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Sammanfattning 
Vid bedömning av allmän daglig livsföring (ADL) försöker man analysera hur en människa med fysisk 

och/eller psykisk funktionsnedsättning kan utföra olika aktiviteter i det dagliga livet, såsom personlig 

hygien, matlagning och städning. Arbetsterapeuter utför den subjektiva bedömningen med hjälp av 

standardiserade checklistor. I vissa fall ger inte det en tillräckligt nyanserad bild av en persons 

förmåga och det finns behov av bättre ett system som kan användas vid ADL-bedömningar av 

personer med olika typer av funktionsnedsättning.  

Målet med detta projekt har varit att ta fram ett mobilt system för aktivitetsbedömning anpassat för 

hemmiljö. Systemet är uppdelat i två delsystem. Delsystem 1 består av en mobiltelefonapplikation 

anpassad för Android som tillsammans med en rörelsesensor registrerar aktiviteten hos en person. 

Delsystem 2 är en PC-mjukvara för Windows som dels lagrar insamlat data i en databas dels visar 

mätresultaten i form av grafer. Systemet har testats och utvärderats i hemmiljö vid några olika typer 

av enklare aktiviteter. 

Abstract 
The assessment of Activities of Daily Living (ADL) seeks to analyze how well a person with physical 

and/or mental disabilities can perform various tasks in the daily life, such as personal hygiene, 

cooking and cleaning. Occupational therapists perform the subjective assessment using standardized 

checklists. These do not provide a sufficiently detailed picture of a person’s ability, so there is a need 

for an improved system that can be used for ADL assessment of people with different types of 

disabilities. 

The aim of this project has been to develop a mobile system for ADL assessment adapted for a home 

environment. The system is divided into two subsystems. Subsystem 1 consists of a mobile phone 

application for Android which, together with a motion sensor, records a person’s activity. Subsystem 

2 is a Windows application that stores collected data in a database and displays the measurement 

results in the form of a graph. The system has been tested and evaluated in a home environment 

with some different types of simple activities. 
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1. Inledning 

1.1.  Bakgrund 
Vid bedömningar av allmän daglig livsföring (ADL) försöker man analysera hur en människa med 

fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning kan utföra olika aktiviteter i det dagliga livet. Man kan 

grovt dela in aktivitetsområden i personliga (P-ADL) och instrumentella aktiviteter (I-ADL). Till P-ADL 

hör aktiviteter som krävs för att en person ska kunna klara sig själv i en hemmiljö, exempelvis äta, 

personlig hygien, toalettbesök och kommunikation. Till I-ADL hör aktiviteter som rör boende 

och/eller fritid, till exempel olika hushållsgöromål som matlagning, inköp och städning.[1] 

Arbetsterapeuter utför den subjektiva bedömningen med hjälp av standardiserade checklistor (se 

bilaga 1).[2] 

Problemet med ADL är att det baseras på väldigt trubbiga instrument i form av Ja/Nej-frågor. Svaren 

till många av frågorna som inkluderas i ADL skulle ge en mer nyanserad bild av personens förmåga 

om det kunde kombineras med ett system för aktivitetsbedömning anpassat för hemmiljö. Det finns 

därför ett behov av ett mobilt system som kan användas vid ADL-bedömningar av personer med olika 

typer av funktionsnedsättning. 

1.2.  Syfte och mål 
Syftet med projektet är att skapa ett verktyg som tillsammans med en kognitiv checklista ska 

underlätta bedömningar av ADL. Målsättningen är att ta fram ett mobilt aktivitetsmätningssystem för 

användning i hemmiljö. Systemet ska inkludera en mobiltelefonapplikation som tillsammans med 

rörelsesensorer registrerar aktiviteten hos en person samt en PC-mjukvara som lagrar insamlat 

material i en databas. Systemet ska utvärderas i en hemmiljö vid några olika typer av enklare 

aktiviteter, exempelvis vanlig gång. 

1.3.  Beställare 
Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik (CMTS), avdelningen för medicinsk teknik, forskning 

och utveckling (FoU) vid Norrlands universitetssjukhus. 

1.4.  Begränsningar 
Systemet kommer endast att testas med WiFi-anslutning via en trådlös router och inte via 3G-nätet. 

På så vis undviker vi en del besvär med brandväggar mellan hemmiljön och sjukhuset. Båda 

delsystemen kommer därför under utveckling och tester att befinna sig i hemmiljö. 
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2. Problembeskrivning 
Uppgiften består i att skapa en Androidapplikation och en serverapplikation enligt specifikationer (se 

avsnitt 5). Androidapplikationen ska användas i hemmiljö, och bör därför vara lättanvänd. 

Användaren ska via mobilapplikationen kunna identifiera sig själv (för att mätningen ska kunna 

kopplas ihop med rätt person) och även kunna starta och stoppa en mätning. Mätdata ska läsas in 

från en portabel rörelsesensor via bluetooth. Under insamlingen ska data visas i realtid på displayen. 

När mätningen avslutas ska den skapade textfilen, som innehåller insamlat data, skickas till 

serverapplikationen och därefter raderas från telefonens minneskort. Kommunikationen mellan 

telefon och server ska ske via WiFi.  

