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Sammanfattning 

Inom sjukvården kan det i vissa fall vara intressant att studera en persons gång. Detta kan göras mer 

eller mindre avancerat och av olika anledningar som för diagnostik eller uppföljning efter ingrepp. Det 

har tidigare skapats ett mätsystem för mätning av gångparametrar på avdelningen Medicinsk teknik - 

Forskning och Utveckling vid Norrlands Universitetssjukhus. I det arbetet testades optiska sensorer 

som använder en triangulerande metodik. Den existerande tekniken hade dock begränsningar i sitt 

mätutförande vilket ledde till ett behov av att ersätta dessa med en ny typ av sensor. Målet med det här 

arbetet var därför att utvärdera två andra sensorer, VL6180 och VL53L0X, och undersöka om de kan 

användas för mätning av stegbredd och steghöjd. Ett mätsystem skapades i för att kommunicera med 

och samla in data från sensorerna. Därefter utfördes tester, främst laborativa tester med även ett test 

med den ena sensorn i reell miljö på testperson. Båda sensorerna visar på bra precision och linjäritet 

på de intressanta avstånden och ger resultat med en upplösning på hela millimetrar. VL6180 opererar 

bättre på väldigt nära håll men har en begränsning i att det maximala mätavståndet ligger kring 18 cm 

och den maximala samplingsfrekvensen under 43 Hz. Den frekvensen går att programmera men är 

instabil. För att kunna placera sensorerna nere vid vristen vid breddmätning krävs en mycket hög 

samplingsfrekvens för att få in tillräckligt med mätdata. VL53L0X kan komma upp i en en 

samplingsfrekvens på 50 Hz men det på bekostnad av sämre precision än vid lägre frekvenser. 

Huruvida VL6180 och/eller VL53L0X kan placeras vid vristen har inte bekräftats. VL53L0X testades 

med testperson och fungerade då för höjdmätning och breddmätning vid vaden. VL6180 bedöms 

kunna användas som sensor för mätning av stegbredd och VL53L0X för mätning av stegbredd och 

steghöjd.  
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Abstract 

In some medical cases it is of interest to study a persons gait. This can be done in several different 

ways, both simple and advanced. A project has been done at the department Medicinsk Teknik - 

Forskning och Utveckling at the University Hospital of Umeå. In that project a system with optical 

triangulation sensors was created to easily measure a persons step width and step height. It was found 

that the sensors had limitations, in particular with sample frequency, and it was therfore of interest to 

test new sensors for this application. The goal with this project was to evaluate two sensors, VL53L0X 

and VL6180, and investigate if they can be used to measure step width and step hight. A system was 

built to communicate with and read data from the sensors. The sensors were then tested both in a 

laborative and real environment. With good reflection both VL6180 and VL53L0X show good 

precision in the range of interest. The sensors has the resolution of millimeters. VL6180 works better 

at really close distances but has a much shorter maximum range, about 18 cm, and lower maximum 

sample frequency, under 43 Hz. VL53L0X was tested up to 70 cm and 50 Hz. To be able to measure 

step width from the ankle, a very high sample frequency is needed to get the right amount of data 

when the legs pass eachother. If the sensors can be used in that way has not been confirmed. When 

placed higher on the persons leg, VL6180 can be used to measure step width and VL53L0X can be 

used to measure both step width and step height.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Det finns olika typer av tillstånd där en gånganalys kan anses nödvändig, exempelvis för diagnostik 

eller för uppföljning efter kirurgiska ingrepp. Ett exempel på en sådan sjukdom är INPH - Idiopatisk 

normaltryckshydrocefalus, där problem med personens gång är ett av sjukdomstecknen. Gången blir 

mer bred och fötterna har längre kontakt med golvet [1]. Det kan då vara av intresse att mäta 

personens steghöjd och stegbredd. 

 

Det har tidigare skapats ett mätsystem på avdelningen Medicinsk Teknik – Forskning och Utveckling 

vid Norrlands Universitetssjukhus för att mäta en persons stegbredd och steghöjd med en 

triangulerande metodik. De sensorer som användes var GPD120 (SHARP, Sakai-ku, Sakai, Japan) [2], 

och GP2Y0A02YK (SHARP, Sakai-ku, Sakai, Japan) [3]. Den typen av sensorer är enkel och hade ett 

förmånligt pris, 124 kr 2014, men en begränsning i uppdateringshastighet, 38 ms, och mätavstånd, 30 

cm. Sensorn för att mäta stegbredd kunde på grund av det inte placeras nere vid ankeln som önskat 

och sensorn för att mäta steghöjd placerades framåtvinklat 12° för att inte tappa kontakt [4]. 

Anledningen till att en lägre placering av sensorn är önskat är för att en sådan placering liknar 

stegbredden mer. Förhoppningen är att Time-of-Flight (ToF)-sensorerna VL53L0X 

(STMicroelectronics, Genéve, Schweiz) [5] och VL6180 (STMicroelectronics, Genéve, Schweiz) [6] som  

kommer testas i det här arbetet ska möjliggöra en högre samplingsfrekvens och längre mätavstånd.  

 

En skillnad mellan en triangulerande metodik och ToF i allmänhet är att de triangulerande begränsas 

mest av fysikens lagar medan ToF-systems begränsning sitter mer i elektroniken [7]. Nyttan med att 

använda ToF-sensorer kan därmed bli att de i bästa fall kan erhålla högre samplingsfrekvens, mätning 

på större avstånd och fungera bättre mot olika typer av reflekterande material. Det skulle kunna 

innebära att sensorn kan placeras längre ner än tidigare. 

 

Det finns tekniker till relativt lågt pris idag som använder sig av video för att i 2D studera en persons 

gång i klinisk miljö [8]. Även optiska tekniker för 3D-rörelseanalys finns ute på marknaden [9]. Dessa 

är dock mer komplicerade tekniker än vad det här projekt försöker hitta alternativ till. Arbetet som det 

här projektet utgått ifrån strävar efter att ta fram ett enkelt system som ska kunna användas utan 

specifikt rum eller specifik personal [4]. 
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1.2 Syfte och mål 

 

Syftet med det här arbetet är att utvärdera användandet av optisk time-of-flight-sensor för mätning av 

stegbredd och steghöjd vid gånganalys. Målet är att med hjälp av tester ta fram en utvärdering som 

kan vara till användning i framtida projekt. I testerna utvärderas precision, noggrannhet, hysteres, 

maximal samplingsfrekvens, kortaste respektive längsta avstånd mellan sensor och reflekterande 

objekt samt olika reflekterande materials inverkan på resultaten. Mätvärdena ska även värderas i 

förhållande till tidigare tester med triangulerande metodik. 

 

Den övergripande frågeställningen är : Kan optiska Time-of-Flight-sensorer användas för mätning av 

stegbredd och steghöjd under gång? För att besvara den övergripande frågeställningen delades den in i 

föjlande specifika frågeställningar: Vilken precision, noggrannhet och upplösning kan erhållas med 

ToF-sensorerna? Vilken maximal samplingsfrekvens går att uppnå för respektive ToF-sensor? Vad är 

kortaste respektive längsta avstånd som kan uppmätas mellan sensorerna och det reflekterande 

objektet? Hur påverkar det reflekterande materialet precision och mätavstånd?  

