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ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΣΟΝ
ΑΘΛΗΣΙΜΟ
SENSOR NETWORKS IN SPORTS

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τν Internet of Things απνηειεί πιένλ ην επφκελν βήκα ζηνλ θφζκν ηεο ηερλνινγίαο.
Μπνξεί λα αθνχγεηαη επαλαζηαηηθφ θαη θαηλνηφκν, νπζηαζηηθά φκσο δελ είλαη θάηη
εμ νξηζκνχ θαηλνχξην, γηαηί έρεη βαζηζηεί ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηα ηειεπηαία
ρξφληα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο απηήο, νη ζπζθεπέο έγηλαλ κηθξφηεξεο θαη νη
επηδψζεηο ηνπ βειηηψζεθαλ ζε βαζκφ πνπ ζα κπνξεί λα θέξεη ηεξάζηηεο αιιαγέο ζε
πνιινχο ηνκείο. Έλαο απφ απηνχο ηνπ ηνκείο είλαη ν αζιεηηζκφο. Η ρξήζε ηνπ
Internet of Thing ζηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνχ έρεη γίλεη θπξίσο κε ηελ ρξήζε
αηζζεηήξσλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο δχλακεο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ
απνηχπσζε ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξαγκαηεχεηαη ηελ
εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν ηνπ ζπνξ.

ABSTRACT
Internet of Thing considered now the next big step to the world of technology. It
might be heard revolutionary and but is not something new at all, because is based on
the development of technology. During this development, the devices became smaller
and their tasks improved in such level that can bring huge changes in many fields.
One of those fields is sports. Internet of Things in sports until now was appeared
through sensors which measured speed and power and in real time. In this study we
will be informed about the use of new technologies in the field of sports.
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ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΘΕΜΑΣΟ
Τα Αζχξκαηα Δίθηπα Αηζζεηήξσλ ( Wireless Network Sensor, WSN) απνηεινχλ έλα
ζχλνιν δηεζπαξκέλσλ αηζζεηήξσλ, πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη
ηελ θαηαγξαθή ησλ θπζηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ
ζπιιεθζέλησλ δεδνκέλσλ ζε κία ηνπνζεζία. Έλα αζχξκαην δίθηπν αηζζεηήξσλ
κπνξεί λα απνηειείηαη απφ κεξηθέο ρηιηάδεο ζηαζεξψλ/θηλεηψλ θφκβσλ αηζζεηήξσλ
πνπ ζπιιέγνπλ θαη θαηαγξάθνπλ πιεξνθνξίεο, ηηο επεμεξγάδνληαη θαη ζηελ ζπλέρεηα
παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Τέηνηεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα είλαη ε
ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία, ε πίεζε, ν ζφξπβνο, ε ηαρχηεηα, ε δχλακε, ηα ζεηζκηθά θαη
ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα. Σήκεξα πιένλ ηα Αζχξκαηα Δίθηπα αηζζεηήξσλ
απνηεινχλ έλα πνιιά ππνζρφκελν πεδίν αλαθνξάο ζηηο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο.
Σηελ παξνχζα εξγαζία ζα παξνπζηαζηνχλ εθαξκνγέο ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ
αηζζεηήξσλ ζηνλ αζιεηηζκφ.
Πην ζπγθεθξηκέλα ζα παξνπζηαζηνχλ εθαξκνγέο κε:
1. Αζχξκαηνπο αηζζεηήξεο ζε γήπεδα/ζηάδηα
2. Αζχξκαηνπο αηζζεηήξεο ζε κπάιεο
3. Αζχξκαηνπο αηζζεηήξεο ζην ζψκα
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ΑΝΑΛΤΗ ΠΕΡΙΠΣΩΕΩΝ
1. ΑΤΡΜΑΣΟΙ ΑΙΘΗΣΗΡΕ Ε ΓΗΠΕΔΑ/ΣΑΔΙΑ
Μπάζκεη – Slam Force Net System
Εξεπλεηέο ηνπ MIT (Massachusetts Institute of Technology – Παλεπηζηήκην ζηελ
πφιε Cambridge ηεο πνιηηείαο Μαζαρνπζέηε ησλ ΗΠΑ.) πξνζαξκφδνληαο
αηζζεηήξεο ζηελ ζηεθάλε ηεο κπαζθέηαο, ηεο νπνία ε αληίζηαζε κεηαβάιιεηαη κε
ηνλ βαζκφ ηεληψκαηνο, θαηάθεξαλ λα κεηξήζνπλ ηελ δχλακε πνπ αζθνχλ νη αζιεηέο
φηαλ επηρεηξνχλ Slum Dunk κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγήζνπλ ην Slam Force Net
System.