Serverapplikationens uppgift är att ta emot inkommande filer och lagra dem i en tabell i databasen. 

Användaren ska kunna välja ut en patient från databasen och titta på specifika mätningar i form av 

grafer. Applikationen ska också ge användaren möjlighet att lägga till nya patienter i databasen och 

göra sökningar.  
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3. Verktyg 

3.1.  Eclipse 
Eclipse är ett utvecklingsverktyg som främst används för programmeringsspråket Java. Dess Software 

Development Kit (SDK) är riktat till Java-utvecklare. Eclipse är det främsta verktyget för utveckling av 

Androidapplikationer – det har ett plugin för utveckling av Android, ett plugin för emulering av 

Androidhårdvaran och en debugger som fungerar på Androidenheter kopplade till utvecklings-PC:n.[3] 

3.2.  Visual Studio 2010 Express 
Microsoft Visual Studio är en avancerad programutvecklingsmiljö från Microsoft med vilken man kan 

utveckla både PC- och webbaserade applikationer. Kompilatorer för bl. a. Visual Basic, C++ och C# 

ingår. Visual Studio 2010 Express är en gratisversion för enskilda utvecklare som inte behöver alla 

stora funktioner. I detta projekt har Visual C# använts.[4] 
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4. Teori 

4.1.  Android 
Android är världens mest utbredda operativsystem för mobila enheter. Programvaran består av Java-

applikationer och är en typ av öppen källkod, vilket innebär att källkoden är tillgänglig för alla att 

använda. Android ägs och styrs av Google och utvecklas av Open Handset Alliance.[5] Androids 

utvecklingsmiljö (SDK) omfattar bland annat debugger, bibliotek, enhetsemulator, dokumentation 

och exempelkod. Den officiella integrerade utvecklingsmiljön är Eclipse (se avsnitt 3.1).[6] 

4.2.  SQL 
Structured Query Language (SQL) är ett standardiserat språk för att hämta och modifiera data i en 

relationsdatabas. En SQL-fråga kan se ut enligt följande:  

SELECT Namn, Ålder FROM tblStudenter WHERE Ort = ’Umeå’; 

SELECT väljer data från en eller flera tabeller. Denna förfrågan skulle alltså ge oss namn och ålder på 

alla studenter i tabellen ”tblStudenter” som bor i Umeå. Andra exempel på frågor är INSERT INTO 

(lägger till en ny post i tabell), UPDATE (uppdaterar en befintlig post) och DELETE FROM (tar bort en 

rad ur tabell).  

4.3.  InvenSense MPU-9150  
InvenSense MPU-9150 är ett trådlöst rörelseanalyssystem som fungerar bra att använda med 

smartphones tack vare att det kräver låg strömförsörjning men har ändå hög prestanda. Plattformen 

har stöd för Android. Enheten består av en 3-axlig accelerometer, en 3-axlig gyrometer och en 3-axlig 

kompass, och utdata kan fås i flera olika format: rotationsmatris, kvaternioner (se avsnitt 4.4), 

Eulervinkel eller rådataformat. Med den bluetoothmodul som tillsammans med MPU-9150 finns 

monterad på MotionFitTM SDK kan data skickas trådlöst via UART.[7] 

4.4.  Kvaternioner 
Kvaternioner (latin: quatérnio, ”ansamling av fyra personer eller ting”) är element i en utvidgning av 

de reella talen i ett fyrdimensionellt talområde på samma sätt som komplexa tal är en utvidgning till 

ett tvådimensionellt. Mängden kvaternioner består, förutom av vanliga tal även av talen i, j och k. En 

kvaternion ges alltså av en realdel och tre imaginärdelar:  

 

Här gäller att w, x, y och z är reella tal och i, j och k är imaginära tal, d.v.s: 

 

Idag används kvaternioner inom bland annat datorgrafik, reglerteknik och signalbehandling för att 

representera rotationer eller orienteringar, främst för att det blir färre räkneoperationer när man 

kombinerar kvaterniontransformationer än när man kombinerar matristransformationer[8]. En 

kvaternion kan representera en rotation med vinkeln   runt en axel a enligt ekvation 4.1. 
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Ekvation 4.1. Representation av rotation med vinkeln   

 

 

 Figur 4.1. Kvaternion[9]  

Figur 4.1 illustrerar hur x-, y- och z-komponenterna tillsammans bildar en vektor som definierar axeln 

kring vilken rotationen sker. Vektorn (axeln a) representeras av de tre sinusuttrycken i ekvation 4.1.  

