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Sammanfattning 
Arbetet är en komplettering till ett befintligt projekt som gjorts på MT-FoU vid Norrlands 
Universitetssjukhus. I det befintliga projektet har ett mobilt system, MoLab, skapats för 
att analysera gång. Systemet har en algoritm som ska ge tidsmarkörer vid hälisättning 
och är baserat på tröghetsgivare. Målet med arbetet är att utvärdera noggrannheten hos 
den befintliga algoritmen. För att göra det skapas ett mätsystem och en testsensor 
används för att kunna testa om den befintliga algoritmen i det tidigare arbetet har något 
fel inom ett bestämt intervall, -20ms < x < 20ms. Det undersöks även om gånghastighet 
eller huruvida testpersonen bär skor eller inte ger någon skillnad i felet. Till mätsystemet 
används en Adafruit Feather MO Bluefruit LE och tester gjordes på tre testpersoner i 
åldrarna 28–47 år (totalt 18 test). På mätvärdena utfördes t-test och det gjordes en box 
plot för att analysera resultaten. Medelvärdet för normal gång, med skor för alla 
testpersoner och test, blev 0,42 ms. Normal gång utan skor blev 5,02 ms. Medelvärdet 
för rask gång, med skor, blev 0,44 ms och utan skor blev 0,87 ms. Medelvärdet för 
långsam gång, med skor, blev -4,68 ms och utan skor blev 2,04 ms. Resultaten från 
boxplotten visar att tidskillnaderna mellan systemen blev ganska spridda men att 
medelvärdet, ligger inom det bestämda intervallet vid alla tester. T-testen visar att 
nollhypotesen gäller och att det befintliga systemet därmed anses registrera 
hälisättningen korrekt. Algoritmen skulle därför fungera för detektion av hälisättning vid 
gång. 
 

Abstract 
The work is a complement to an existing project done at MT-R&D at Norrlands University 
Hospital. In the existing project, a mobile system, MoLab, has been created for gait 
analysis. The system has an algorithm that provides time markers for heel strikes and is 
based on inertial sensors. The aim of the work is to evaluate the accuracy of the existing 
algorithm. To do that, a measurement system is created and a test sensor is used to test 
if the existing algorithm in the previous work has a difference within a certain range, -
20ms <x <20ms, to the test sensor. It is also examined whether walking speed or whether 
the test person wears shoes or not give a difference in the error. The measuring system 
uses an Adafruit Feather MO Bluefruit LE and tests were made on three test subjects 
aged 28-47 years (a total of 18 tests). At the measured values, t-tests and box plots were 
performed to analyze the results. The mean time difference for normal walking speed, 
with shoes for all test subjects and tests, was 0,42 ms. The mean time difference for 
normal speed, without shoes, was 5,02 ms. The mean time difference for rapid speed, 
with shoes, was 0,44 ms and without shoes was 0,87 ms. The mean time difference for 
slow walking speed, with shoes, was -4,68 ms and without shoes was 2,04 ms. The 
results from the box plot show that the time differences between the systems were quite 
spread but that the mean and median values are within the specified range of all tests. 
The T-test shows that the null hypothesis is valid and that the existing system is thus 
considered to register the heel strike correctly. The algorithm would therefore work for 
detection of heel strikes in gait. 
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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund 
Problem med gång och balans är vanligt förekommande inom många sjukdomsområden, 
däribland neurologi, ortopedi och geriatrik. En bedömning av gång- och 
balanskarakteristik hos patienter före, samt eventuell förändring efter, en behandling 
innebär idag nästan uteslutande en subjektiv skattning i enlighet med någon eller några 
kvalitativa visuella gång- och balansskalor med låg tillförlitlighet [1]. Ett alternativ är att 
genomföra mätningar i s.k. rörelseanalyslaboratorier, men dessa kan inte användas vid 
dagliga kliniska utredningar på grund av sin stationäritet, komplexitet, samt omfattande 
behov av tillgång på personal vilket därigenom medför höga kostnader för hälso- och 
sjukvården [2]. 
  
