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Förord 
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Sammanfattning 
I dagens sjukvård är det viktigt att kunna studera och övervaka vitala parametrar för att 

kunna ställa diagnoser på sjukdomar som berör andning samt att kunna ingripa vid 

eventuellt andningsstopp. Utvecklingskortet XeThru X2M200 är nytt på marknaden och 

använder sig av Ultra WideBand (UWB) radarteknik för att detektera in- och utandning. 

Eftersom den använder sig av radarteknik behöver produkten inte vidröra patienten. En 

utvärdering av andningssensorn görs för att undersöka produktens egenskaper. De 

huvudmål som undersöks är det maximala avstånd som kan vara mellan andningssensor och 

mätperson, om det maximala avståndet påverkas av känslighetsgraden, andningssensorns 

precision beroende på personens riktning samt om olika täcken förhindrar mätningen av 

andning.  

För att utvärdera andningssensorns egenskaper utifrån de huvudmål som har ställts har 

mätningar gjorts på både testpersoner och mätobjekt. Resultaten från mätningarna har visats 

grafiskt i mjukvaruprogrammet XeThru Explorer som är framtagen för produkten. Från 

resultaten som erhållits tycks den andningsbaserade radarsensorn kunna användas i 

hemmiljö för övervakning andning under sömn. Dock tappas signal under vissa perioder i 

samband när rörelser sker, vilket gör att andningssensorn inte bör användas som 

övervakning på intensivvård eller liknande avdelningar, där personal snabbt behöver ingripa 

vid eventuellt andningsstopp.  Andningssensorn kan även tappa signal utan att någon rörelse 

sker. Detta orsakas främst av dess positionering. För att minimera bortfallet bör 

andningssensorn placeras utan något ledande objekt mellan mätobjekt och andningssensor, 

samt att bröstkorgen bör placeras närmast andningssensorn. Att placera andningssensorn i 

taket har visat sig vara den mest lämpade positionen vid sömnmätningar.  

 

 

 

 

 

 

 
(Nyckelord: Andning, radarsensor, Ultra Wideband, UWB radarteknik, andningsfrekvens, 

andningskurva, maximalt avstånd, riktning, täcken)  
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Abstract 
In today's health care it is important to study and monitor vital parameters to diagnose 

respiratory diseases and have the ability to intervene in possible respiratory arrest. The 

XeThru X2M200 is new on the market and uses Ultra Wideband (UWB) radar technology 

to detect inhalation and exhalation. With this radar technology the product does not need to 

be in contact with the patient. An evaluation of the respiratory sensor has been desired and 

is being made to investigate the characteristics of the product. The main goals under 

consideration are the maximum distance between the respiratory sensor and person of 

interest, if the maximum distance is affected by the sensitivity, the precision of the 

respiratory sensor depend on the person's direction and whether different blankets prevent 

the measurement of inhalation and exhalation.  

 

To evaluate the characteristics of the respiratory sensor based on the main goals that have 

been set, measurements have been made on both test subjects and measurement objects. The 

results from the measurements have been shown graphically in XeThru Explorer (a software 

designed for the product). From the results obtained, the respiratory radar sensor appears to 

be useful to monitor breathing during sleep in a home environment. However, signal loss 

during certain periods is associated with the patient’s movement, which means that the 

respiratory sensor should not be used as intensive care monitoring or in similar departments, 

where the staff needs to quickly intervene in case of respiratory arrest. The breathing sensor 

can also lose signal without any movement. This is mainly caused by its positioning. To 

minimize the loss, the respiratory sensor should be placed without any object between the 

subject and respiratory sensor, and with the chest placed closes to the respiratory sensor. 

Placing the respiratory sensor in the ceiling has proven to be the most suitable position at 

sleep measurements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Keywords: Respiration, sensor, Ultra Wideband, UWB radar, respiration frequency, 

breathing pattern, maximum distance, direction, blankets)  



 

Student  
VT 2017 Examensarbete, 15 hp  
Högskoleingenjör i elektronik och datorteknik   
med inriktning mot medicinsk teknik 180hp  

  4 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .................................................................................................................................... 5 

1.1. Bakgrund ........................................................................................................................... 5 

1.2. Syfte ................................................................................................................................... 5 

1.3. Målsättning ....................................................................................................................... 6 

1.4. Avgränsningar .................................................................................................................... 6 

2. Teori .......................................................................................................................................... 7 

2.1. XeThru X2M200 ................................................................................................................. 7 

2.2. XeThru Explorer ................................................................................................................. 8 

2.3. Tillstånd hos andningssensorn ........................................................................................ 11 

2.4. Radartekniken ................................................................................................................. 12 

3. Metod ...................................................................................................................................... 13 

3.1. Verktyg och arbetsmetod ................................................................................................ 13 

3.2. Maximalt avstånd ............................................................................................................ 13 

3.3. Positionering ................................................................................................................... 15 

3.4. Studera om relevanta föremål påverkar signal ............................................................... 15 

3.5. Nattmätning .................................................................................................................... 16 

4. Resultat ................................................................................................................................... 17 

4.1. Maximalt avstånd ............................................................................................................ 17 

4.2. Positionering ................................................................................................................... 20 

4.3. Studera om relevanta föremål påverkar signal ............................................................... 24 

4.4. Nattmätning .................................................................................................................... 27 

5. Diskussion ................................................................................................................................ 31 

5.1. Maximalt avstånd ............................................................................................................ 31 

5.2. Positionering ................................................................................................................... 31 

5.3. Studera om relevanta föremål påverkar signal ............................................................... 32 

5.4. Nattmätning .................................................................................................................... 32 

5.5. Placering av den radarbaserade andningssensorn ......................................................... 33 

5.6. Andning övervakningsläge .............................................................................................. 33 

6. Slutsats .................................................................................................................................... 35 

6.1. Frågeställningar ............................................................................................................... 35 

6.2. Rekommendationer för vidarutveckling ......................................................................... 35 

7. Källförteckning ........................................................................................................................ 37 

 



 

Student  
VT 2017 Examensarbete, 15 hp  
Högskoleingenjör i elektronik och datorteknik   
med inriktning mot medicinsk teknik 180hp  

  5 

1. Inledning 

 
En utvärdering av andningssensorn XeThru X2M200 har utförts för Medicin Teknik 

Forskning och Utveckling på Norrlands universitetssjukhus. Handledare för projektet är 

Fredrik Öhberg och biträdande handledare är Tomas Bäcklund. Denna utvärdering är ett 

examensarbete på 15hp för Umeå Universitet, på utbildningen Elektronik och Datorteknik 

med inriktning Medicinsk Teknik. 

