Opis ruchu człowieka-sportowca poruszającego się po arenie zawodów bez użycia
dodatkowego sprzętu lub z jego wykorzystaniem – zgodnie z dewizą Citius-Altius-Fortius – stawia
przed badaczami szeroko pojętej dziedziny, jaką jest kultura fizyczna, wyzwanie monitorowania tego
ruchu odpowiednio dokładnie i często. Podejmowane metody i narzędzia, warunkowane celem badań,
zmieniały się na przestrzeni lat, przyjmując nierzadko złożone formy. Analizując progresję wielu
rekordów świata w XX i XXI wieku nietrudno dostrzec, że postępy są coraz mniejsze. Osiąganie
najwyższych wyników sportowych okazuje się być sztuką uwzględniania najdrobniejszych
szczegółów. Postęp technologiczny uwidocznił się nie tylko w sprzęcie sportowym, ale także w
urządzeniach dostarczających możliwie precyzyjnej informacji o odbywającym się ruchu. Od wiedzy i
doświadczenia trenera lub jego zespołu zależy, czy te informacje będą właściwie wykorzystane i
spowodują w efekcie końcowym uzyskanie wartościowego wyniku sportowego. Morawski (2002)
stawia pytanie: "jaki jest udział nauki i pomiaru w sporcie i jakie zadania przed nim stoją?",
udzielając na nie następującej odpowiedzi: "w sferze poznawczej są to obiektywizacja i uogólnienie
wiedzy. Te dwa główne zadania nauki idą w parze. Jedynie obiektywne wyniki pomiarów dają się
porównywać i mogą stanowić podstawę do stwierdzeń ogólnych. W sferze praktycznej nauka o sporcie
umożliwia zrozumienie obiektywnych przyczyn sukcesu, bądź porażki sportowej. Nauka stanowi
podstawę dla systematycznych i celowych działań, jakich wymaga współczesny trening sportowy."
Po zapoznaniu się z piśmiennictwem przedmiotu należy zauważyć, że stosowane przez
badaczy metody fotogrametryczne, teledetekcyjne, jak i satelitarne, są dobierane przez nich bardziej z
uwagi na dostępność narzędzi, aniżeli wymagania poszczególnych dyscyplin lub konkurencji
sportowych. Wątpliwość ta stanowi pierwszy problem badawczy w pracy – brak określenia
jednolitych wymagań względem narzędzi i systemów pomocnych do monitorowania lokomocji
sportowca bez względu na sposób, w jaki pozyskują informację o jego położeniu.
Wśród nowych technologii wykorzystywanych do pomiaru ruchu znajdują się także globalne
systemy nawigacji satelitarnej, możliwe do zastosowania w tych dyscyplinach/konkurencjach
sportowych, które zapewniają dostępność satelitów. Różne typy odbiorników, w zależności od
przyjętych metod pomiarowych, oferują wyznaczenie pozycji nawet z centymetrową dokładnością
wielokrotnie w ciągu sekundy. Stąd wynika kolejny problem badawczy – uzasadnienie dopasowania
metod opartych na globalnych systemach nawigacji satelitarnej (GNSS) do uniwersalnych wymagań,
o których wspomniano wyżej.
Dysertacja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom trenerów sportu i wpisuje się w nurt
aktualnych badań dotyczących bardziej szczegółowych pomiarów, które służą do udoskonalania
metod treningowych, a tym samym do osiągania lepszych wyników sportowych.
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Ruch człowieka przejawia się w dwóch zasadniczych formach: ruchu w miejscu (r.
lokostacyjny) oraz ruchu, podczas którego całe ciało zmienia swoje położenie względem przyjętego
układu odniesienia (r. lokomocyjny). Układem odniesienia może być najbliższy obiekt (stacjonarny
lub ruchomy), podłoże lub inny, dalszy obiekt. Jednym z najprostszych podziałów ruchów
lokomocyjnych jest ich podział na: zamknięte – ograniczone przepisowymi liniami, architekturą
stanowiska lub budowli do określonego fragmentu płaszczyzny i przestrzeni (np. w boksie, grach
zespołowych) oraz otwarte – pozbawione ograniczeń przestrzennych (zawody samolotowe, trening
biegowy zawodników w lesie itp.) (Erdmann i Zieniawa 2011, s. 73-75). Badanie lokomocji może być
przeprowadzane jakościowo, stosując subiektywną gradację opartą o kryteria estetyczne, lub ilościowo
– z wykorzystaniem obiektywnych metod badawczych (Erdmann 1998, s. 15), które zmieniają się
wraz z rozwojem techniki. Należy też wyróżnić dwa sposoby podejmowania badań: gdy obiekt badany
jest z pewnej odległości (zdalnie) oraz gdy jest obciążany sprzętem pomiarowym. Wielkościami
fizycznymi w przypadku lokomocji sportu, które można mierzyć, są: położenie, czas, dystans,
prędkość i przyspieszenie.
W niniejszej pracy lokomocja będzie rozumiana zatem jako przemieszczanie sportowca
samodzielnie (np. biegacz, piłkarz) lub z wykorzystaniem dodatkowego sprzętu (np. kolarz, żeglarz)
względem obszaru areny sportowej lub dużego terenu otwartego, w celu pozyskania wartości różnych
wielkości dotyczących ruchu, wykorzystywanych do dalszej analizy (treningu, taktyki itp.).
Na podstawie przeglądu piśmiennictwa współczesne metody monitorowania położenia
zawodników można podzielić zasadniczo na dwie grupy:
A. Monitorowanie metodami fotogrametrycznymi i teledetekcyjnymi, stosowane na obszarze
stadionu lub obiektu sportowego. Jest to rozwiązanie bardzo kosztowne, przy jednoczesnej
wysokiej złożoności technicznej. Wymaga dodatkowego procesu kalibracji na konkretnym
obiekcie, będąc najczęściej rozwiązaniem dedykowanym dla pojedynczej dyscypliny lub
grupy dyscyplin (Barros i wsp. 2001, 2007, Błażkiewicz i wsp. 2007, Bräysy i wsp. 2010,
Connaghan i wsp. 2009, Dargiewicz 2005, Dargiewicz i Jastrzębski 1998, Dhamdhere i wsp.
2010, Di Salvo i wsp. 2006, Erčulj i wsp. 2008, Erdmann i Grubecki 1994, Ferro i wsp. 2002,
Figueroa i wsp. 2006, Filipčič i wsp. 2006, Foina 2010, Góralczyk i wsp. 2003, Hedley i wsp.
2010, Iskra 2003, Konarski 2010, Konarski i Strzelczyk 2000, Matsumoto i wsp. 2000,
Mauthner i Bischof 2007, Mauthner i wsp. 2007; Misuta i wsp. 2005, Murakami i wsp. 2008,
Ohashi i wsp. 1988, Ostrowska i Mastalerz 2003, Perš i Kovacič 2000a,b, Perš i wsp. 2001a,b,
2002, Perše i wsp. 2006; Vučkovič i wsp. 2005, Wiśnik 2010, Zhang i Chu 2000),
B. Monitorowanie satelitarne, gdzie wykorzystuje się sygnały pochodzące od systemu GPS
oraz jego odmian. Cechą szczególną jest konieczność rozgrywania dyscyplin sportowych na
obszarze odkrytym – pozbawionym przeszkód terenowych dla sygnałów. Wyklucza się w ten
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sposób zawody realizowane na w pełni lub częściowo zakrytych obiektach sportowych oraz
tych, dla których położenie trybun względem zawodników wynosi powyżej 15 stopni
wysokości topocentrycznej. Największą zaletą tej metody jest możliwość wykorzystania na
znacznym obszarze przy relatywnie niskich kosztach aparatury, wyróżniając następujące
rozwiązania:
o

urządzenia GNSS stosowane przede wszystkim w innych niż sport obszarach nauki,
wykorzystujące m.in. metodę pomiarów RTK, bardzo dokładne, ale w chwili obecnej
ciężkie (Larsson i wsp. 2002, Oszczak i wsp. 2005, Perrin i wsp. 2000, Supej 2010,
Supej i wsp. 2010, Terrier i wsp. 2000),

o

urządzenia GPS z wbudowanymi dodatkowymi sensorami (takimi jak altimetry,
kompasy, akcelerometry, żyroskopy). Kompaktowe, stosunkowo lekkie i dokładne w
wybranych zastosowaniach (Barbero-Alvarez i wsp. 2010, Castellano i Casamichana
2010, Coutts i Duffield 2010, Gray i wsp. 2010, Jennings i wsp. 2010, Macleod i wsp.
2009, Petersen i wsp. 2009, Portas i wsp. 2010),

o

autonomiczne urządzenia GPS. Lekkie (masa zazwyczaj do 100 g) i przystępne
cenowo, ale jednocześnie najbardziej podatne na jakość sygnału z satelitów. Ich błędy
pomiarów 2D i 3D są zbliżone do deklarowanych w oficjalnych dokumentach
systemu GPS. Niekiedy odbierają sygnały satelitów geostacjonarnych, co wpływa
znacząco na poprawę ich dokładności (Cych 2006, Gray i wsp. 2010, Schutz i
Chambaz 1997, Schutz i Herren 2000, Witte i Wilson 2004, 2005).

