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Sammanfattning 
 

Utveckling och utvärdering av ett system för mätning av steghöjd under gång hos patienter 
med Normaltryckshydrocefalus 
 
Ett verktyg för analys av steghöjden hos patienter med den neurologiska sjukdomen 
Normaltryckshydrocefalus, där ett tydligt symptom är en försämrad gång med släpande steg, 
har utvecklats. Syftet är kunna utföra mätningar före och efter en operation för att på så vis 
avgöra om operationen lyckats. Det som eftersträvas med verktyget är objektiva och 
kvantiserade mätningar. Mätningarna kan på det här sättet jämföras mellan olika patienter 
och sparas som underlag för framtida undersökningar.  
 
Verktyget som utvecklats består av en mätenhet som fäst vid patienten, utan att påverka 
gången, samt en mjukvara vilken visar upp resultatet samt sparar detta på en närliggande 
dator. Mätenheten skickar mätvärdena trådlöst med Bluetooth till datorn. 
 

Abstract 

 
Development and evaluation of a system for step height measurements of Normal-
Pressure- Hydrocephalus patients. 
 
A tool for step height analysis of patients with the neurologic disease NPH – Normal Pressure 
Hydrocephalus, where one common symptom is a decreased step height, has been 
developed. The purpose is to enable measurements before and after a patient with NPH has 
been treated for his/her condition to establish whether the operation was a success or not. 
What is being pursuit is a tool that produces objective and quantified readings that can be 
used to compare different patients and store basic data for future analysis. 
 
The tool consists of a measure unit that straps to the patient’s leg, without disturbing his/her 
walk, along with software that draws a graph from the sent data and saves it to a file on a 
computer. The unit communicates wireless with the PC using Bluetooth.  
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Förord 
 

Det här är ett examensarbete som jag utfört för Medicinsk Teknik (MT) - FoU Norrlands 
Universitetssjukhus, arbetet har utförts i deras lokaler. Min handledare på 
forskningsavdelningen under projektets gång har varit Tomas Bäcklund och på institutionen 
Johan Pålson. 
 
Jag vill tacka för ett roligt och lärorikt projekt.  
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1. Inledning 

 

En produkt för analys av steghöjd skall utvecklas med patienter med den kroniska 
sjukdomen Normaltryckshydrocefalus(NPH) i åtanke. Ett av symptomen med NPH är en 
släpande gång med låga steg. Sjukdomen kan behandlas med operation vilket ofta leder till 
att gången förbättras. Produkten ska användas dels som ett verktyg för att diagnostisera 
samt utvärdera om operation varit lyckad, genom att mäta före och efter operation. Dagens 
system är komplexa och kräver utbildad personal, därför ska produkten vara smidig och 
enkel att använda för personal på sjukhus. Priset för utvecklandet av produkten hålls ner 
genom att billiga komponenter och open-source programvara används. Produkten skall 
skicka dess mätvärden trådlöst, för att slippa sladdar som påverkar patientens gång, till en 
PC som loggar informationen. Mjukvaran i datorn ska rita upp en graf över steghöjden 
samtidigt som mätningarna utförs samt beräkna ett medelvärde av steghöjden under 
undersökningen. 

 

2. Syfte 
 

Produkten utvecklas för att skapa ett objektivt och enkelt sätt att bedöma om behandling av 
patienter med NPH lyckats genom att mäta och jämföra steghöjden före och efter operation. 
 

3. Mål 
 

Utveckla en produkt som kan åstadkomma kvantitativa, standardiserade och objektiva mått 
vilket möjliggör studier baserade på ett större patientunderlag. 
Mätningarna ska utföras smidigt och mätutrustningen ska inte påverka den undersökta 
patientens gång på något sätt. Data från mätningarna skall visas på ett överskådligt och 
användarvänligt sätt samt kunna sparas för analys i efterhand. 
 

