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Impedanssitomografia-peli 

 

Aluksi 

Impedanssitomografiaa käytetään aineen rakenteen kuvantamiseen. Sen toiminta perustuu 

eri aineiden erilaiseen sähkönjohtokykyyn. Mittauksissa tutkittavaan kohteeseen syötetään 

pinnalta pieni sähkövirta, ja mitataan syntyvät jännitteet. Matemaattisesti kyseessä on 

inversio-ongelma: Kohteen pinnalta tehtävien mittausten perusteella päätellään, mikä 

aiheuttaa mitatut havainnot, eli minkälainen rakenne kohteen sisällä on. 

Impedanssitomografian etu on siinä, että kuvantaminen ei vahingoita kohdetta. 

Sovelluskohteita ovat esimerkiksi lääketieteellinen kuvantaminen (keuhkojen ja sydämen 

toiminnan tarkkailu, rintasyövän havaitseminen), maanalaisten vesi- tai öljyvarantojen 

havaitseminen, tai vaikkapa rakennuksen rakenteista mahdollisten halkeamien 

havaitseminen. 

 

Kuva 1: Impedanssitomografian avulla muodostettu kuva ihmisen rinnasta. Kuva: Samuli Siltanen 

 

 

Avainsanat: inversio-ongelmat, päättely, satunnaisuus 

Luokkataso: 3.-5. luokka, 6.-9. luokka, lukio, yliopisto 

Välineet: kynä, paperia, 2 pelinappulaa, 4 kolikkoa tai kolikonheittokortit (liitteenä), 2 

pelilautaa (liitteenä) 

Kuvaus: Impedanssitomografian avulla voidaan selvittää kohteen reunoilta tehtyjen 

mittausten avulla kohdetta vahingoittamatta, minkälainen rakenne sen sisällä on. Tässä 

pelissä koetetaan laivanupotuksen tapaan arvata, missä vastustajan pelilaudalla on ansa 

laudan reunalta tehtyjen havaintojen perusteella. 
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Tässä tehtävässä esiteltävässä pelissä koetetaan impedanssitomografian tapaan 

pelilaudan reunoilta tehtyjen havaintojen perusteella selvittää, missä pelilaudalla sijaitsee 

ansaruutu. 

Sähkövirran kulkua aineessa voidaan verrata niin kutsuttuun satunnaiskävelyyn. 

Satunnaiskävely muodostuu satunnaiseen suuntaan otetuista peräkkäisistä askelista. Se, 

missä satunnaiskävelijä on aiemmin ollut, ei vaikuta siihen, mihin suuntaan se seuraavaksi 

liikkuu. Pelissämme pelilaudallamme on pelinappula, joka liikkuu kuin satunnaiskävelijä: 

heittämällä kahta kolikkoa ratkaistaan, mihin suuntaan pelinappula liikkuu seuraavaksi. 

Pelinappulan liikkeestä tehdään havaintoja pelilaudan reunoilla. Pelin tarkemmat ohjeet on 

esitelty seuraavassa kappaleessa. 

 

Kuva 2: Erään 25 000 askeleen satunnaiskävelyn reitti. Kuva: László Németh / Wikimedia Commons (CC0 1.0) 

 

Pelin kulku 

Pelin perusajatus mukailee laivanupotuksen ideaa. Pelissä on kaksi pelaajaa, joista 

molemmilla on pelilautana oma shakkiruudukko. Pelaajat asettavat laudalleen ansan, ja 

toisen pelaajan tehtävänä on arvata, missä ruudussa vastustajan ansa sijaitsee. Molemmat 

pelaajat toteuttavat samanaikaisesti samat pelivaiheet. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Random_walk_25000_not_animated.svg
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
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Kuva 3: Esimerkki vuoron alusta. 

1. Pelaaja valitsee, mikä mustista ruuduista on ansa, ja merkitsee sen omalle 

laudalleen. 

2. Vastustaja saa päättää, mistä pelilaudan mustasta reunaruudusta pelinappula lähtee 

liikkeelle. Pelaaja asettaa nappulan laudalleen kyseiseen ruutuun ja kirjaa ruudun 

numeron ylös. 

3. Pelaaja alkaa heittämään kahta kolikkoa siitä, mihin pelinappula liikkuu hänen 

laudallaan seuraavaksi. Kolikonheitossa kruuna on kolikon kuvapuoli ja klaava 

numeropuoli. Pelinappula liikkuu mustia ruutuja pitkin.  

a. Ensimmäisellä kolikolla arvotaan, mihin nappula liikkuu pystysuunnassa. 

Kruuna=ylös ja Klaava=alas 

b. Toisella kolikolla arvotaan, mihin nappula liikkuu sivusuunnassa. 