Wyznaczenie współrzędnych pozycji za pomocą odbiornika – specyficznego "narzędzia"
pomiarowego – jest obarczone szeregiem błędów: b. efemeryd satelitów, b. zegara satelity, b.
wynikające z oddziaływania jonosfery i troposfery, b. wielodrogowości oraz b. instrumentalnych
odbiornika (Specht 2007, s. 125). Na większość z nich użytkownik nie ma żadnego wpływu, powinien
mieć jednakże świadomość, iż dokładność pomiaru jest zależna od pory dnia (ściślej – dostępnej
konstelacji satelitów), a wyznaczenie pozycji dokonywane przez odbiornik w terenie otwartym jest
bardziej precyzyjne, niż w terenie zabudowanym.
Pomiar z wykorzystaniem GPS Navstar polega na wyznaczeniu odległości od odbiornika do
satelity. Można go wykonać metodą kodową (najpopularniejszy, dokładność kilkumetrowa) albo
metodą fazową (dokładność centymetrowa). W chwili obecnej oprócz amerykańskiego systemu
jedynym w pełni funkcjonalnym jest rosyjski GLONASS, rozwijają się i będą w dalszej perspektywie
gotowe chiński Compass oraz europejski Galileo. Zwiększenie dokładności pojedynczych systemów
satelitarnych uzyskuje się poprzez wspieranie ich innymi (np. odbiorniki wykorzystujące GPS i
GLONASS jednocześnie) lub wykorzystywanie stacji referencyjnych (metoda różnicowa).
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Ruch zawodnika poruszającego się po arenie zawodów, rozpatrywany jako ruch lokomocyjny,
odbywający się w zależności od dyscypliny/konkurencji z użyciem dodatkowego sprzętu lub bez, jest
złożonym zagadnieniem z punktu widzenia nawigacyjnego monitorowania położenia. Posiadanie
informacji o bieżącym położeniu zawodnika poza aspektem prezentacyjno-widowiskowym (funkcja
powtórzenia w zwolnionym tempie ruchu zawodnika, piłki itp.) umożliwia wykorzystanie tej
informacji w profesjonalnym treningu sportowym. Określenie celu tego monitorowania, pozornie
proste, wynikać będzie z potrzeb trenera, realizatora relacji telewizyjnej, biomechanika, u każdego
jednakże przyjmując inny zakres. Cechą wspólną określenia celu będzie uzyskanie wielkości
fizycznych, takich jak: droga, czas, prędkość, przyspieszenie, kierunek i zwrot.
Dotychczasowa literatura tematu w sposób jednoznaczny determinuje dwa główne czynniki
decydujące o wykorzystaniu ich w monitorowaniu ruchu (położenia) zawodników. Są nimi
dokładność określenia położenia (zawodnika, piłki, samochodu, itp.) oraz częstotliwość tego
wyznaczenia. Stosowane dziś rozwiązania monitorowania dedykowane są pojedynczym dyscyplinom
sportowym, a ich cechy techniczne (w tym dokładność i częstotliwość wyznaczenia pozycji) ustalane
są na podstawie aktualnej technologii i celu, którym może być np. stwierdzenie przekroczenia linii
bramkowej przez piłkę, ustalenie pozycji spalonej, przekroczenia określonego zapisu regulaminu
rozgrywania dyscypliny sportowej, czy temu podobnych. Brak jest jednakże na dzień dzisiejszy ścisłej
formuły matematycznej wiążącej określoną dyscyplinę sportu (lub ich grupę) z wymaganiami w
zakresie dokładności i częstotliwości wyznaczenia położenia zawodnika w sporcie. Rozpatrując owo
zagadnienie tylko w ujęciu intuicyjnym wydaje się oczywistym, że dokładność określenia pozycji w
biegu na 100 m nie może być wyznaczania z wielkościami kilkumetrowymi, a częstotliwość
określenia pozycji winna być zapewne sub-sekundowa. W innym przypadku – biegu maratońskim –
nie wydaje się konieczne uzyskiwanie centymetrowych precyzji wyznaczania położenia czy subsekundowych częstotliwości pomiaru położenia. Zasadność przytoczonej tezy o braku jednolitych
wymagań w zakresie monitorowania ruchu zawodnika w sporcie potwierdzają zróżnicowane
rozwiązania techniczne omówione w poprzednim rozdziale tego autoreferatu, a syntetycznie
zaprezentowane w tabeli 1. Zwrócić należy uwagę, że dla tej samej dyscypliny sportowej
charakterystyki dokładności i częstotliwości wyznaczania położenia zawodnika były znacząco
odmienne u różnych badaczy.
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Tab. 1. Dokładność określenia pozycji i częstotliwość jej zapisu w narzędziach wykorzystywanych do
monitorowania lokomocji zawodnika na arenie sportowej
L.p.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

Narzędzie/system
2 kamery na potencjometrach
(Ohashi 1988)
1 nieruchoma kamera + oprogr.
„Banal” (Kuzora 1996)
Wiele kamer - relacja telewizyjna
(Aschenbrenner 1998, 2002)
Wiele kamer rozmieszczonych
prostopadle do kierunku ruchu (Ferro
i wsp. 2002, Zhang i Chu 2000 i in.)
2 nieruchome kamery + oprogr. (Pers
i wsp. 2002)
4 nieruchome kamery, system
Dvideo (Barros i wsp. 2007)
1 nieruchoma kamera
(Mauthner i wsp. 2007)
9 kamer (Connaghan 2009)
System radiowy WASP
(Hedley 2010)
System radiowy RedFIR (Fraunhofer
Institute for Integrated Circuits)
Laser Jenoptik LavegSPORT (IAAF
World Championships in Athletics
2009)
DGPS (Larsson i wsp. 2002)
GPS RTK (Terrier i Schutz 2005,
Terrier i wsp. 2005)
GPS RTK (Supej 2010)

Dokładność
określenia
pozycji (2D)

Częstotliwość zapisu
pozycji wykorzystywana
przez badaczy

b.d.

2 Hz

0,26 m

10 Hz

b.d.

10 Hz

b.d.

50 Hz,
100 Hz

0,36 m

b.d.

0,3 m

7.5 Hz

b.d.

kilka cm

10 Hz
(30 Hz) *
(30 Hz)
10 Hz
(125 Hz) *
(200 Hz) *

b.d.

50 Hz

b.d.

0,5 Hz

b.d.

do 20 Hz

5-7 mm

20 Hz

b.d.
b.d.

15

GPS Catapult MinimaxX (Castellano
b.d.
i Casamichana 2010)
* W nawiasie podano częstotliwość graniczną systemu

5 Hz

Dyscyplina/konkurencja,
ograniczenia
w monitorowaniu

Piłka nożna, zasięg kamer-obszar
boiska
Piłka nożna, zasięg kameryobszar boiska
Narciarstwo, slalom gigant,
zasięg relacji – kamer,
Lekka atletyka, biegi na 100,
200, 400 m, zasięg kamer wybrane fragmenty bieżni
Piłka ręczna, zasięg kamerobszar boiska
Piłka nożna, zasięg kamer-obszar
boiska
Piłka siatkowa plażowa, zasięg
kamery-obszar boiska
Tenis, zasięg kamer
Rugby na wózkach, zasięg
sygnału radiowego-obszar boiska
Piłka nożna, zasięg sygnału
radiowego-obszar boiska
Lekka atletyka, sprint 100 m,
zasięg urządzenia-prosta startowa
równolegle do kierunku ruchu,
Bieg na orientację, brak
ograniczeń na obszarze zawodów
Chód (nie sportowy), brak
ograniczeń na obszarze badanym
Narciarstwo zjazdowe, brak
ograniczeń na obszarze badanym,
Piłka nożna plażowa, brak
ograniczeń na obszarze zawodów

Odmienna charakterystyka dyscyplin/konkurencji sportowych, w tym również różnorodność
form lokomocji powoduje konieczność zawężenia problemu, aby w efekcie końcowym podjąć próbę
określenia metody pozwalającej na wyznaczenie minimalnych wartości monitorowania lokomocji
zawodnika, chociażby dla wybranego typu dyscyplin/konkurencji.
Na ryc. 1 przedstawiono przemyślenia odnośnie składowych mających wpływ na sposób, w
jaki powinna być monitorowana ta lokomocja. Najważniejszymi pytaniami, które należy podstawić w
aspekcie monitorowania lokomocji zawodnika na arenie sportowej, są bezsprzecznie pytania o cel (A)
i potrzeby (B). Skoro jednemu trenerowi wystarcza informacja o czasie trwania całego ruchu (wynik
na mecie) i nieistotnym dla niego jest jak ten ruch się odbywa, to oczywiście nie będzie
zainteresowany takimi analizami. Jeżeli natomiast inny trener dokonuje porównań w oparciu o pewne
dotychczas przyjęte standardy (maraton – co 5 km, wioślarstwo – co 250 lub 500 m) to może
zainteresuje go z jaką dokładnością są one podawane (C) lub co się dzieje pomiędzy tymi punktami
kluczowymi. Czy jeżeli w konkurencji, w której czynnikiem decydującym o zwycięstwie jest czas (E)
i pewna dokładność jego pomiaru (D), to czy ta dokładność będzie wystarczająca do monitorowania
ruchu w jego trakcie?
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Ryc. 1. Przemyślenia dotyczące monitorowania lokomocji zawodnika

