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Sammanfattning 

Idag ses ett ökat intresse för användandet av rörelseanalys inom olika sammanhang t.ex. 
övervakning, dataspel och diagnostisk undersökning av personers rörelsemönster med mera. Optisk 
rörelseanalys är den teknik som finns mest idag, men de systemen är dyra och saknar lämplig 
mjukvara för klinisk användning. 

En forskargrupp vid centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik (CMTS) forskning och 
utvecklings avdelning (MT-FoU) vid Norrlands universitetssjukhus har sedan 2007 jobbat med en 
produktidé som bygger på att skapa ett nytt mobilt system för rörelseanalys som kan användas i 
medicinska undersökningar. Ett Arduino pro mini kort samt ett 9-axligt prototypkort som består av 
MPU-6000 och en magnetometer HMC5883L är anskaffat för att tillverka ett system i detta syfte. 

Syftet med projektet har varit att skapa ett verktyg som kan samla in rörelsemönster för att sedan 
presentera resultatet i ett diagram. Systemet skulle kunna samla in data från en sensor som 
inkluderar en 3D-accelerometer ett 3D-gyroskop och en 3D magnetometer för att därefter skicka det 
vidare till en dator där mätdata presenteras visuellt och sparas undan i en textfil. 

En viktig detalj att ta hänsyn till vid konstruktionen av det nya systemet var att konstruktionen 
gjordes med hjälp av billiga standardkomponenter och kretskort. Projektet har genomförts och några 
testmätningar har gjorts. Ett resultat sparades undan i en textfil och ett diagram har tagits fram som 
beskriver ett lårs rörelsemönster vid normal gång. 

 

Abstract  

An increased interest for the use of motion analysis is today seen in different contexts such as 
surveillance, computer games and diagnostic investigation of movement patterns for individuals and 
more. Optical motion analysis is the technique that is most widely used, but the systems are 
expensive and lack the appropriate software for clinical use. 

A research team at the Centre for Biomedical Engineering and Radiation Physics (CMTS) research and 
development department at the University Hospital of Umea has since 2007 worked with a product 
idea that is based on creating a new mobile system for motion analysis that can be used in medical 
research.  An Arduino pro mini card and a 9-axis prototype card consisting of the MPU 6000 and a 
magnetometer HMC5883L was obtained to develop a system for this purpose. 

The purpose of the project was to create a tool that could capture movement patterns and then 
present the results in a graph. The system could collect data from a sensor that included a 3D 
accelerometer, a 3D gyroscope and a 3D magnetometer and then send it forward to a computer 
where the data was presented visually and stored in a text file. 

An important detail to take into account in the design of the new system was that the design was 
made using cheap standard components and circuit boards. The project has been implemented and 
some test measurements have been taken. One result was saved in a text file and a chart has been 
developed that describes a thigh’s motion during normal walking. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Datoriserad rörelseanalys är en metod som används inom många olika 
forskningssammanhang, ex övervakning, atletisk prestationsförmåga, medicinska diagnoser 
[1] samt visuell undersökning och observation av en persons rörelsemönster [2]. 

Idag är optiska rörelseanalyssystem de mest använda. Nackdelar med dessa system är att de 
är dyra, markörerna (som registrerar rörelserna) skyms lätt vilket resulterar i ofullständiga 
mätningar [3], systemen kräver i många fall speciella laboratorium och speciellt utbildad 
personal samt att lämplig mjukvara anpassad för klinisk användning och verktyg för att 
analysera och evaluera rörelser för medicinskt bruk saknas [2]. 

En forskargrupp vid MT-FoU har sedan 2007 jobbat med en produktidé som bygger på att 
skapa ett nytt mobilt system för rörelseanalys och utvärdering som kan användas i 
medicinska tillämpningar. Systemet består av givarmoduler MPU6000 (3-axlig accelerometer 
+ 3-axlig gyroskop) och en magnetometer HMC5883L samt en datainsamlingsenhet som 
slussar vidare data till en dator. Problemet är att systemet baseras på ett egenutvecklat 
kretskort (givarmodulen). I ett första steg skulle det därför vara önskvärt att kunna byta ut 
den idag existerande datainsamlingsenheten mot en generell elektronikplattform ex 
Arduino eller RasperryPi samt genomföra nödvändiga ändringar på kretskortet. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med projektet var att skapa ett verktyg som kan samla in och analysera rörelsedata 
från en mobil sensor som inkluderar en 3-axlig accelerometer, ett 3-axlig gyroskop och en 3-
axlig magnetometer. Varje sensor skulle kunna sättas fast på valfritt kroppssegment. 
Rörelsedata skulle därefter kunna skickas vidare till en dator för visuell presentation och för 
lagring i en textfil. 