 

1.1. Bakgrund 

 
Andningssensorn XeThru X2M200 är en produkt framtagen av Novelda AS, som är skapad 

för att mäta andningsfrekvensen i både vaket respektive sovande tillstånd [1]. X2M200 

mäter andning med hjälp av radarteknik. Detta gör att X2M200 inte behöver komma i direkt 

kontakt med den person som ska undersökas. Den behöver enbart vara riktad mot den person 

som ska studeras och mäter avståndsskillnaden på antingen bröstkorgen eller bålen [1][2]. 

Avståndsskillnaderna varierar mellan person till person, vilket gör det viktigt att produkten 

klarar av att mäta millimeterstora skillnader hos mätpersonen för att noggrant kunna 

detektera in och utandning. Utvecklingskortet är framtaget för att övervaka andning i alla 

tänkbara miljöer där personen är i vila.  

 

Att mäta andning med hjälp av radar är en relativt ny teknik. Den stora fördelen med 

tekniken är att den inte behöver vidröra den person som ska undersökas, till skillnad från de 

andra produkterna som mäter andningsfrekvens (exempelvis Vernier Respiration 

Monitoring Belt [3] och Dräger Evita Infinity V500 [4]). Att produkten inte vidrör patient 

gör att risken för att andningsfrekvensen ska påverkas under mätning minskar. 

 

1.2. Syfte 

 
Att mäta andning med radar är en ny teknik som har börjat komma ut på marknaden. 

Produkten i sig är billig och går att köpa som privatperson, men få utvärderingar av tekniken 

finns för allmänheten. De flesta utvärderingarna är skapade av utvecklarna själva. För att få 

en djupare kunskap om XeThru X2M200 har en utvärdering önskats för att studera dess 

effektivitet (hur stor andel av andningen som mäts) och precision i olika relevanta scenarion 

som kan vara aktuella vid bruk av denna produkt.  
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1.3. Målsättning 

 
Målet med projektet är utvärdera där följande egenskaper hos andningssensorn: 

• Maximalt avstånd mellan sensor och mätperson 

• Variationer vid max avstånd i förhållande till känslighet 

• Sensorns precision i förhållande till mätobjektets position 

• Olika täckens påverkan på sensorns precision 

Mätningar under hela nätter kommer även vara intressanta för att se hur dessa punkter 

påverkar varandra i kombination. 

1.4. Avgränsningar 

 
En utvärdering av utvecklingskortet kommer utföras med fokus på den målsättning som 

skrivits. Omgivningens påverkan på andningssensorn kommer även undersökas. Produkten 

kommer inte jämföras med andra produkter som är skapade för att mäta in- och utandning. 
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2. Teori 

2.1. XeThru X2M200 

 
Utvecklingskortet XeThru X2M200 är framtaget av företaget Novelda AS och är skapat för 

att övervaka andning hos personer under både vaket tillstånd respektive sovande tillstånd. 

Utvecklingskortet är utrustat med en TX antenn för att skicka ut radar signaler och en RX 

antenn för att ta in de radar signaler som reflekteras tillbaka [1], se figur 1. Kortet är utrustat 

med uttag både för USB och för UART vilket gör att användaren själv kan avgöra vad som 

är lämpligast. Utvecklingskortet behöver en spänning på 5V som kan levereras antingen 

från en USB kabel via dator eller via UART [1]. Energiförbrukningen hos produkten är 

mindre än 500mW [1]. Temperaturen utvecklingskortet kan arbeta inom är -40° till +85° 

Celsius [1][5]. 

 

 
(Figur 1, den vänstra bilden visar framsidan av andningssensorn med TX antenn och RX antenn monterat på 

den övre respektive nedre delen. På högra bilden visas baksidan av andningssensorn som är utrustad med 

USB-ingång, höger sida, för att kunna strömförsörja andningssensorn.) 
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2.2. XeThru Explorer 
XeThru Explorer är mjukvaran som har använts för utvecklingskortet. XeThru Explorer är 

framtaget av företaget Novelda AS. Med denna mjukvara kan inställningar av 

andningssensorn göras [2]. De huvudsakliga inställningarna som går att göra är att man får 

välja om andningssensorn ska övervaka andning där personen är i vaket tillstånd (Andning 

övervakningsläge) eller i sovande tillstånd (Sömnövervakningsläge), se figur 2. XeThru 

Explorer ger även användaren möjlighet att ställa in inom vilket avstånd personen som ska 

undersökas befinner sig i samt känsligheten av hur små rörelser som ska detekteras, se figur 

3. En låg känslighet gör andningssensorn mer robust mot falska signaler, medan en hög 

känslighet gör att andningssensorn detekterar mindre variationer [1]. 

 

 
(Figur 2, bild från mjukvaran XeThru Explorer där man får välja vilken huvudinställning som önskas, 

Andning- eller Sömnövervakningsläge) 

 



 

Student  
VT 2017 Examensarbete, 15 hp  
Högskoleingenjör i elektronik och datorteknik   
med inriktning mot medicinsk teknik 180hp  

  9 

 
(Figur 3, visar de inställningar som kan göras inom XeThru Explorer. Man kan ställa in mätområde och 

känslighet) 

 

XeThru Explorer behandlar och presenterar den information som tagits emot från 

andningssensorn grafiskt. Mjukvaran visar upp andningskurvan, som är den rådata som tas 

emot från andningssensorn. På andningskurvan kan man se de variationer som sker i data 

som samlats in. Mjukvaran räknar även ut andningsfrekvensen (Respirations per Minute), 

visar upp distansen till mätobjektet i meter med två decimaler, signalstyrkan och 

rörelsenivån. Signalstyrkan mäts från ett till 10, där 10 representerar den starkaste signalen 

[1]. Rörelsenivån mäts från 0 till 100, där 100 representerar maximal rörelse [1]. Se figur 

4 för exempel på hur resultatet från en mätning kan se ut. Allt data som tas emot av 

mjukvaran kan väljas att sparas för senare utvärdering/analys. 
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(Figur 4, resultatet från en mätning där fyra kurvor visas med andningsfrekvensen, andningskurvan, avstånd 

till mätobjekt och rörelsenivån. Rörelsenivån detekteras både med hastiga rörelser och långsamma rörelser. 

En inspelningsknapp finns nere till höger som tillåter användaren att spela in mätning för att göra senare 

analys) 
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2.3. Tillstånd hos andningssensorn 
Tillstånden hos andningssensorn varierar något beroende på vilken huvudprofil som valts 

(Andning övervakningsläge eller Sömnövervakningsläge). 

 

För Andning övervakningsläge finns sex tillstånd som andningssensorn skiftar mellan [1]. 

De sex olika tillstånden för Andning övervakningsläge är följande: 

• Ingen Rörelse – Sensorn känner inte någon närvaro.  

• Rörelse – Känner av att något är framför sensorn. För kraftiga eller för små rörelser 

gör att utvecklingskortet hamnar i Rörelse, för att inte ge en inkorrekt 

andningsfrekvens. 