Nawet w dyscyplinach takich jak piłka nożna, gdzie wynik jest oparty o punktację, stosuje się
od lat statystyki opisujące wielkość pracy wykonanej przez zawodnika: całkowity przebiegnięty
dystans lub dystans pokonany w pewnych przedziałach prędkości. To, jak dokładnie będziemy
dochodzili do tych wielkości powinno być ściśle powiązane z częstością zmian prędkości (G) i
kierunku (F). Można wyobrazić sobie sytuację, gdy urządzenie pomiarowe "nie zauważa" krótkich,
jednosekundowych sprintów, bo tak zostało skonfigurowane, co nie oznacza przecież, że ich nie było.
Pilota szybowca zainteresują z kolei zmiany wysokości podczas przelotu (H), natomiast driftera 1 –
prędkość wejścia w zakręt oraz kąt wychylenia pojazdu (F). Z przeglądu piśmiennictwa wiadomo, że
instalacja sprzętu pomiarowego w otoczeniu areny sportowej lub na zawodniku nie zawsze jest
możliwa ze względu na przepisy lub obecny poziom technologiczny i związaną z tym masę (I).
Ponadto w wielu konkurencjach sportowych stosowana dokładność pomiaru czasu nie jest
wystarczająca, bo do rozróżnienia zawodników stosuje się tzw. fotofinisz (np. bieg na 100 m).
Otwartym pytaniem jest – dlaczego rozpiętość dokładności pomiaru czasu w sporcie motorowym ma
rząd wielkości (F1 GP – 0.001 s, IndyCar – 0.0001 s), mimo iż osiągane prędkości maksymalne są
zbliżone?
Ponieważ nie sposób uogólnić wszystkich typów ruchów lokomocyjnych występujących w
szeroko pojętym sporcie, to z pewnością można wydzielić takie konkurencje lub ich fragmenty, dla
których jest to możliwe. Na ryc. 2. zaprezentowano w schematyczny sposób (rzut z góry) przykładowe
pokonanie przez zawodnika dystansu na arenie sportowej. Zauważamy, że są dyscypliny, w których:
1

dritfing – konkurencja sportu motorowego.

8



można ze stosunkowo dużą precyzją określić położenie zawodnika na trasie (np. a, b –
szerokość torów 1,22 m),



określa się kluczowe punkty, a zawodnik wybiera sposób najkrótszego lub najszybszego
pokonania (np. c, d, e, f – szerokość torów od kilku do nawet 20 m, zawodnik wybiera
optymalny sposób pokonania trasy),



wyjątkowe przypadki: g, h – zawodnik nie jest ograniczony żadnym torem – dowolnie
wybiera drogę zgodnie z warunkami atmosferycznymi (g) lub ukształtowaniem terenu (h),



nie ma żadnych wytycznych pokonania drogi, poruszanie ograniczone jest jedynie wymiarami
boiska do gry (i),



można wyróżnić konkurencje, w których zmiany kierunku poruszania się: w ogóle nie
zachodzą lub są bardzo rzadkie (a, b); są umiarkowane (c, d, e, f); są bardzo częste (g, h, i),



do opisu ruchu potrzebne będą dwa wymiary, bowiem konkurencje odbywają się na
powierzchni płaskiej (2D: a, b, i) lub trzy, z uwzględnieniem składowej wysokościowej (3D:
e, f, g, h, oraz – w mniejszym wymiarze – c oraz d).

a) Bieg (0,1 km)

b) Bieg (0,4 km)

f) Kolarstwo, wyścig MTB XC
Leogang (4,5 km)

c) F1 Grand Prix
Węgier (4,4 km)

d) Maraton berliński
(42,2 km)

e) Samochodowy wyścig
górski, Sopot (3,1 km)

g) Przelot paralotniowy
(73,1 km)

h) Bieg na orientację
(7,4 km)

i) Piłka nożna, napastnik,
1 poł. (7 km)

Ryc. 2. Schematyczny zapis pokonania trasy 2D/3D
(ryciny przygotowano na podstawie: c-f) materiałów organizatorów,
i) zapisu z badań przedstawionych przez: Dargiewicz i wsp. 2005)

g-h)

zapisu

trasy

uczestników,

Wnioskiem z tego rozdziału i jednocześnie punktem wyjścia do dalszych ustaleń jest konieczność
zawężenia obszaru zagadnienia, co ułatwi dalszą analizę. Ustalono, że na potrzeby niniejszej pracy
powinny zostać wybrane takie dyscypliny/konkurencje, w których:


ruch odbywa się na bardzo dokładnie określonym dystansie,



wynikiem klasyfikacji jest czas,



tor poruszania się jest możliwy do bardzo dokładnego opisania lub pomierzenia,



ruch odbywa się na płaszczyźnie (2D),



wpływ czynników zewnętrznych na uzyskany wynik jest możliwie mały.
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Cel
Celem pracy jest określenie wymagań i przedstawienie metodyki monitorowania lokomocji
zawodników z wykorzystaniem globalnych systemów nawigacji satelitarnej w wybranych
dyscyplinach/konkurencjach sportowych.

Hipoteza
Poprzez odpowiednio częste i dokładne monitorowanie lokomocji zawodników za pośrednictwem
odbiorników globalnych systemów nawigacji satelitarnej, możliwe jest udoskonalenie procesu
treningowego w wybranych dyscyplinach/konkurencjach sportowych.
Pytania badawcze
1. Jaki poziom dokładności i częstotliwości rejestracji położenia zawodnika należy przyjąć w
monitorowaniu lokomocji?
2. Jakie metody pomiaru wykorzystujące globalne systemy nawigacji satelitarnej będą
odpowiednie do monitorowania wybranych dyscyplin/konkurencji sportowych?
3. Czy aktualnie produkowane urządzenia nawigacji satelitarnej są wystarczająco dokładne, aby
monitorować zawodników podczas ruchu?
4. Jakie są ograniczenia w stosowaniu urządzeń nawigacji satelitarnej podczas monitorowania
lokomocji w wybranych dyscyplinach sportowych?

Metody
W pracy zastosowano następujące metody pozwalające na weryfikację hipotezy i pytań badawczych:
Metoda analizy dokumentów / metoda analizy pośredniej (wspomaganej)
Z bazy IAAF (iaaf.org) pozyskano wyniki z finałów biegów mężczyzn na 100, 200, 400, 800, 1500,
5000 oraz 10000 m z Mistrzostw Świata (lata 2001-2011) oraz Igrzysk Olimpijskich (2000-2012). W
przypadku konkurencji 1500 m dane wejściowe poszerzono o wyniki z mityngów lekkoatletycznych w
Doha, odbywających się w ramach Diamond League (diamondleague.com). Z bazy World Rowing
(rowingone.com) pozyskano wyniki z finałów konkurencji wioślarskich M1x, M2x, M4x, M8+ z
Mistrzostw Świata (2001-2011), Igrzysk Olimpijskich (2000-2012), a także Pucharu Świata w
Lucernie (2002-2013). Dane posłużyły do wyznaczenia dokładności i częstotliwości monitorowania
lokomocji zawodników w tych konkurencjach.
Metoda wyznaczenia dokładności i częstotliwości
Metodę szczegółowo zaprezentowano w następnym rozdziale niniejszego autoreferatu na przykładzie
biegu na 100 m. Opiera się ona na trzech etapach, w których do określenia dokładności monitorowania
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lokomocji zawodników oraz częstotliwości tego monitorowania wykorzystuje się 68% wyników
uzyskanych podczas najbardziej prestiżowych zawodów. Metodę zastosowano łącznie do siedmiu
biegowych konkurencji lekkoatletycznych oraz czterech wioślarskich.

Odwzorowanie Gaussa-Krügera
Pliki zapisu współrzędnych pozycji otrzymano z odbiorników GNSS jako współrzędne geograficzne
(krzywoliniowe, B – szerokość, L – długość, w formacie stopnie, minuty i sekundy w układzie
odniesienia WGS84). W celu dalszej analizy transponowano je do współrzędnych płaskich w układzie
2000, strefa nr 6, odwzorowanie Gaussa-Krügera w oparciu o poniższe zależności:
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gdzie: B, L – współrzędne elipsoidalne odbiornika, R – promień krzywizny południka, S(B) – odległość punktu o szerokości
elipsoidalnej B od równika, dL – różnica długości elipsoidalnej pomiędzy położeniem punktu a południkiem środkowym,
k=0.999923 – współczynnik skali.