Rotationsvinkeln   representeras av cosinusuttrycket. 
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5. Sammanfattning av kravspecifikationen 

5.1.  Generella krav för hela systemet 

Kravnr. Version Krav Prioritet 

1 Original Data ska lagras i en databas med hjälp av Microsoft SQL Server Express Hög 

2 Original Mobilapplikationen ska köras med Android som operativsystem Hög 

3 Original Telefonen ska kunna kopplas upp mot trådlöst rörelseanalyssystem Hög 

4 Original PC-mjukvaran ska köras på Windows 7 Hög 

5 Original Felmeddelanden och instruktioner ska vara på svenska Hög 

6 Original All kod ska kommenteras på svenska Hög 

7 Original Möjlighet att koppla upp fler än en rörelsemätningsenhet Låg 

5.2.  Krav på delsystem 1 

Kravnr. Version Krav Prioritet 

8 Original Användaren ska kunna starta och stoppa mätningen Hög 

9 Original Programspråket Java ska användas Hög 

10 Original Visa graf över mätvärdena på skärmen under insamlingen Låg 

11 Original Möjlighet att starta och stoppa mätning via fjärrstyrning Låg 

12 Original Data ska lagras tillfälligt på telefonens SD-kort tills överföring till 
databasen är klar och kvitterad 

Hög 

5.3.  Krav på delsystem 2 

Kravnr. Version Krav Prioritet 

13 Original Programkoden ska skrivas i språket C# Hög 

14 Original Möjlighet att visa gjorda mätningar på PC:n i form av en graf Hög 

15 Original Programmet ska vara kompatibelt mot Microsoft SQL Server Express 
2008 

Hög 

16 Original Koden ska kommenteras på svenska Hög 

5.4.  Tillförlitlighet 
Det är viktigt ur tillförlitlighetssynpunkt att inga data raderas förrän man fått en kvittens på att 

överföringen lyckats (krav nummer 12). Då patienten använder sig av ett ID-nummer kommer inga 

känsliga data skickas över nätverket. 
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6. Metod 
Telefonapplikationen utvecklas i Eclipse med Android Developer Tools-plugin och skrivs för Android 

version 4.0. Programspråket som används är Java. Under utvecklingen används en Samsung Galaxy 

S2 (Android 4.0.4) som testtelefon. Windowsapplikationen utvecklas i Visual Studio 2010 Express, 

med hjälp av Microsoft SQL Server Express. Koden skrivs i C#.  

6.1.  Övergripande systembeskrivning 
Figur 6.1 visar en översiktlig bild över hela systemet. Det trådlösa systemet som sätts fast på 

testpersonen markeras med en blå fyrkant. Den trådlösa routern skulle i ett framtida system kunna 

ersättas med en trådlös mobil bredbandsuppkoppling (ex. via 3G). De två delsystemen avgränsas 

med den streckade linjen. I ett kommersiellt system skulle delsystem 2 kunna befinna sig på ett 

sjukhus samtidigt som delsystem 1 finns i en hemmiljö. 

 
Figur 6.1. Översikt av systemet 
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6.2.  Funktionsbeskrivning delsystem 1 

6.2.1. Översikt 

 

Figur 6.2. Flödesschema Androidapplikation 

 

1. När applikationen startar visas startskärmen (MainActivity i figur 6.2). Här får användaren 

mata in sitt ID. ID-numret är ett unikt nummer som användaren fått av försöksledaren. 

2. En textfil skapas på telefonens SD-kort. Två rader text läggs till:  

 

ID: 1 

Datum: 20130517_110548 

 

3. Patientens ID skickas med till nästa aktivitet, MeasureActivity. 

4. MeasureActivity tar reda på om bluetooth är aktiverad på telefonen.  

- Om bluetooth inte är aktiverad får användaren en förfrågan om att aktivera bluetooth. 

- Om bluetooth är aktiverad visas ”Bluetooth aktiverad” och mätningen kan startas. 

5. Väljer användaren att starta mätningen letar BluetoothService efter aktiva bluetoothenheter 

och ansluter. Inläsningen påbörjas när anslutning har upprättats.  

6. Data analyseras och skrivs ut på telefonens display. Varje ny rad (innehållandes fyra 

kvaternioner) läggs till i den skapade filen. Varje rad motsvarar därför ett sampel som 

samlats in av rörelsesensorn. 

7. När användaren avslutar mätningen genom att trycka ”Stopp” skapas en anslutning till servern 

med hjälp av TCP/IP och filen skickas. När kvittens kommer från servern på att filen har tagits 

emot och lagrats raderas den från telefonens minneskort. 
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6.2.2. Bluetoothkommunikation 

För att ansluta telefonen till rörelsesensorn används sensorns MAC-adress. Själva anslutningen görs 

av BluetoothService, en tjänst som anropas med följande metod: 

private void connectDevice(Handler mHandler) 
{ 
 Log.d(TAG, "connectDevice"); 
 // MAC-adressen för bluetoothenheten vi vill ansluta till 
 String address = "00:A0:96:38:98:DA"; 
    // hämta BluetoothDevice-objektet 
    BluetoothDevice device = mBluetoothAdapter.getRemoteDevice(address); 

// initiera BluetoothService för att skapa bluetoothanslutning 
 mService = new BluetoothService(this, mHandler); 
    // försök ansluta till enheten 
     mService.connect(device, false);          
     Log.d(TAG, "Connected"); 
} 

6.2.3. Beräkning av kvaternioner  

Data som läses in från rörelsesensorn måste analyseras och omvandlas till kvaternioner för att kunna 

tolkas. Byte[] readBuffer innehåller allt inläst data. Innehållet omvandlas med hjälp av funktionen 

four_bytes och resultatet lagras i float[] quat. 