1.3 Beställare 

Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik (CMTS), MT-FoU vid Norrlands 
universitetssjukhus.  

2 Problembeskrivning 

Uppgiften i detta projekt var att skapa ett system som samlar in rörelsedata från en 
kroppsdel för att därefter beräkna kvaternionervärden som sedan sparas i en textfil som 
sedan kan användas för vidare analys. Vidare ska verktyget vara billig och lättanvänt. 

Systemet består av fyra huvuddelar: en dator som används för programmering samt visning 
och lagring av mätningsresultat, rörelsesensordelen som fångar rörelser, processordelen 
som driver operationen och kommunikationsdelen som sker via kabel och en blåtandmodul. 
Systemet ska kopplas ihop och programmeras så att önskad rörelsemätning nås. 
Mätningsresultat ska hamna i en textfil som sparas i mätningsdator.  
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3 Sammanfattning av kravspecifikationen  
 

Krav nr 1 Original Projektet skall innehålla Invensense 6-axliga 
sensorn MPU-6000. 

Hög 

Krav nr 2 Original Projektet skall innehålla Adruino pro mini. Hög  

Krav nr 3 Original  Kommandon ska skickas från datorn till Arduino via 
blåtand. 

Hög  

Krav nr 4 Original  Arduino pro mini och rörelsesensor är trådbundna. Hög 

Krav nr 5 Original  Nödvändiga program anskaffas för att driva 
processen  

Hög  

Krav nr 6 Original  Systemet ska samla in data från ett 3D gyroskop, 
en 3D accelerometer samt en 3D magnetometer. 

Hög  

Krav nr 7 Original Insamlat data ska sparas till en text fil. Hög  

Krav nr 8 Tillägg  En länk till insamlat data ska också kopplas till en 
SQL-databas. 

Låg  

Krav nr 9 Original Programmering av Arduino sker via USB-kabel. Hög  

Krav nr 10 Tillägg  Data ska skickas från Sensorn till datorn via en 
blåtandsmodul. 

Låg  

Krav nr 11 Original Möjlighet till anslutning av fler rörelsesensorer. Låg  

Krav nr 12 Original Möjlighet till att systemet drivs med batteri. Låg  

Krav nr 13 Tillägg Systemet skall konstrueras med hjälp av billiga 
komponenter.   

Hög 
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4 Teori  

4.1 Arduino (software)  

Arduino är en öppen källkod programvara som används för att programmera Arduino 
produkter. Man kan skriva önskad programkoden och skicka den till en Arduino produkt via 
I/O port [6]. Mjukvaran kompilerar och laddar upp programkoden med ett enda klick. 
Programmet kan installeras på Windows, Mac OS X och Linux. 

4.2  Processing 

Processing är en utvecklingsmiljö för öppen källkod som gör det möjligt att kommunicera 
med Arduino-produkter. Den används i projektet för att visa och spara data som samlats in 
av Arduino [12]. 

 

4.3 Arduino pro mini  

   

Fig1. Arduino pro mini [7] 

Arduino Pro Mini (fig1) har tillverkats av SparkFun Electronics. Det är ett kretskort med en 
mikrokontroller baserad på ATmega368. Kortet innehåller 14 digitala I/O portar, 8 analoga 
ingångar, en återställningsknapp, I2C portar och hål för monteringsstiftlister mm. Vidare är 
kretskortet utrustat med en stiftlist med 6 stift för strömförsörjning och kommunikation.  
Den kan anslutas till exempel till en FTDI-kabel som har 6 stiftkontakt. Två typer av Arduino 
pro Mini finns, (3,3 V och 8 MHz) eller (5 V och 16 MHz). I detta projekt har jag använt 
Arduino pro mini 3,3V [7]. 
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4.4 Rörelsesensorkrets innehåller  

 

Fig2. MPU-6000/6050ᵀᴹ system diagram [11] 

Rörelsesensorkretskort innehöll en magnetometer HMC5883L och en MPU-6000 
(gyrometer/accelerometer). Blockdiagrammet, figur 2, visar att det behövs en 
applikationsprocessor för att kunna extrahera data från sensorerna. Arduino pro mini var 
den applikationsprocessorn som användes och kopplades till MPU-6000 via I2C terminalen.  