 

1.3 Avgränsning 

 

Arbetet begränsas till utvärderingen av de optiska ToF-sensorerna VL53L0X och VL6180. 

Mätningarna utfördes med enbart en av respektive sensor. Ett enkelt mätsystem konstruerades för att 

kunna genomföra tester men det levereras inget färdigt mätsystem för gånganalys vid arbetets slut. 

Mätsystemet som skapades skulle baseras på Genuino 101 (Arduino, Strambino, Italien) och har ingen 

patientisolation eftersom testerna utfördes primärt i laborativ miljö. Endast ett test utförs i reell miljö 

med testperson. Alla tester i arbetet utfördes inomhus.  

 

Ekonomin för projektet hade en maxgräns på 1000 kronor.  
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2 Teori 

2.1 Allmänt om ToF-sensorer 

 

Det finns tre olika typer av tekniker som ToF-sensorer kan använda:  radar-, ultraljuds- och optisk 

teknik. Radartekniken lämpar sig bäst för mycket stora avstånd och ultraljudstypen är relativt långsam 

[4]. Optiska ToF-sensorer är därmed den mest lämpade ToF-sensortypen för mätning av de avstånd 

som är aktuella vid gånganalys. Principen med optiska ToF-sensorer är att de emitterar ljus och mäter 

tiden det tar för det reflekterade ljuset att komma tillbaka [10]. I det här arbetet testas två optiska ToF-

sensorer: VL6180 och VL53L0X. Både VL6180 och VL53L0X emitterar ljus i IR-spektrat [10], [11].  
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3 Material och metod 

3.1 Mätsystemet 

 

Figuf 1 och 2 visar mätsystemet med sensorerna VL6180 och VL53L0X kopplade till Genuino 101 som i 

sin tur är kopplat till PC. VL6180 och VL53L0X valdes till sensorer att testas i det här arbetet av 

ansvariga för det befintliga systemet.   

 

 

Figur 1. Mätsystemet med sensor VL6180. 
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Figur 2. Mätsystemet med sensor VL53L0X. 

 

3.1.1 VL6180 

 

VL6180 är en sensor för mätande av avstånd och ambient ljus. Den har emitterar IR-ljus på 850 nm 

och sensorn kan mäta avstånd upp till över 10 cm [10]. Emittern är utformad för att hålla sig inom 

ramarna för en klass 1 laser. Effekten på lasern får inte ökas [12]. 

 

Sensorn är placerad på ett 13x45 mm stort kort, se figur 1, utrustat med bland annat pull-up-motstånd 

till ledningarna för I2C-kommunikationen samt en 2,8 V regulator för matningsspänningen. Priset som 

kortet med sensorn på inhandlades för var 217 kr [13].  

 

3.1.2 VL53L0X 

 

VL53L0X är en avståndsmätande sensor som kan mäta upp till 200 cm och emitter IR-ljus på 940 nm 

[11]. Emittern är utformad för att hålla sig inom nivåerna för klass 1-laser. Denna får inte ökas [14].  

 

Sensorn är placerad på ett 18x8 mm kort, se figur 2, som gör den enkel att programmera och 

kommunicera med. På kortet finns bland annat pull-up-motstånd till ledningarna för I2C-

kommunikationen samt avkopplingskondensatorer mellan matning och jord. Priset som kortet med 

sensorn på inhandlades för var 139 kr [15].  
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3.1.3 Genuino 101 

 

Mikrokontrollerkortet Genuino 101 används för att kommunicera med sensorerna, ta in data och föra 

det vidare till PC för analys. Genuino 101 är ett kort skapat av Arduino med en Intel Curie-processor. 

Genuino 101 kan programmeras med Arduinos egna programvara Arduino Software (IDE) (1.8.2, 

Arduino, Strambino, Italien) [16]. Arduino är känt för ett programmeringsspråk och ett utbud av 

produkter som gör det enkelt för användare att skapa egna projekt. Eftersom det här arbetet inte har 

fokus på programmering eller att producera ett färdigt system var det av intresse att använda något 

som skulle göra kodningen enkel. Genuino 101 har även I/O-pinnar tillägnade för I2C-kommunikation 

vilket är gränssnittet till båda sensorerna [10], [11]. 

 

3.1.4 Kommunikation 

 

För att programmera och kommunicera med VL6180X och VL53L0X användes arduinos egna 

programvara Arduino IDE. Den mjukvaran valdes för att en mjukvara och hårdvara från samma 

tillverkare ansågs lämpligt för att undvika kompatibilitetsproblem. För att förenkla programmeringen 

installerades och inkluderades biblioteken ”VL6180X” version 1.2.0 och  ”VL53L0X” version 1.0.1, båda 

skapade av Pololu [17], [18]. Exempel som följde med i biblioteksinstallationerna har varit till hjälp för 

att skapa koden för avläsningen. Koderna är därmed helt eller delvis tagna från Pololu.  

 

För att föra över data från sensorerna till Genuino 101 används I2C, inter-integrated circuit. För att 

kunna kommunicera via I2C inkluderades arduinos ”wire”-bibliotek [19]. Genom att använda sig av 

Serial.print, se figur 5 och 7, skrivs data över från Genuino 101 till PCns COMport och kan avläsas och 

sparas på PC-sidan.  

 

3.1.5 Matningsspänning 

 

Genuino 101 använder en spänning på 3,3 V [16]. Optimal matningsspänning för båda sensorerna är 

2,8 V [20], [21]. VL53L0X klarar dock upp till 3,5 V [20] och breakout boarden som VL6180 sitter på 

har en 2,8 V regulator [13]. Därmed fungerar allt genom att matas med 3,3 V från Genuino 101.  

 

3.1.6 Logikspänning 

 

VL53L0X har en I/O-spänning på 1,8 V som default [20]. För att kunna kommunicera mellan 

VL53L0X och Genuino 101 som kör på 3,3 V krävdes det därför att logikspänningen ändrades. Det 
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görs i setup-koden för VL53L0X. Hur det gjordes beskrivs i avsnittet ”3.2.2 Kod för VL53L0X” under 

rubriken ”3.2 Kod”.  

3.2 Kod 

 

Figur 3 visar en generell bild över det som utförs i koderna för båda sensorerna.  

 

Figur 3. Övergripande blockschema över vad som sker i koderna för båda sensorerna. 

 

3.2.1 Kod för VL6180  

 

I början av sensorns setup-kod, se figur 4, sätts baudraten till 9600 och Wire-biblioteket initieras. 

Därefter kallas två funktioner: sensor.init() och sensor.configureDefault() och timeout sätts. I de 

funktionerna genomförs och kunfigureras inställningar som är rekommenderade att göras vid 

initiering [22]. Dessa rekomenderas i VL6180s application note [23].  

 

För VL6180 utgörs den totala tiden för en mätning av tre olika tider: förkalibreringstid, 

konvergeringstid och en tid för medelvärdesbildning/utjämning [24]. Kalibreringstiden är fix på 3,2 

ms och utjämningstiden rekommenderas att sättas till 4,3 ms [24]. Konvergeringstiden beror på den 

reflekterande ytan och vilket avstånd som mäts [24]. I koden kan användaren sätta en tid som kallas 
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maximal konvergeringstid. Den maximala konvergeringstiden ska innefatta konvergerings- och 

utjämningstiderna [24].  