quat[0] = (float)(four_bytes(readBuffer[3], readBuffer[4], readBuffer[5], 
readBuffer[6]) * (1.0 / (1 << 30))); 
quat[1] = (float)(four_bytes(readBuffer[7], readBuffer[8], readBuffer[9], 
readBuffer[10]) * (1.0 / (1 << 30)));  
quat[2] = (float)(four_bytes(readBuffer[11], readBuffer[12], readBuffer[13], 
readBuffer[14]) * (1.0 / (1 << 30)));  
quat[3] = (float)(four_bytes(readBuffer[15], readBuffer[16], readBuffer[17], 
readBuffer[18]) * (1.0 / (1 << 30)));  

 

Metoden four_bytes formaterar informationen som överförts från rörelsesensorn. Formateringen går 

ut på att konvertera fyra bytes till en float som representerar ett enskilt värde i kvaternionen.       

private float four_bytes(byte d1, byte d2, byte d3, byte d4)  
{  

float d = d1 * (1 << 24) + d2 * (1 << 16) + d3 * (1 << 8) + d4;  
 if (d > 2147483648L)    
 d -= 4294967296L;  
 return d; 
} 

6.2.4. Överföring av fil 

För att föra över allt insamlat data läses hela filen in till en byte[] array. Innan filen överförs skickas 

filens storlek (array.length omvandlad från int till byte[]) till mottagaren, detta för att mottagaren ska 

veta hur mycket data som ska föras över. Filstorleken måste omvandlas till byte[] innan överföring. 

Till det används OutputStream.Write (byte[] b, int off, int len), där b är data som ska skickas, off är 

start offset och len är antalet bytes att skriva. 

När filstorleken skickats och kvitterats av mottagaren skickas filens innehåll, också med 

OutputStream.Write(byte[] b, int off, int len).  
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OutputStream outputStream = socket.getOutputStream(); 
int len = array.length; 
//gör om len från int till byte[] 
ByteBuffer bbuff = ByteBuffer.allocate(4); 
bbuff.putInt(len); 
//skicka filens storlek som byte[] till servern 
outputStream.write(bbuff.array(), 0, 4); 
(…)  
outputStream.write(array, 0, array.length); 

6.2.5. Användargränssnitt 

Det viktigaste när det gäller användargränssnittet är att applikationen ska vara lättanvänd och det 

ska vara svårt att göra fel. Det betyder att användaren ska behöva mata in så lite information som 

möjligt. Figur 6.3 visar startskärmen där användaren får ange sitt PatientID. Detta är också den enda 

informationen som användaren behöver ange. När detta är gjort kontrollerar applikationen om 

telefonens bluetooth är aktiverad. Om inte, visas dialogen i figur 6.4. När bluetooth startats kan 

mätningen påbörjas. Figur 6.5, 6.6 och 6.7 visar skärmen innan, under och efter mätning. 

 

Figur 6.3. MainActivity 

 

Figur 6.4. Bluetoothförfrågan 
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Figur 6.5 MeasureActivity: Starta 

 

Figur 6.6.MeasureActivity: Mätning pågår 

 

 

 

Figur 6.7.MeasureActivity: Mätning avslutad 
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6.3.  Funktionsbeskrivning delsystem 2 

6.3.1. Översikt 

 

Figur 6.8.Flödesschema Windowsapplikation 

 

1. När applikationen startar öppnas två fönster – MainForm och ListeningForm (se figur 6.8).   

2. ListeningForm ligger hela tiden i bakgrunden och lyssnar efter inkommande data via TCP/IP. 

3. När data tas emot sparar ListeningForm undan det till en textfil på hårddisken och lagrar all 

nödvändig information om filen i databasen. 

4. MainForm hämtar data från tabellen tblPatienter och listar alla patienter i en listvy. En sökning 

uppdaterar listvyn till att endast innehålla poster som uppfyller sökvillkoret. 

5. Användaren startar FormMeasurements genom att dubbelklicka på en patient i listan. 

6. FormMeasurements öppnas som ett nytt fönster och hämtar alla poster i tblMätningar som 

hör till rätt patient.  

7. Dubbelklick på en mätning öppnar FormResults, mätresultaten hämtas från textfilen och visas 

som en graf. 
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6.3.2. Inkommande data 

Data som skickas från telefonen tas om hand av ListeningForm. En tråd (”en liten uppsättning 

exekverbara instruktioner”)[10] lyssnar hela tiden efter klienter och accepterar automatiskt 

anslutningsförsök. När en klient anslutit skapas en ny tråd för kommunikation med klienten. När 

klienten skickar tas data omhand av metoden HandleClientComm: 

//blockerar tills klienten skickar 
bytesRead = clientStream.Read(filesize, 0, filesize.Length); 
//om byteordningen är little-endian (mest signifikanta byten sist) 
//omvänd bytearrayen 
if (BitConverter.IsLittleEndian) 

Array.Reverse(filesize); 
//konvertera filstorleken till int 
messagelength = BitConverter.ToInt32(filesize, 0); 
//skapa ny bytearray med filens längd 
message = new byte[messagelength]; 
(…) 
//läs det inkommande datat till message 
clientStream.Read(message, 0, messagelength); 
//skapa en textfil på hårddisken 
System.IO.FileStream fs = System.IO.File.Create(path + dt); 
//meddelandet har tagits emot, skriv ut datat till filen 
fs.Write(message, 0, messagelength); 
fs.Close(); 