Pozostałe zmienne i parametry wyznacza się jako:
2
2
t  tanB  ,   e cos2B  ,
1 e

gdzie: e - mimośród elipsoidy,  - orientacja elipsoidy.

Metoda porównawcza
Metodę porównawczą zastosowano w pilotażowych badaniach:


statycznych – odniesienie współrzędnych pozycji uzyskanych z pomiarów, w stosunku do ich
pozycji uśrednionej (tzw. dokładność powtarzalna) i pozycji rzeczywistej (dokładność
przewidywana),



kinematycznych – odniesienie współrzędnych pozycji do wzorca ustalonego wcześniej za
pomocą wysokiej dokładności urządzeń geodezyjnych.

Metody statystyczne
Do oceny dokładności wyznaczeń pozycji wybrano następujące miary:


DRMS – błąd średni wyznaczenia pozycji. Pierwiastek drugiego stopnia liczony z sumy
kwadratów odchyleń standardowych współrzędnych pozycji. Prawdopodobieństwo jego
wystąpienia to 68 %,
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2DRMS – podwójny błąd średni wyznaczenia pozycji. Odpowiada prawdopodobieństwu 95%,



CEP - błąd kołowy. Określa, ile procent wyznaczonych pozycji (np. 50 %) znajdzie się
wewnątrz okręgu, o środku w rzeczywistej pozycji anteny odbiornika (lub przybliżonych
przez średnie wartości) i tym promieniu.

Narzędzia badawcze
W dysertacji wykorzystano następujące narzędzia:


w statycznych badaniach pilotażowych: (1) sportowe odbiorniki GPS – Garmin Edge 205,
Garmin Forerunner 305, Garmin Forerunner 310XT, (2) uniwersalne rejestratory GPS –
Pentagram PathFinder Logger P3106, Qstarz BT-Q1000 Platinum Travel Recorder, Wintec
WBT-100 Datalogger, (3) telefony komórkowe z modułem GPS – iPhone 3GS, Nokia E66,



w kinematycznych badaniach pilotażowych: (1) tachimetr elektroniczny Leica TPS 1103, (2)
odbiornik GNSS Leica Viva GS-15 z kontrolerem CS-15, (3) sportowe odbiorniki GPS –
Bryton Rider 50*, Garmin Edge 205, Garmin Edge 500*, Garmin Edge 800, Garmin
Forerunner 210*, Garmin Forerunner 305*, Garmin Forerunner 310XT*, Garmin Forerunner
405, (4) uniwersalne rejestratory GPS – Pentagram PathFinder Logger P3106, Qstarz BTQ1000, Qstarz BT-Q1300ST*, Wintec WBT-100 Datalogger*, (5) turystyczne odbiorniki
GPS – Garmin Dakota 10*, Garmin GPSMap 78sc* 2,



w badaniu weryfikującym metodę: uniwersalne rejestratory GPS – Wintec WBT-100
Datalogger.

Oprogramowanie wykorzystane w pracy
Na różnych etapach postępowania badawczego wykorzystano:


Microsoft Office Excel 2007 - gromadzenie i przygotowanie danych,



PTC Mathcad 14 - obliczenia, wykresy,



Leica GeoOffice 8 - opracowanie pomiarów z urządzeń geodezyjnych,



Trimble Planning 2.8, 2.9 oraz Online - wybór odpowiednich pór pomiarów GNSS,



Adobe Photoshop CS5 - opracowanie materiału graficznego,



Mathwave EasyFit 5.5 Professional - dopasowanie rozkładów statystycznych,



oprogramowanie producentów odbiorników (Garmin, Pentagram, Qstarz, Wintec) służące do
komunikacji z tymi urządzeniami oraz oprogramowanie pośredniczące w zapisie pozycji na
telefonach komórkowych (RunKeeper, SportsTracker).

2

Gwiazdką (*) oznaczono odbiorniki, których wyników nie przedstawiono w dysertacji, chociaż brały udział w badaniu
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4.1. Przedstawienie metody na przykładzie biegu na 100 m
Dla wyznaczenia minimalnych wymagań w zakresie dokładności i częstotliwości określenia
położenia sportowców niezbędnym było wprowadzenie jednolitego kryterium. Zaproponowano je w
postaci stwierdzenia: minimalna dokładność i częstotliwość określenia położenia zawodnika winna
umożliwiać określenie kolejności pokonywania przez nich mety. Istota zaproponowanej metody
opiera się na 3 etapach:


Etap I. Wyłonienie z grupy wyników (10 finałowych zawodów rangi Igrzysk Olimpijskich oraz
Mistrzostw Świata) reprezentatywnej populacji obejmującej 68 % najlepszych wyników.



Etap II. Określenie minimalnej częstotliwości wyznaczenia położenia umożliwiającej
rozróżnienie zawodników na linii mety (w sensie statystycznym).



Etap III. Określenie minimalnej dokładności określenia położenia umożliwiającej rozróżnienie
zawodników na linii mety (w sensie statystycznym).

Etap I. Celem pominięcia w analizach
wyników

odstających

statystycznym)

zasadnym

(w

sensie

było

przyjąć

określoną – reprezentatywną statystycznie
populację analizowanych danych. Z tego
względu uznano, iż w dalszych analizach
będzie

uwzględniane

68

wyników.

najlepszych
wspomniano

do

%
Jak

populacji
wcześniej

ustalenia

wyniku

granicznego – czyli takiego dla którego 68%
wyników

zawodników

jest

od

niego Ryc. 3. Istota wyłączenia grupy wyników odstających dla
oceny reprezentatywnej populacji

lepszych – dokonano sortowania populacji
74 najlepszych wyników (zbiór 10 ostatnich imprez rangi IO oraz MŚ). W wyniku takiej analizy
uzyskano wartość 10.08 s jako tę, dla której 68% populacji osiągnęła wynik lepszy. Istotę tego etapu
zaprezentowano na ryc. 3. Kolorem jasnoszarym oznaczono zawodników, których czasy nie mieszczą
się w rozważanym przedziale.
Etap II. Rozważana populacja winna być odniesiona do pojedynczego biegu, w którym
uczestniczy 8 osób odpowiada statystycznie 5.44 zawodników (8 osób x 68% =5.44 osoby), którzy
uzyskują czasy pomiędzy 9.58 s a 10.08 s.
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Aby spełnić zdefiniowany wcześniej warunek rozróżnialności (w sensie statystycznym) na
linii mety należy przyjąć, że w przedziale będącym różnicą czasów minimalnego i maksymalnego
linię mety pokona 5.44 zawodników (68 % populacji pojedynczego biegu). Zatem ich rozróżnialność
(statystycznie) w czasie wyniesie:
R=

t max (68%) - t min (68%) 10.08 - 9.58

= 0.09191 s ,
L  0.68
8  0.68

gdzie:
t max (68%) - maksymalny czas w populacji 68 % najlepszych wyników rozważanych zawodów sportowych,

t min (68%) - minimalny czas w populacji 68 % najlepszych wyników rozważanych zawodów sportowych,
L - ilość uczestników pojedynczego finału zawodów (dla biegu na 100 m – 8 osób).

Minimalną częstotliwość pozycji wyznaczymy jako odwrotność rozróżnialności:

.
Etap III. Dla uzyskania minimalnej dokładności określenia położenia przyjmijmy wymagania
dotyczące błędu pozycji wynoszące 95 %, stosowane powszechnie w nawigacji (morskiej, lotniczej i
lądowej). Oznacza ona promień okręgu, w którym statystycznie mieści się 95 procent pomiarów.3
Celem określenia minimalnej dokładności wyznaczeń współrzędnych pozycji zauważmy, że
minimalna prędkość w bloku 68 % (dla czasu 10.08) to 9.9206 m/s, a maksymalna (dla 9.58 s)
10.4384 m/s, stąd statystycznie średnią odległość pomiędzy zawodnikami można wyznaczyć mnożąc
ją przez rozróżnialność :

M min p  0.95 =

Vmin (68%)  Vmax (68%)
10.4384 + 9.9206
R 
 0.09191 s  0.9356 m ,
2
2

gdzie:
M min p  0.95 - minimalna wartość błędu wyznaczenia położenia zawodnika z prawdopodobieństwem 0.95.

Vmax (68%)

- maksymalna prędkość w populacji 68 % najlepszych wyników rozważanych zawodów sport.,

Vmin (68%) - minimalna prędkość w populacji 68 % najlepszych wyników rozważanych zawodów sport.,
R - rozróżnialność.

Z przedstawionych obliczeń wynika, że minimalna dokładność określenia położenia
zawodnika w biegu na 100 m powinna wynieść 0.93 m umożliwiając, w sensie statystycznym, ich
rozróżnienie w momencie przekroczenia linii mety.