 

 

 

Figur 4. Setup-kod för VL6180.  

 

 

Tiden mellan mätningarna, periodtiden, kallas intermeasurmentperiod i databladet [25]. Denna tid 

sätts även den i koden och måste förhålla sig till den maximala konvergeringstiden enligt 

begränsningarna som beskrivs i sensorns datablad [26]. Den maximala konvergenstiden sätts till 49ms 

i configureDefault() som följde med i biblioteket. Tiden ändrades senare i setup-koden genom att 

skriva till det registret efter konfigureringarna, se figur 4. I VL6180s application note rekommenderas 

en tid kring 30 ms [27]. Här programmerades som lägst 15 ms. För att hamna inom begränsningarna 

valdes därefter periodtiden till 23ms. Det ger teoretiskt en samplingsfrekvens på ca 43 Hz. I testen 

testades även en lägre frekvens genom att sätta maximal konvergeringstid till 20 ms och periodtiden 

till 30 ms, detta ger en teoretisk samplingsfrekvens på ca 33 Hz.  

 

I slutet av setup-koden stoppas eventuell kontinuerlig avläsning som pågår och en delay läggs för att 

vänta in detta. Slutligen startas den kontinuerliga avståndsmätningen med angiven periodtid. 
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Figur 5. Kod i loopen för VL6180.  

 

I loopen, se figur 5, skrivs det avlästa avståndet ut i millimeter. Funktionen timeoutOccurred() kallas 

för att se om någon timeout skett, i sådana fall skrivs” TIMEOUT”. Slutligen skrivs ”mm” efter 

avståndet och det görs ett radbyte.  

 

3.2.2 Kod för VL53L0X  

 

I setup-koden för VL53L0X, se figur 6, sätts baudrate till 9600 och Wire-biblioteket initieras. Därefter 

kallas funktionen sensor.init(). I den funktionen görs rekommenterade inställningar och I/O-logiken 

ändras från 1,8 V till 2,8 V [28]. Detta genom att skicka in en etta till funktionen. Som default är 

sensorn i 1,8 V-mode [20], skickas ett sant värde in till funktionen konfigureras den till 2,8 V-mode 

[28].  

 

 

Figur 6. setup-koden för VL53L0X. 

 

För att bestämma periodtiden för en mätning hos VL53L0X anges en timingbudget. Timingbudgeten 

är tiden som sensorn avsätter för en mätning och är som default 33 ms [29]. Minsta möjliga 
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timingbudget är 20 ms och en längre timingbudget ger mer precisa mätningar [30]. I setup-koden 

ändras sensorns timing budget genom att använda den färdiga funktionen 

setMeasurementTimingBudget() [28]. Tiden skrivs i microsekunder och i testerna testades 20 ms, 25 

ms och 30 ms. I testerna i fräsen testades 20 ms och 30 ms och i stegbredstestet testades 25 ms och 30 

ms.  

 

 

 

Figur 7. Kod i loopen för VL53L0X 

 

I loopen, se figur 7, skrivs sensorns uppmätta avstånd ut i mm genom att kalla funktionen 

sensor.readRangeContinuousMillimeters(). I den funktionen läses data från sensorns register [28]. 

Om timeout skett skrivs texten ” TIMEOUT”. Efter avståndet skrivs ”mm” och ett radavstånd görs.  

 

3.2.3 Spara undan data 

 

För att spara värden från testerna används terminalprogrammet CoolTerm (1.4.7, Roger Meier). I det 

sparas data från en COMport enkelt undan till en textfil. Textfilen importerades sedan i Excel (16.0, 

Microsoft, Redmond, Washington, USA) för att kunna göra beräkningar och tydliga jämförelser med 

annan data.  

 

3.3 Tester 

 

Den största delen av testerna gjordes med en digital avståndsmätare i en fräs. Med mätvärdena från de 

testerna beräknades sedan medelvärde, standardavvikelse och variationskoefficient (CV).  

 

I det tidigare arbetet som gjorts på MT-FoU gjordes två bänktester, ett för stegbredd och ett för 

steghöjd.  Till det skapades ett testben. Med testbenet kunde mätningar göras på avståndet till marken 

och avståndet till ett objekt som representerade ett motsatt ben. I det här arbetet återskapades de 

testerna med samma testben och material.  
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Ett test gjordes i reell miljö med en testperson. Det gjordes enbart med sensorn VL53L0X och dess 

högsta möjliga samplingsfrekvens.  

 

3.3.1 Tester i fräs 

 

För att testa max- och min-avstånd samt titta på noggrannhet, precision och hysteres utfördes 

mätningar i en fräs, se figur 8. Där testades även hur det reflekterande materialet påverkar 

mätvärdena. Två material testades, ett vitt och ett mörkare. Som reflekterande objekt användes en 

träbit med en mörk träyta på ena sidan och ett vitt papper fasttejpat på andra sidan. Träbiten 

placerades i chucken och vändes beroende på vilken yta testerna skulle göras mot. Anledningen till 

varför testerna gjordes i fräsen var på grund av dess precisa digitala avståndsmätare som lämpade sig 

bra som referens i denna typ av test. 

 

Eftersom att samplingsfrekvensen beror på vilka periodtider som väljs i koden blev maximal 

samplingsfrekvens något som testades fram. Det gjordes genom att testa olika värden i koden och hitta 

det snabbaste som fungerar för de intressanta avstånden. För att bedöma vad som fungerar som 

maximal samplingsfrekvens studerades frekvensens påverkan på precision och maximalt avstånd i 

testen som gjordes i fräsen.  

 

Två periodtider testades för respektive sensor. För VL6180 testades 23 ms och 30 ms eftersom 30 ms 

rekommenderades i sensorns application note [27] och 23 ms var det minsta som gått att 

programmera som fortfarande höll sig inom begränsningarna som anges i databladet [26]. För 

VL53L0X testades 20 ms och 30 ms eftersom 20 ms är den undre gränsen för sensorns timing budget 

[30] och 30 ms testades för att se om en längre timing budget skulle ge märkbar förbättring av 

precisionen.  

 

Båda sensorerna placerades med dubbelhäftande tejp på en rektangulär plastbit. Plastbiten skruvades 

sedan fast i ett skruvstäd i fräsen, se figur 9. Sensorerna testades var för sig och kopplades till 

Genuinon via kablar som lötts på sensorernas breakout boards. PC:n placerades i närheten och data 

överfördes seriellt via usb. Sensorerna fördes därefter tätt intill brädan och avståndsmätaren 

nollställdes. En av sensorerna var belägen ca 1 mm ifrån träbiten när den andra var tätt emot. För att 

kompensera för det ställdes avståndsmätaren till -1 istället för 0 när den sensorn skulle testas. 

Anledningen till att den ställdes till -1 istället för 1 var för att avstånden avlästes negativa. 

 

VL53L0X har enligt databladet ett maxavstånd på 200 cm [11]. Det är längre än den digitala 

avståndsmätaren kan mäta och testades därför inte. 200 cm är inte heller ett relevant avstånd i 
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sammanhanget. Det relevanta spannet valdes till 1-70 cm och inom det utfördes testen. För varje 

periodtid och material fördes VL53L0X från 1 cm till 70 cm och i ett av testerna gjordes det även ett 

svep från 70 cm till 1 cm för att se om det förekommer hysteres. För VL6180 slutar sensorn ge värden 

vid avstånd mindre än 70 cm, då gjordes svepen istället mellan 1 cm och maxavståndet.  