6.3.3. Kommunikation med databasen 

Kommunikation med databasen sker med hjälp av SQL-frågor (förklaring i avsnitt 4.2). Varje gång vi 

vill hämta data från eller skriva data till en tabell i databasen börjar vi med att skapa en SQL-sträng. I 

MainForm vill vi visa alla poster i tabellen tblPatienter och använder oss därför av nedanstående  

kod, där * betyder ”alla”. Vi upprättar anslutning till databasen med hjälp av dess connection string 

som bland annat specificerar serverns namn, och var databasen finns. SqlDataAdapter använder sig 

av vår SQL-sträng och connection string för att hämta det data vi vill ha. 

string strSQL = "SELECT * FROM tblPatienter;"; 
 
//skapa anslutning till databasen 
SqlConnection dbConnection = new SqlConnection(@"Data 
Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=C:\Users\RÖREVAL\Dropbox\Visual Studio 
2010\Projects\Aktivitetstest\Aktivitetstest\Database1.mdf;Integrated 
Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True"); 
 
SqlDataAdapter data = new SqlDataAdapter(strSQL, dbConnection); 
             
try 
{ 

//fyll dataset med data från databasen 
data.Fill(database1DataSet.tblPatienter); 

} 
catch (Exception ex) 
{ 

msgBox.Visible = true; 
msgBox.Text = ex.ToString(); 

} 

När vi gör en sökning eller vill visa annan data så uppdaterar vi endast SQL-strängen. 



Umeå Universitet 

Mobilt system för aktivitetsbedömning 2013-05-2105 

Examensarbete i Tillämpad elektronik VT13Mobilt system för aktivitetsbedömning  
Amanda Renman  15 

6.3.4. Redovisning av mätresultat 

Då vi väljer en mätning vi vill titta på i listan måste data läsas in från filen, rad för rad, och siffrorna 

omvandlas till punkter i ett diagram. Varje värde sparas som en punkt i den serie i diagrammet som 

motsvarar rätt kvaternion. 

for (int i = 0; i < s.Length; i++) 
{ 

//för varje rad, läs av de fyra värdena som punkter i diagrammet 
//spara alla siffror   
if (Char.IsDigit(s[i]) || s[i] == '.') 
{ 

char tempdigit = s[i]; 
// byt ut punkter mot kommatecken för att konvertera  
// strängen till  double 
if (tempdigit == '.') 
tempdigit = ','; 
tempdata += tempdigit; 

} 
//varje kolumn avgränsas med tab eller slut på rad,  
//använd count för att hålla koll på vilken kolumn vi är i 
if (s[i] == '\t' || i == s.Length-1) 
{ 

double y = Convert.ToDouble(tempdata); 
count++; 
switch (count) 
{ 

    case 1: 
    chart1.Series["quat[1]"].Points.AddY(y); 

         break; 
    case 2: 
                      chart1.Series["quat[2]"].Points.AddY(y); 
     break; 
    case 3: 
     chart1.Series["quat[3]"].Points.AddY(y); 

         break; 
    case 4: 
     chart1.Series["quat[4]"].Points.AddY(y); 
     break; 
} 
                         
tempdata = string.Empty; 
                         
} 

 

6.3.5. Användargränssnitt 

Precis som för Androidapplikationen så har ambitionen för Windowsapplikationen varit att göra den 

så lättanvänd som möjligt. Figur 6.9 visar startfönstret där man kan söka patienter eller lägga till nya. 

FormMeasurements (figur 6.10) och FormResults (figur 6.11) öppnas som nya fönster så att man 

enkelt kan ta fram och jämföra olika mätningar för samma eller för olika patienter. 
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Figur 6.9. MainForm - lista över patienter 

 

Figur 6.10. FormMeasurements –lista över mätningar 
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Figur 6.11 FormResults – mätresultat presenterade i form av en graf 

6.3.6. Databasen 

Databasen är en Microsoft SQL Server-databas som skapats i Visual Studio. Den består av två tabeller 

– tblPatienter och tblMätningar. Patienttabellen lagrar personens ID, namn, personnummer och 

telefonnummer. PatientID används för att koppla ihop en mätning med rätt person (se figur 6.12). I 

tabellen för mätningar lagras ID för mätningen, patientens ID, sökvägen till platsen där filen lagras på 

servern, samt datum och tid då filen togs emot.  

 

 

Figur 6.12. Tabeller och relationer i databasen 
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7. Genomförande 

7.1.  Tidplan 

Aktiviteter: Vem Tid Tidplan, veckonr 

Nr Beskrivning   h 15 16 17 18 19 20 21 22 23   

1 Anpassa mobilapplikationen AR 40 x                   

2 Skapa databasen AR 20   x                 

3 Utveckla PC-applikationen AR 20   x                 

4 Upprätta kommunikation AR 40     x               

5 Testa och utvärdera systemet AR 20       x             

6 Skriva rapport AR 80             x x     

7 Förbereda muntlig redovisning AR 20                 x   

  Summa antal timmar: Total: 240                     

 

Den initiala planeringen såg ut som i tabellen ovan. Då det är svårt att beräkna tidsåtgången för varje 

moment när man ska sätta sig in i nya områden, lämnades vecka 19 och 20 tomma som ett slags 

reservtid.   