4.4.1 MPU-6000 MEMS Motion Tracking 

 

Fig3. MPU6000 (Gyro + Accelerometer) [5] 

Den MPU-6000/MPU-6050™ familjen är världens första och enda 6-axliga MotionTracking 
sensor som är avsedd för låg effekt, låg kostnad och med samma höga prestandakrav som i 
smarttelefoner, surfplattor och bärbara datorer.  

De MPU-6000/6050 enheter kombinerar en 3-axlig gyroskop och en 3-axlig accelerometer 
på samma kisel tillsammans med en inbyggd Digital Motion Processor™ (DMP™), (se Fig.3), 
vilket gör att den kan bearbeta komplexa 9-axliga MotionFusion-algoritmer. Integrerade 9-
axliga MotionFusion algoritmer ger tillgång till extern magnetometer med hjälp av master 
I²C buss utan inblandning från systemprocessorn.  

MPU6000 har ett programmerbart gyro som kan ge ett fullskaligt intervall på ± 250, ± 500, ± 
1000 eller ± 2000°/s och en programmerbar accelerometer med ett fullskaligt intervall på ± 
2g, ± 4g, ± 8g och ± 16g [5]. 
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4.4.2 Magnetometer    

 

Fig4. HMC5883L [4] 

 

Fig5. Pilen visar riktningen av magnetfältet som genererar en positiv utgång i konfiguration Normal 

mätning. [4] 

 

HMC5883L är en 3-Axis liten ytmonterad sensor avsedd för låg-fält magnetisk avkänning 
tillverkad av Honeywell (se Fig4 och fig5.). En kompass eller magnetometer med låg kostnad 
är exempel på applikationer som kan anpassas med hjälp av HMC5883L:s digitala gränssnitt. 
HMC5883L har:  

 Enkelt I2C-gränssnitt  

 2.16-3.6VDC leveransområde  

 Låg strömförbrukning  

 5milli-Gauss upplösning 

 Mått: 3.0x3.0x0.9mm 
 

HMC5883L används i många utrustningar som mobiltelefoner, bärbara datorer, 
hemelektronik, navigationsenheter i bilar och personliga navigationsenheter. [4] 
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4.5 En Blåtandsmodul (RN-42), BlueSMiRF HID 
 

         

Fig6. Blåtandsmodul RN-42 [8] 

Figur 6 visar en blueSMiRF HID med RN – 42. Den kommer levererat med HID firmware. HID, 
eller "Human Interface Device”, är det kommunikationsprotokoll som används för 
kringutrustning som tangentbord och styrspakar. Detta gör RN - 42 - HID till ett enkelt och 
kraftfullt verktyg för att skapa trådlösa kringutrustning som kan vara universellt godkänd 
och användas utan att installera speciella drivrutiner. 

Fjärrenheten kan drivas från 3,3 V till 6V för enkelt batterifastsättning.  Alla signalstift på 
fjärrenheten är 3V-6V toleranta. Ingen nivåväxling krävs. 

4.5.1. Specifikationer: [8] 

 FCC Godkänd Klass 2 Bluetooth Radio Modem 
 Extremt liten radio - 0.15x0.6x1.9 " 
 Mycket robust koppling både integritet och överföring avstånd (18m) 
 Hardy hoppfrekvens system - fungerar i tuffa RF miljöer som WiFi, 802.11g, och 

Zigbee 
 Krypterad förbindelse 
 Frekvens: 2,4 ~ 2,524 GHz 
 Driftspänning: 3,3 V-6V 
 Arbetstemperatur: -40 ~ +70 C 
 Inbyggd antenn 

 

OBS: Det går inte att ansluta enheten direkt till en seriell port. Man behöver en RS232 till 
TTL-omvandlarkrets om man vill koppla detta till en dator. 
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4.6 FTDI Kabel för att strömmatning och programmering av Arduino-

kortet 

 

Fig7. FTDI kabel - TTL-232R-3V3 [9] 

 

TTL-232R-kablar är en familj av USB till TTL seriell UART omvandlare kablar som innehåller 
FTDI:s FT232RQ USB till seriell UART gränssnitt IC-enhet som hanterar all USB-signalering 
och protokoll (se fig7).  Kablarna ger ett snabbt och enkelt sätt att ansluta enheter med ett 
seriellt gränssnitt TTL-nivå till USB. Varje TTL-232R-kabel innehåller ett litet internt 
elektroniskt kretskort, FT232R, som är inkapslad i USB-kontakten på kabeln. Den andra 
änden av kabeln levereras med ett urval av olika kontakter som stöder olika applikationer 
[9]. För detta projekt har jag använt USB till UART kabel med 3,3 V TTL-nivå UART-signaler 
och 6 pin SIL, 0,1" pitch som slutkontakt. 
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5 Metod 

5.1 Övergripande systembeskrivning  
 

 

Fig8. Arduino processorn programeras med hjälp av Arduino mjukvara via FTDI kabel. Däremot skickas 

rörelsedata från rörelsesensorn till ”Processing” på datorn via blåtand. 