4. Bakgrundsinformation 

 

Normaltryckshydrocefalus (NPH) är en neurologisk sjukdom där förstorade hålrum i hjärnan 
(ventriklar) samt störningar i flödesdynamiken hos den vätska som omger hjärna och 
ryggmärg (likvor) vilket ger upphov till gångrubbningar, inkontinens och demens. NPH kan 
behandlas genom att en likvorshunt opereras in och dränerar likvor från ventriklarna till 
exempelvis buken. De symtom som vanligen förbättras mest efter behandling är gång och 
balans, enligt ”Sjukgymnastiska bedömningsriktlinjer för patienter med 

Normaltryckshydrocefalus, NPH”( H Nilson, H Zetterberg(2011-06-07)). 

Utifrån visuella erfarenhetsmässiga bedömningar har gångmönstret hos denna patientgrupp 
ibland beskrivits som ”limfotat”, det vill säga att patienterna tenderar att inte lyfter fötterna 
då de går, utan istället har en form av glidande gång med mycket golvkontakt.  
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5. Verktyg 

 
5.1 Hårdvara 

5.1.1 Sensorer 

 

En ordentlig undersökning av sensortekniker genomfördes för att fastställa vilken typ av 
sensor som passar bäst för mätning av avstånd inom intervallet för vanlig steghöjd. De olika 
tekniker som undersöktes var ultraljuddetektering, optiska givare samt laser. 
 
De olika typerna har olika egenskaper och användningsområden. Med 
laseravståndsbedömning så kan tillexempel avståndet till en retroreflektor som placerades 
på månen, under Apollo programmet, mätas. Det görs genom att använda Time-of-Flight, 
lasern skickar en puls och räknar tiden det tar för strålen att färdas fram och tillbaka, det är 
en metod som lämpar sig för stora avstånd. Information om Lasrar inhämtades från 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Laser. 

 
D = avstånd 
c = ljusets hastighet  
t = tiden det tar för pulsen att färdas fram och tillbaka.  

  
  

 
 

 
Phase-shift är en metod där en sinus-modulerad laserstråle kontinuerligt skickas ut och 
jämförs mot den reflekterade, från fasförskjutningen kan avståndet beräknas.  
 
Triangulering är en annan metod för att mäta avstånd med laser. Laserstrålen skickas iväg 
från instrumentet och reflekteras i en punkt, den reflekterade strålen tas emot på en 
insamlingslins. När vinkeln mellan den utskickade laserstrålen och den mottagna på linsen 
minskat så har avståndet ökat. Laser är dyrast bland de tekniker som undersökts för 
avståndsmätning och tekniken är mest avancerad, Laser sensorer kan byggas väldigt precisa 
och med en långräckvidd. 
 
Ultraljudssensorer kan användas för att bestämma avstånd. Ultraljudssensor skickar ut 
ljudpulser med ultraljudsfrekvenser 20-100 kHz och mäter tiden det tar innan pulsen 
kommer tillbaka. Ultraljud sensorer som undersökts har ett avstånd från givaren, som den 
inte kan mäta avståndet på, vilket är för långt för ändamålet att mäta steghöjd. Avståndet 
det rör sig om är drygt 15 cm vilket gör att om man skulle råka placera enheten lägre än det 
så fås inga värden. Undersökta ultraljudssensorer kommer från www.sparkfun.com samt 
elfa. 
 
Metoden används också med Optiska givare där en lysdiod skickar ut infrarött ljus med 
våglängder något högre än synligt ljus, en ljuskänslig diod sitter placerad bredvid den 
ljusproducerande dioden på ett fast avstånd. I sensorn har man en signalbehandlingsenhet. 
Sensorn ger en utsignal där spänningen är omvänt proportionell mot avståndet till 
föremålet.  
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Laser
http://www.sparkfun.com/
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En optisk sensor av typen Sharp 2D120J000F blev den slutgiltiga Sensor till produkten. 
Sensorn valdes med motiveringen att det är en liten enkel sensor, priset är väldigt 
överkomligt samt att mätområdet för sensorn lämpar sig för ändamålet att mäta steg, 4 till 
30 cm. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5.1.2 Arduino 

 

Arduino är en open-source elektronik prototyputvecklings plattform. Mikrokontrollen på 
Arduino kortet använder sig av språket C med en del egna funktioner. Arduino mjukvara 
version 1.0 har använts vid programmeringen. Till verktyget så används en Arduino Pro Mini 
i 5 V utförandet eftersom sensorn kräver fem volt. Det är en krets som har en inbyggd 
ATMEGA328 mikrokontroller. 
 