• Rörelse Sökning – Sensorn känner av närvaro och att en tänkbar andningsrörelse 

har gjorts. Det här tillståndet avgör om sensorn hamnar i Rörelse eller i Andning. 

• Andning – Sensorn känner av andningsrörelserna och informationen visas upp 

grafiskt. 

• Initiering – De inställningar som gjorts initieras.  

• Okänt – Sensorn befinner sig i ett tillstånd som kräver att en ny initiering av 

inställningar måste göras. 

Det enda av dessa tillstånd som mäter andning, signal kvalité, rörelsenivå och avstånd 

är Andningstillståndet. Hastiga rörelser gör att utvecklingskortet hamnar i 

Rörelsetillståndet och slutar detektera andning och de andra parametrarna. Detta för att 

undvika att de hastiga rörelserna inte ska detekteras som andning, och ge en felaktig 

andningsfrekvens.  

För Sömnövervakningsläge används samma tillstånd som hos 

Andningsövervakningsläge. Den stora skillnaden här är att rörelsenivån detekteras och 

visas upp i alla tillstånd. Dock visas enbart andningsfrekvens, avstånd, bröstkorgens 

variationer i millimeter och signalkvalitén i Andningstillståndet. 

I respektive profil kan man ställa in LED lampor som ansvarar för att visa upp på 

utvecklingskortet vilket tillstånd den befinner sig i. 
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2.4. Radartekniken 
Andningssensorn X2M200 använder sig av radarteknik för att detektera avståndskillnader 

genom att skicka ut elektromagnetiska vågor (radiovågor) från TX antennen. Radiovågorna 

reflekteras i sin tur på ledande material och detekteras av RX antennen [1][6]. För att kunna 

detektera små millimeter-skillnader som sker med bröstkorgens volym vid in- och 

utandning används Ultra Wideband (UWB) radar [1]. Fördelen med UWB är att den 

använder sig av ett brett frekvensband vilket ger UWB radarn möjlighet att ta emot mer 

information till skillnad från vanlig radar som vanligtvis använder sig av ett smalt 

frekvensband [7]. Eftersom mer information tas emot blir informationen mer detaljerad som 

resulterar i att millimeters skillnader kan detekteras. Med UWB-radar är pulslängden hos 

radiovågorna sällan längre än 1 nanosekund vilket gör att informationen kan färdas snabbt 

och den information som erhålls tas emot i realtid [1]. Däremot kan inte radiovågorna färdas 

långt med korta pulslängder vilket begränsar det maximala avståndet. 

Andningssensorn är utrustat med ett chip som kallas X2 SoC (X2 System on a Chip) som 

ger andningssensorn tillgång till radartekniken. Radarn från TX antennen skickas ut med en 

spridningsvinkel på +/- 30 grader [2], vilket gör att objekt i dess närhet kommer detekteras 

om det är innanför spridningsfönstret. 
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3. Metod 

3.1. Verktyg och arbetsmetod 
Arbetet har utförts genom litteraturstudier och analyser från mätningar. Utrustningen som 

har använts under projektets gång är följande:  

• Andningssensorn X2M200 FW 1.1.0 Beta 

• Hållare för andningssensorn (se figur 5) 

• USB kabel 

• PC 

• XeThru Explorer SW 2.5.0 

• Microsoft Excel 2016 

• MATLAB 2016 

 

 
(Figur 5, hållaren för andningssensorn som är 20 centimeter hög med en bred botten för att stå 

stabilt. Hållaren har fyra plast skruvar monterade för att kunna hålla andningssensorn i en fast 

vinkel och för att skruvarna inte ska kunna detekteras av radarsignalen från andningssensorn) 

 

3.2. Maximalt avstånd 

 
För att mäta det maximala avståndet mellan andningssensorn och det objekt som mätningen 

ska utföras på gjordes en bänkmätning. Bänkmätningens konstruktion innefattade en motor 

som drog en bit aluminium på 15x20 centimeter fram och tillbaka, för att illustrera 

millimeters skillnad på avstånd till andningssensorn. Motorn strömförsörjdes av ett 

spänningsaggregat som levererade 5V till motorn. På motorn satt ett hjul som roterade med 
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21 till 22 varv per minut. Vid hjulet knöts ett snöre fast som spände och drog tillbaka en 

plastbit som var fastmonterad i ett bord med hjälp av en tving. Mätobjektet var en kartongbit 

på 15x20 centimeter som täcktes av aluminium och monterades på toppen av plastbiten. 

Variationen av positionen för aluminiumet var drygt en millimeter vid tillbakadragning. Se 

figur 6 för mätuppställning. 

 

 
(Figur 6, mätuppställning för bänkmätning. Motorn försörjs med 5 V och drar mätobjektet fram och tillbaka 

med 1 till 2 millimeters variationer) 

 

Avståndet mellan andningssensorn och mätobjektet började på 2 meter, och därefter 

förflyttades andningssensorn 10 centimeter bakåt tills den inte klarade av att visa en 

detaljerad bild av andningskurvan. Vid det avstånd andningssensorn inte kunde visa en 

detaljerad bild av andningskurvan minskade förflyttningen till 0,5 centimeter. Hos 

mjukvaran ställdes känsligheten för detektion till fem av nio. Detta test återupprepades för 

en känslighet på noll av nio och nio av nio. Dessa tester gjordes både för Andning 

övervakningsläge och Sömnövervakningsläge för att studera om det fanns någon skillnad 

mellan dessa. 

 

Efter det maximala avståndet från bänkmätningarna hade färdigställts testades även detta 

avstånd vid mätning av en mätperson. Den känslighet som användes var fem av nio som är 

standardinställningen för andningssensorn.  
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3.3. Positionering 
Mätpersonen positionerade sig med olika vinklar mot andningssensorn för att studera hur 

andningssensorns precision skulle påverkas. Vid sittande tillstånd testades tre olika 

positioneringar. Första mätningen var när mätpersonen var riktad mot andningssensorn (0 

grader). Mätpersonen placerades i en stol och andningssensorns centrum placerades i 

samma höjd som mätpersonens thorax centrum med ett avstånd på 60 centimeter mellan 

andningssensor och testperson. En 20 minuters mätning gjordes där mätpersonen var 

avslappnad och ofokuserad på sin andning. Mjukvaruinställningarna som gjordes var att 

känsligheten sattes till fem av nio, vilket är standardinställningen för andningssensorn. 

Denna mätning återupprepades ytterligare två gånger där mätpersonens positionering 

ändrades. De positioneringar som testades var med sidan mot andningssensorn (90 grader) 

respektive ryggen mot sensorn (180 grader). 

 

Vid liggande tillstånd av mätperson testades fyra olika positioneringar. De positioneringar 

av mätpersonen som testades var 0, 90, 180 och 270 grader mot andningssensorn. 