Η εθαξκνγή απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο πξνπνλήζεηο, ζε αγψλεο θαη ζε
δηαγσληζκνχο θαξθσκάησλ φπσο ην 2012 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζην
All-Star Game - Slam Dunk Contest ηνπ NBA.
Σχκθσλα κε εξεπλεηέο, ην Slam Force Net System είλαη καθξάλ πην θζελφ θαη πην
αμηφπηζην, ζε ζχγθξηζε κε άιινπ είδνπο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αηζζεηήξεο
πνπ κειεηνχλ δεδνκέλα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θηλεζηνινγία ησλ αζιεηψλ.

Ποδόζθαιπο – Goal Line Tracking (GLT) System
Τν ζχζηεκα GLT είλαη κηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πνδνζθαηξηθά γήπεδα
γηα λα πξνζδηνξίδεη εάλ θάπνην γθνι επηηεχρζεθε (έρεη πεξάζεη νιφθιεξε ηελ
γξακκή ηεο εζηίαο) ή φρη. Ο ζηφρνο ηνπ GLT δελ είλαη αληηθαηάζηαζε ησλ δηαηηεηψλ,
αιιά ε ιεηηνπξγία ηνπο σο έλα ζχζηεκα πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο δηαηηεηέο ζηελ
δηαδηθαζία ιήςεηο απνθάζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο αγψλα.
Απνηειείηαη απφ ειεθηξηθά θαιψδηα ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζηα δνθάξηα ηεο εζηίαο
θαη ζηνλ ριννηάπεηα ζηελ πεξηνρή ηεο γξακκήο ηνπ ηέξκαηνο. Τν κέγεζνο ηνπ
ξεχκαηνο πνπ πεξλάεη απφ θάζε θαιψδην είλαη δηαθνξεηηθφ. Απηφ γίλεηαη γηα λα
επηηεπρζεί ε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ καγλεηηθψλ πεδίσλ.
4

Έλαο αηζζεηήξαο ζηελ κπάια είλαη αξθεηφο ψζηε λα θαηαγξάςεη ην καγλεηηθφ πεδίν
ζην νπνίν πιεζίαζε πεξηζζφηεξν. Ο αηζζεηήξαο ζηέιλεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κέζσ
ελφο αζχξκαηνπ ζήκαηνο, απφ δχν θεξαίεο πνπ βξίζθνληαη ζην πίζσ κέξνο ηεο
εζηίαο, ζε έλαλ ππνινγηζηή φπνπ ζε ιηγφηεξν απφ έλα δεπηεξφιεπην αλαιχεηαη αλ ε
κπάια πέξαζε ηελ γξακκή ηεο εζηίαο θαη εηδνπνηείηαη ν δηαηηεηήο.

Τνλ Ινχιην ηνπ 2012 ε IFAB (International Football Association Board) ελέθξηλε ηελ
ρξήζε ηνπ GLT ζηα πνδνζθαηξηθά γήπεδα, σζηφζν ιφγσ ηνπ κεγάινπ θφζηνπο ηνπ
ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε αγψλεο πςεινχ επηπέδνπ.
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2. ΑΤΡΜΑΣΟΙ ΑΙΘΗΣΗΡΕ Ε ΜΠΑΛΕ
Μπάζκεη – 94Fifty Sport Technology – Basketball with Motion Sensor

Η 94Fifty είλαη κηα έμππλε κπάια κπάζθεη πνπ αλέπηπμαλ νη εηδηθνί ηεο InfoMotion
Sports Technologies (εηαηξεία πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε αηζζεηήξσλ θίλεζεο),
ε νπνία απνηειείηαη απφ ηελ αληίζηνηρε εθαξκνγή ηεο γηα iPhone θαη iPads.
Σχκθσλα κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, ε 94Fifty απνηειεί ην πην πξνεγκέλν
ηερλνινγηθά αζιεηηθφ πξντφλ πνπ κπνξεί λα θαηαγξάθεη ηηο θηλήζεηο ησλ παηθηψλ θαη
λα ηεο παξνπζηάδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
Σην εζσηεξηθφ ηεο πεξηιακβάλεη έλα ηξηαμνληθφ επηηαρπληή θαη έλα γπξνζθφπην γηα
ηελ θαηαγξαθή ηεο θίλεζεο ηεο κπάιαο. Επίζεο πξνζθέξεη άκεζε απφθξηζε –
θσλεηηθή ή νπηηθή – ζε θάζε ληξίπια ή ζνπη πνπ επηρεηξεί ν ρξήζηεο.