 

Mätvärden för analys och beräkningar sparades vid varje centimeter i spannet 1 cm till maxavståndet 

för VL6180. För VL53L0X togs därefter mätvärden var 5:e cm. Mätvärden samlades in i ca 1 sekund 

vid varje avstånd. Upplösningen för båda sensorerna är att de visar avstånd i hela millimetrar. 

 

Test 1: VL53L0X, vitt reflekterande material, periodtid 20 ms, svep från 1-70 cm och 70-1 cm.  

Test 2: VL53L0X, vitt reflekterande material, periodtid 30 ms, svep från 1-70 cm. 

Test 3: VL53L0X, mörkare reflekterande material, periodtid 30 ms, svep från 5-70 cm med 5 cm-steg. 

Test 4: VL53L0X, mörkare reflekterande material, periodtid 20 ms, svep från 5-70 cm med 5 cm-steg. 

 

Test 5: VL6180, vitt reflekterande material, periodtid 23 ms, svep från 1-18 cm och 18-1 cm.  

Test 6: VL6180, vitt reflekterande material, periodtid 30 ms, svep från 1-18 cm. 

Test 7: VL6180, mörkare reflekterande material, periodtid 30 ms, svep från 2,5-17,5 cm med 2,5 cm-

steg. 

Test 8: VL6180, mörkare reflekterande material, periodtid 23 ms, svep från 2,5-17,5 cm med 2,5 cm-

steg. 

 

 

 

Figur 8. Mätuppställning i fräs. 
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Figur 9. Sensorerna placerade i skruvstäd för test i fräs. 

 

3.3.2 Test av stegbredd 

 

I det tidigare arbetet gjordes test av stegbredd genom att placera ett motsatt objektet 5 cm till 27,5 cm 

ifrån testbenet och sedan flytta objektet däremellan med 2,5 cm långa steg. Vid varje avstånd fördes 

testbenet fram och tillbaka framför objektet som skulle representera det motsatta benet. Detta för att 

simulera vanlig gång. Benet fördes framför det motsatta objektet 6 gånger och sedan beräknades 

medelvärde, standardavvikelse och variationskoefficient på mätvärdena [4].  

 

I stegbreddstestet i det här arbetet användes samma testben och motsatt objekt vilket var en stor 

måttbägare med en vit reflekterande platta på. På golvet placerades ett papper med de bestämda 

avstånden för att förflyttningen av objektet skulle förenklas, se figur 10 a). Objektet placerades och 

testbenet fördes fram och tillbaka som i det tidigare arbetet enbart med den skillnaden att det nu 

gjordes 10 gånger istället för 6. Figur 10 b) visar testbenet i rörelse. Genuino 101 placerades med ett 

buntband i testbenet och data fördes över seriellt till PC. 

 

Både VL53L0X och VL6180 testades i breddtestet och varje sensor testades med två inställda 

periodtider. VL53LoX med 20 ms och 25 ms, VL6180 med 23 ms och 30 ms.  

 



 
Agnes Edman 

VT 2017 

Examensarbete, 15 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/medicinsk teknik 180hp

  17 

 

 

 

Figur 10. a) Mätuppställning för breddtest med testben, sensor VL6180, motsatt objekt och papper 

med avstånd. b) Testbenet i rörelse vid breddtest.  

 

3.3.3 Test av steghöjd 

 

I det tidigare arbetet placerades sensorn med 12° vinkel framåt på testbenet vid mätning av steghöjd. 

Anledningen till att den placerades med 12° vinkel var att sensorn som användes hade en lång 

återhämtningsperiod om den tappade kontakt med en yta [4]. När foten var horisontell var höjden 

från golv till sensor 74 mm enligt rapporten men det ändrades i ett senare skede. Exakt vilken höjd 

sensorn var placerad på senare framgår inte. 

 

I steghöjdstestet i det här arbetet placerades sensorn vinkelrätt mot golvet på 350 mm höjd. Testet 

gjordes bara för VL53L0X eftersom VL6180 inte kan mäta sådana avstånd. Mätuppställningen för 

steghöjdstestet visas i figur 11. Genuino 101 placerades med ett buntband i testbenet och data fördes 

över seriellt till PC. Sensorn placerades på en plastbit utstående från testbenet för att undvika att den 

skulle mäta avståndet till foten istället för golvet. Testet gjordes för varje centimeter mellan höjderna 2 

cm till 14 cm. Vid varje höjd samlades data in till textfil. Allt detta upprepades 6 gånger. Det i sin tur 

a) b) 
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gjordes för två olika inställda periodtider, 20 ms och 30 ms. För att enkelt kunna testa olika höjder 

ritades markeringar efter bordskanten. De ritades ut där benet skulle placeras för att ge de önskade 

höjderna på foten. Vid test kunde benet sedan föras efter bordskanten till de utritade markeringarna.  

 

 

Figur 11. Mätuppställning för höjdtest med sensor VL53L0X, testben, Genuino 101 och markeringar 

på bordskanten. 

 

3.3.4 Test i reell miljö med testperson 

 

De viktigaste testerna i det här arbetet är de gjorda i laboratorativ miljö. Av intresse gjordes dock ett 

gångtest med en testperson och sensorn VL53L0X med dess högsta möjliga samplingsfrekvens, 50 Hz. 

Testet gjordes med den sensorn och den frekvensen för att se hur det ser ut med högsta möjliga 

frekvens. Testpersonen gick en bestämd sträcka fram och tillbaka i normal gångtakt   
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3.4 Beräkningar och statistik 

3.4.1 Beräkning vid steghöjdstest 

 

Vid steghöjdsmätningen placerades VL53L0X vinkelrätt, 350 mm upp på benet. När testbenet 

flyttades vid test gav sensorn ett avstånd snett mot marken. För att beräkna vilken steghöjd det värdet 

motsvarar gjordes trigonometriska beräkningar. Figur 12 visar de vinklar och avstånd som användes. 

Det bestämdes inför testet vilka höjder som skulle testas. Med det och det faktum att fotens längd är 

känd, kunde fot-till-golv-vinkeln (α) beräknas, se formel 1. Längden på foten är 175 mm och höjden 

benämns h, se figur 12. Med α känd går det sedan att beräkna höjden sensorn ger, se formel 2-4, 

genom att X blir känt. X är värdet sensorn visar subtraherat med 350 mm (höjden den placerades på).  

 

Formel 1: sin 𝛼 =
ℎ

175  
⇔  𝛼 =  sin−1(

ℎ

175
) 

 

Formel 2: cos 𝛼 = sin 𝛳  

Formel 3: sin 𝛳 =  
ℎ

𝑥
 

Formel 4: cos 𝛼 = 
ℎ

𝑥  
⇔ ℎ = cos(𝛼) ∗ 𝑥 

 

 

 

 

Figur 12. Tecknad bild över testbenet med sensorn placerad på 350 mm höjd. Figuren visar även 

”foten” som är 175 mm lång, höjden h, fot-till-golv-vinkeln α, sträckan X samt vinkeln mellan 

sensorns riktning och golvet, ϴ.  
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3.4.2 Statistik 

 

På mätvärdena beräknas medelvärde, standardavvikelse samt variationskoefficient (CV). 