7.2. Arbetsprocessen 
Det första steget i projektet var att ta fram en mobilapplikation. Då det redan fanns en liknande 

applikation var meningen till en början att anpassa denna till att kommunicera med en annan 

rörelsemätningsenhet via bluetooth. Den idén slopades dock tidigt. Det verkade enklare att börja om 

helt från början. Den första veckan ägnades därför åt att ta fram en ny applikation som kunde läsa in 

data från MPU-9150 och skriva det till en fil på SD-kortet. Redan här stötte jag på lite problem med 

hur data skulle presenteras. För att vara lite tidseffektiv påbörjade jag arbetet med delsystem 2 innan 

delsystem 1 var färdigt. Delsystem 1 blev helt färdigt vecka 17.  Då hade jag även MainForm färdig för 

delsystem 2. Redan här låg jag alltså efter en del i planeringen. Resten av Windowsapplikationen gick 

dock relativt smidigt att utveckla. Det som var problematiskt var presentationen av resultaten, 

eftersom data skulle hämtas från en textfil och visas som en graf. Tack vare instruktionsvideor på 

Internet kunde jag lösa det problemet, och delsystem 2 var färdigt i slutet av vecka 18. Då påbörjades 

arbetet med att få delsystemen att kommunicera. Till denna del behövde jag en trådlös router för att 

serverdatorn och mobilapplikationen skulle kunna kommunicera via det trådlösa nätet. Med hjälp av 

exempelkod och kunde jag sätta upp en TCP-anslutning mellan dem och skicka över filen. På grund av 

en del problem med dataöverföringen (se avsnitt 7.3.) blev kommunikationen inte helt färdig förrän i 

början av vecka 21, då systemet kunde testas.  

Under hela arbetets gång har jag försökt använda tiden så effektivt som möjligt. Då jag kört fast med 

något har jag kunnat ägna tiden åt andra delar av projektet, eller att städa och kommentera koden. 

Vissa gånger har jag gått tillbaka för att göra förbättringar. Trots att arbetet blev försenat redan i 

början har jag tack vare detta, samt den extra tiden jag avsatt, ändå kunnat slutföra projektet i tid. 
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7.3. Problem 

Tolkning av data från MPU-9150 

Ett tidigt problem under arbetet med delsystem 1 var att tolka data från rörelsemätningsenheten.  

Utdata från MPU-9150 kan fås i flera olika format, och i detta fall skulle rådata omvandlas till 

kvaternioner. Denna konvertering har jag lyckats göra genom att anpassa kod från ett befintligt 

projekt till mitt projekt (se avsnitt 6.2.3). 

Kontroll av inkommande data 

För att så effektivt som möjligt läsa in endast relevant data från MPU-9150 måste man kontrollera 

inkommande bytes. Alla bytes innehåller nämligen inte mätdata, utan felaktiga bytes förekommer 

likväl som bytes som används för diagnostik. Dessa har inte samma uppbyggnad som ”riktiga” bytes, 

därför måste vi kontrollera att alla bytes vi använder har rätt uppbyggnad.  

- Varje byte ska bestå av 23 tecken 

- Det första och andra tecknet är $ och 2  

- Det näst sista respektive sista tecknet är 13 och 10 

while (i < buffer.length) 
{ 

bytes = mmInStream.read(tmp, 0, 1); 
//spara varje tecken till arrayen buffer 
buffer[i] = tmp[0]; 
if(i > 0) 
{ 

   //om vi stöter på 13 följt av 10 (slutet på en rad): avbryt inläsningen 
   if (buffer[i-1]==13 && buffer[i]==10)                    
   break; 

}  
i++;                    

} 
//testa om den inlästa raden i buffer är 23 tecken lång 
if(i == 22) 
//i så fall, hoppa ur loopen och skicka raden till MeasureActivity 
 break; 
} 

 
Vi behöver dock inte kontrollera det första och andra tecknet om vi läser in alla tecken till en buffer 
och avbryter inläsningen då vi kommer till slutet på en rad (siffran 13 följd av siffran 10). Då vi når 
slutet av en rad kontrollerar vi att raden har rätt längd – har den det vet vi att den är korrekt. 
 