Τν γπξνζθόπην είλαη κηα ζπζθεπή πνπ κπνξεί λα
δηαηεξεί ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο ελώ βξίζθεηαη ζε
πεξηζηξνθηθή θίλεζε. (Wikipedia – Γπξνζθόπην)

Σθνπφο ηεο δεκηνπξγία ηεο είλαη ε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ παηθηψλ κέζσ ηεο
θαηαγξαθήο κεηξήζεσλ φπσο ε αλαπήδεζε, ν ρξφλνο επαθήο ηεο κπάιαο κε ην
έδαθνο, ν ρξφλνο επαθήο ηεο κπάιαο κε ηνλ ρεηξηζηή, ν ξπζκφο πεξηζηξνθήο, ε
ηαρχηεηα, ε θακπχιε ηνπ ζνπη, αθφκα θαη ν ηξφπνο πνπ ρεηξίδνληαη ηελ κπάια ή
θηλνχληαη κε απηήλ εληφο γεπέδνπ.
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Ο 9DOF (9 Degrees of Freedom) είλαη έλαο αηζζεηήξαο πνπ κπνξεί λα
ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα 9 δηαθνξεηηθά δεδνκέλα θίλεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηνλ πξνζαλαηνιηζκό όπωο είλαη ε επηηάρπλζε θαη ε γωληαθή ηαρύηεηα.

Ο ηξφπνο κε ηνλ ν νπνίν είλαη ελζσκαησκέλνο ν αηζζεηήξαο 9DOF ζηελ κπάια
κνλαδηθφο. Σχκθσλα κε εηδηθνχο ππάξρεη κηα θνηιφηεηα ζην εζσηεξηθφ ηεο κπάιαο
φπνπ βξίζθεηαη ν ππξήλαο ησλ αηζζεηήξσλ. Τν πεξίβιεκα είλαη θηηαγκέλν απφ
εχθακπην πιηθφ γηα λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηελ δηαθνξά ζηελ πίεζε πνπ έρνπλ ην
εζσηεξηθφ κέξνο κε ην εμσηεξηθφ.
Σηε πξψηε θάζε ηεο «δσήο» ηεο, ε 94Fifty απαηηνχζε ηελ ζπρλή θφξηηζε ηεο
κπαηαξίαο ηεο κέζσ ξεχκαηνο. Η λέα έθδνζή ηεο φκσο κε ηελ ρξήζε ηνπ Bluetooth
έρεη αζχξκαηε θφξηηζε.
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Ποδόζθαιπο – Adidas MiCoach – Smart Soccer Ball
Δελ απνηειεί έθπιεμε φηη ε λέα smart ball έξρεηαη απφ ηελ Adidas δηφηη είλαη ε
εηαηξεία πνπ δεκηνχξγεζε ηελ πξψηε επίζεκε κπάια γηα ην Παγθφζκην Κχπειιν
Πνδνζθαίξνπ ην 1970.
Η Adidas MiCoach Smart Ball έρεη ζρεδηαζηεί κε ηνλ ππξήλα ησλ αηζζεηήξσλ λα
βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο κπάιαο. Ωζηφζν ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε απηφ γίλεηαη κε
ηελ βνήζεηα δψδεθα ζηεξηγκάησλ απφ ζπκπαγέο θαη άθακπην πιηθφ, γηα ην νπνίν δελ
ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. Η Adidas έρεη βξαβεπζεί κε ην δίπισκα επξεζηηερλίαο γηα
ηνλ ηξφπν θαισδίσζεο ησλ αηζζεηήξσλ θαη ελφο ηξηαμνληθνχ επηηαρπληή, φπσο θαη
γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα κελ επεξεάδεηαη ε ηζνξξνπία ηεο
κπάιαο.
Όηαλ έξζεη ε ψξα φκσο ε smart ball λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν
ηπγράλεη λα εκθαλίδνληαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα. Μεηνλέθηεκα απνηειεί ην
γεγνλφο φηη γηα ηελ αλάιπζε ελφο ζνπη ππάξρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο. Θα πξέπεη, ε
κπάια λα είλαη ζηαζεξή ζην έδαθνο, λα επηιερζεί ζηελ νζφλε ε επηινγή “Kick it”, θαη
ηέινο ε πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζεη ε κπάια λα έρεη ηνπιάρηζηνλ πάλσ απφ έλα
κέηξν χςνο θαη λα δηαλχζεη απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ δέθα κέηξσλ.