Att kunna ersätta dagens subjektiva och trubbiga skattningsskalor med objektiva och 
kontinuerliga mätinstrument utvecklade för användning i det dagliga kliniska arbetet, 
skulle innebära stora vinster för varje enskild patient i form av ökad tillförlitlighet inför 
beslut om behandling och rehabilitering samt reducerade undersökningstider. Det skulle 
även reducera ett stort osäkerhetsmoment som i dagsläget försvårar utvecklingen och 
utvärderingen av nya diagnostiska metoder och behandlingar inom de olika 
sjukdomsområdena. 
 
Medicinsk teknik Forskning och Utveckling (MT-FoU) har därför utvecklat ett system, som 
nu vidareutvecklats av Any Mo AB, för ändamålet, MoLab (Any Mo AB, Umeå, Sverige). 
Det är ett mobilt system anpassat för att analysera gång och MoLab-sensorerna är 
baserade på accelerometrar, gyron och magnetometrar. Sensorerna fästs runt patientens 
fötter, underben och lår. De kan sedan registrera rörelser i samband med gång. För att 
kunna göra analyser av gångmönster visualiseras mönstret genom att tidsnormalisera 
tidsserier mellan två på varandra följande hälisättningar. Systemet har en algoritm som 
ska ge tidsmarkörer vid hälisättning [2][3].  
 

1.2 Syfte och mål 
Det här projektet är en komplettering till det befintliga projektet som MT-FoU utvecklat. 
Problemet är att dess algoritm inte har blivit utvärderad ur tillförlitlighetsaspekt och 
noggrannhet. Syftet är att göra tester och utvärdera algoritmen. 
 
Målet med det här projektet är att konstruera ett mätsystem för att utvärdera 
noggrannheten hos den redan befintliga algoritmen som sätter tidsmarkörer vid 
hälisättningar. Frågeställningen som ska testas är om den befintlig algoritmen har ett fel 
inom intervallet -20ms < x < 20ms, där x är skillnaden mellan den sanna hälisättningen 
och den tidsmarkör som fås av algoritmen. Saker som också ska utredas är om det är 
skillnad i felets storlek om man går olika fort och om man är barfota eller har skor på sig 
vid mättillfället.  
 
Det finns en hel del forskning kring gånganalys. I en artikel har de tagit fram en lätt och 
billig trådlös sensor baserad på tröghetsgivare som ska analysera gången hos patienter 
med balansstörningar. Dessa jämförs sedan med friska personer för att se hur värdena 
skiljer sig åt. De har använt sig av olika algoritmer för att få en framgångsrik klassificering 
av patienter mot friska personer [4]. En annan artikel tar upp utveckling och validering av 
gånganalys med hjälp av tröghetsgivare [5]. Dessa artiklar är dock mer inne på den 

https://paperpile.com/c/RjneLX/VvBM/?locator=119-126
https://paperpile.com/c/RjneLX/nAWV
https://paperpile.com/c/RjneLX/nAWV
https://paperpile.com/c/RjneLX/LmQl
https://paperpile.com/c/RjneLX/JlZC
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produkt som MT-FoU redan har och mindre på den utvärdering som ska göras i detta 
projekt. Det ger däremot en bra inblick i vad projektet handlar om och varför man gör en 
gånganalys. Eftersom det system som ska byggas i det här projektet ska innehålla en 
trycksensor för hälen passar en artikel som recenserar olika typer av sensorer och 
metoder för gånganalys bra [6]. 

  

2 Metod och material 
Datainsamlingen för analysen gjordes genom ett antal tester på tre olika testpersoner 
enligt anvisningar och noterades sedan i ett protokoll, se bilaga 1 för anvisningar. 
Testpersonerna hade åldern 28-47 år, vägde 61-76 kg och var 163-183 cm långa. Testen 
utfördes sedan med att testpersonen gick 20 m i tre olika hastigheter; normal, rask och 
långsam. Rask takt innebar “en har bråttom till bussen” och långsam takt innebar att 
testpersonen gick i takt med en metronom i takten 72 bpm. Dessa hastigheter utfördes 
med tre repetitioner vardera, med och utan skor. Sammanlagt blev det alltså 18 tester 
per person. Samtliga testpersoner har godkänt att vara med i studien. Studien är 
godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Umeå (Dnr 09-120M). 
 