Variationskoefficienten är standardavvikelsen dividerat med medelvärdet. Genom att multiplicera det 

med 100 fås CV i hela procent. CV ger ett mått på precision som är oberoende av enhet eftersom det 

ges i procent.  

 

För att titta på skillnaden mellan sensorerna gjordes parade tvåsampel t-test. Ett för medelvärde, 

standardavvikelse och cv för resperkive yta. Ett t-test är ett enkelt statistiskt sätt att se om det finns 

skillnader i medelvärde mellan två populationer.  T-testen gjordes i Excel och analysverktyget som 

användes hette ” t-test: Parat två-sampel för medelvärde”. Ett värde, P(T<=t) tvåsidig, beräknas från 

båda sampelmängderna. T-test kan vara antingen ensidigt eller tvåsidigt. Ensidigt innebär att man 

tittar på om de är olika i enbart en riktning [31]. Här studeras det tvåsidiga P-värdet. Genom att 

studera P(T<=t) tvåsidig går det att avläsa om sensorerna skiljer sig signifikant ifrån varandra. Här 

finns tre gränser, P < 0,05*, P < 0,01*, P < 0,001***. P<0,05 valdes som signifikansgrad i det här 

fallet. Det innebär att om värdet är under 0,05 kan det konstateras med 95 % säkerhet att sensorerna 

skiljer sig singnifikant ifrån varandra [31].  
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4 Resultat 

4.1 Tester  

4.1.1 Tester i fräs 

 

Bilaga 1 visar tabeller över resultaten från testen med VL6180 som utfördes med avståndsmätaren i 

fräsen. Figur 13 visar hur precisionen påverkas av olika periodtider och reflekterande ytor i testen med 

VL6180. Noggrannhetet för olika periodtider och ytor visas med regressionslinjer, ekvation och R2 i 

figur 14.  I ekvationen visar lutningskoefficienten (värdet framför x) hur god linjäriteten är. I bästa fall 

är lutningskoefficienten 1. Konstanttermen, värdet efter plus- eller minustecknet, visar hur mycket 

regressionslinjen ligger över/under där den optimalt ska skära y-axeln. R2 visar hur väl 

regressionslinjen representerar spridningen i resultaten.  

 

Hysterestestet, dvs. skillnaden mellan mätvärdena när sensorn sveptes från kort till långt avstånd och 

från långt till kort visas i figur 15. 

 

Bilaga 2 visar tabeller över resultaten från testen med VL53L0X som utfördes med den digitala 

avståndsmätaren i fräsen. Figur 16 visar hur olika periodtider och reflekterande ytor påverkar 

precisionen hos VL53L0X. Noggrannheten (medelvärde i förhållande till sant värde) visas i figur 17. 

Skillnaden mellan mätvärdena när VL53L0X sveptes från kort till långt avstånd och från långt till kort 

visas i figur 18. 

 

Sensor VL53L0X visar tydlig förändring av precision när frekvensen ökas, se figur 16. Det är något som 

inte syns lika tydligt hos VL6180. En högre frekvens gör dock att VL6180 börjar visa 255 (att den övre 

avståndsgränsen är nådd) vid ett kortare avstånd än vid en lägre frekvens. Det visar sig genom en 

kraftigt ökad standardavvikelse vid gränsen för maxavståndet, se figur 13.  

 

Figur 13, 15, 16 och 18 visar resultat från diskreta mätningar med både markörer och linjer. 

Markörerna visar mätresultaten och linjerna emellan är enbart en hjälp för ögat. 
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Figur 13. Precision för VL6180 vid olika inställda periodtider och mot olika reflekterande ytor. 

 

 

Figur 14. Noggrannhet för VL6180 vid olika inställda periodtider och mot olika reflekterande ytor 

med regressionslinjer och tillhörande ekvationer samt R2.  
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Figur 15. Hysterestest, grafen visar medelvärden från svep åt två håll med VL6180, 23 ms periodtid, 

vit yta. 

 

 

Figur 16. Precision för VL53L0X vid olika periodtider och mot olika reflekterande ytor. 
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Figur 17. Graf över noggrannhet med regressionslinjer och tillhörande ekvationer samt R2. VL53L0X, 

vit yta, 30 ms periodtid.  

 

 

Figur 18. Hysterestest, grafen visar medelvärden från svep åt två håll med VL53L0X.  
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4.1.2 Test av stegbredd 

 

Tabell 1 och 2 sant värde, medelvärde, standardavvikelse och CV från stegbreddstesterna utförda med 

VL6180 vid två olika periodtider. Tabell 3 och 4 visar sant värde, medelvärde, standardavvikelse och 

CV från stegbreddstesterna utförda med VL53L0X vid två olika periodtider. Figur 19 visar 

medelvärdena från breddtesterna utförda i detta arbete tillsammans med resultaten ifrån det tidigare 

arbetet. I figuren syns även regressionslinjer med ekvationer och R2
. I ekvationen visar 

lutningskoefficienten, värdet framför x, hur god linjäriteten är. I bästa fall är lutningskoefficienten 1. 

Konstanttermen, värdet efter plus- eller minustecknet, visar hur mycket regressionslinjen ligger 

över/under där den optimalt ska skära y-axeln. R2 visar hur väl regressionslinjen representerar 

spridningen i resultaten. 

 

 

Tabell 1. Sant värde, medelvärde, standardavvikelse och CV vid test av stegbredd, VL6180, 23 ms. 

Sant värde 

(mm) 

Medelvärde, n = 10  

(mm) 

Standardavvikelse CV 

50 54,2 1,2 2,0 % 

75 79,3 1,3 1,6 % 

100 102,4 1,4 1,4 % 

125 128,7 0,9 0,7 % 

150 152,5 1,1 0,7 % 

175 176,8 1,4 0,8 % 

 

 
 
Tabell 2. Sant värde, medelvärde, standardavvikelse och CV vid test av stegbredd med VL6180, 30 ms. 

Sant värde 

(mm) 

Medelvärde, n = 10  

(mm) 

Standardavvikelse CV 

50 54,2 1,7 3,0 % 

75 79,6 1,2 1,3 % 

100 104,7 1,6 1,5 % 

125 129,5 1,8 1,4 % 

150 153,8 1,8 1,2 % 

175 176 1,9 1,1  % 
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Tabell 3. Sant värde, medelvärde, standardavvikelse och CV vid test av stegbredd med VL53L0X, 20 

ms.  

Sant värde 

(mm) 

Medelvärde, n = 10  

(mm) 

Standardavvikelse CV 

50 41,2 1,2 2,6 % 

75 68,7 1,6 2,3 % 

100 92,9 1,6 1,7 % 

125 119,9 1,4 11,1 % 

150 145,8 1,0 0,7 % 

175 172,3 1,3 0,7 % 

200 194,2 1,6 0,8 % 

225 218 1,7 0,8 % 

250 237,8 1,1 0,5% 

275 261,6 1,6 0,6 % 

 

 
 
Tabell 4. Sant värde, medelvärde, standardavvikelse och CV vid test av stegbredd med VL53L0X, 25 

ms. 