Kruuna=vasemmalle ja Klaava=oikealle 

c. Jos pelinappula on laudan reunalla, eikä pääse liikkumaan kolikkojen 

määräämään suuntaan, se ”kimpoaa” vastakkaiseen suuntaan (ks. kuva 4). 

Oikeiden kolikoiden heittelyn sijasta pelinappulan suunnan voi arpoa myös 

kolikonheittokorteilla (liitteenä) valitsemalla aina umpimähkään yhden neljästä 

kortista. Pelaaja jatkaa pelinappulan liikuttamista noudattaen kahta seuraavaa 

ohjetta. 

4. Aina, kun pelinappula käy laudan reunaruudussa, pelaaja kirjaa kyseisen ruudun 

numeron ylös. 

5. Kun nappula osuu ansaruutuun, ansa laukeaa ja nappulaa ei enää liikuteta. 

6. Pelaaja näyttää vastustajalle listan reunaruuduista, joissa pelinappula kävi ennen 

kuin ansa laukesi. Tämän jälkeen vastustaja saa arvata kerran ansan sijaintia. 

7. Jos arvaus ei osunut oikeaan, aloitetaan uusi kierros. Jälleen vastustaja saa valita, 

mistä reunaruudusta nappula lähtee liikkeelle. Sitten pelaaja alkaa heittämään 

kolikoita ja liikuttamaan nappulaa, kunnes se osuu ansaan. Jokaisen kierroksen 

jälkeen näytetään sekä lista reunaruuduista, joissa nappula sillä kierroksella kävi, että 

aikaisempien kierrosten listat. Näiden perusteella vastustaja saa kierroksen 

päätteeksi arvata ansan sijaintia. Pelin voittaa pelaaja, joka arvaa vastustajan ansan 

sijainnin ensimmäisenä.  
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Kuvassa 4 on esimerkki pelinappulan liikkeestä laudalla. Kun heitetään ensimmäisellä 

kolikolla kruuna ja toisella klaava, pelinappula liikkuu ylös oikealle. Nappula päätyy 

pelilaudan reunalle, joten kirjataan ylös reunaruudun numero, 7. Sitten heitetään sekä 

ensimmäisellä, että toisella kolikolla klaava. Pelinappulan pitäisi liikkua alas oikealle, mutta 

koska oikealle ei pystytä liikkumaan, nappula liikkuu alas vasemmalle. 

 

Kuva 4: Esimerkkitilanne pelinappulan liikkeestä.  

Pelatessa pohdittavaksi 

• Millä perusteella muodostit arvauksesi ansan sijainnista? 

• Entä millä perusteella valitsit, mistä pelinappula lähtee seuraavalla vuorolla 

liikkeelle? 

• Tuliko pelissä yllätyksiä, vai etenikö peli odotusten mukaan? Miten 

satunnaisuus ilmenee? 

• Miten pelattujen kierrosten määrä vaikuttaa? Voiko ansan paikasta olla varma 

tarpeeksi monen kierroksen jälkeen?  

Variointimahdollisuudet 

- Peliä voidaan pelata eri kokoisilla laudoilla. Pelilaudan voi myös itse piirtää 

ruutupaperille, jolloin voi kokeilla myös esimerkiksi 5×5- tai 8×8-pelilautaa. On 

kuitenkin huomioitava, että ruutujen numerointi on molemmilla pelaajilla sama.  

- Jos pelaa suuremmalla pelilaudalla, myös ansan koko voi olla suurempi, esim. 2×2 

ruutua. 

- Peliä voidaan pelata myös ansalla, joka ei välttämättä laukea. Ansan laukeaminen 

voidaan ratkaista esimerkiksi kolikkoa tai noppaa heittämällä, riippuen siitä, millä 

todennäköisyydellä ansan halutaan laukeavan. Jos ansa ei laukea, pelinappula 

jatkaa laudalla liikkumista normaalisti, vaikka olisikin osunut ansaruutuun. 
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Lopuksi 

Pohdintatehtävien myötä keskustelussa saattoi nousta esiin todennäköisyydet. Vaikka ei 

voikaan olla varma ansan sijainnista, mitä enemmän reunahavaintoja tehdään, sitä 

todennäköisemmältä jokin sijainti vaikuttaa. Myös impedanssitomografian matemaattista 

inversio-ongelmaa voi lähestyä todennäköisyyslaskennan avulla, vaikka tilanne onkin 

aikalailla peliämme monimutkaisempi. 

Liitteet 

• 6×6- ja 7×7-pelilaudat 

• kolikonheittokortit 
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Liite 1: Pelilaudat
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Liite 2: Kolikonheittokortit 

 

 

 

 

Kolikoiden kuvat: Max Pixel (CC0) 

http://www.maxpixel.net/
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/