2.1 Kretskort 
Som kretskort användes en Adafruit Feather MO Bluefruit LE (Adafruit, New York, USA) 
[7] som grund till mätinstrumentet. Det valdes för att det befintliga systemet använde sig 
av Adafruit Feather-kort. Bluefruit använder Bluetooth Low Energy (BLE) som 
överföringsmetod medan den befintliga använder sig av Wi-Fi. För avkänning av 
hälisättning användes en trycksensor, FlexiForce (Tekscan, South Boston, USA) [8] som 
man placerade under hälen på testpersonen, antingen i/under en sko eller i en strumpa. 
Denna sensor var kopplad till kortet via en ADC-ingång (A0) och en resistor på 100kΩ. 
Resistorn sitter mellan A0 och GND för att hålla värdena från sensorn stabila med hjälp 
av spänningsdelningen som blir mellan sensorn och resistorn. Sensorn har en spänning 
som går igenom den, i detta fall 3.3 V. När sensorplattan känner av tryck ändras 
resistansen i sensorn och därmed spänningen. När inget tryck ligger på sensorn så är 
resistansen > 5MΩ. Resistansen sjunker sedan när tryck appliceras. Se figur 1 för 
inkoppling av trycksensor på kretskortet. 

 
Figur 1. Kopplingsschema för sensor. 
 

2.2 Programmering 
Programmering av kortet utfördes i programmet Arduino IDE eftersom detta kort var 
kompatibelt med arduinoprogrammering [7]. Programmeringen gick ut på att registrera 
värden från en trycksensor och därigenom sätta en tidsmarkör vid hälisättning. Detta 
gjordes enligt följande blockschema, se figur 2. ”SensorValue” är värdet från 
trycksensorn och om det värdet går över 150 får variabeln “stepTime” tiden i 
millisekunder från då programmet startade på kortet. Innan värdet skrivs ut till mobilen 
kollas även om värdet på ”stepTime” är i närheten av det förra värdet, om det är för nära 

https://paperpile.com/c/RjneLX/IQqc
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skrivs det inte ut. Detta för att undvika flera utskrifter från samma steg. För att sedan få 
samplingsfrekvensen att förbli stabil även när if-satsen exekveras lades det in ett timer 
interrupt [9] som körs med frekvensen 1 kHz. För fullständig kod, se bilaga 2. 
 

 
Figur 2. Blockschema över koden för utskrivning av steg. 
 
För att få reda på samplingsfrekvensen för att därigenom kunna jämföra med det 
befintliga systemet lades det in en kodbit som växlar en digital pinne som kan studeras 
med ett oscilloskop, se figur 3. 
 

  
Figur 3. Kod för att växla en digital pinne för att kunna mäta samplingsfrekvensen. 
 
Se figur 4 för att se samplingsfrekvensen för testsensorn. Se figur 5 för bild på 
överföringen av tidmarkörer från testsensorn till mobilappen Bluefruit LE. 
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Figur 4. Oscilloskopbild på den växlande digitala pinnen. Samplingsfrekvensen för 
systemet, 1 kHz (500Hz*2 pga växlingen).  

 
Figur 5. Mobilappen Bluefruit LE, funktionen UART [10]. Siffrorna är tiden för 
hälisättningen i millisekunder från det att programmet startat i mikrokontrollern. 
 