 
Figur 2. Arduino mini pro 
 

 
Figur 1. Utsignal för sensorn Sharp 2D120J00F1 
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Denna programmeras för att läsa av mätningarna från Sensorn samt skicka dessa värden 
med Bluetooth på serieporten. Arduinos hemsida www.arduino.cc användes till att kolla på 
exempel samt hitta datablad till kretsen som använts. 
 

5.1.3 Bluetooth 

 

Bluetooth modemet är en BlueSMiRF Gold. Bluetooth modemet har en räckvidd på 100m.  
I datorn kopplas en Bluetooth dongle in för att ta etablera Bluetooth kommunikation, 
kvaliteten på denna dongle påverkar även den hur väl överföringen görs. Vilken COM-port 
som Bluetooth använder är viktigt att ha koll på för senare användning. 
  

 
Figur 3. BlueSMIRF Gold 
 

5.1.4 Strömförsörjning 

 

Enheten ström försörjs med ett Li polymer på 9V med 600mAh strömförbrukning. 
Enheten uppskattas dra 70mA i genomsnitt vilket gör att batteriet räcker ca 8,5 timmar 
innan laddning behövs. 
 

 5.2 Mjukvara 

 

Processing är ett open-source programmeringsspråk och plattform. Processing miljön är 
skriven i Java. Program som skrivs i Processing översätts till java och körs sedan som java 
program. Det som skiljer Processing från Java är det grafiska biblioteket och ett förenklat 
programmeringsspråk. Klasser och objekt behöver inte den vanliga användaren använda för 
att göra enklare program men finns tillgänglig för den mer avancerade användaren. På 
Processings hemsida www.Processing.org går det att läsa bra exempel samt söka på enskilda 

funktioner och få dem förklarade. 

 
Processing användes dels för att det är ett open-source program samt att utseendet på 
miljön liknar det hos Arduinon och språket liknar fast med andra egna funktioner. 
 
Version 1.5.1 av Processing har använts. 

http://www.arduino.cc/
http://www.processing.org/
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6. Teori 
 

Avståndsmätningsmetod 

 
Triangulering är ett sätt att bestämma avståndet till en punkt om man har två punkter med 
känt avstånd emellan. När vinkeln minskar så ökar avståndet. 
 
Sensorn klarar att avgöra punktens position där spridningen av ljus kommer ifrån och 
därmed vinkeln som ljuset infaller med.I det inbyggda signalbehandlingssystemet i sensorn 
fås positionen av ljuspunkten, vinkeln kan avgöras från positionen. 
 
Signalbehandlingskretsen kombinerar positionen och vinkeln och reglerar en spänning som 
beror på avståndet detta blir utsignalen, se figur 1. 
 

 
Figur 4. Sharp 2D120J000F Kretschema 
 

Statistik 

 

Varians 

 

Varians är ett spridningsmått som baseras på avvikelser från medelvärdet. 
 

Standardavvikelse 

 

Standardavvikelse är också ett mått på avvikelser från medelvärdet, fås av att ta roten ur 
variansen. Standardavvikelse är ett mått på avvikelser som är enklare att förstå och hantera 
än variansen. Kunskap om standardavvikelse inhämtades blandannat på hemsidan 
http://www.fil.lu.se/files/studentinfo3368.pdf. 

 
 

 

)(XMedelvärdeX 

1

1

2

)(




 


n

i
STD

n

i
XX

http://www.fil.lu.se/files/studentinfo3368.pdf
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7. Genomförande 

 

7.1 Arbetsgång 

 

En arbetsgång som kretsar kring avståndssensor användes, där marknaden undersöktes med 
syftet att kunna mäta avstånd inom en normal steghöjd. Att Arduino skulle användas som 
huvudkrets hade i förväg bestämts. För att rita en graf över steghöjden och spara 
mätningarna så användes mjukvaran Processing. 
 