Mätpersonen låg i en säng och andningssensorns centrum placerades i samma höjd som 

mätpersonens thorax. Avståndet mellan mätperson och andningssensorn var 150 centimeter. 

Mätpersonen var ofokuserad på sin andning.  Mjukvaruinställningar som gjordes var att 

känsligheten sattes till fem av nio. Mättiden för varje position var 20 minuter. Dessa 

mätningar återupprepades och sensorn placerades liggandes för att studera potentiella 

skillnader. 

 

3.4. Studera om relevanta föremål påverkar signal 
För att studera om relevanta föremål påverkar andningssensorns signal och precision 

gjordes ett antal tester med olika täcken. Testerna gjordes med ett avstånd mellan mätperson 

och andningssensor på 100 centimeter. Mätpersonen var i liggande position under alla 

mätningar och den känslighetsgrad som ställdes in var fem av nio. Se tabell 1 för de 

variationer som var mellan de olika testerna. 

 
(Tabell 1, visar variationerna mellan de tester som gjorts kring föremål och deras påverkan på signal) 

Test Beskrivning 

1 Inget täcke 

2 Filt 

3 Vanligt täcke 

4 Duntäcke 

 

Här testades även om sensorn placerades ovanför mätpersonen istället för bredvid 

mätpersonen, för att se hur det påverkade den information som togs in till datorsidan. 

Andningssensorn placerades 50 centimeter ovanför mätpersonen med ett vanligt täcke 

ovanpå. Känsligheten ställdes in till fem av nio. Mätpersonen skulle variera sin position mot 

andningssensorn var 15:e minut för att jämföras med tidigare mätningar. De positioner som 

testades var 0, 90, 180 respektive 270 grader mot andningssensorn. 
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3.5. Nattmätning 

 
Ett flertal olika nattmätningar har gjorts, där andningssensorn sparar undan information 

kring mätpersonens rörelse, andetag per minut, tid och signalstyrka. Mättiden varierar 

beroende på mätpersonens sömn, men mäter under hela sömnen. Se tabell 2 för information 

om de olika mätningarna. 

 
(Tabell 2, ger information om de olika nattmätningarna som gjorts) 

Mätning 

Nr. 

Andningssensorns 

positionering 

Avstånd 

(centimeter) 

Täcke Känslighets 

grad  

Mätperson 

Tillstånd 

Mätperson 

1 Ovanför 

mätperson 

50 Vanligt 

täcke 

Fem av nio 

 

Frisk Mätperson 

1 

2 Ovanför 

mätperson 

60 Vanligt 

täcke 

Fem av nio Frisk Mätperson 

1 

3 Bredvid 

mätperson 

60 Vanligt 

täcke 

Fem av nio Sjuk  Mätperson 

1 

4 Bredvid 

mätperson 

60 Vanligt 

täcke 

Fem av nio Frisk Mätperson 

1 

5 Strax ovanför 

mätperson 45 

grader 

70 Duntäcke Noll av nio Frisk Mätperson 

1 

6 Bredvid 

mätperson 

80 Duntäcke Fem av nio Frisk Mätperson 

2 
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4. Resultat 

 
Resultaten för de olika mätningarna som gjorts presenteras nedan i grafiska bilder och 

diagram av de dokumenterade mätningarna. 

4.1. Maximalt avstånd 

 
Vid mätningen på 200 centimeters avstånd kan man tydligt se i figur 7 när mätobjektet 

dras längre från andningssensorn. De data som tas in och behandlas är utan några grova 

störningar vilket gör att den information som erhålls är rimlig och resterande data kan 

tolkas som giltig.

 
(Figur 7, rörelsekurvan från bänkmätning med ett avstånd på 200 centimeter mellan andningssensorn och 

mätobjektet. Känsligheten vid denna mätning var fem av nio. Mätningen visas i XeThru Explorer) 

 

De avståndsskillnader som detekteras (RPM hos mjukvaran) är mellan 21–22 vilket 

överensstämmer med motorns hastighet. 

 

 
(Figur 8, rörelsekurvan från bänkmätning med ett avstånd på 259,5 centimeter mellan andningssensor och 

mätobjekt. Känsligheten vid denna mätning var fem av nio. Mätningen visas i XeThru Explorer) 

 

Om man jämför figur 7 och 8 kan man se lika tydligt när mätobjektet dras längre ifrån 

andningssensorn. Även här är störningarna minimala och de avståndsskillnader som 

detekteras stämmer väl överens med motorns hastighet. 

 

 
(Figur 9, rörelsekurvan från bänkmätning med ett avstånd på 260 centimeter mellan andningssensor och 

mätobjekt. Känsligheten vid denna mätning var fem av nio. Mätningen visas i XeThru Explorer) 

 

Som figur 9 visar är det lite mer störningar än tidigare mätningar. Dock är det fortfarande 

tydligt när mätobjektet dras tillbaka. Störningarna är inte allt för grova, vilket gör att data 

som erhålls från detta avstånd ändå anses som rimlig. 
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(Figur 10, avståndet mellan mätobjekt och andningssensorn ändrades från 260 centimeter till 260,5 

centimeter vid den markerade linjen. Känsligheten var fem av nio. Blått område representerar 

Andningstillståndet och orange område representerar Rörelsetillståndet. Mätningen visas i XeThru Explorer) 

 

När avståndet mellan andningssensorn och mätobjektet ökades till 260,5 centimeter 

fastnade andningssensorn i Rörelsetillståndet. Den kände av att någon befann sig inom 

mätområdet men kunde inte detektera någon rörelseskillnad. I figur 10 kan man se att 

andningssensorn fastnade i Rörelsetillståndet ett par sekunder efter avståndsskillnad hade 

gjorts. Den markerade svarta linjen i figur 10 visar när andningssensorn flyttades. I 

Rörelsetillståndet erhålls ingen information om rörelsekurvan eller RPM, vilket gör att detta 

avstånd inte är lämpligt för att göra mätningar. 

För resterande tester med andra känsligheter var resultaten liknande. I stort sett inga 

störningar vid 259,5 centimeter eller kortare. Vid 260 centimeter förekom små störningar, 

men inte tillräckligt grova störningar för att ge felaktig information. Vid alla känsligheter 

fastnade andningssensorn i Rörelsetillståndet vid 260,5 centimeter. Detta gäller både för 

Andning övervakningsläge och Sömnövervakningsläge. Se figur 11 för att se 

andningskurvan med känslighet noll, fem och nio. 

 

 
(Figur 11, där A är andningskurvan för känslighet noll, B för känslighet fem och C för känslighet 9. Alla 

mätningar är med ett avstånd på 260 centimeter mellan andningssensor och mätobjekt.) 
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(Figur 12, andningsfrekvensen från mätperson med ett avstånd på 260 centimeter till andningssensorn. 