4.2. Wyniki i wnioski dla wybranych konkurencji lekkoatletycznych
Takie samo badanie statystyczne przeprowadzono dla biegów na 200, 400, 800, 1500, 5000
oraz 10000 m. W przypadku biegów na 800, 1500, 5000 oraz 10000 m, gdzie ilość finalistów jest
różna, do dalszych analiz przyjęto średnią ilość finalistów dla danej konkurencji. Uzyskane minimalne
wartości dokładności i częstotliwości przedstawia tab. 2.

3

Dla systemu GPS (pomiar kodowy) wartość ta wynosi 9 m horyzontalnie i 15 m wertykalnie.
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Tab. 2. Minimalna dokładność i częstotliwość wyznaczenia pozycji w konkurencjach biegowych
Minimalna dokładność
wyznaczenia pozycji
[m] (p=0.95)
Minimalna częstotliwość
wyznaczenia pozycji [Hz]

100 m

200 m

400 m

800 m

1500 m

5000 m

10000 m

0.93

2.14

2.76

6.70

6.96

29.24

33.18

10.88

4.73

3.28

1.16

1.01

0.21

0.18

Opierając się na metodzie zaproponowanej w niniejszym rozdziale można zauważyć, że w
biegach lekkoatletycznych przeprowadzanych na stadionie:


wraz ze wzrostem dystansu maleją dokładność określenia pozycji oraz częstotliwość jej
wyznaczeń,



najwyższą częstotliwość monitorowania lokomocji należy zastosować w biegu na 100 m
(10.88 Hz), a najniższą – w biegu na 10000 m (0.18 Hz),



najwyższą dokładność monitorowania lokomocji należy zastosować w biegu na 100 m (0.93
m przy p=0.95), a najniższą – w biegu na 10000 m (33.18 m przy p=0.95),



nie istnieje pojedynczy rozkład statystyczny, który charakteryzowałby się najlepszym
dopasowaniem równocześnie we wszystkich konkurencjach,



zwiększenie ilości danych wejściowych umożliwia bardziej precyzyjne oszacowanie
dokładności i częstotliwości wyznaczenia pozycji.

Biorąc pod uwagę wyliczone minimalne dokładności i częstotliwości wyznaczenia pozycji zawodnika,
w tabeli 3 przyporządkowano do nich satelitarne metody pomiarowe.
Tab. 3. Przyporządkowanie metod pomiarowych i typów odbiorników stosowanych obecnie w GNSS do
minimalnych wymagań wyznaczenia pozycji zawodnika w konkurencjach lekkoatletycznych
Konkurencja

Wymagania

100 m

0.93 m, 10.88 Hz

200 m
400 m
800 m
1500 m
5000 m
10000 m

2.14 m, 4.73 Hz
2.76 m, 3.28 Hz
6.70 m, 1.16 Hz
6.96 m, 1.01 Hz
29.24 m, 0.21 Hz
33.18 m, 0.18 Hz

Typ odbiornika/metoda pomiaru
Odbiorniki fazowe GPS RTK
(metoda pomiarów różnicowych DGPS w wersji GBAS)
Odbiorniki kodowe GPS wspomagane systemami geostacjonarnymi
(metoda pomiarów różnicowych DGPS w wersji SBAS)
Odbiorniki kodowe GPS

Podsumowując tabelę warto zwrócić uwagę, że: (1) można zastosować lepsze odbiorniki do mniej
wymagających pomiarów, (2) nie częstość zapisu pozycji przez urządzenia pomiarowe, ale ich
dokładność stanowi główne ograniczenie, (3) typowy odbiornik fazowy GPS RTK ma w chwili
obecnej zbyt dużą masę, by można było nim obciążyć zawodnika 4, (4) im mniejsza masa odbiornika
tym mniejszy wpływ na lokomocję obiektu badanego.

4

wykorzystany w badaniach pilotażowych odbiornik GPS RTK Leica VIVA GS-15 waży 1.34 kg, przy czym jest to masa podana w
materiałach producenta, nie obejmująca wymaganej do pracy baterii oraz radiomodemu.
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5.1. Statyczne badania odbiorników GNSS
5.1.1. Opis
W badaniach zastosowano metodę porównawczą, odnosząc współrzędne pozycji uzyskane z
pomiarów do ich pozycji uśrednionej (dokładność powtarzalna) oraz rzeczywistej (dokładność
przewidywana).
Wybrano 8 ogólnodostępnych urządzeń pomiarowych GPS możliwych do zastosowania w
rekreacji i treningu sportowym, posiadające zintegrowaną antenę GPS oraz wbudowane źródło
zasilania. Wyodrębniono następujące grupy: (a) urządzenia dedykowane do sportu (Garmin Edge 205,
Garmin Forerunner 305, Garmin Forerunner 310 XT), (b) uniwersalne rejestratory (Pentagram
PathFinder Logger P3106, QSTARZ BT-Q1000 Platinum Travel Recorder, Wintec WBT-100
Datalogger), (c) telefony komórkowe z wbudowanym odbiornikiem GPS (iPhone 3GS, Nokia E66).
Urządzenia grupy (a) i (b) wyposażone były w oprogramowanie dostarczone przez producentów. W
przypadku grupy (c) do rejestracji pomiaru wybrano jedne z najpopularniejszych programów
stosowanych przez użytkowników (iPhone – RunKeeper, Nokia – SportsTracker). W grupie (a)
wszystkie odbiorniki posiadają wyświetlacz przekazujący użytkownikowi bieżące informacje o
prędkości, dystansie, pozycji, a także przedstawiają w postaci graficznej dostępność satelitów i
poziom sygnału. Garmin Edge 205 jest przeznaczony dla kolarzy i posiada mocowanie do kierownicy
roweru. Pozostałe dwa (Forerunner 305 oraz 310XT) producent dedykuje biegaczom i są one
urządzeniami naręcznymi (umieszczane na nadgarstku, jak zegarek). Proponowany w urządzeniach
Garmin tryb Smart Recording polega na zapisywaniu kluczowych punktów, niemniej jednak
producent nie umożliwia konfiguracji tych parametrów, ani nie udostępnia w instrukcji
dokładniejszego opisu działania. Grupa (b) to typowe rejestratory, które nie posiadają wyświetlacza,
mają natomiast możliwość pracy w dwóch trybach: zapisu lub przekazywania danych pozycyjnych do
innego urządzenia poprzez standard USB albo BlueTooth. Z uwagi na ich uniwersalny charakter
producenci udostępniają różne opcje zapisu pozycji: wedle interwału czasowego, prędkości lub
pokonanej odległości. Zarówno w Qstarz BT-Q1000, jak i Wintec WBT-100 można opcjonalnie
włączyć wspomaganie satelitarnymi systemami geostacjonarnymi (w zależności od lokalizacji
użytkownika na kuli ziemskiej) – w niniejszym badaniu pozostały one wyłączone.
Urządzenia rejestrowały pozycję według ustalonego interwału czasowego 1/s (Garmin Edge
205, Garmin Forerunner 205, Pentagram P3106, Qstarz BT-Q1000, Wintec WBT-100), według trybu
proponowanego przez producenta urządzenia (Garmin Forerunner 310XT – tryb Smart Recording) lub
w inny, nieokreślony przez producenta urządzenia lub oprogramowania sposób (Nokia E66 –
SportsTracker, iPhone 3GS – RunKeeper). Uzyskano w ten sposób ok. 9000 pomiarów z każdego z
urządzeń, za wyjątkiem: 310XT – 3, 3GS – 51, gdzie przyjęty tryb zapisu uniemożliwił pełną ocenę
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wskazań w pomiarze stacjonarnym. W oprogramowaniu SportsTracker (Nokia E66) konfigurowalną
opcją był „GPS filtering”, a z uwagi na brak wyjaśnienia sposobów zapisu High/Medium/Low został
ustawiony na „Off” (wyłączony), co w efekcie dało zapis pozycji 1/s. Typ aktywności ustawiono na
najbardziej zbliżony do rodzaju pomiaru – „walking” (chód). Urządzenia P3106 oraz BT-Q1000 miały
4 tryby zapisu pozycji i również w nich wybrano „chód”. Spośród odbiorników przedstawionych w
badaniu tylko rejestratory umożliwiały zapis danych pozycyjnych z wykorzystaniem standardu NMEA
oraz depeszy GGA. Z telefonów usunięto karty SIM.
Pomiar stacjonarny będący podstawą oceny dokładności wskazań pozycji w niniejszym
badaniu, został dokonany na jednym z 356 punktów sieci POLREF – podstawowej osnowy
geodezyjnej w Polsce (Góral i wsp. 2008, s. 19). Przeciętny błąd ich położenia względem 11 punktów
bazowych na terenie Polski jest mniejszy od 1 cm dla składowych poziomych oraz około 1 cm dla
składowej wysokościowej (Centrum Badań Kosmicznych PAN). Wybrany punkt POLREF 5501
znajduje się w Rybinie (woj. pomorskie) i ma współrzędne B = 54° 17' 15.68430" N, L = 19° 05'
16.38710" E, h = 30.266 m (ryc. 4). Warto zauważyć, że składowa wysokościowa odnosi się do
odległości nad elipsoidą obrotową (ziemską) WGS-84, natomiast powszechnie używane określenie
„nad poziom morza” – do wysokości nad geoidą.5 Na obszarze Polski odstęp pomiędzy tymi
teoretycznymi płaszczyznami wynosi 26-43 m, a punkt 5501 znajduje się na wys. 1.216 m n.p.m.