Sant värde 

(mm) 

Medelvärde, n = 10  

(mm) 

Standardavvikelse CV 

50 41,6 1,8 4,3 % 

75 68 1,7 2,5 % 

100 93,3 1,6 1,7 % 

125 117,4 0,8 0,7 % 

150 141,3 1,0 0,7 % 

175 168,1 1,9 1,1 % 

200 193,6 2,0 1,0 % 

225 215,4 1,6 0,7 % 

250 232,8 2,4 1,0 % 

275 258,9 3,1 1,2 % 
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Figur 19. Resultat från stegbreddstesten utförda i det här arbetet och den triangulerande sensorn 

från tidigare arbete med regressionslinjer och tillhörande ekvationer samt R2
. 

 

 

4.1.3 Test av steghöjd 

 

Tabell 5 och 6 visar medelvärde och standardavvikelse beräknat på värdena från sensorn vid 

steghöjdstesten med VL53L0x, två periodtider. Figur 20 visar de beräknade höjderna från 

steghöjdstestet som utfördes i det tidigare arbetet samt de beräknade höjderna från steghöjdstesten 

utfört med VL53L0X med 30 ms och 20 ms periodtid. I figuren syns även regressionslinjer med 

ekvationer och R2
. 
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Tabell 5. Sant värde, medelvärde och standardavvikelse på sträckan sensorn mätte vid test av steghöjd 

med VL53L0X, 20 ms. 

Sant värde (mm) Medelvärde, n = 40 

(mm) 

Standardavvikelse 

370,1 383,1 6,5 

380,5 393,2 5,9 

391,1 405,2 7,1 

402,2 414,0 8,6 

413,9 426,8 7,5 

426,4 438,8 8,4 

439,9 457,4 8,7 

454,9 473,3 9,4 

471,9 490,9 10,6 

491,4 507,4 11,1 

514,9 524,2 14,2 

544,2 546,9 13,9 

583,3 570,1 13,2 

 

 

Tabell 6. Sant värde, medelvärde och standardavvikelse på sträckan sensorn mätte vid test av steghöjd 

med VL53L0X, 30 ms. 

Sant värde (mm) Medelvärde, n = 40 

(mm) 

Standardavvikelse 

370,1 383,8 4,3 

380,5 395,4 4,9 

391,1 405,2 5,4 

402,2 417,6 6,0 

413,9 431,0 6,5 

426,4 442,5 4,5 

439,9 457,2 5,7 

454,9 472,1 6,7 

471,9 487,2 6,0 

491,4 504,3 7,1 

514,9 527,5 9,0 

544,2 547,7 10,4 

583,3 567,2 11,2 
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Figur 20. Kurvor från steghöjdstestet utfört i detta arbete och den triangulerande sensorn från 

tidigare med regressionslinjer och tillhörande ekvationer samt R2
. 

 

4.1.4 Test i reell miljö med testperson 

 

Figur 21 visar resultat från stegbreddstestet i reellmiljö, alla värden över 200 mm borttagna och 

dalarna som återstod (det som representerar att benet passerar det andra benet) lagda ovanpå 

varandra. Figur 22 visar resultat från steghöjdstestet i reell miljö. Värdena för steghöjd är direkt från 

sensorn och inte beräknade höjder. Både figur 21 och figur 22 visar resultaten från diskreta mätningar 

med markörer och linjer. Markörerna visar mätresultaten och linjerna emellan är enbart en hjälp för 

ögat. 
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Figur 21. Stegbredd. 10 dalar på datakurvan (enbart värden under 200 mm) placerade ovanpå 

varandra.  

 

 

 
Figur 22. Steghöjd. Värden från sensorn när testpersonen gick en bestämd sträcka. 
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4.2 Statistik 

 

Resultaten från de utförda t-testen har sammanställts i tabell 7. För medelvärde, standardavvikelse 

och CV mot mörk yta samt medelvärde och standardavvikelse mot vit yta ger VL6180 ett systematiskt 

högre värde än VL53L0X. 

 

Tabell 7. Resultat från t-test utförda på medelvärde, standardavvikelse och CV för två olika ytor. 

Periodtiden var 30 ms för alla tester som mätvärdena är tagna ifrån. Tabellen visar differans 

mellan de olika sensorerna (VL6180 – VL53L0X) och asteriskerna visar om skillnaden är signifikant 

eller inte.  

Yta Avstånd, medelvärde 

(differans, mm) 

Standardavvikelse 

(differans, mm) 

CV 

(differans, %) 

Vit 

 

3,4*** (n = 1080) 0,4*** (n = 18) -0,007 (n = 18) 

Mörk 5,7*** (n = 180) 0,7 (n = 3) 0,5* (n = 3) 

P < 0,05*, P < 0,01*, P < 0,001*** 
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5 Diskussion 

5.1 Tester 

 

När sensorerna placerades för testerna i fräs tejpades de båda fast på en rektangulär plastbit. Eftersom 

sensorerna stack ut olika mycket från plastbiten gjorde det att nollställningen inte kunde bli lika exakt 

som det hade önskats. För den sensor som stack ut minst lades en kompensering in för det men en 

sådan kompenseringen är svår att få exakt. Det gör referensen mindre pålitlig. Värdena för VL53L0X 

låg även ca 5 mm ifrån det sanna, tydligast på avstånden under 200 mm, se figur 17. Det beror 

troligtvis inte på nollställningen men kan ha berott på att sensorn eventuellt pekade lite snett. Värdena 

visar dock på en bra linjäritet.  

 

Genom att ändra periodtiden/frekvensen i koderna påverkades hur sensorerna presterarde. 

Precisionen varierar tydligt med yta och periodtid för VL53L0X och blir påtagligt sämre mot mörk yta, 

se figur 16. Det är något värt att ha i åtanke. För VL6180 är precisionen genomgående bättre. I 

databladet är VL6180 specificerad att mäta avstånd upp till över 10 cm. Resultaten från testerna visar 

en motsvarande precision och noggrannhet mellan 10 cm och det maximala mätavståndet som under 

10 cm, se figur 13 och figur 14.  

 

Det gick att programmera VL6180 till en samplingsfrekvens på ca 43 Hz. Det var däremot en instabil 

inställning. Det gick bra att utföra testerna i fräsen men sensorn ger då och då time out när den 

frekvensen är satt vilket beror på att det är på gränsen tidsmässigt. För att få ett pålitligt mätsystem är 

det säkrare att välja en lägre samplingsfrekvens.  

 

Det syns en liten skillnad mellan de olika svepen i hysterestesten för båda sensorerna se figur 15 och 

figur 18. Det är dock väldigt lite och främst vid väldigt stora och väldigt små avstånd. Hysteres bedöms 

därmed inte som något som måste tas hänsyn till.   