Mätpersonen var i liggande tillstånd och känsligheten hos andningssensorn var fem av nio. Diagrammet är 

gjort i MATLAB) 

Som man kan se i figur 12 klarar andningssensorn av att detektera större delen av 

andningsfrekvensen. Andningssensorn fastnar i Rörelsetillståndet och tappar signal under 

ett fåtal sekunder. Men den återhämtar sig snabbt och återgår till Andningstillståndet där 

den fortsätter detektera andning. Andningskurvan följde mätpersonens andning vilket gör 

resultatet rimligt.  
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4.2. Positionering 

 

 
(Figur 13, andningsfrekvensen under en 20 minuters period där mätperson satt i en stol riktad mot 

andningssensorn (0 grader) med ett avstånd på 100 centimeter. Diagrammet är gjort i MATLAB, där 

andetag per minut visas i y-led och minuter i x-led) 

Andningssensorn detekterar det mesta av andningen, som kan ses i figur 13, bortsett från en 

del bortfall samt en del falska signaler. Som man kan se stiger andningsfrekvensen upp till 

30 vid sekund 400 och vid två senare tillfällen under 10 andetag per minut. Dessa är falska 

signaler som andningssensorn har börjat detektera, och är något annat än mätpersonens 

bröstkorg. Andningskurvorna hade en del störningar, vilket kan ifrågasätta resultatet som 

erhållits. 

 

 
(Figur 14, andningsfrekvensen under en 20 minuters period där mätpersonen satt i en stol med en riktning 

med 90 grader mot andningssensorn. Diagrammet är gjort i MATLAB, där andetag per minut visas i y-led 

och minuter i x-led) 
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När mätpersonen satt i en stol med en riktning 90 grader mot andningssensorn (diagram kan 

ses i figur 14) detekterades ungefär 50 % av den andning som förekom. Andningssensorn 

fastnade ständigt i Rörelsetillståndet och slutade detektera andningen. Från andningskurvan 

förekom det mycket störningar tillsammans med andningen, vilket gör att 

andningsfrekvensen kan ifrågasättas. 

 

 
(Figur 15, andningsfrekvensen från mätperson som var placerad i en stol med 180 grader mot 

andningssensorn. Diagrammet är gjort i MATLAB, där andetag per minut visas i y-led och minuter i x-led) 

 

Från figur 15 ser man att andningssensorn tappade signal vid ett flertal tillfällen samt 

detekterade en del falska signaler. Här var det mycket störningar hos andningskurvan vilket 

gör att andningsfrekvensen kan ifrågasättas. 

 

 
(Figur 16, andningsfrekvensen under en 20 minuters period där mätpersonen låg ner, riktad mot 

andningssensorn (0 grader) med ett avstånd till andningssensorn på 150 centimeter. Diagrammet är gjort i 

MATLAB, där andetag per minut visas i y-led och minuter i x-led) 
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Under de första 30 sekunderna kunde man se många falska signaler (fler andetag per minut 

än hos mätperson) samt att andningssensorn fastnade i Rörelsetillståndet och slutade 

detektera information kring andningsfrekvensen, se figur 16. Snabbt därefter börjar 

andningssensorn detektera andningskurvan hos personen. Andningskurvan stämde väl 

överens med mätpersonens andning, med minimalt med störningar, vilket gör att resultatet 

är rimligt. Dock tappades signalen under fem sekunders intervall till och från i mätningen. 

Andningssensorn kommer in i Rörelsetillståndet under dessa sekunder och ingen relevant 

data sparas. Men det är bara under ett fåtal sekunder som den fastnar i Rörelsetillståndet, 

resterade tid befinner den sig i Andningstillståndet och detekterar andningsfrekvensen. 

 

 
(Figur 17, andningsfrekvens under drygt 14 minuter sparades, där mätpersonen låg med en riktning på 90 

grader mot andningssensorn med ett avstånd på 150 centimeter mellan mätperson och andningssensorn. 

Diagrammet är gjort i MATLAB) 

 

Under de första sekunderna känner andningssensorn inte av någon rörelse (detta är under 

tiden mätpersonen gick och placerade sig i sängen), se figur 17. Därefter börjar 

andningsfrekvensen loggas. Som i tidigare mätning tappas signalen under ett fåtal sekunder 

under mätningen. Även här beror det på att andningssensorn fastnar i Rörelsetillståndet och 

inte sparar någon relevant information. Resterande tid detekteras mätpersonens 

andningsfrekvens, och mätpersonens andningskurva stämde väl överens med mätpersonens 

andning.  
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(Figur 18, andningsfrekvens under drygt 20 minuter, där mätperson låg men en riktning på 180 grader mot 

andningssensorn med ett avstånd på 150 centimeter mellan mätperson och andningssensorn. Diagrammet är 

gjort i MATLAB) 

 

I figur 18 kan man se att efter drygt 2 minuter började andningsfrekvensen detekteras och 

sparas. Signalen tappas under ett antal sekunder till och från under mätningen, samt en falsk 

signal detekterades. Resterande tid detekterades andningsfrekvensen, som anses vara rimlig. 

 

 
(Figur 19, andningsfrekvensen under drygt 20 minuter, där mätperson låg med en riktning på 270 grader mot 

andningssensorn med ett avstånd på 150 centimeter mellan mätperson och andningssensor. Diagrammet är 

gjort i MATLAB) 

 

Andningsfrekvensen började detekteras efter drygt en minut eftersom mätpersonen rörde 

sig i början av mätningen för att bege sig till det planerade mätområdet, se figur 19. Därefter 

börjar andningsfrekvensen detekteras och enbart en gång under denna mätning fastnade 

andningssensorn i Rörelsetillståndet, där den satt fast i fem sekunder innan den återgick till 

Andningstillståndet. I slutskedet av mätningen började andningssensorn skifta mellan 

Rörelsetillståndet och Andningstillståndet. 
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4.3. Studera om relevanta föremål påverkar signal 

 

 
(Figur 20, test 1. Andningsfrekvensen från mätperson i liggande tillstånd utan någon typ av täcke. 

Mätningen varade i drygt 10 minuter och var på ett avstånd med 100 centimeter mellan mätperson och 

andningssensorn. Diagrammet är skapat i MATLAB) 

 

Utan täcke med mätperson riktad 0 grader mot andningssensorn, som visas i figur 20, 

detekterades större delen av signalen. Till en början av diagrammet placerade mätpersonen 

sig framför sensorn vilket förklarar varför ingen andning detekterades under de första 

sekunderna. Andningssensorn hade under dessa sekunder fastnat i Rörelsetillståndet.  
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(Figur 21, test 2. Andningsfrekvens från mätperson i liggande tillstånd med en filt över sig. Mätningen 

varade i drygt 20 minuter och var på ett avstånd med 100 centimeter mellan mätperson och andningssensorn. 