Programmering och inledande test utfördes genom att koppla upp en tillfällig lösning på ett 
kopplingsdäck. Arduino kretsen programmerades med en 5 Volt FTDI kabel, Bluetooth 
pinnarna RX och TX får inte vara inkopplade när koden ska programmeras in, som ansluts 
direkt på Arduinon. I Arduino så finns möjligheten att titta på data som kommer på 
serieporten. 
 
En mjukvara programmerades med målet att kunna visa upp mätvärdena i en graf, visa 
medelsteghöjden samt spara mätvärdena till en fil. Programmet byggdes upp stegvis. 
Inledande så låg fokus på att helt enkelt rita grafen av rådata som skickas från sensorn 
seriellt. Funktioner lades efter det till eftersom de testats tillsammans med övrig kod. 
 
En prototyp byggdes ihop i en låda, där komponenterna löddes fast på ett kretskort och ett 
batteri för strömförsörjning lades till. Ett fäste konstruerades för att sitta bekvämt och ge 
sensorn en distans från benet för att förhindra att mätningen störs av foten samt att 
lutningen på benet kompenseras bort så mätningen sker rakt och inte ger ett felaktigt 
avstånd. 
 
Ett bänktest med fasta höjder konstrueras för att kolla hur noggrannheten hos 
avståndsmätningen är, hur många millimeter skiljer sig mätningen mot verkliga avståndet. 
Hur mycket mätningarna varierar när sensorn hålls på ett fast avstånd undersöks och ett 
mått på detta beräknas. En standardavvikelse beräknas genom att undersöka hur mycket 
mätvärdena avviker från medelvärdet. 
 
Där efter så konstrueras ett test där en testperson ska användas. Intressanta parametrar är 
noggrannhet på steghöjd, jämförbarhet mellan mätningar samt om stegen är tydliga nog för 
steghöjdsanalys. Kontroll om mätningarna försämras under en längre tid undersöktes. 
Eventuella korrigeringar eller förbättringar som visar sig under testet utförs. Testet 
genomförs ytterligare en gång för att verifiera att enheten fungerar som den ska. 
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7.2 Programstruktur 

 

7.2.1 Arduino program uppbyggnad och funktion  

 

 
Figur 5. Flödesdiagram Arduinoprogram 

 

Programmering i Arduino sker i två huvudfunktioner Setup och Loop som är 
specialfunktioner från Arduino. Setup initierar nödvändiga inställningar och körs endast en 
gång. Loop körs hela tiden och utför mätningar och beräkningar. Väntetiden på 50 ms ger en 
samplingsfrekvens på 20 Hz.  
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7.2.2  Omvandling från Volt till cm 

 

För att kunna presentera steghöjden så måste utsignalen från sensorn, den skickar ut en 
spänning som beror på avståndet, omvandlas. Utsignalen är omvänt proportionell, inom 
området som sensor klarar av att mäta, vilket ger en spänning som avtar med avståndet. 
y = x^-1= y = 1/x 
x = y^-1 
I Arduino programmet görs beräkningarna för att omvandla till längd varje loop. Det den gör 
är att först multiplicera signalen med upplösningen(5 V/1024).  
 

 
Figur 6. Utsignal med markering av avståndet vid 1 Volt 
 

Ur grafen, se figur 6, för utsignalen läser man av avståndet när spänningen är 1 Volt, detta 
avstånd är 13 cm. Spänningen är indelad i 1024 steg, där 1024 steg motsvarar 5 V och 0 steg 
motsvarar 0 V med den inbyggda Arduino funktionen analogRead(analog pin). 
 
Exempel: 1 Volt motsvarar 1 * 1024/5 = 204,8 
Därför blir den spänning(V) som läses av = analogRead(analogPin) * 5/1024 
Detta avlästa värde sätts in i formeln för att omvandla volt till cm. 