 

I breddtestet i laborativ miljö testades periodtiderna 20 ms och 25 ms för VL53L0X. Anledningen till 

att 25 ms testades som högsta periodtid och inte 30 ms är för att 25 ms ursprungligen var tänkt som 

den högsta periodtiden för test. Att 25 ms av misstag testats istället upptäcktes när testen redan var 

utförda. Att sätta upp testuppställningen igen och göra test med 30 ms skulle göra att skillnader kunde 

uppkomma som berodde på att uppställningen skiljde sig och inte på grund av periodtiden. Därför 

gjordes inget breddtest med 30 ms periodtid för VL53L0X. Resultaten från breddtesten visar att 

sensorerna i det här testet och sensorn från det befintliga systemet [4] har motsvarande noggrannhet, 

se figur 19.  
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Värdena från bänktestet för höjd utfört i det här arbetet visar genomgående högre värden än de från 

det tidigare arbetet [4], se figur 20. Det kan bero på en felvinkling av sensorn. Även en väldigt liten 

ändring i vinkel kan förändra avståndet sensorn mäter ganska mycket. Linjäriteten för VL53L0X ser 

betydligt sämre ut i höjdtestet än i breddtestet, se figur 19 och figur 20. Det kan bero på att avstånden 

sensorn mätte vid höga höjder på hälen var mycket längre än de i breddtestet. En sluttning vid höga 

avstånd syntes även i resultaten från testen som utfördes i fräsen med VL53L0X, se figur 17. 

Precisionen var i höjdtestet med 20 ms periodtid det sämsta VL53L0X visat och liknande testet i 

fräsen som utfördes mot mörk yta, se tabell 5 och figur 16. Den dåliga reflektionen i golvet och det 

faktum att det höjdtestet utfördes med den högsta programmerbara frekvensen bidrar tillsammans till 

den sämre precisionen. 

 

De intressanta testen i det här arbetet är de utfrörda i laborativ miljö. Testet med VL53L0X i reell 

miljö gjordes enbart för att se om det fungerade att placera sensorn på en person och få in rimliga 

värden. Genom att studera graferna från testen verkar sensorn kunna registrera gången. I breddtestet 

låg alla ”dalar” i kurvan (det som representerar att benet passerar det andra benet) inom ett intervall 

på ca 2 cm, se figur 21. Tack vare att VL53L0X har en lång maxsträcka tappar den inte kontakt med 

någon reflekterande yta vid höjdtestet, se figur 22. Det är fördelaktigt eftersom sensorn kan ge ett par 

konstiga värden efter att den mätt mot ”oändligheten”. Vid stegbreddstestet mäter sensorn ibland mot 

”oändligheten” om testpersonen inte passerar något inom mätintervallet.  

 

Att t-testen visar på signifikant skillnad mellan sensorerna kan bero på att de i sig fungerar olika men 

även att det kan ha blivit skillnad i testerna. Sensorerna testades var för sig och avståndsmätaren i 

fräsen nollställdes emellan. T-testen som gjordes för standardavvikelse och CV på mörk yta hade 

väldigt få observationer, n = 3. Det beror på att mot mörk yta togs värden var 5:e cm för VL53L0X och 

för VL6180 togs värden varje 2,5 cm upp till 17,5 cm som var nära maxavståndet på 18 cm. Det är 

därmed bara tre avstånd: 5, 10 och 15 cm där värden är tagna för båda sensorerna. Att få observationer 

användes till t-testet gör resultaten väldigt osäkra för standardavvikelse och CV mot mörk yta. 

Anledningen till att glesare datainsamling gjordes var för att spara tid och för att det ansågs nog med 

det antalet värden vid testtillfället. Det var svårt att i förväg lista ut vilka kombinationer av tester som 

skulle vara relevanta. Exempelvis vilka periodtider som skulle testas och vid vilka avstånd testerna 

skulle göras. I efterhand kan testen på den mörka ytan ha varit mer genomtänkt.  

 

5.2 Slutsats 

 

Testresultaten från båda sensorerna visar värden med bra precision och noggrannhet vid god 

reflektion. VL53L0X har en synbart sämre precision mot mörk reflekterande yta. VL6180 opererar i 

allmänhet bättre på väldigt nära håll men har ett maximalt mätavståndet kring 18 cm och en maximal 
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samplingsfrekvens under 43 Hz. VL53L0X är specificerad till 200 cm, det maximala mätavståndet är 

därmed utanför det intressanta mätområdet. Tack vare att den kan mäta i sammanhanget långa 

avstånd kan sensorn mäta höjd utan att placeras framåtvinklad som sensorn i det befintliga systemet. 

VL53L0X kan komma upp i en i sammanhanget hög samplingsfrekvens, 50 Hz, men det på bekostnad 

av sämre precision än vid lägre frekvenser. Huruvida sensorerna som testats här erhåller tillräcklig 

samplingsfrekvens för att kunna placeras nere vid ankeln har inte bekräftats. Det befintliga systemet 

hade en intern uppdateringshastighet på 38 ms (26 Hz), både VL6180 och VL53L0X opererar bra med 

en uppdateringshastighet på 30 ms (33 Hz) och lägre. Resultaten tyder således på att VL6180 kan 

användas för mätning av stegbredd och VL53L0X för mätning av både stegbredd och steghöjd.  

 

5.3 Arbetet i sig 

 

Tidsplanen som skrevs i projektets inledning har gått bra att följa. En del punkter, som exempelvis att 

få kontakt med sensorerna, gick mycket fortare än beräknat. Det tack vare att mycket kod fanns i 

färdiga bibliotek på nätet. Under arbetets gång har det funnits en nära dialog med handledare för att 

stämma av hur saker går och för att sätta små deadlines i arbetet. Rapportskrivandet har gjorts 

löpande under hela arbetets gång. Det har bidragit till att förenkla dokumentationen eftersom det 

mesta har antecknats under tiden det arbetats med.  
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Bilaga 1 – Tabeller från test med VL6180 

Tabell 1. Sant värde, medelvärde, standardavvikelse och CV för VL6180, vit yta, 10 mm – 180 mm, 23 

ms periodtid.  

Sant värde 

(mm) 

Medelvärde, n = 60 

(mm) 

Standardavvikelse CV 

10 10,8 0,9 8,5 % 

20 22,5 0,8 3,8 % 

30 33,6 1,0 2,9 % 

40 42,4 1,1 2,7 % 

50 51,5 1,2 2,3  % 

60 61,5 1,1 1,8 % 

70 71,4 1,1 1,6 % 

80 81,4 1,4 1,7 % 

90 91,4 1,2 1,3 % 

100 101,3 1,3 1,3 % 

110 111,5 1,3 1,2 % 

120 120,8 1,6 1,3 % 

130 130,1 1,2 1,0 % 

140 139,8 1,7 1,3 % 

150 151,0 1,4 1,0 % 

160 161,1 1,5 0,9 % 

170 173,0 1,4 0,8 % 

180 187,2 18,2 9,7 % 

 

 

 

Tabell 2. Sant värde, medelvärde, standardavvikelse och CV för VL6180, vit yta, 10 mm – 180 mm, 30 

ms periodtid. 

Sant värde 

(mm) 

Medelvärde, n = 60 

(mm) 

Standardavvikelse CV 

10 11,1 1,1 9,7 % 

20 22,2 1,1 4,9 % 

30 32,7 1,2 3,5 % 

40 42,3 1,2 2,9 % 

50 51,3 1,1 2,2 % 

60 61,0 1,1 1,8 % 

70 71,3 1,3 1,8 % 

80 82,1 1,6 2,0 % 

90 92,1 1,3 1,4 % 

100 101,1 1,5 1,5 % 

110 111,0 1,5 1,3 % 

120 120,9 1,3 1,1 % 

130 130,0 1,3 1,0 % 

140 140,2 1,6 1,2 % 

150 150,9 1,5 1,0 % 

160 160,9 1,7 1,1 % 

170 170,9 1,6 0,9 % 

180 179,9 1,8 1,0 % 
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Tabell 3. Sant värde, medelvärde, standardavvikelse och CV för VL6180, vit yta, 180 mm – 10 mm, 23 

ms periodtid. 