Ryc. 4. Punkt POLREF 5501

Urządzenia rozmieszczone były w znanych odległościach od punktu osnowy w taki sposób,
aby środki wskazywanych pozycji stanowiły wbudowane przez producentów anteny (ryc. 5).
Kampanię zaplanowano biorąc pod uwagę fakt, iż geometria konstelacji satelitów ma
kluczowy wpływ na dokładność określenia pozycji. Poprawne zaplanowanie kampanii polega na
takim wyborze czasu przeprowadzenia pomiarów, aby minimalizować wartości współczynników
geometrycznych DOP, niezbędnych dla danej metody pomiarów GPS. Wykorzystano do tego
oprogramowanie Trimble Planning 2.8. (Trimble), które na podstawie wprowadzonej pozycji punktu
oraz pobranego z Internetu bieżącego almanachu wyliczyło wartości współczynnika DOP. Wybrano
5

geoida to nieregularna bryła, której powierzchnia w każdym miejscu jest prostopadła do pionu wyznaczonego przez siłę ciężkości.
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właściwy przedział czasowy, w którym wartości DOP nie przekroczyły 2.5 (znakomite warunki
dostępności satelitów). Pomiar miał charakter ciągły i trwał ok. 2.5 godz.

Ryc. 5. Lokalizacja odbiorników na punkcie pomiarowym

Urządzenia zapisały swoją pozycję w plikach: szerokość, długość, w formacie stopnie, minuty
i sekundy w układzie WGS-84. Uzyskane w ten sposób współrzędne geograficzne pozwalają
jednoznacznie określić położenie względem początku układu odniesienia, którym jest przecięcie
południka zerowego (Greenwich) z równikiem. Aby oszacować dokładność powtarzalną i odtwarzalną
(przewidywaną) pozycji, wyniki uzyskano w geodezyjnych współrzędnych krzywoliniowych, a
następnie transponowano do współrzędnych płaskich (x, y) w układzie 2000, strefa nr 6,
odwzorowanie Gaussa-Krügera.
5.1.2. Wyniki i wnioski z badania statycznego
W tabelach 4 i 5 przedstawiono wyniki badań dla dwóch wybranych odbiorników, znacząco
różniących się wskazaniami pozycji (mimo wykorzystania tej samej metody pomiarowej). Błąd 95 %
z populacji otrzymano poprzez sortowanie pojedynczych błędów.
Tab. 4. Dokładność odbiornika Garmin Forerunner 305
Miara
3D błąd pozycji
2D błąd pozycji
1D błąd szerokości
1D błąd długości
1D błąd wysokości

Dokładność powtarzalna [m]
(D)RMS
2(D)RMS
95 %
(p=0.68)
(p=0.95)
z populacji
7.4943
14.9886
13.1482
3.0212
6.0424
5.9006
2.8311
5.6622
5.8585
1.0546
2.1092
2.0333
6.8584
13.7168
13.0568

Dokładność odtwarzalna [m]
(D)RMS
2(D)RMS
95 %
(p=0.68)
(p=0.95)
z populacji
6.7945
6.7945
3.5310
3.5310
2.3570
4.7140
5.8806
2.6291
5.2582
4.4683
5.8049
11.6098
13.8090

Tab. 5. Dokładność odbiornika Wintec WBT-100 Datalogger
Miara
3D błąd pozycji
2D błąd pozycji
1D błąd szerokości
1D błąd długości
1D błąd wysokości

Dokładność powtarzalna
(D)RMS
2(D)RMS
95 %
(p=0.68)
(p=0.95)
z populacji
1.2434
2.4868
1.9962
1.1124
2.2248
1.9169
1.0536
2.1072
1.9105
0.3566
0.7132
0.7137
0.5555
1.1110
0.5570
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(D)RMS
(p=0.68)
2.6974
1.4837
1.4144
0.4482
2.2526

Dokładność odtwarzalna
2(D)RMS
95 %
(p=0.95)
z populacji
2.6974
1.4837
2.8288
2.4895
0.8964
0.7798
4.5052
2.8090

Graficzną prezentację pozycji (x, y) zapisanych przez wybrane urządzenia, przedstawia ryc. 6.

Ryc. 6. Wskazania wybranych urządzeń – pozycja na płaszczyźnie

Większość urządzeń zapisała również wysokość. Producenci w instrukcjach obsługi nie
informują jednak względem jakiej powierzchni. Wyniki Garmin Edge 205, Forerunner 305 oraz
Wintec WBT-100 wskazują na odległość względem geoidy – n.p.m., natomiast Pentagram i Qstarz –
odległość od elipsoidy. Na ryc. 7 pokazano zapis wysokości dokonany przez wybrane urządzenia
podczas trwania pomiaru.

Ryc. 7. Wskazania wybranych urządzeń – wysokość n.p.m. (wys. rzeczywista 2.2m)

Przeprowadzone badanie odbiorników GPS stosowanych w szeroko rozumianej dyscyplinie –
kulturze fizycznej – skłania do sformułowania następujących wniosków:


Wykorzystanie miar dokładności stosowanych w nawigacji i geodezji, tj. dokładności
przewidywanej i powtarzalnej oraz metodyki pomiaru na punkcie geodezyjnym w pomiarze
stacjonarnym, może być przydatne do oceny wskazań pozycji odbiorników,



grupa rejestratorów umożliwiła uzyskiwanie najwyższych dokładności w pomiarach
statycznych w stosunku do pozostałych grup odbiorników,



odbiorniki sportowe miały wyraźnie gorsze wskazania aniżeli rejestratory.
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5.2. Kinematyczne badania odbiorników GNSS
5.2.1. Opis
Dla przeprowadzenia badań kinematycznych odbiorników sportowych GPS niezbędne było
dokonanie precyzyjnych pomiarów tachimetrycznych stadionu lekkoatletycznego Akademii
Wychowania Fizycznego i Sportu. W ramach badań wyznaczono położenie 2 torów przy
wykorzystaniu tachimetru elektronicznego Leica TPS 1103. Zrealizowane pomiary tachimetryczne
wykazały maksymalne różnice wysokości sięgające 65 mm dla pierwszego toru oraz 48 mm dla linii
rozgraniczającej 1 i 2 tor. Wyznaczone odchylenie standardowe dla toru nr 1 wynosi 14.23 mm oraz
dla granicy torów 1 i 2 jest ono równe 12.61 mm.
Inwentaryzacyjne

pomiary

satelitarne

wykonano w oparciu o krajową Aktywną Sieć
Geodezyjną

ASG-EUPOS,

wyznaczenie

położenia

rzeczywistym

z

która

odbiornika

dokładnością

umożliwia
w

czasie

2-3

cm

(horyzontalnie) oraz 3-5 cm (wertykalnie). Zestaw
pomiarowy wykorzystywał odbiornik Leica VIVA
GS-15

z

kontrolerem

CS-15.

Został

on

umieszczony na tyczce pomiarowej mierząc punkty
wcześniej

wytyczone

dla

pomiaru

tachimetrycznego – pierwszego toru oraz linii
rozgraniczającej

tory

1

i

2.