                (  (
 

    
))

  

 

Exempel: 

                (      (
 

    
))
  

= 13 cm 

Denna formel stämmer med kurvan inom intervallet där den är omvänt proportionell 
 4 -30 cm. 
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7.3 Processing program uppbyggnad och funktion 

 

För att rita grafer och spara data från mätningarna så skrivs ett program i Processing. 
Programmet ritar ett fönster som ritar upp en skala efter y-axeln och tre stycken knappar. 
Programmet skickar mätvärdena till en text fil. 
 
Draw utförs hela tiden medan Setup görs en gång när programmet startas. För att göra 
enheten oberoende av installerad programvara så läggs en lista över COM-portarna till. 
 

 
Figur 7. Flödesdiagram 
 
Knapp 1  
 
Läser serieporten och drar bort kalibreringsvärdet om en sådan mätning utförts, annars är 
kalibreringsvärdet noll och en vanlig graf ritas, och ritar en graf över det. För varje loop som 
körs så adderas mätvärdet till en variabel och en räknare räknar upp antalet counts. 
Mätvärdena från mätningen som görs sparas i en textfil, kalibreringsvärdet dras bort direkt 
från värdena som hamnar i textfilen. 
 
Knapp 2.  
 
Beräknar medel värdet av steghöjden och presenterar detta.  
 
Medel steghöjd = total steghöjd  /  antal counts. 
 
Detta ger ett medel över hela mätningen. 
 
Knapp 3. 
 
Gör en mätning och lägger värdet i en global variabel.  
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8. Funktionsbeskrivning 
 

Mjukvaran är den som styr undersökningen. Genom att göra en mätning när patienten har 
sin fot mot golvet så kompenseras avståndet från enheten till golvet bort vilket ger 
steghöjden från undersidan av foten endast.  
 
Den startar upp mätningen och ritar en graf. Steghöjden adderas ihop fortlöpande genom 
mätningen och antalet steg räknas för att beräkna medelsteghöjden.  
Genom att trycka på knappen för medelvärdet så visas även tiden på hur länge 
undersökningen pågått. 
 
Funktionen Background() uppdaterar rutan och väjer bakgrunds färg detta görs när kurvan 
som ritas kommer till bredden av rutan, positionen för kurvan sätts då till 0. 
 
Därför finns Background() både i Setup() och Draw().  
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9. Testutförande 
 

9.1 Bänktest 

 
Olika höjder från minsta till maximal mäthöjd skall mätas. Mätningarna kommer att utföras 
tre gånger för varje höjd samt pågå i två minuter styck. 
 
Mätningarna skall visa på hur pass lite avståndet varierar när avstånd på en fast höjd mäts 
samt hur detta påverkas på olika höjder. En standardavvikelse kommer att beräknas för varje 
höjd som visar hur mycket mätningarna varierar gentemot medelvärdet. 
 
En svart yta används så långt det går, då denna färg har sämst reflektion, för att verkligen 
testa enhetens prestanda. 
 
Sensorn klarar inte mätningar på avstånd som är kortare än 4cm enligt datablad. 
 
9.2 Test av produkten på försöksperson 

 
Ett test av produkten utförs på en försökspatient. Testet utförs med syftet att undersöka om 
produkten kan användas för steghöjdsanalys. Samma höjd på enheten används genom hela 
undersökningen för att undersöka repeterbarheten. 
 
Mätningar genomförs dels med normal steghöjd samt med simulerad låg steghöjd för att 
likna gången hos en patient med NPH. Antalet steg räknas under undersökningen för att 
avgöra att de syns ordenligt i graferna. 
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10. Resultat 
 

Sammanfattning av resultat, fullständigt resultat finns att tillgå i bilagan. 
 
10.1.1 Bänktest 

 
Resultatet från mätningarna 
 
Standardavvikelsen ökar med avståndet men varierar inte något stort på mätningar gjorda 
på samma höjd vilket leder till en god repeterbarhet. 
 