2.3 MoLabs algoritm 
 Algoritmen för MoLab fungerar som följer: 1. Starten för början av gångaktiviteten sätts 
genom att sätta en tidsmarkör för respektive ben när höftflexionen stiger över 10 grader. 
2. Slutet av gångaktiviteten sätts genom att upprepa punkt 1 men där inputsignalen 
(höftflexionen) är inverterad i tid. Det betyder att algoritmen söker sig från slutet av 
tidsserien och letar efter en tidpunkt där höftflexionen stiger över 10 grader. 3. Mellan 
början och slutet av gångaktiviteten sätts en tidsmarkör vid varje lokalt minimum för 
höftflexion för respektive ben. Minimum för höger ben ger en markör för vänster 
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hälisättning samt vise versa. 4. Mellan två på varandra följande lokala minimum kan 
sedan tidsserierna (ledvinklarna) tidsnormaliseras och ger därigenom personens 
gångmönster. 
 

2.4 Testprocedur 
Innan testet påbörjas så startas programmet upp för att kalibrera MoLab-sensorerna och 
skriva in testpersonen. Testsensorn kopplas ihop med en app, Bluefruit LE, i en mobil via 
Bluetooth. Sedan tar testpersonen på sig alla sensorer. MoLab-sensorerna är numrerade 
och satt enligt följande: nr 2 höger smalben, nr 4 höger lår, nr 5 vänster smalben, nr 7 
vänster lår och nr 12 i byxlinningen i svanken, se figur 6. Sensorerna ska placeras så att x-
axeln pekar åt höger. Testsensorn placerades under hälen i strumpan eller i/under skon. 

 
Figur 6. Placering Molabsensorer på benen och testsensor på höger ben (sensor nr 12 
syns inte i bild). 
 
Data från testsensorn som loggades i mobilen skickades som textfiler till Google Drive 
(Google, Mountain View, USA) efter varje test. Data som loggades i datorn för MoLab-
sensorerna analyserades med MT-FoU’s algoritm och sparades i exceldokument som 
sedan slogs samman med data från testsensorn för vidare analys. 
 

2.5 Analys 
Analysen och de statistiska beräkningarna av systemen gjordes i Excel 2016 (Microsoft, 
Redmond, USA). När värdena skulle jämföras multiplicerades värdet från MoLab med 
fem för att kunna jämföra med testsensorns värden. Detta för att testsensorn hade en 
samplingsfrekvens på 1 kHz medan MoLab hade en samplingsfrekvens på 200 Hz. 
Värdena från systemen är tider för hälisättningen av höger ben. Dessa tider jämfördes 
sedan för att se hur stor skillnad i tid det är mellan algoritmen i MoLab och testsensorn 
vid hälisättning samt se om tiderna ligger inom intervallet -20ms < x < 20ms. Tidsskillnad-
kolumnens värden för alla tester lades in i en boxplot. 
 
Ett t-test gjordes även för att se om hypotesen att det existerar skillnader mellan 
tidsbestämningarna kan förkastas. I t-testet togs alla värden som visade tidsskillnaden 
mellan systemen från alla testpersoner och skrevs in i varsin kolumn uppdelat efter 
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gånghastighet och med/utan skor, totalt sex kolumner. Dessa kolumner testades sedan 
med ett två-sampel parat t-test. Egentligen skulle det ha gjorts ett t-test med bara ett 
sampel men det fanns inte. Det ordnades genom att skriva till en extra kolumn med det 
tänkta medelvärdet för tidsskillnaden, 0. Sedan kunde alla kolumner jämföras med den 
kolumnen för att få fram t-värdet (alfa). I dessa tester valdes alfa till 0.05. Om värdet är 
över eller under 0.05 bestämmer om hypotesen kan förkastas. 

3 Resultat 
Analysen visar att MoLabs tidsmarkörer ligger inom intervallet -20ms < x < 20ms vid 
normal gång med och utan skor. Vid rask takt utan skor hamnade tidsmarkörerna för 
testperson 2 strax utanför intervallet, annars höll dem sig inom intervallet för rask takt, 
med och utan skor. Vid långsam takt hamnade tidsmarkörerna långt utanför intervallet 
för testperson 1, både med och utan skor. För testperson 2 hamnade tidsmarkörerna för 
testet utan skor utanför intervallet. Exempel på insamlat data, se figur 7. Resultat för 
testperson 1, se figur 8. Resultat för testperson 2, se figur 9. Resultat för testperson 3, se 
figur 10. Figur 11 visar alla testresultat i samma boxplot. 
 