Λίγα δεπηεξφιεπηα κεηά ην ζνπη, ην iPhone ηνπ ρξήζηε δίλεη απνηειέζκαηα
ζρεηηθά κε ηελ ηξνρηά ηεο κπάιαο, ηελ ηαρχηεηα ηεο θαη ηελ πεξηζηξνθηθή ηεο
θίλεζε φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί.
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Κπίκεη – Smart Cricket Ball
Η νκάδα Sportzedge (εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ RMIT) ζην RMIT University (Royal
Melbourne Institute of Technology) αλέπηπμε έλα ζχζηεκα αηζζεηήξσλ πνπ
ηνπνζέηεζε ζε κηα κπάια θξίθεη γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ξπζκνχ πεξηζηξνθήο ηεο θαη
ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζέζεο ηεο θαη ηεο θίλεζεο ηεο. Λφγσ ηνπ πςεινχ ξπζκνχ
πεξηζηξνθήο ε Smart Cricket Ball δελ είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε ηνλ ηππηθφ ηξφπν
θαηαζθεπήο, πξνθεηκέλνπ λα ζπζηεγάζεη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο αηζζεηήξεο θαη
ηελ ζπλδεζκνινγία ηνπο, λα ηεξήζεη ηα φξηα βάξνπο θαη λα θξαηήζεη ηα 2 εκηζθαίξηα
ζε ηζνξξνπία.
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Ράγκμπι – Smart Oval Ball
Η ίδηα νκάδα πνπ δεκηνχξγεζε ηελ Smart Cricket Ball αλέπηπμε επίζεο ηελ Smart
Oval Ball γηα ηνπο αγψλεο ζην ξάγθκπη κε ζηφρν ηελ κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηελ
δπλακηθήο ηεο κπάιαο θαη ηελ αθξίβεηα εθηέιεζεο θάνπι.

Η δηαθνξά ηεο Smart Oval Ball είλαη ν ηξφπνο δφκεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο.
Πεξηιακβάλεη δχν θχζηεο πνπ «ζηξηκψρλνπλ» φηη ππάξρεη απφ αηζζεηήξεο θαη
θαιψδηα ζπλδεζηκφηεηαο ζην κέζν ηεο κπάιαο. Οη θχζηεο δηνγθψλνληαη ηαπηφρξνλα
γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο νκνηνγέλεηαο ζην εζσηεξηθφ ηεο κπάιαο.
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3. ΑΤΡΜΑΣΟΙ ΑΙΘΗΣΗΡΕ ΣΟ ΩΜΑ
Αμεπικάνικο ποδόζθαιπο
Καηά θαηξνχο ην εζληθφ πξσηάζιεκα ακεξηθάληθνπ πνδνζθαίξνπ έρεη επελδχζεη
αξθεηά ιεθηά ζε έξεπλεο γηα ηελ δηάγλσζε ηξαπκαηηζκψλ ηνπ θξαλίνπ θαη ηνπ
εγθεθάινπ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ. Τν «έμππλν» θξάλνο πνπ θαηαζθεχαζε ε Riddell –
ε επίζεκε ρνξεγφο θξαλψλ ζην NFL(National Football League: ε δηνξγαλψηξηα αξρή
ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζην άζιεκα ακεξηθάληθνπ πνδνζθαίξνπ ησλ ΗΠΑ.) έρεη
αηζζεηήξεο πνπ εηδνπνηνχλ ην πξνπνλεηηθφ team, πνπ βξίζθνληαη εθηφο αγσληζηηθνχ
ρψξνπ, φηαλ θάπνηνο παίρηεο ρηππήζεη ζην θεθάιη πάλσ απφ θάπνην ζπγθεθξηκέλν
βαζκφ ζνβαξφηεηαο. Τν ζχζηεκα απηφ κπνξεί λα θξαηάεη reports ηξαπκαηηζκψλ
θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ.
Ο αηζζεηήξαο πνπ ηνπνζεηείηαη ζην θξάλνο
ελεξγνπνηεί έλα θφθθηλν LED ην νπνίν
αλαβνζβήλεη φηαλ αληρλεχζεη μαθληθή
επηηάρπλζε.