Standaravvikelsen varierar från 0,025 vid 5 cm, vilket är mätvärden som är väldigt 
koncentrerade kring medelvärdet, till 0,7 vid 30 cm lite sämre men fortfarande okej. 
 
Mätningarna varierar något med svart bakgrund och vit vilket beror på att olika färger 
reflekterar olika. Vit bakgrund ger bäst mätningar. Med svart bakgrund kan inte enheten 
mäta 30 cm, detta klarar en vit bakgrund galant och den kan mäta upp till 50 cm men har då 
en dålig standardavvikelse, mätningarna varierar stort från medelvärdet. 
 
Exempel från Resultatet 
 

 
Figur 8. Spridning utav mätningarna på 5 cm 
 
Här mäts på avståndet 5 cm. Resultatet var en standardavvikelse på 0,022985 vilket är 
väldigt bra. Medelvärdet blev 4,99 cm. Skillnaden på det maximala värdet och minsta är 
0,075 cm. 
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Figur 9. Spridning utav mätningen på 30 cm 
 
På avståndet trettio cm blev standardavvikelsen 0,70, vilket är sämre men fortfarande okej, 
fyra mätningar gjordes och standardavvikelsen varierade inte så mycket. 
 

 
Figur 10. Spridning utav mätningen på 50 cm 
 
Vid avståndet 50 cm är standardavvikelsen 2,27 vilket är dåligt, man ser att mätningarna kan 
variera mer än 10 cm. Denna mätning är egentligen överflödig då steg på 50 cm inte kommer 
att tas vid vanlig undersökning. 
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10.1.2 Persontest 

 
Sammanfattning av resultatet, fullständigt resultat finns som egen bilaga 
 
Resultatet visade att man kan räkna antalet steg ur grafen samt dess höjd. Resultatet skiljer 
sig inte direkt mellan mätningarna, det som kan ha påverkat är stegen hos testpersonen inte 
alltid var så jämna. Vid ett test tog testpatienten för många steg vilket visar sig i grafen. 
 
Kalibrerings höjd samt antalet steg antecknades 
 
Mätning nr 4 normala steg 
Kalibreringhöjd = 12,68 
Antal steg = 8st 

 
Figur 11. Steghöjd normala steg 
 
Fyra steg togs fram och tillbaka längs en sträcka, steghöjden visar sig bli lägre när man 
vänder. Att stegen är så pass höga beror på att man lyfter hälen och på det sättet får man en 
vinkel från golvet och avståndet ökar. 
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10.2 Produkt 

 

Produkten som utvecklats är en enhet som fästs på benet med ett kardborreband och en 
distans som placeras mot benet för att ge enheten ett bättre stöd och avstånd från benet. 
Produktens storlek är kompakt och påverkar inte gången i någon avgörande utsträckning. 
 

 
Figur 12. Produkt skiss 
 

Mått och restriktioner: 
Mått enhet 66x66x28, 16,5 mm tillkommer till längden från sensorn. Distansen lägger till 30 
mm. Hälen får inte lyftas för mycket så att vinkeln blir sådan att avståndet blir för långt. 
Sensorn klarar att mäta inom intervallet 4 – 30 cm. Innan första mätningen så måste man 
vänta en liten stund efter det att man tryckt på startknappen i mjukvaran. 
 

 
Figur 13. Produktbild 
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10.3 Mjukvara 
 

  
Figur 14. Printscreen på mjukvaran 
 
Här visas en bild på skärmen när mjukvaran körs. 
 
Mjukvaran fungerar utmärkt förutom ett problem som uppstår ibland med listan av COM-
portar då rätt port inte dyker upp, programmet startas i så fall om. 
 
Om man startar om enheten mellan varje mätning hittar man rätt COM-port varje gång, men 
om enheten är igång medan man startar om den så uppstår en bugg i Processing och man 
hittar då inte rätt COM-port nästa gång man kör en mätning. En lösning till detta som 
används är att använda en bestämd COM-port vilket gör att i listan kan man välja vilket 
nummer som helst, alla representerar bluetooth com porten, men då krävs det att om man 
ska byta dator för mätningar måste man gå in i koden och skriva in vilken Com port 
bluetooth använder.  
 