T-testerna som gjordes visade att det inte fanns några utstickande skillnader mellan 
MoLab och testsensorn, alla värden var över 0.05. Samt att medelvärdena för 
tidsskillnaderna var inom intervallet -20 ms < x< 20 ms, se tabell 1. Det betyder att 
nollhypotesen gäller för dessa tester. Vilket resulterar i att MoLab kan anses registrera 
hälisättningen korrekt. Detta gäller samtliga gånghastigheter och med/utan skor. 
 

 
Figur 7. Exempelbit av testresultaten. 
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Figur 8 (endast färg). Boxplot och tabell med resultat från analys för testperson 1. X= 
medelvärde, genomgående streck = median, lådan är från kvartil 1 till kvartil 3, 
morrhåren (eng. whiskers) går upp till ett maxvärde ((kvartil 1 - kvartil 3)*1.5 + kvartil 3) 
och ner till ett minvärde (kvartil 1 - ((kvartil 1 - kvartil 3)*1.5)) och prickarna är utliggare 
(eng. outliers) vilket är värden som är över/under morrhårens max/min. 
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Figur 9 (endast färg). Boxplot och tabell med resultat från analys för testperson 2. X= 
medelvärde, genomgående streck = median, lådan är från kvartil 1 till kvartil 3, 
morrhåren (eng. whiskers) går upp till ett maxvärde ((kvartil 1 - kvartil 3)*1.5 + kvartil 3) 
och ner till ett minvärde (kvartil 1 - ((kvartil 1 - kvartil 3)*1.5)) och prickarna är utliggare 
(eng. outliers) vilket är värden som är över/under morrhårens max/min. 
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Figur 10 (endast färg). Boxplot och tabell med resultat från analys för testperson 3. X= 
medelvärde, genomgående streck = median, lådan är från kvartil 1 till kvartil 3, 
morrhåren (eng. whiskers) går upp till ett maxvärde ((kvartil 1 - kvartil 3)*1.5 + kvartil 3) 
och ner till ett minvärde (kvartil 1 - ((kvartil 1 - kvartil 3)*1.5)) och prickarna är utliggare 
(eng. outliers) vilket är värden som är över/under morrhårens max/min. 
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Figur 11 (endast färg). Boxplot med alla tester för lättare jämförelse. 
 
Tabell 1. Visar medelvärdena för alla testpersoner i testen. 

Gånghastighet Tidsskillnad medelvärde 
(ms) 

Normal,     Med skor 
     Utan skor 

0,42 
5,02 

Rask,        Med skor 
     Utan skor 

0,44 
0,87 

Långsam, Med skor 
     Utan skor 

-4,68 
2,04 
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4 Diskussion och Slutsats 
Testerna gjordes utan större problem. Det krånglade lite med testsensorn då den 
missade steg ibland, speciellt vid långsam gång. Därför blev testdatat från långsamma 
gången mindre än från de andra testerna. Vid normal och rask gång så registrerades de 
allra flesta stegen av testsensorn. Att samplingsfrekvensen valdes till 200 Hz för MoLab 
var för att det är den MT-FoU brukar använda. De använder en relativt låg frekvens för 
att bandbredden ska räcka till för överföringen från alla sensorer. Samplingsfrekvensen 
valdes till 1000 Hz för testsensorn för att det skulle registrera hälisättningen så snabbt 
som möjligt och det viktigaste var att få en fast samplingsfrekvens för att kunna jämföra 
värdena efter testerna. 
 
Analysen som gjordes visade i boxplottarna (se figur 8-11) att värdena var rätt utspridda 
för vissa tester men att medianen och medelvärdet alltid låg nära noll. Detta visade även 
t-testerna som gjordes där det kunde konstateras att det inte är någon större skillnad 
mellan MoLab och testsensorn, statistiskt sett.  
 