Wyznaczone

współrzędne punktów zapisywane były w pamięci
wewnętrzną odbiornika. Obie serie pomiarowe
(pierwsza linia pomiarowa stadionu) objęły 259

Ryc. 8. Wyniki pomiaru inwentaryzacyjnego
stadionu z wykorzystaniem odbiornika GNSS

pomiarów. Współrzędne pozycji odbiornika
pomiarowego (krzywoliniowe – kątowe) zostały odwzorowane do współrzędnych płaskich, w wyniku
czego otrzymano współrzędne pierwszej linii pomiarowej oraz linii rozgraniczającej tory 1 i 2 (ryc. 8).
Do kinematycznych pomiarów wskazań pozycji wykorzystano 14 różnych odbiorników
sportowych, turystycznych i rejestratorów, które zostały rozmieszczone jeden za drugim na specjalnie
do tego celu przygotowanym wózku (ryc. 9), prowadzonym ze stałą prędkością 5.5-6 km/h wzdłuż
prawej krawędzi linii rozdzielającej tory 1 i 2. Każde okrążenie kończyło ok. 10-metrowe nałożenie
pomiarów (usunięte podczas postprocessingowego opracowania w programie Leica Geo Office),
wykonane z uwagi na niemożliwą do wyłączenia funkcję „auto-pauzy” jednego z odbiorników, po
czym urządzenia wyłączano i na wózku przemieszczano w miejsce rozpoczęcia pomiaru, gdzie były
ponownie włączane. Zapisano w ten sposób 7 śladów owalu stadionu (rejestratory – format NMEA,
pozostałe – uniwersalny format wymiany GPX, oba przekonwertowano następnie do formatu csv dla
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dalszego przetwarzania). Czas pomiaru zaplanowano przy wykorzystaniu oprogramowania Trimble
Planning 2.8, wybierając porę o minimalnych wartościach współczynników geometrycznych DOP.
Na

potrzeby

tego

etapu

pracy

ograniczono się do przeanalizowania dwóch
okrążeń wykonanych przez sześć urządzeń,
w podziale na grupy: odbiorniki naręczne
dedykowane biegaczom (Garmin Forerunner
310XT i 405), odbiorniki rowerowe (Garmin
Edge

205

i

800)

oraz

uniwersalne

rejestratory (Pentagram P3106, Qstarz BTQ1000). Uniwersalne rejestratory posiadają
najwięcej możliwości ustawień, producenci
podają też ich dokładne charakterystyki

Ryc.9. Rozmieszczenie urządzeń na wózku pomiarowym

nawigacyjne (w przeciwieństwie do urządzeń z pierwszych dwóch grup). W urządzeniach wybrano
maksymalną częstość zapisu (1/s – Garmin Forerunner 310XT, Pentagram P3106, Qstarz BT-Q1000)
lub przyjęto tryb proponowany przez producenta (Garmin Edge 205 i 800, Forerunner 405).
5.2.2. Wyniki i wnioski z badania kinematycznego
Wyniki oceny dokładności poszczególnych odbiorników zestawiono w tabeli 6.
Tab. 6. Miary dokładności testowanych odbiorników sportowych GPS wyliczone z populacji
Typ
Garmin Edge 205
Garmin Edge 800
Garmin Forerunner 310
Garmin Forerunner 405
Pentagram P3106
Qstarz BT 1000

DRMS [m]
1.776
2.367
3.955
1.963
1.323
1.684

CEP [m]
1.123
1.720
2.567
1.600
0.924
1.267

2DRMS [m]
3.206
3.551
7.099
3.513
3.045
2.323

Wnioski z badania są następujące:


Zrealizowane pomiary wykazały istotne różnice pomiędzy dokładnościami wyznaczenia
współrzędnych pozycji pomiędzy poszczególnymi grupami odbiorników.



Odbiorniki będące rejestratorami wykazują najwyższą dokładność określenia pozycji.



Sposób doboru punktów zapisu pozycji w trybie Smart Recording, wykorzystywanym przez
część badanych odbiorników, nie wykazuje znaczących różnic względem pozostałych
urządzeń.
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6.1. Opis
Wartości liczbowe dokładności i częstotliwości monitorowania lokomocji zawodników
wyliczone za pomocą metody (tab. 2, s. 15) porównano z parametrami posiadanych odbiorników GPS.
Wybrano urządzenia Wintec WBT-100 oraz bieg na 1500 m z uwagi na zbliżone wymagania
dokładnościowe i częstotliwościowe. Badanie zaplanowano przy użyciu oprogramowania Trimble
Planning 2.9, uwzględniając korzystną konstelację satelitów warunkującą minimalne współczynniki
DOP i przeprowadzono na stadionie lekkoatletycznym AWFiS w Gdańsku, obiekcie znanym z
wcześniejszego badania kinematycznego i dokładnie pomierzonym.
Wszystkie użyte odbiorniki Wintec WBT-100 posiadały to samo oprogramowanie (firmware)
i ustawienia (m.in. wymagana częstotliwość rejestracji 1 Hz). Dzięki niewielkiej masie i wymiarom
(48 g, 60/38/16 mm) umieszczono je w możliwie najwyższym i stabilnym podczas biegu miejscu - na
daszkach czapek założonych przez 10 uczestników (ryc. 10).

Ryc. 10. Sposób montażu odbiorników GPS podczas badania weryfikującego metodę

Na 15 minut przed rozpoczęciem badania odbiorniki zostały włączone, dzięki czemu ustaliły
swoją pozycję. Wszyscy zawodnicy zostali poinformowani o konieczności osiągnięcia możliwie
najlepszego rezultatu i wystartowali równocześnie.

6.2. Wyniki i wnioski z badania weryfikującego metodę
Po pozyskaniu zapisu z odbiorników (długość, szerokość geograficzna, wysokość, czas),
zbędne fragmenty tras (przed/po biegu) zostały usunięte w trybie postprocessingu. Za ostatni punkt
biegu pojedynczego zawodnika uznano pierwszy punkt zapisu po przekroczeniu linii mety. Łącznie
zapisano 3982 punktów, które (tak jak i w przypadku badań pilotażowych) przekształcono do
współrzędnych geodezyjnych krzywoliniowych, a następnie transponowano do współrzędnych
płaskich (x, y) w układzie 2000, strefa nr 6, odwzorowanie Gaussa-Krügera.
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Zapis dokonany zgodnie z wytycznymi metody umożliwił szeroką analizę lokomocji, której
przykłady przedstawiono niżej w podpunktach A-E.
A. Określenie zmian w rozkładzie prędkości zawodników
Na ryc. 11 przedstawiono pokonany dystans w funkcji czasu. Ponieważ zawodnicy nie
poruszali się ze stałą prędkością, stąd linie nie są prostymi, lecz krzywymi.

Ryc. 11. Dystans pokonany przez poszczególnych zawodników w funkcji czasu

Dzięki odpowiednio częstemu zapisowi ustalonemu dla tego dystansu, można zaobserwować
dla wybranych zawodników takie fragmenty biegu, jak na przykład:


wyprzedzanie (ryc. 12), zawodnik nr 5 wyprzedził zawodnika nr 3 i był to 1289 metr biegu
(355 sekunda),



nagłe zwolnienie (ryc. 13), zawodnik nr 1 zwolnił wyraźnie pomiędzy 350 a 356-tą sekundą
biegu (od 1224-go metra), przez co zawodnik nr 6 był bliski wyprzedzenia go.

Ryc. 12. Wyprzedzenie zawodnika nr 3 przez
zawodnika nr 5

Ryc. 13. Nagłe zwolnienie zawodnika nr 1
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B. Określenie kolejności przekroczenia linii mety.
Przecięcie linii obrazujących poszczególnych zawodników z poziomą linią 1500 m ustala ich
kolejność na mecie (od lewej) (ryc. 14).

Ryc. 14. Kolejność zawodników na mecie biegu

C. Określenie położenia zawodnika względem areny sportowej
Ponieważ dla biegu na 1500 m metoda
zakładała

rejestrację

pozycji

z

częstotliwością 1.01 Hz, a odbiornik został
ustawiony na zapis 1 Hz, zatem dla każdego
z zawodników uzyskano ilość punktów
zapisu równą ilości pełnych sekund ich
ruchu.
stadionu

Wykorzystując
pozyskany

wzorcowy
podczas

owal
badań

pilotażowych i nanosząc na niego trajektorię
wybranego zawodnika można określić, w
jakim miejscu areny sportowej był w każdej
sekundzie (ryc. 15).

Ryc. 15. Trasa biegu wybranego zawodnika oraz
wzorcowy owal stadionu lekkoatletycznego AWFiS na
planie zdjęcia satelitarnego Google Earth

D. Możliwość wizualizacji lokomocji przy pomocy ogólnodostępnych narzędzi
Trasę biegu jednego z zawodników naniesiono na mapy
satelitarne w programie Google Earth (ryc. 16, trasa zawodnika –
kolor

czerwony). Jak

widać,

wyznaczona

dokładność

i

częstotliwość jest wystarczająca do zwizualizowania lokomocji
zawodnika.

Ryc. 16. Trasa biegu wybranego zawodnika na tle stadionu
lekkoatletycznego AWFiS przy wykorzystaniu proponowanych
wartości dokładności i częstotliwości monitorowania lokomocji
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E. Możliwość ustalenia różnicy czasu lub dystansu pomiędzy dowolnymi zawodnikami w
dowolnej chwili biegu.
Na ryc. 17 przedstawiono chwilę pokonania
odległości

400

m

przez

najszybszego

zawodnika (nr 9). Jak widać na rycinie,
kolejni zawodnicy byli wtedy odpowiednio
na odległościach: 397.5 (nr 8), 396.5 (nr 7),
379 (nr 10), 345.5 (nr 3), 330 (nr 4), 313.5
(nr 5), 311.2 (nr 6), 306.8 (nr 1) oraz 304.8
m (nr 2).