Μπάζκεη – Nike+ Sports Sensor (Hyperdunk+)
Πξφθεηηαη γηα έλα αζιεηηθφ παπνχηζη ηηο εηαηξείαο Nike πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα
αζιεηέο ηνπ κπάζθεη, εμνπιηζκέλν κε αηζζεηήξεο ζηελ ζφια. Οη αηζζεηήξεο
«δηαβάδνπλ» θάζε θίλεζε ηνπ αζιεηή θαη ζπγρξνλίδνληαη κε ηνλ Smartphone
επηηξέπνληαο ηνπ λα βιέπεη ηελ ηαρχηεηά ηνπ, ην χςνο ηνπ άικαηνο ηνπ θ.α. ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν.
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Πεξηιακβάλεη έλα ηξηαμνληθφ επηηαρπληή θαη ηέζζεξηο αηζζεηήξεο πνπ
επηθνηλσλνχλ αζχξκαηα κέζσ Bluetooth κε ην smart phone ή ηνλ ππνινγηζηή
ηνπ ρξήζηε.



Καηαγξάθεη ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη ζην πέικα, ην χςνο αικάησλ, θαη ηνλ
αξηζκφ βεκάησλ αλά δεπηεξφιεπην.



Πξνζαξκφδεη ην πξφγξακκα εθγχκλαζεο κε βάζε ηηο θαηαγξαθέο.

Πυγμαχία – Sensor Boxing Gloves
Ίζσο λα θαλεί ιίγν πεξίεξγν αιιά ην Ακεξηθάληθν ηειενπηηθφ δίθηπν HBO (Home
Box Office) θαηαζθεχαζε έλα ζχζηεκα αηζζεηήξσλ γηα γάληη ηνπ κπνμ πνπ δείρλεη
ηελ ηαρχηεηα ηεο γξνζηάο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Με κηα θίλεζε πνπ θαίλεηαη ιίγν
πεξίεξγε γηα πνιινχο, θαίλεηαη πσο εθεχξε έλα ζχζηεκα αηζζεηήξσλ γηα γάληηα ηνπ
κπνμ, ψζηε λα δείμεη ηηο ηαρχηεηεο ελφο ρηππήκαηνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
Τν HBO ελδηαθέξζεθε, εθεχξε θαη θαηνρχξσζε κε ην δίπισκα επξεζηηερλίαο απηή
ηελ ηερλνινγία πεξηζζφηεξν απφ άιιεο εηαηξείεο γηα λα ηελ ρξεζηκνπνηεί ελψ
εθπέκπεη δσληαλά αγψλεο ππγκαρίαο.
Σχκθσλα κε ην VentureBeat (δηαδηθηπαθή εθεκεξίδα κε ηερλνινγηθφ πεξηερφκελν) ε
ηερλνινγία πίζσ απφ ην δίπισκα επξεζηηερλίαο δείρλεη πφζν γξήγνξα θαη δπλαηά κηα
γξνζηά έρεη ξηρηεί, ελψ ν αηζζεηήξαο ζα εγθαηαζηαζεί ζε έλα γάληη ηνπ κπνμ θαη ην
ζψκα ελφο κπφμεξ ζα κπνξνχζε λα πεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηε δχλακε κε ηελ νπνία
κηα γξνζηά ξίρλεηαη ζηνλ αληίπαιν. Η ηερλνινγία απηή νλνκάδεηαη Punch-Force θαη
ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο φπσο φηαλ ν κπφμεξ ςεπδψο νδεγείηε ζε Knock-out.
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Τν δίπισκα επξεζηηερλίαο πεξηγξάθεη ηελ ηερλνινγία σο έρνπζα έλα γπξνζθφπην θαη
έλα επηηαρπληή ελζσκαησκέλν ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ γαληηνχ ππγκαρίαο. Όηαλ
ρξεζηκνπνηείηαη ην γάληη ηνπ κπνμ, κηα βάζε δεδνκέλσλ κε ην πξνθίι πνιιψλ
θηλήζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ ρηππεκάησλ ελεξγνπνηείηαη, έηζη κηα πνιχ θαιχηεξε
ζχγθξηζε ηεο παξνχζαο γξνζηάο θαη ησλ παξειζφλησλ κπνξεί λα εκθαληζηεί, έηζη
ψζηε λα κπνξείηε λα παξαθνινπζείηε ηελ πξφνδφ ηνπ ππγκάρνπ κε κεγαιχηεξε
αθξίβεηα. Σχκθσλα κε ην VentureBeat, νη αηζζεηήξεο είλαη αξθεηά επαίζζεηνη γηα λα
πάξνπλ φια ηα είδε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ φπσο ν ρξφλνο θαη ε ηαρχηεηα κηαο
γξνζηάο.