Det fanns olika saker att tänka på för att få till det här projektet. Ett exempel är hur 
överföringen av data till datorn för analys skulle göras. Det kan göras antingen trådlöst, 
via ett minneskort eller direkt kopplat till en dator. Att välja ett kort med Bluetooth LE 
var ett ganska dåligt val då det inte går att koppla till en dator på vanligt vis. Det hade 
varit smartare att ta ett kort med Wi-Fi som det befintliga mätsystemet använder och 
därmed kunna koppla upp sig mot samma router. Detta val berodde mycket på dålig 
kunskap och efterforskning om just Bluetooth LE och dess egenskaper. Men det löstes 
tillslut med att skicka data till mobilen då den fanns en app speciellt för Adafruit bluefruit 
LE. När testerna utfördes fick testpersonen bära med sig mobilen som testsensorn 
överförde datat till då avståndet för BLE bara är ~5 m och sträckan som gicks var 20m. 
 
För att koppla trycksensorn till kretskortet fanns det en rekommenderad krets i 
databladet [6], se figur 12. Denna krets testades utan vidare resultat och efter ytterligare 
tester konstaterades det att den bästa kopplingen för detta ändamål var att koppla 
trycksensorn direkt till kretskortet med bara en resistor mellan ingången och jord. Utan 
den resistorn gick värdena från topp till botten väldigt inkonsekvent när tryckförändring 
skedde. Med resistorn höll sig värdena lågt ända tills ett tryck på sensorn och då ökade 
det med några hundratal, detta gjorde det lätt att sedan programmera in en gräns för 
vilken ett steg skulle räknas. Det som gjorde att sensorn fungerade bra med resistorn var 
spänningsdelningen som blev mellan sensorn och resistorn. Det skulle kunna användas 
fler sensorer som kollar hela fotens avtryck och för detta finns det lite olika produkter, till 
exempel Pedar system [7], men i det här projektet behövdes bara hälisättningar 
utvärderas. 
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Figur 12. Rekommenderad krets för trycksensorn [6]. 
 
Programmet för kretskortet är till största del lånat från ett kodexempel [9]. Där görs ett 
timer interrupt som behövdes för att få samplingsfrekvensen att förbli densamma. Att ta 
ett färdigt exempel sparade mycket tid genom att slippa sitta och klura ut alla 
registerbitar som ska sättas till olika saker. Lånade även funktionen för att föra över data 
via BLE från ett exempel, som kunde laddas ner från kortets hemsida till Arduino IDE [8]. 
Det gjorde så att testsensorn blev trådlös vilket gjorde testerna mycket enklare. 
 
Slutsatsen blir att enligt analysen och t-testet så kan MoLab anses registrera 
hälisättningen korrekt då medelvärdena höll sig inom intervallet -20ms < x < 20ms. Detta 
gällde med och utan skor och alla gånghastigheter. 
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6 Bilagor 
Bilaga 1 - Testanvisningar 

Testning av MoLab 
 

1. Slå på mätprogrammet för MoLab och kalibrera alla sensorer. 

2. Koppla upp testsensorn med mobilen via BLE i appen Bluefruit LE, välj UART. 

3. Sätt sensorn under hälen i strumpan eller i/under skon på höger fot. 

4. Sätt på alla Molabsensorer, 5st. Nr 12 i svanken, nr 4 höger lår, nr 2 höger 

smalben, nr 5 vänster lår och nr 7 vänster smalben. 10 cm över/under knät. 

5. Synkronisera testsensorn med MoLab-systemet genom att stampa i golvet en 

gång så båda registrerar ett värde samtidigt. 

6. Börja gå, höger fot först. 

7. Avsluta testet med ett stamp i golvet. 

8. Skicka registrerade värden från mobilen till en dator. 

9. Skriv in resultat och värden i testprotokollet. 

 
Första testet:  
Testpersonen går 20 m med skor i normal takt, 3 repetitioner. 
 