Ryc. 17. Odległości pomiędzy zawodnikami w
chwili
pokonania
przez
najszybszego
z nich dystansu 400 m

Wnioski:


potwierdzono słuszność zaproponowanej w rozdziale 5 metody wyznaczania dokładności i
częstotliwości określania współrzędnych pozycji dla tej konkurencji,



szeroka możliwość analizy lokomocji zawodników (A-E) była możliwa dzięki dopasowaniu
dla wybranej konkurencji lekkoatletycznej odpowiedniej metody pomiaru satelitarnego i
odbiornika.
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Celem pracy było określenie wymagań względem monitorowania lokomocji zawodników w
wybranych dyscyplinach sportowych oraz przedstawienie metodyki tego monitorowania z
wykorzystaniem globalnych systemów nawigacji satelitarnej. Realizacja celu nastąpiła poprzez
odpowiedź na cztery główne pytania badawcze.
Aby odpowiedzieć na pytanie pierwsze, dotyczące poziomu dokładności rejestracji położenia
podczas monitorowania lokomocji zawodnika, zastanowiono się nad wielowymiarowością aspektu
monitorowania lokomocji w sporcie i wnioskowano o zawężenie obszaru badawczego do wybranych
konkurencji, w których ruch odbywa się w płaszczyźnie poziomej (2D), a tor ruchu jest znany (prosta,
przepisowy kształt). Wykorzystując wyniki imprez sportowych zaproponowano metodę pozwalającą
na określenie minimalnej częstotliwości i dokładności wyznaczenia położenia zawodników,
umożliwiającą w sensie statystycznym rozróżnienie ich na linii mety i tym samym – podczas trwania
ruchu. O ile uzyskane w ten sposób wartości w siedmiu konkurencjach lekkoatletycznych można
uznać za adekwatne, o tyle w przypadku czterech konkurencji wioślarskich z pewnością nie są one
wystarczające, mimo zachowania tej samej procedury badawczej.
Odpowiedź na pytanie drugie, dotyczące wskazania odpowiednich metod pomiaru opartych o
GNSS do monitorowania wybranych konkurencji sportowych, jest związana z charakterystyką
systemu GPS i jego możliwościami. Wykorzystując wcześniejsze wyliczenia dokładności i
częstotliwości monitorowania lokomocji dla konkurencji lekkoatletycznych, zaproponowano pasujące
do nich metody pomiarów satelitarnych. Odbiorniki GPS RTK, najdokładniejsze w tym zestawieniu,
są jednocześnie najdroższe i wymagają od operatora sporej wiedzy. Są natomiast i takie odbiorniki
oraz metody, których koszt jest bardzo niski, a obsługa jest stosunkowo łatwa – ich dobór zależy od
potrzeb monitorowania lokomocji.
Odpowiedzi na pozostałe pytania, odnoszące się do dokładności aktualnie produkowanych
odbiorników nawigacji satelitarnej i ich ograniczeń podczas monitorowania lokomocji sportowców,
uzyskano przeprowadzając statyczne i kinematyczne badania ogólnodostępnych odbiorników GPS.
Pokazano, że nawet wśród urządzeń wykorzystujących tę samą, najprostszą metodę wyznaczenia
pozycji zachodzą różnice w ich wskazaniach. Szczególną wartością tego fragmentu pracy jest
wykorzystanie procedur pochodzących z innych nauk (geodezja), do oceny wskazań odbiorników
GNSS wykorzystywanych w sporcie (wykorzystanie sprzyjającej konstelacji satelitów –
współczynniki DOP, odniesienie do wzorców – punkt POLREF w badaniu stacjonarnym oraz kształt
owalu pozyskany z precyzyjnych urządzeń geodezyjnych).
Sprawdzeniem poprawności odpowiedzi na postawione pytania badawcze oraz słuszności
przedstawionej nowatorskiej metody wyznaczania dokładności i częstotliwości było badanie
weryfikujące, podczas którego do wybranej konkurencji lekkoatletycznej dopasowano odpowiednią
metodę pomiaru GPS oraz odbiornik zgodny parametrami z ustalonymi minimalnymi wymaganiami
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dokładnościowymi i częstotliwościowymi. Przedstawione szerokie możliwości wnioskowania w
obszarze lokomocji zawodników pozwalają potwierdzić słuszność postawionej w metodyce badań
hipotezy, że odpowiednio częste i dokładne monitorowanie może udoskonalić proces treningowy.
Badacze od lat zwracają uwagę na pozyskiwanie informacji o ruchu, ponieważ mogą być one
wykorzystywane do poprawy wyników: "uzyskanie dokładnej informacji o pozycji zawodników na
polu gry jest interesujące dla trenerów […] z uwagi na wysokie możliwości odniesienia możliwości
fizycznych do taktyki oraz do pomocy w układaniu lepszych programów treningowych" (Barris i
Button 2008); "zebrane dane mogą posłużyć określeniu profili możliwości zawodników. Mogą być
porównywane pomiędzy zawodami, aby pokazać progres" (Bräysy i wsp. 2010); "systemy informacji
zwrotnej stanowią innowacyjne i efektywne wsparcie dla trenerów i zawodników. Korzyści wynikające
z ich stosowania zależą od tego, jak dokładnie potrafią mierzyć określone parametry i tworzyć
charakterystyki oraz jak szybko i zrozumiale informacje te mogą być udostępniane trenerom i
zawodnikom” (Baca 2003). Ten ostatni aspekt nadmiaru możliwości i informacji dostarczanych przez
obecną technologię jest podnoszony również przez praktyków: "podczas naszych pierwszych spotkań
pojęliśmy, że nie możemy po prostu zapytać trenerów 'Które z sensorów będą wam potrzebne?',
ponieważ mieli oni problemy z wyrażeniem takich potrzeb. Nie mając doświadczeń z sensorami nie
zwracali na nie uwagi" (Michahelles i Schiele 2005); "dynamiczny rozwój technik audiowizualnych i
informatycznych powoduje, że problemem nie jest już obiektywność prowadzonej rejestracji, lecz
weryfikacja zgromadzonego materiału w aspekcie jego praktycznej użyteczności" (Szwarc 2002).
Wspomniany we wstępie do niniejszego autoreferatu Morawski (2002) zauważa: "producenci
współczesnej aparatury pomiarowo-obliczeniowej prześcigają się w pomysłowości. Można odnieść
wrażenie, że […] środki pomiaru i analizy ruchu ciała człowieka wyprzedzają wyobraźnię większości
trenerów i badaczy działających na polu biomechaniki sportu. W sytuacji, która się jawi, kiedy
wszyscy mogą mierzyć wszystko, sedno zagadnienia polega nie na tym, jak coś mierzyć, ale na tym, co
mierzyć". W aspekcie niniejszej pracy sądzić należy, że w związku z ciągłym rozwojem
i powstawaniem nowych technologii pytanie "jak?" pozostaje nadal aktualne.
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 Przeprowadzona analiza piśmiennictwa w zakresie monitorowania lokomocji zawodnika
względem areny sportowej pozwala zauważyć, że brak jest jednolitych wymagań
dokładnościowych i częstotliwościowych względem urządzeń wykorzystywanych do
rejestracji lokomocji.


W szeroko pojętym sporcie nie jest możliwe uogólnienie wszystkich typów ruchów
lokomocyjnych, dlatego należy wydzielić konkurencje lub ich fragmenty, dla których jest to
wskazane i możliwe, a następnie zaproponować dla nich metody i miary monitorowania
lokomocji.



Skonstruowano metodę określenia dokładności i częstotliwości wyznaczania współrzędnych
pozycji, którą zastosowano w wybranych konkurencjach lekkoatletycznych i wioślarskich.



Dla oceny jakości wskazań odbiorników globalnych systemów nawigacji satelitarnej, w tym
również urządzeń dedykowanych do sportu, zasadnym jest wykorzystywanie

procedur

stosowanych w innych dziedzinach nauki.


Udowodniono, że wśród różnych typów odbiorników globalnych systemów nawigacji
satelitarnej możliwych do zastosowania w sporcie, które opierają się na tej samej metodzie
wyznaczania pozycji, zachodzą znaczące różnice w ich dokładności.



Zweryfikowano w praktyce słuszność zaproponowanej metody wyznaczania dokładności i
częstotliwości określenia współrzędnych pozycji, dopasowując dla wybranej konkurencji
lekkoatletycznej odpowiednią metodę pomiaru satelitarnego i odbiornik, a następnie pokazano
szerokie możliwości analizy lokomocji zawodników.



Proponuje się przeprowadzenie badań w pozostałych konkurencjach lekkoatletycznych, dla
których uzyskano już wielkości dokładności i częstotliwości określenia współrzędnych
pozycji, wykorzystując do tego zaproponowane satelitarne metody pomiarowe.



Postuluje się o dalszą, wnikliwą analizę konkurencji wioślarskich, dla których zaprezentowana
metoda wykorzystująca czasy osiągane na linii mety, choć metodologicznie poprawna, dała
rezultaty odbiegające od oczekiwań,



Metodę należy sprawdzić również w innych dyscyplinach sportowych, w których do
klasyfikacji końcowej jest wykorzystywany pomiar czasu.
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