Sant värde 

(mm) 

Medelvärde, n = 60 

(mm) 

Standardavvikelse CV 

180 187,2 18,2 9,7 % 

170 170,0 1,3 0,7 % 

160 163,6 1,7 1,1 % 

150 150,9 1,5 1,0 % 

140 139,7 1,5 1,1 % 

130 129,9 1,4 1,1 % 

120 123,1 1,4 1,2 % 

110 111,3 1,3 1,2 % 

100 101,1 1,5 1,5 % 

90 91,7 1,2 1,3 % 

80 81,2 1,5 1,8 % 

70 70,4 1,3 1,8 % 

60 60,8 1,2 2,0 % 

50 51,4 1,2 2,4 % 

40 42,1 1,2 2,9 % 

30 33,1 1,2 3,5 % 

20 22,6 0,9 4,1 % 

10 11,4 1,0 8,9 % 

    

 

 

 

Tabell 4. Sant värde, medelvärde, standardavvikelse och CV för VL6180, mörk yta, 25 mm – 175 mm, 

30 ms periodtid. 

Sant värde 

(mm) 

Medelvärde, n = 60 

(mm) 

Standardavvikelse CV 

25 27,8 1,0 3,8 % 

50 50,5 1,3 2,6 % 

75 75,6 1,4 1,8 % 

100 100,8 1,7 1,2 % 

125 125,2 1,4 1,1 % 

150 150,7 1,6 1,1 % 

175 174,6 1,6 0,9% 
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Bilaga 2 – Tabeller från test med VL53L0X 

 

Tabell 1. Sant värde, medelvärde, standardavvikelse och CV för VL53L0X, vit yta, 10 mm – 700 mm, 

20 ms periodtid.  

Sant värde 

(mm) 

Medelvärde, n = 60 

(mm) 

Standardavvikelse CV 

10 25,3 2,7 10,1 % 

20 22,3 3,1 13,8 % 

30 29,0 2,9 10,1 % 

40 32,0 2,2 6,8 % 

50 43,8 2,5 5,7 % 

60 52,5 2,4 4,6 % 

70 65,1 2,6 3,9 % 

80 75,7 2,4 3,1 % 

90 85,7 2,8 3,2 % 

100 94,8 2,7 2,9 % 

110 106,5 2,7 2,5 % 

120 114,8 2,5 2,2 % 

130 127,1 2,7 2,1 % 

140 137,4 2,7 2,0 % 

150 146,6 2,9 2,0 % 

160 157,0 2,3 1,5 % 

170 168,3 2,5 1,5 % 

180 178,3 3,0 1,7 % 

190 189,9 2,8 1,5 % 

200 200,9 2,9 1,4 % 

250 252,0 2,7 1,1 % 

300 303,7 3,6 1,2 % 

350 352,4 4,1 1,2 % 

400 401,7 5,0 1,3 % 

450 448,4 5,7 1,3 % 

500 495,7 7,3 1,5 % 

550 544,9 9,0 1,7 % 

600 590,0 10,0 1,7 % 

650 639,5 14,1 2,2 % 

700 685,9 15,4 2,2 % 
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Tabell 2. Sant värde, medelvärde, standardavvikelse och CV för VL53L0X, vit yta, 10 mm – 700 mm, 

30 ms periodtid.  

Sant värde 

(mm) 

Medelvärde, n = 60 

(mm) 

Standardavvikelse CV 

10 26,9 1,7 6,3 % 

20 25,9 2,0 7,6 % 

30 27,9 2,2 8,1 % 

40 34,2 1,7 4,8 % 

50 44,3 1,9 4,3 % 

60 55,7 1,7 3,1 % 

70 63,4 1,7 2,7 % 

80 75,4 1,8 2,4 % 

90 85,3 2,0 2,3 % 

100 95,8 1,7 1,8 % 

110 106,4 1,7 1,6 % 

120 116,4 1,8 1,5 % 

130 126,0 1,8 1,5 % 

140 137,8 1,7 1,3 % 

150 147,1 1,6 1,1 % 

160 156,6 2,0 1,3 % 

170 167,7 1,6 1,0 % 

180 178,6 1,7 0,9 % 

190 189,7 2,0 1,0 % 

200 200,7 1,9 0,9 % 

250 252,0 2,1 0,9 % 

300 301,8 2,0 0,7 % 

350 350,9 2,8 0,8 % 

400 400,7 3,5 0,9 % 

450 447,6 3,8 0,8 % 

500 495,3 4,5 0,9 % 

550 540,6 5,1 0,9 % 

600 590,0 6,5 1,1 % 

650 636,7 9,7 1,5 % 

700 684,6 9,9 1,5 % 
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Tabell 3. Sant värde, medelvärde, standardavvikelse, CV för VL53L0X, vit yta, 700 mm – 10 mm, 20 

ms periodtid. 

Sant värde 

(mm) 

Medelvärde, n = 60 

(mm) 

Standardavvikelse CV 

700 686,0 15,4 2,2 

650 639,9 12,9 2,0 

600 590,9 10,1 1,7 

550 544,8 7,8 1,4 

500 496,1 9,0 1,8 

450 449,5 5,9 1,3 

400 400,1 4,9 1,2 

350 352,0 3,8 1,1 

300 302,1 3,5 1,2 

250 253,2 3,2 1,3 

200 200,0 3,0 1,5 

190 188,5 2,9 1,5 

180 178,6 2,9 1,6 

170 166,8 2,7 1,6 

160 157,3 2,7 1,7 

150 147,2 2,3 1,6 

140 137,2 2,7 2,0 

130 126,9 2,8 2,2 

120 115,3 2,6 2,2 

110 106,7 2,9 2,7 

100 94,9 2,4 2,5 

90 85,0 2,8 3,3 

80 76,5 2,4 3,1 

70 64,5 2,7 4,2 

60 55,4 2,5 4,5 

50 42,5 2,4 5,7 

40 34,0 2,6 7,7 

30 30,6 2,6 8,4 

20 23,0 3,0 13,2 

10 12,2 2,9 24,2 
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Tabell 4. Sant värde, medelvärde, standardavvikelse och CV för VL53L0X, mörk yta, 50 mm – 700 

mm, 30 ms periodtid.  

Sant värde 

(mm) 

Medelvärde, n = 60 

(mm) 

Standardavvikelse CV 

50 43,8 1,5 3,5 

100 94,9 2,4 2,5 

150 146,1 2,2 1,5 

200 196,7 3,3 1,7 

250 247,2 3,7 1,5 

300 298,5 4,5 1,5 

350 349,0 6,2 1,8 

400 401,7 6,4 1,6 

450 449,9 4,4 1,0 

500 493,8 4,5 0,9 

550 541,5 5,9 1,1 

600 591,2 6,7 1,1 

650 634,3 9,2 1,4 

700 687,1 12,3 1,8 

 

 