Diagrammet är skapat i MATLAB) 

 

Till en början i figur 21 fastnade andningssensorn i Rörelsetillståndet ett antal gånger. Efter 

drygt tre minuter började andningssensorn detektera andningen och stannade kvar i 

Andningstillståndet i stort sett under hela resterande mätningstid. Andningskurvan följde 

mätpersonens andning vilket visar att andningssensorn detekterade andning. 

 

 
(Figur 22, test 3. Andningsfrekvens från mätperson i liggande tillstånd med ett sommartäcke över sig. 

Mätningen varade i drygt 20 minuter och var på ett avstånd med 100 centimeter mellan mätperson och 

andningssensorn. Diagrammet är skapat i MATLAB) 

 

Andningsfrekvensen från mätpersonen detekteras i stort sätt under hela mätningen, se figur 

22, med enbart två bortfall där andningssensorn hamnade i Rörelsetillståndet. Bortsett från 

det detekterades andningsfrekvens och andningskurvan stämde väl överens med 

mätpersonens andning.  
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(Figur 23, test 4. Andningsfrekvens från mätperson i liggande tillstånd med ett duntäcke över sig. Mätningen 

varade i drygt 20 minuter och var på ett avstånd med 100 centimeter mellan mätperson och andningssensorn. 

Diagrammet är skapat i MATLAB) 

 

I figur 23 kan man se att andningsfrekvensen detekterades väl under första delen av 

mätningen. Därefter rörde mätpersonen på sig vilket resulterade i att andningssensorn 

hamnade i Rörelsetillståndet under ett par sekunder ett flertal gånger. Andningskurvan 

följde mätpersonens andning vilket gör att resultatet tolkas som rimligt. 
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4.4. Nattmätning 
Mätning 1: 

 

 
(Figur 24, det övre diagrammet visar andetag per minut i y-led och timmar i x-led. Det nedre diagrammet 

visar rörelse (där 100 motsvarar maximal rörelse) i y-led och timmar i x-led. Dessa diagram är för mätning 

1. Diagrammen är skapade i MATLAB) 

 

Som figur 24 visar kan man se att andningssensorn hamnade i Rörelsetillståndet ett flertal 

gånger under mätning 1. Man kan även se att under de flesta tillfällen andningssensorn 

hamnar i Rörelsetillståndet har hastiga rörelser från mätperson skett. Andningssensorn 

återgår relativt snabbt tillbaka till Andningstillståndet och börjar detektera andning igen.  

Under de perioder mätpersonen inte har rört sig tycks andningssensorn kunna detektera 

större delen av mätpersonens andning. Andetagen per minut är rimliga inom dessa perioder. 
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Mätning 2: 

 

 
(Figur 25, det övre diagrammet visar andetag per minut i y-led och timmar i x-led. Det nedre diagrammet 

visar rörelse (där 100 motsvarar maximal rörelse) i y-led och timmar i x-led. Dessa diagram är för mätning 

2. Diagrammen är skapade i MATLAB) 

 

Som man kan se i figur 25 är det kraftigt med rörelser i början av mätningen, när 

mätpersonen var vaken. Därefter detekteras de mesta av signalen. De signalbortfall och 

falska signaler som förekommer går hand i hand med att en kraftig rörelse sker. 

 

Mätning 3: 

 

 
(Figur 26, det övre diagrammet visar andetag per minut i y-led och timmar i x-led. Det nedre diagrammet 

visar rörelse (där 100 motsvarar maximal rörelse) i y-led och timmar i x-led. Dessa diagram är för mätning 

3. Diagrammen är skapade i MATLAB) 

 

Som man kan se i figur 26 är rörelsenivån väldigt hög. Detta ger upphov till att mer av 

signalen inte samlas in och andningssensorn hamnar i Rörelsetillståndet. Andningssensorn 
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hamnar i Rörelsetillståndet i fas med att rörelsen ökar, samt att falska signaler kan 

detekteras. När rörelsen är låg detekteras andetagen per minut effektivt. 

Mätning 4: 

 
(Figur 27, det övre diagrammet visar andetag per minut i y-led och timmar i x-led. Det nedre diagrammet 

visar rörelse (där 100 motsvarar maximal rörelse) i y-led och timmar i x-led. Dessa diagram är för mätning 

4. Diagrammen är skapade i MATLAB) 

 

Man kan se att rörelsenivån är lägre när mätpersonen är frisk i jämförelse med mätning 

fyra, se figur 27. Under nattmätningen från mätning tre (när mätperson var sjuk) kan man 

se rörelserna från mätperson är mer frekventa än vid mätning fyra. De signalbortfall och 

falska signaler som registreras sker vanligtvis i samband med kraftiga rörelser från 

mätpersonen, som orsakar att andningssensorn går till Rörelsetillståndet. 
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Mätning 5: 

 
(Figur 28, det övre diagrammet visar andetag per minut i y-led och timmar i x-led. Det nedre 

diagrammet visar rörelse (där 100 motsvarar maximal rörelse) i y-led och timmar i x-led. Dessa 

diagram är för mätning 5. Diagrammen är skapade i MATLAB) 

Skillnaden mellan figur 27 och figur 28 är inte allt för grova. Rörelsenivån är hög för båda 

och andningssensorn detekterar rörelsen och går i samma stund till Rörelsetillståndet. 

Mätning 6: 

 
(Figur 29, det övre diagrammet visar andetag per minut i y-led och timmar i x-led. Det nedre diagrammet 

visar rörelse (där 100 motsvarar maximal rörelse) i y-led och timmar i x-led. Dessa diagram är för mätning 

6. Diagrammen är skapade i MATLAB) 

Från mätperson 2 tappas signalen vid kraftiga rörelser, som figur 29 visar. Vid vissa 

kraftiga rörelser fastnar andningssensorn i Rörelsetillståndet och ligger kvar till nästa 

kraftiga rörelse. Detta gör att andningen detekterades enbart under vissa perioder där det 

var låg rörelse. 
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5. Diskussion 

 

5.1. Maximalt avstånd 

 
Andningssensorn tycks begränsas vid 260,5 centimeter eftersom den inte klarar av att 

detektera mätobjektets tillbaka dragning (som hamnar på drygt 260,6 cm). Den känner av 

att det finns något inom dess mätområde och känner av rörelsen hos mätobjektet, men visar 

ej upp det grafiskt. Anledningen till detta är att rörelsen (tillbakadragningen) inte visas upp 

är för att den hamnar utanför det mätfönster som ställts in i mjukvaran.    

 

Den slutsats man kan dra från resultatet, är att andningssensorn klarar av att mäta 

millimeters skillnader på ett avstånd på 260 centimeter, se figur 11, vilket i allra högsta 

sannolikhet räcker då jag tvivlar på att man skulle vilja placera sensorn på ett längre avstånd. 