Σπέξιμο – Adidas MiCoach
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Έλα θαιφ παξάδεηγκα ρξήζεο αηζζεηήξσλ ζηνλ αζιεηηζκφ είλαη ην ηξέμηκν.
Αηζζεηήξεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θαηξνχο ζηηο ζφιεο αζιεηηθψλ παπνπηζηψλ
γηα κεηξήζεηο δχλακεο, ηαρχηεηαο θαη θξαδαζκψλ. Μηα ηειεπηαία έξεπλα, πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη αηζζεηήξεο ζηα πέικαηα αζιεηηθψλ παπνπηζηψλ, επηθεληξψλεηαη
ζηελ κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ ην παπνχηζη αγγίδεη ην έδαθνο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
ζπξηλη. Τα δεδνκέλα ζα κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ άκεζα ζε επεμεξγαζία θαη λα
εκθαλίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηνπο δξνκείο ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνπλ ηηο
επηδφζεηο ηνπο κε βάζε ηελ θαηαπφλεζε ησλ κπψλ ηνπο.


Απνηειείηαη απφ βεκαηνδφηε κε ειεθηξηθέο δηαζπλδέζεηο θαη
κηθξνεπεμεξγαζηή, κεηξεηή βεκάησλ (ηξηαμνληθφ επηηαρπληή) θαη
θαξδηνγξάθν.



Ειέγρεη ηελ ζσκαηνδνκή ηνπ ρξήζηε θαη πξνζαξκφδεη αλάινγα ην
πξφγξακκα εθγχκλαζεο ηνπ.



Παξαθνινπζεί ηνπο θαξδηαθνχο παικνχο ηνπ ρξήζηε θαη ρξεζηκνπνηεί
φξγαλα φπσο ηνλ ηξηαμνληθφ επηηαρπληή θαη ην GPS γηα λα θαηαγξάθεη
κεηξήζεηο φπσο ηαρχηεηα, επηηάρπλζε, απνζηάζεηο θαη ηελ ζέζε ηνπ ρξήζηε.



Μεηαθέξεη πιεξνθνξίεο κέζσ RF ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ, απφ φπνπ
απνζηέιινληαη νη κεηξήζεηο ζηνπο πξνπνλεηέο θαη ζηα iPads ησλ ρξεζηψλ.
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Με ηνλ όξν ζήκα ξαδηνζπρλόηεηαο (RF) αλαθέξεηαη ην αζύξκαην ειεθηξνκαγλεηηθό
ζήκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ωο κνξθή επηθνηλωλίαο. Τα ξαδηνθύκαηα είλαη κηα κνξθή
ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο πνπ πξνζδηνξίδνληαη κεηαμύ ζπρλνηήηωλ 3Hz έωο θαη
300GHz.
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Τα δίθηπα αηζζεηήξσλ απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή ηερλνινγία αζχξκαηεο δηθηχσζεο
θαη έρνπλ γίλεη πιένλ κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηά καο.
Υπάξρεη κεγάιε πνηθηιία αηζζεηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ αζιεηηζκφ ζήκεξα
αιιά ζίγνπξα απηή είλαη κφλν ε αξρή αλαινγηθά κε ηηο πηζαλέο εθαξκνγέο ηνπο.
Η ρξήζε ησλ αηζζεηήξσλ έρεη αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ κέρξη ηψξα βιέπακε ηνλ
αζιεηηζκφ θαη έρεη ζπκβάιιεη ζηελ εμέιημε θαη ησλ αζιεκάησλ αιιά θαη ησλ
αζιεηψλ.
Υπάξρνπλ φκσο αθφκα πνιιέο πξνθιήζεηο, φπσο θαη κεγάινο φγθνο δεδνκέλσλ, ζηνλ
αζιεηηζκφ θαη απηφ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε λέεο έξεπλεο πάλσ ζηα αζχξκαηα
δίθηπα αηζζεηήξσλ.
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