Permissions i Android Manifest  

Ett problem som är enkelt att lösa är att ge Androidapplikationen rätt tillstånd. Utan tillstånden har 

applikationen inte rätt att komma åt alla delar av systemet som behövs för att den ska fungera 

korrekt. 
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Skicka textfil mellan delsystemen 

Vid överföring av textfiler mellan mobiltelefon och serverdator måste man se till att mottagaren vet 

hur stor filen är som den ska ta emot (hur många bytes den ska läsa). Innan jag lyckades lösa det så 

hade jag stora problem med att filerna som togs emot bara var ett slumpmässigt utdrag ur den 

egentliga filen. Lösningen blev att telefonapplikationen först skickar filens längd, och när den tagits 

emot av serverapplikationen skickas själva filen. Då kan man använda filens längd för att tala om hur 

många bytes som ska läsas in. Något man då måste tänka på är att man måste omvandla längden på 

filen från int till byte[] innan man skickar, och från byte[] till int när man tar emot för att få rätt 

värden.  
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8. Resultat 

8.1.  Uppfyllda krav 

Kravnr. Status Krav Prioritet 

1 Uppfyllt Data ska lagras i en databas med hjälp av Microsoft SQL Server Express Hög 

2 Uppfyllt Mobilapplikationen ska köras med Android som operativsystem Hög 

3 Uppfyllt Telefonen ska kunna kopplas upp mot trådlöst rörelseanalyssystem Hög 

4 Uppfyllt PC-mjukvaran ska köras på Windows 7 Hög 

5 Uppfyllt Felmeddelanden och instruktioner ska vara på svenska Hög 

6 Uppfyllt All kod ska kommenteras på svenska (Androidapplikationen) Hög 

8 Uppfyllt Användaren ska kunna starta och stoppa mätningen Hög 

9 Uppfyllt Programspråket Java ska användas för Androidapplikationen Hög 

12 Uppfyllt Data ska lagras tillfälligt på telefonens SD-kort tills överföring till databasen är 
klar och kvitterad 

Hög 

13 Uppfyllt Programkoden för Windowsapplikationen ska skrivas i språket C# Hög 

14 Uppfyllt Möjlighet att visa gjorda mätningar på PC:n i form av en graf Hög 

15 Uppfyllt Programmet ska vara kompatibelt mot Microsoft SQL Server Express 2008 Hög 

16 Uppfyllt Koden ska kommenteras på svenska (Windowsapplikationen) Hög 

Kommentarer 

Krav 1 

När data tas emot från telefonapplikationen lagras själva textfilen på servern, och sökvägen till filen 

sparas i databasen tillsammans med personens ID, datum och tid. 

Krav 3 

Telefonen kan anslutas via bluetooth till InvenSense MPU-9150. 

Krav 8 

Användaren kan själv starta och stoppa mätningen genom telefonapplikationen. För att göra 

handhavandet så enkelt som möjligt skickas filen automatiskt till servern när mätningen har stoppats. 

Det krävs alltså ingen aktiv handling från användaren. 

Krav 12 

Det insamlade mätdata lagras i en textfil på telefonens SD-kort till dess att mätningen är slutförd. När 

hela filen har förts över till servern skickas en kvittens tillbaka till telefonen. När kvittensen tagits 

emot raderas filen från telefonens minneskort. 
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Krav 14 

I Windowsapplikationen finns möjlighet att välja en viss mätning. Mätdata läses då från filen och de 

fyra kvaternionerna visas som fyra olika kurvor i en graf. Storleken på X- och Y-axeln kan justeras av 

användaren. 

8.2.  Delvis uppfyllda krav 

Kravnr. Status Krav Prioritet 

10 Delvis 
uppfyllt 

Visa graf över mätvärdena på skärmen under insamlingen Låg 

Tabell 8.2 Tabell över delvis uppfyllda krav 

Kommentarer 

Krav 10 

Under insamling av data visas värdena för de fyra kvaternionerna i realtid, dock inte som graf. 

8.3.  Ej uppfyllda krav 

Kravnr. Status Krav Prioritet 

7 Ej uppfyllt Möjlighet att koppla upp fler än en rörelsemätningsenhet Låg 

11 Ej uppfyllt Möjlighet att starta och stoppa mätning via fjärrstyrning Låg 

Tabell 8.3 Tabell över ej uppfyllda krav 

Kommentarer 

Krav 7 

Kravet har ej prioriterats och därför ej uppfyllts. Fokus har legat på att få systemet att fungera med 

en rörelsemätningsenhet. 

Krav 11 

Kravet har ej prioriterats och därför ej uppfyllts. Detta var det lägst prioriterade kravet och tiden har 

inte räckt till. 
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8.4.  Tester och utvärdering 
Under samtliga testmätningar har testpersonen burit InvenSense MotionFitTM-enhet på låret, strax 

ovanför knähöjd (se figur 8.1). Testerna genomfördes i vad vi kallar hemmiljö, där båda delsystemen 

befinner sig i samma lokala nätverk och kommunicerar via WiFi. 