Att placera sensorn på ett längre avstånd skulle medföra att man behöver ha ett väldigt brett 

rum samt att inget ledande material skulle få finnas mellan mätperson och andningssensorn, 

vilket är osannolikt i dagens samhälle när det finns mycket ledande material både i hemmet 

samt inom vården. 

 

Andningssensorn bör inte placeras på ett allt för långt avstånd för att undvika att den 

detekterar andra objekt än mätperson. Om den detekterar andra objekt än mätperson kan det 

medföras både störningar samt fastna och börja detektera objekten i dess närhet istället för 

mätpersonen. Andningssensorn detekterar och visar upp den starkaste signal som erhålls 

[1][2], vilket gör att om något objekt av ledande material är närmare än mätpersonen börjar 

andningssensorn försöka detektera andning hos detta objekt. Andningssensorn bör placeras 

nära mätpersonen för att förebygga att andra ledande objekt kan störa mätningen. Dock bör 

inte andningssensorn placeras för nära mätpersonen eftersom den måste kunna känna av de 

små skillnaderna från antingen bröstkorg eller magen. Placeras andningssensorn för nära 

mätpersonen kan den ha svårt att detektera volymskillnaderna [1]. 

 

5.2. Positionering 

 
Vid liggande position av mätperson tycks inga större skillnader hos precisionen vara 

beroende på mätpersonens riktning mot andningssensor. Andningssensorn fastnar till och 

från i Rörelsetillståndet vilket kan bero på hastiga rörelser från mätperson, att något annat 

än thorax hos mätperson detekteras eller att andningssensorn helt enkelt missar en del 

rörelse från mätpersonens andning. Detta sker dock enbart i ett fåtal sekunder (vanligtvis 

fem sekunder) vilket gör att andningssensorn ändå detekterar större delen av andningen från 

mätpersonen. När personen befinner sig i vaket tillstånd sker det mer rörelse än om 

mätpersonen hade befunnit sig i ett sovande tillstånd (högst sannolikt). Detta medför större 

risk att andningssensorn fastnar i Rörelsetillståndet under vaket tillstånd.  

 

Alla tänkbara positioner tycks kunna detekteras av andningssensorn vilket gör att 

mätpersonen kan sova i vilken riktning den anser är bekvämast, se figur 16–19, samt röra 

sig under nattens gång för att byta position. Dock bör man förvänta sig att det finns en stor 

risk att andningssensorn fastnar i Rörelsetillståndet under dessa rörelser, men att den 
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återhämtar sig snabbt och börjar detektera andningsfrekvensen återigen, se figur 25 för 

samband mellan rörelse och Rörelsetillståndet. Samt att den till och från kan fastna i 

Rörelsetillståndet utan några rörelser men återgår efter ett fåtal sekunder (vanligtvis fem 

sekunder) till Andningstillståndet. 

 

Andningssensorn placerades både liggandes samt ståendes under dessa mätningar. De 

mätningar som visas i resultat är från när andningssensorn står upp. Skillnaderna mellan 

ståendes och liggandes sensor var inget som påverkade andningssensorns precision vilket 

gjorde att det uteslöts att visas upp i resultat delen. 

 

Anledningen till att det kan förekomma mycket störningar (att andningssensorn hamnar i 

Rörelsetillståndet) i början respektive slutet av mätningarna är på grund av rörelse, när 

mätpersonen startar mätningen och går därefter till sin mätposition. 

 

5.3. Studera om relevanta föremål påverkar signal 
 

Utifrån resultatet tycks det inte vara några större skillnader med mätningar med eller utan 

täcke, se figur 20 och figur 22. Andningssensorn hamnar till och från i Rörelsetillståndet, 

vilket den alltid gör men stannar enbart där i ett fåtal sekunder innan den återgår till 

Andningstillståndet och fortsätter detektera andningsfrekvensen.  

 

De olika täckenas tjocklek tycks inte heller påverka resultatet från andningssensorn, se figur 

21–23. Andningskurvan följer detaljerad andningskurvan vid andetag och har minimalt med 

störningar. De störningar som förekom var likadana under alla mätningar, med respektive 

utan täcke.  

 

I databladet för andningssensorn nämns det att den enbart detekterar material som är 

ledande, vilket gör att täcken inte ska detekteras [1]. Från det här resultatet kan man 

fastställa att andningssensorn inte detekterar täcket.  

5.4. Nattmätning 

 
Andningssensorn tycks klara av att mäta andningsfrekvensen när mätpersonen har minimalt 

med rörelse. Snabb rörelse av mätperson resulterar i att andningssensorn fastnar i 

Rörelsetillståndet eller ger upphov till falska signaler. Detta gör att produkten tycks kunna 

mäta andningsfrekvensen detaljerat förutsatt att mätpersonen inte rör på sig allt för mycket 

i sömnen. Man kan även från resultatet se när mätpersonen befinner sig i djupsömn 

respektive REM-sömn (Rapid Eye Movement). Under djupsömnen sker andningen inte lika 

frekvent som den gör i REM-sömn [8]. 

 

Om mätpersonen är sjuk eller rör sig kraftigt och frekvent påverkas andningssensorn 

kraftigt. Andningssensorn hamnar lättare i Rörelsetillståndet vid hastiga rörelser vilket gör 

att mindre av andetagen per minut sparas undan hos mjukvaran. Det finns även en risk att 

dessa hastiga rörelser detekteras som andning och resulterar i att en felaktig RPM sparas. 

Om man jämför resultatet från mätning två och mätning tre kan man se tydliga skillnader i 
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mängden rörelser under en natt. Vid båda mätningarna detekteras det mesta av signalen när 

ingen hastig rörelse från mätperson utförs. 

 

Att höja andningssensorn och luta den mot mätperson tycks inte påverka resultatet. Dock 

kan fler tester göras med ett högre avstånd och mer lutning för att ge en bättre grund kring 

dess påverkan. 

 

Vid mätning av mätperson 2 gjordes flera mätningar var av en valdes att visas upp i 

rapporten. Anledningen till att signalen tappades mellan hastiga rörelser, se figur 29, beror 

på att mätpersonen i fråga rörde sig kraftigt och kan ha ändrat positionen kraftigt vilket har 

gjort att andningssensorn började detektera något annat än bröstkorgen. Detta gör att en 

mätning med andningssensorn ovanför mätperson 2 borde ha testats men har uteslutits på 

grund av tidsbrist. 

5.5. Placering av den radarbaserade andningssensorn 

 
Andningssensorn detekterar enbart ledande material [1][2], vilket gör det viktigt att inget 

annat ledande material får finnas mellan mätperson och andningssensor vid mätning. Skulle 

detta förekomma finns det stor risk att det blir störningar i signalen eller att det ledande 

materialet som står emellan detekteras istället för mätpersonen. Rummet kan även bidra 

med störningar från objekt som finns i närheten, vilket gör att man bör göra en test mätning 

för att se att kontrollera att andningssensorn kan detektera från dess position [9]. 