Andra testet: 
Testpersonen går 20 m med skor i rask1 takt, 3 repetitioner. 
 
Tredje testet: 
Testpersonen går 20 m med skor i långsam2 takt, 3 repetitioner. 
 
Fjärde testet: 
Testpersonen går 20 m utan skor i normal takt, 3 repetitioner. 
 
Femte testet: 
Testpersonen går 20 m utan skor i rask takt, 3 repetitioner. 
 
Sjätte testet: 
Testpersonen går 20 m utan skor i långsam takt, 3 repetitioner. 
 
 
 

  

                                                      
1 “Skynda sig till bussen”, utan att springa 
2 Gå i takt till en metronom med 72 bpm 
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Bilaga 2 - Fullständig kod 
Koden för kretskortet: 
 
#include <Arduino.h> 
#include <SPI.h> 
#if not defined (_VARIANT_ARDUINO_DUE_X_) && not defined (_VARIANT_ARDUINO_ZERO_) 
  #include <SoftwareSerial.h> 
#endif 
 
#include "Adafruit_BLE.h" 
#include "Adafruit_BluefruitLE_SPI.h" 
#include "Adafruit_BluefruitLE_UART.h" 
 
#include "BluefruitConfig.h" 
 
#define FACTORYRESET_ENABLE      1 
 #define MINIMUM_FIRMWARE_VERSION "0.6.6" 
 #define MODE_LED_BEHAVIOUR       "MODE" 
 
 
uint32_t sampleRate = 1000; //sample rate of the sine wave in Hertz, how many times per second the TC5_Handler() function gets 
called per second basically 
int16_t sensorPin = A0; // select the input pin for the sensor 
int tooglePin = 12;   // select the pin for the toogle 
int16_t sensorValue = 0;  // variable to store the value coming from the sensor 
unsigned long stepTime = 0; // variable to store the time for steps 
unsigned long oldStepTime = 0; // variable to store the old time for steps 
int state = 0; // Variable for the toogle pin function 
 
Adafruit_BluefruitLE_SPI ble(BLUEFRUIT_SPI_CS, BLUEFRUIT_SPI_IRQ, BLUEFRUIT_SPI_RST); 
 
void error(const __FlashStringHelper*err) { 
  Serial.println(err); 
  while (1); 
} 
 
void setup() { 
  delay(500); 
  tcConfigure(sampleRate); //configure the timer to run at <sampleRate>Hertz 
  tcStartCounter(); //starts the timer 
  pinMode(tooglePin, OUTPUT); // declare the tooglePin as an OUTPUT: 
  Serial.begin (9600); 
 
  if ( !ble.begin(VERBOSE_MODE) ) 
  { 
 error(F("Couldn't find Bluefruit, make sure it's in CoMmanD mode & check wiring?")); 
  } 
 
 if ( FACTORYRESET_ENABLE ) 
  { 
 /* Perform a factory reset to make sure everything is in a known state */ 
     
 if ( ! ble.factoryReset() ){ 
   error(F("Couldn't factory reset")); 
 } 
  } 
 ble.echo(false); 
 ble.info(); 
 
 ble.verbose(false);  // debug info is a little annoying after this point! 
 
  /* Wait for connection */ 
  while (! ble.isConnected()) { 
   delay(500); 
  } 
  if ( ble.isVersionAtLeast(MINIMUM_FIRMWARE_VERSION) ) 
  { 
 // Change Mode LED Activity 
 
 ble.sendCommandCheckOK("AT+HWModeLED=" MODE_LED_BEHAVIOUR); 
  } 
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  // Set module to DATA mode 
  ble.setMode(BLUEFRUIT_MODE_DATA); 
} 
 
void loop() { 
  //tcDisable(); //This function can be used anywhere if you need to stop/pause the timer 
  //tcReset(); //This function should be called everytime you stop the timer 
} 
 