Anledningen till detta är en bugg i programmet Processing, i Terminalen kommer man åt 
COM- porten fast inte Processing gör det. 
 
Efter att man valt rätt COM-port för den trådlösa överföringen av data så behöver man vänta 
en liten stund medan förbindning etableras. Sedan fungerar allt mycket bra. 
 
Efter körd mätning så måste man själv byta namn på textfilen annars skrivs den över nästa 
gång, det kan exempelvis vara att man skriver patientnummer eller liknande. 
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11. Diskussion och slutsatser 
 

Resultatet analyseras i testet är det tillräckligt bra?  
 
Testet som utfördes visade att noggrannheten är tillräcklig för att kunna utvärdera 
steghöjden och jämföra mätningar. Enheten får inte placeras för högt upp på benet. 15 – 22 
cm till överkant av enheten är optimalt.  
 
Vilka felkällor finns? 
 
COM-portarna har ett mystiskt beteende, då ibland COM-porten som Bluetooth använder 
försvinner och programmet måste startas om. Detta har lösts genom att en i koden lägga till 
den COM-port som Bluetooth använder, denna måste då ändras när mätning ska utföras på 
en annan dator. 
 
Om man lyfter hälen för mycket vid gång så blir avståndet för stort för att mäta beroende på 
att vinkeln gör att avståndet ökar. 
 
Klart för klinisk tillämpning? 
 
Enheten behöver testas i en klinisk miljö på patienter för att avgöra om det går att använda 
mätvärdena till det ändamålet som är tänkt. Jag uppskattar att mätvärdena är nog bra, men 
svårt att avgöra då jag inte riktigt har någon information om hur pass noggranna 
mätningarna bör vara när man avgör om en behandling lyckats. 
 
Vidareutveckling 
 
Med ett gyro så skulle man kunna bestämma vilka vinklar som är intressanta, man skulle 
exempelvis kunna ställa in att det bara är höjden då benet är vinkelrätt mot golvet som ska 
mätas. På det sättet skulle man motverka problemet att avståndet blir för stort när hälen 
lyfts för mycket och ger en vinkel som gör att avståndet blir för långt att mäta. 
 
En bättre och mer komplett lösning för COM-portarna skulle kunna utvecklas, i nu läget 
behöver en insatt ändra i koden på den dator som ska användas för att välja rätt COM-port 
som hör ihop med bluetooth överföringen. Men efter det är gjort så kan en O-insatt utföra 
mätningar på den datorn, kontinuerligt.  
 
En annan parameter som skulle vara intressant ur en balanssynpunkt skulle vara att mäta 
avståndet mellan patientens ben när denne går. Detta skulle gå att göra genom att lägga till 
en sensor som är riktat mot det andra benet och endast mäta när benen är mittemot 
varandra, se figur 15. 
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Figur 15. Eventuell Vidareutveckling 
 
En till vidareutveckling som skulle kunna göras är att man lägger till en ruta i programmet 
där personalen som utför mätningarna kan skriva in patientens namn eller patientnummer 
och textfilen får sedan detta namn. 
 
Slutliga personliga åsikter om projektet 
 
Projektet har varit väldigt roligt och spännande. Jag har lärt mig en hel del om sensorer och 
en ny programmeringsmjukvara. Att utveckla en produkt från grunden med både hårdvara 
och mjukvara var intressant och utmanande, man fick en helhetsbild som var kul att ha. 
 
Jag har löst det mesta självständigt men hjälp har funnits att tillgå och använts vid några 
enstaka tillfällen, material och tillgång till ett välutrustat laboratorium har funnits nära 
tillhands. 
 
Jag är nöjd med produkten även om det vore riktigt roligt att jobba vidare med de saker som 
jag har skrivit i diskussion delen och andra om det skulle visa sig att jag missat något. Att 
verkligen få till produkten så pass att kunna införa den som ett verktyg till sjukvården vore 
riktigt roligt.
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