 

Positioneringen av andningssensorn är viktig eftersom den enbart sparar och visar den 

starkaste reflekterade signalen som erhålls. Detta gör att den enbart detekterar det som är 

närmast [1]. För att få med den större delen av andningen bör andningssensorn placeras med 

mätpersonens bröstkorg närmast. Placeras andningssensorn diagonalt från thorax kan 

eventuellt benen vara närmare andningssensorn är thorax. Detta resulterar i att 

andningssensorn försöker detektera små avståndsskillnader hos benen, vilket resulterar i 

felaktig information. 

 

Att placera andningssensorn något högre än mätperson men med en vinkel riktad mot 

mätpersonen tycks ge bäst resultat [2], detta är även rekommenderat av Novelda AS. För att 

övervaka andningsfrekvensen under natten bör andningssensorn placeras hängandes 

ovanför mätperson. 

 

5.6. Andning övervakningsläge 

 
Vid flera av de mätningar som gjorts när mätperson suttit i en stol och mätt andningen har 

stora delar av mättiden vart i Rörelsetillståndet där ingen relevant information sparas. Ett 

problem som varit är när benen är närmare sensorn är bröstkorgen (om andningssensorn 

placeras i brösthöjd). Genom att ändra minimumavståndet i mjukvaran till de exakta avstånd 

där bröstkorgen är placerad kan man minska detta problem.  

 

För att mäta andning i vaket tillstånd där mätperson sitter ned bör minimumavståndet hos 

mätfönstret sättas till det avstånd som är mellan bröstkorg och andningssensorn. Annars kan 
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andningssensorn börja detektera benen och fastna i Rörelsetillståndet. Detta problem kan 

medföra att större delen av andningen inte sparas undan, vilket gör att man inte kan se om 

potentiella förändringar kring andningen sker. För att mäta andning där mätperson sitter ner 

är det viktigt för personen att sitta stilla. Rörelser av armar kan störa ut andningssensorn till 

Rörelsetillståndet. Om denna typ av mätning skulle ske i ett hem bör inte den person som 

ska undersökas utföra någon aktivitet där personen behöver röra på sig. Den bör även inte 

utföra någon aktivitet som kräver minimal rörelse (t.ex. läsa en bok där mätperson måste 

röra sig för att vända sida).   
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6. Slutsats 

 

6.1. Frågeställningar 

 
Innan projektets start ställdes olika frågeställningar kring den utvärdering som har gjorts. 

Frågeställning: Vilket är det maximala avståndet mellan X2M200 och testperson innan 

data börjar bli felaktigt? Påverkar känslighetsgraderna detta max avstånd? 

 

Resultatet visar att det maximala avståndet mellan andningssensor och mätobjekt ligger på 

260 centimeter. Anledningen till att det är just 260 centimeter tycks vara att 

distansmätningen som mjukvaran har verkar ha en felkalibrering på 10 centimeter vid de 

längre avstånden. Detta gör att 260 centimeter i den verkliga mätningen motsvarar 250 

centimeter hos mjukvaran, som är det maximala avståndet som går att ställa in hos 

mätfönstret. Dock kan andningssensorn se rörelser på längre avstånd, men eftersom dessa 

rörelser är utanför mätfönstret detekteras de inte som mätobjektets andning och ignoreras. 

Alla känsligheter som testades hade exakt samma problem, vilket gör att 

känslighetsgraderna inte påverkar det maximala avståndet utan det är mätfönstret som 

begränsar. 

Frågeställning: Påverkar personens riktning till mot andningssensorn precision? 

 

Från resultatet kan man se att andning kan detekteras i alla olika tänkbara positioner av 

mätperson. Dock påverkas andningskurvan av de olika positionerna. Expanderingen vid 

in- och utandning beroende på vilken sida av kroppen som mäts. Bröstkorgen expanderar 

mest och därför fås en tydligare skillnad i millimeter än om ryggen skulle mätas vid in- 

och utandning. Ryggen expanderar även, men inte i samma sträckning som bröstkorgen. 

Precisionen kring andetag per minut påverkas inte av personens position. 

 

Personens riktning i sittandes tillstånd var svårare att studera. Rörelser förekom frekvent 

under alla mätningar vilket stör ut andningssensorn till Rörelsetillståndet. Vid dessa tester 

var även ben och armar i vägen för mätningen vilket gjorde att andningssensorn ibland 

fastnade vid dessa kroppsdelar och ibland stördes av dem.  

 

 

Frågeställning: Kan olika täcken förhindra sensorn att klara av att mäta andning hos en 

person? 

 

Resultatet visar att olika täcken inte förhindrar sensorns egenskap att mäta in- och 

utandning. Detta för att den använder sig av UWB radar som enbart detekterar ledande 

material och i teorin ska kunna penetrera allt som inte är ledande, vilket tycks stämma 

från de resultat som erhållits. 

 

6.2. Rekommendationer för vidareutveckling av utvärdering 

 
Det är mjukvaran som begränsar det maximala avståndet. Om en mer detaljerad 

undersökning önskas att göra kring denna frågeställning bör en ny mjukvara konstrueras för 

att kunna öka mätfönstrets distans.  En ny mjukvara kan även ändra tillstånden, vilket kan 

göra att andningssensorn inte fastnar i Rörelsetillståndet lika frekvent och detekterar större 

delen av in- och utandning hos mätperson. Det är även bra att få med andningskurvan när 
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data sparas, för att kunna detektera olika sjukdomar som påverkar andningskurvan (t.ex. 

sömnapné).  

Om den tillgängliga mjukvaran ska fortsätta användas och inte uppdateras av företaget bör 

man studera mer kring andningssensorns ideala positionering för att detektera maximalt 

med in- och utandning. I nuläget har en del undersökningar kring andningssensorns 

positionering gjorts och översiktliga slutsatser kan dras. Men för att få mer detaljerade 

slutsatser kring positionering av andningssensor bör flera tester göras vid både sovande 

tillstånd och i vaket tillstånd. Att positionera andningssensorn ovanför mätperson i 

liggandes tillstånd tycks vara den bäst lämpade positioneringen, dock har inte avståndet 

mellan andningssensor och mätperson studerats tillräckligt för att kunna dra en slutsats 

kring dess påverkan. 

UWB-radar kan som tidigare nämnts penetrera material som inte är ledande. Att undersöka 

andningssensorns precision med tjockare icke ledande objekt mellan andningssensor och 

mätobjekt kan vara intressant. Vid djupare undersökningar kring UWB-radarns 

penetrationsförmåga kan man undersöka om andningssensorn kan vara lämpad att placeras 

inuti tak eller väggar. 
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