//this function gets called by the interrupt at <sampleRate>Hertz 
void TC5_Handler (void) { 
   // Toggles a digital pin for frequency measurements 
  digitalWrite(tooglePin, (state) ? HIGH : LOW); 
  state = !state; 
  
  analogReadResolution(12); // Set the ADC to 12-bit 
  sensorValue = analogRead(sensorPin); // Read the value from the sensor   
 
  if (sensorValue >= 150) { 
 stepTime = millis (); // Set stepTime to the lapsed time since the program started 
 if ( stepTime > oldStepTime+400 ){ // Checks if stepTime is close to the earlier stepTime 
   ble.print(String(stepTime)+"\n"); // Prints stepTime to mobile device 
   oldStepTime = stepTime; // Sets oldSteptime to stepTime 
 } 
  } 
  
  TC5->COUNT16.INTFLAG.bit.MC0 = 1; //don't change this, it's part of the timer code 
} 
 
/* 
 *  TIMER SPECIFIC FUNCTIONS FOLLOW 
 *  you shouldn't change these unless you know what you're doing 
 */ 
 
//Configures the TC to generate output events at the sample frequency. 
//Configures the TC in Frequency Generation mode, with an event output once 
//each time the audio sample frequency period expires. 
 void tcConfigure(int sampleRate) 
{ 
 // Enable GCLK for TCC2 and TC5 (timer counter input clock) 
 GCLK->CLKCTRL.reg = (uint16_t) (GCLK_CLKCTRL_CLKEN | GCLK_CLKCTRL_GEN_GCLK0 | GCLK_CLKCTRL_ID(GCM_TC4_TC5)) ; 
 while (GCLK->STATUS.bit.SYNCBUSY); 
 
 tcReset(); //reset TC5 
 
 // Set Timer counter Mode to 16 bits 
 TC5->COUNT16.CTRLA.reg |= TC_CTRLA_MODE_COUNT16; 
 // Set TC5 mode as match frequency 
 TC5->COUNT16.CTRLA.reg |= TC_CTRLA_WAVEGEN_MFRQ; 
 //set prescaler and enable TC5 
 TC5->COUNT16.CTRLA.reg |= TC_CTRLA_PRESCALER_DIV1 | TC_CTRLA_ENABLE; 
 //set TC5 timer counter based off of the system clock and the user defined sample rate or waveform 
 TC5->COUNT16.CC[0].reg = (uint16_t) (SystemCoreClock / sampleRate - 1); 
 while (tcIsSyncing()); 
  
 // Configure interrupt request 
 NVIC_DisableIRQ(TC5_IRQn); 
 NVIC_ClearPendingIRQ(TC5_IRQn); 
 NVIC_SetPriority(TC5_IRQn, 0); 
 NVIC_EnableIRQ(TC5_IRQn); 
 
 // Enable the TC5 interrupt request 
 TC5->COUNT16.INTENSET.bit.MC0 = 1; 
 while (tcIsSyncing()); //wait until TC5 is done syncing 
} 
 
//Function that is used to check if TC5 is done syncing 
//returns true when it is done syncing 
bool tcIsSyncing() 
{ 
  return TC5->COUNT16.STATUS.reg & TC_STATUS_SYNCBUSY; 
} 
 
//This function enables TC5 and waits for it to be ready 
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void tcStartCounter() 
{ 
  TC5->COUNT16.CTRLA.reg |= TC_CTRLA_ENABLE; //set the CTRLA register 
  while (tcIsSyncing()); //wait until snyc'd 
} 
 
//Reset TC5 
void tcReset() 
{ 
  TC5->COUNT16.CTRLA.reg = TC_CTRLA_SWRST; 
  while (tcIsSyncing()); 
  while (TC5->COUNT16.CTRLA.bit.SWRST); 
} 
 
//disable TC5 
void tcDisable() 
{ 
  TC5->COUNT16.CTRLA.reg &= ~TC_CTRLA_ENABLE; 
  while (tcIsSyncing()); 
} 

 


