä ja helppoja käyttää niin mitattavan henkilön kuin mittaajan näkökulmasta
tarkasteltuna.

Tässä työssä kehitettiin sovellus hengityksen monitorointiteknologia käyttämällä
kahta Microsoftin Kinect-kameraa ja niiden syvyysominaisuuksia. Tavoitteena oli to-
teuttaa Kinect-kameroilla aiempaa tarkempi sovellus hengityksen tarkkailemista var-
ten, sillä aiemmat Kinectille toteutetut sovellukset olivat toteutukseltaan epätarkempia
tai systeemeissä ei oltu toteutettu signaalin tarkempaa analyysiä, jolloin saatua signaa-
lia voitaisiin hyödyntää paremmin kliinisessä työssä.

Työn suunnittelun aikana päädyttiin käyttämään kahta kameraa, jotta mitattavan
henkilön kylkialueiden näkyminen olisi mahdollisimman hyvä, sillä hengityksen ai-
kana suurin tapahtuva liike tapahtuu rintakehän alueella enemmin etuviistoihin kuin
pelkästään suoraan eteenpäin. Tämän takia haluttiin tehdä systeemi, jossa kamerat tar-
kastelevat kohdetta suurinpiirtein näiden kahden etuviistoon suuntautuvien vektorei-
den suunnasta. Vatsan alueella vastaavaa ei niinkään tapahdu vaan kyseisellä alueella
liike on enemmän eteenpäin suuntautuvaa. Toteuksen aikana kuitenkin huomattiin, että
kameroiden keskinäinen interferenssi aiheutti häiriötä saatavaan dataan. Tämän ei kui-
tenkaan ajateltu olevan liiallinen este työn loppuunsaattamiselle. Kameroista saaduista
pistepilvistä muodostettiin yksi yhtenäinen pistepilvi, joka siis sisälsi koko mitattavan
henkilön, etenkin torson, pistepilven. Muodostetusta pistepilvestä rajattiin rintakehän
ja vatsan alueelta kaistaleet, jotka toimivat virtuaalisina hengitysvöinä, joiden seuran-
nan avulla signaali muodostettiin. Myös muita vaihtoehtoja pistepilven käyttämiseksi
ja rajaamiseksi mietittiin, mutta päädyttiin lopulta tekemään virtuaaliset vyöt, koska
haluttiin toteuttaa myös laskennallisesti nopea toteutus.

Pistepilvien avulla saaduista virtuaalisista hengitysvöiden kunkin ajanhetken tila-
vuus laskettiin ja täten voitiin muodostaa ajan ja tilavuuden suhteen signaali hengityk-
sestä ja ennenkaikkea tilavuuksien muutoksista henkilön hengityksen tahdissa. Saadul-
le signaalille muodostettiin Oulun yliopiston Biosignaalitiimin kehittelemän metodin
avulla kertoimet, joiden avulla voitiin luoda estimaatti spirometriasta saatavaan signaa-
liin. Työn testausvaiheessa kuvattiin kymmentä henkilöä tietyillä hengitystaajuksilla ja
verrattiin näistä saatuja ja muokattuja signaaliestimaatteja spirometrian signaaleihin.
Saaduissa tuloksissa havaittiin selkeä korrelaatio niin signaalien aaltomuotojen kuin
myös tilavuuksien suhteen verrattuna spirometriin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kuvatunlaisella metodilla on mahdollista toteut-
taa hengityksen monitorointia ja saatavat tulokset ovat riittävän tarkkoja kliinisessä
mielessä sovellettaviksi. Lisäksi mikäli kuvatunlainen sovellus toteutettaisiin kliini-
seen ympäristöön, olisi sen hankintakustannukset muita hengityksen tarkkailemiseen
tarkoitettuja sovelluksia halvempi sekä käyttö miellyttävää ja helppoa. Kehityksen-
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kohteita sovelluksessa on esimerkiksi kalibroinnin parantamisessa ja kahden kameran
mahdollistaman paremman mallin osalta paljonkin, mutta jo sellaisenaan sillä on mah-
dollista mitata henkilöiden hengityksen funktiota tarkasti.
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