Figur 8.1. Placering av InvenSense MotionFitTM-enhet 

8.4.1. Testmätning 1 – Normal gång 

 

Figur 8.2. Testmätning 1: Normal gång, 3 steg 

Den första testmätningen gjordes under vanlig gång. Sekvensen i figur 8.2 visar 3 steg, vilket blir 

tydligt om man ser på den blå kurvan som motsvaras av rotationsvinkeln  . Man kan också se att 

rotationen utförs i huvudsak runt givarens x-axel (se röd kurva).  y- och z-komponenterna är i detta 

fall relativt oförändrade. Spikarna som syns på grön och gul kurva skulle kunna vara ett överslag då 

kurvorna inte verkar kunna anta negativa värden (läs mer i avsnitt 8.4.3). 
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8.4.2. Testmätning 2 – Benböj  

 

Figur 8.3. Testmätning 2: Benböj, 5 upprepningar 

Under mätning 2 gjorde testpersonen ett antal benböj. Sekvensen i figur 8.3 visar ett intervall med 5 

upprepningar. Till skillnad från normal gång har vi här förändringar av alla värden, vilket betyder att 

vi förutom en förändring av rotationsvinkeln även får förändringar av x, y och z då benet förflyttas i 

alla riktningar under ett benböj. Den röda kurvan ligger högst, vilket betyder att x-komponenten är 

störst – rotationen sker främst kring x-axeln. Vilken nivå rotationsvinkeln   (blå kurva) ligger på 

beror på sensorns orientering i förhållande till det globala koordinatsystemet. 
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8.4.3. Testmätning 3 - Balansövning 

 

Figur 8.4. Testmätning 3: Balansövning 

Testmätning 3 gick ut på att låta testpersonen stå på ett ben och försöka hålla balansen. 

Rotationsvinkeln   som motsvaras av den blå kurvan är här relativt oförändrad under mätningen, 

vilket visar att testpersonen stått relativt stilla. Även röd, grön och gul kurva (x-, y- och z-värdena) 

ligger på en jämn nivå under hela mätningen. Gul kurva ligger dock väldigt nära 0, och när z sjunker 

under 0 får vi en spik (ett överslag). Detta beror mest troligt på en mindre felaktighet i koden som gör 

att diagrammet inte kan redovisa negativa tal.  

 



Umeå Universitet 

Mobilt system för aktivitetsbedömning 2013-05-2105 

Examensarbete i Tillämpad elektronik VT13Mobilt system för aktivitetsbedömning  
Amanda Renman  26 

9. Diskussion 

9.1.  Slutsatser 
Projektets mål var att ta fram ett mobilt system för rörelsemätning i hemmiljö, vilket jag också 

lyckats med. Alla krav med hög prioritet har uppfyllts och systemet fungerar. Testmätningar har 

gjorts utan problem. Det enda som egentligen kom fram under testmätningarna var problemet med 

överslag vid redovisning av mätresultaten, ett mindre problem som förmodligen har en enkel lösning. 

Trots att jag känner mig nöjd med arbetet som helhet så hade jag gärna känt att det funnits tid till att 

åtgärda de enklare felen och ta itu med några av lågprioritetskraven. 

Arbetet med projektet har gått bra, trots att det inte gått helt enligt planen. Tidsplaneringen blev 

förskjuten redan från början, men eftersom jag hade räknat med det blev det ändå inga problem 

med att hinna slutföra projektet. Många av förseningarna har berott på att det tagit längre tid än jag 

räknat med att skaffa ny kunskap eller att sätta sig in i obekanta tekniker. Jag tycker att jag ofta har 

lyckats kliva över de hinder som uppstått, med hjälp av handledare och olika internetforum. Som jag 

tog upp redan i avsnitt 7.2 så tycker jag att jag har kunnat nyttja tiden väl, även om arbetet ibland 

stått mer eller mindre stilla.  

Jag hade väldigt begränsad erfarenhet av programmeringsspråket Java innan, och det har självklart 

inneburit en del svårigheter. Jag hade inte heller någon erfarenhet av att arbeta med trådlös 

överföring, och i det här projektet har jag jobbat med både bluetooth och WiFi, vilket har varit väldigt 

intressant. Jag känner därför att jag har lärt mig mycket och det har varit roligt att arbeta med 

projektet. 

9.2.  Vidareutveckling av systemet 
Det finns stora möjligheter till vidareutveckling av systemet. Till att börja med skulle kraven med låg 

prioritet kunna uppfyllas. Det kanske viktigaste steget är att skapa möjligheten att koppla upp 

mobiltelefonen mot flera rörelsemätningsenheter samtidigt. En annan viktig förbättring är att göra 

kommunikationen mellan delsystemen möjlig via 3G-nätet. 

Även om systemet är i stort sett färdigt att användas finns en del mindre detaljer som bör åtgärdas. 

Till exempel bör man kontrollera att telefonens WiFi är aktiverat innan man försöker skicka, på 

samma sätt som man kontrollerar att bluetooth är aktiverat. I nuläget får man inget felmeddelande i 

telefonen om att överföringen misslyckats.  

Något jag insåg under utvecklingen var att det saknas möjlighet att styra vilken IP-adress telefonen 

ska ansluta och skicka mätresultaten till. I dagsläget går IP-adressen enbart att ändra i 

programkoden, vilket är en acceptabel lösning om serverdatorn alltid har samma IP-adress. Tankar 

på att ge användaren möjlighet att mata in serverns IP-adress i MainActivity har funnits, men detta 

ansågs inte helt användarvänligt då det kräver att användaren känner till den. Istället skulle man 

kunna göra det möjligt att konfigurera applikationen vid första användningen och ställa in rätt IP-

adress endast en gång. Ett annat alternativ är att användaren får upp en lista på tillgängliga trådlösa 

enheter och kan använda servernamnet (vilket bör vara lättare att komma ihåg) för att ansluta. 
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