Systemet består av tre delar (fig8): rörelsesensorenhet, programmera Arduino processorn 
som driver systemet så att rörelsedata från MPU-enheten kan samlas in, och slutligen spara 
insamlat rörelsedata i en textfil. Programmeringen av Arduino processor sker via en FTDI-
kabel med hjälp av Arduino-mjukvara. När mätningen börjar skickas rörelsedata från 
sensorn till datorn via blåtandsmodulen RN-42. Ett Processing-program i datorn används vid 
mätningen för att samla in och lagra av insamlat data. 

5.2 Kretsschema och kommunikationsbeskrivning  

5.2.1 PC – Arduino pro mini 

 

Fig9. FTDI kabel mot Arduino processor 

Figur 9 visar kopplingen mellan FTDI:s 6 stiftkontakt med Arduinos 6 stiftlist. VCC och GND 
portar på FTDI och Arduino kopplas ihop medan RXD port på det ena kopplas mot TXD port 
på det andra. 
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5.2.2 Arduino pro mini mot rörelsesensor kretsen. 

 

 

Fig10. Arduino pro mini mot rörelsesensor och blåtandsmodulen  

Arduino pro mini har en I2C terminal (A4 är SDA & A5 är SCL). I2C är en teknik som gör det 
möjligt att koppla ihop en uppsättning av element eller enheter genom att använda två 
elektroniska anslutningar, en för seriella dataöverföring och en för seriell klocka. 

Figur 10 visar hur vi kopplar: 

 A4och A5 på Arduino pro mini med SCL respektive SDA porter på rörelsekortet.  

 TXD (transmit data) på Arduino mot RXD (receive data) på RN-42 medan RXD på 
Arduino mot TXD på RN-42  

 VCC punkter på alla kretskort tillsammans 

 GND punkter på alla kretskort tillsammans 

 

5.3 Arduino 

I detta projekt användes Arduino 1.0.5 programmeringsmiljö. Ett program skapades med 
syftet att extraherar data från MPU-sensorn, d.v.s. MPU6000.  

MPU6000 innehåller en DMP (Digital Motion Processor) som använder data från 
accelerometern och gyroskopet för att beräknar kvaternioner (dvs. ett sätt att beskriva 
sensorns orientering mot gravitationsaxeln). Kvaternionerna kan sedan omvandlas till Euler-
vinklar. Nästa steg var sedan att räkna ut hur man extraherar data från DMP. Jeff Rowberg 
har skrivit och offentliggjort ett mycket användbart bibliotek, i2cdevlib, som gör just detta1. 
Eftersom jag använde MPU 6000, behövde jag biblioteksfunktionerna i mappen märkt 
Arduino/MPU6050. För att installera biblioteket, kopierade jag helt enkelt mappen 
Arduino/MPU6050 till samma plats som övriga Arduino bibliotek. 

                                                           
1
 https://github.com/jrowberg/i2cdevlib. 

https://github.com/jrowberg/i2cdevlib
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Fig11. Flödesschema Arduino-rörelsesensor 

Flödesschemat ovan (Fig11) visar huvudstegen som Arduino-programmet gör för att 
extrahera rörelsedata från rörelsesensorn.  Jag valde accelerometerns och gyroskopets mest 
känsliga inställningar, dvs. +/- 2 g resp. +/- 250 grader/sek, och sedan att använda klockkälla 
med X Gyro som referens, vilket var något bättre än den interna klockkällan. 

void MPU6050::initialize() { 

    setClockSource(MPU6050_CLOCK_PLL_XGYRO); 

    setFullScaleGyroRange(MPU6050_GYRO_FS_250); 

    setFullScaleAccelRange(MPU6050_ACCEL_FS_2); 

    setSleepEnabled(false); // thanks to Jack Elston for pointing this one out! 

 

Vidare bestämdes samplingsfrekvensen till 50Hz, detta eftersom mänskliga rörelsemönster 
sällan innehåller frekvenser över 10 Hz. 

 

 

 

 

 

DEBUG_PRINTLN(F("Setting sample rate to 50Hz...")); 

 setRate(19); // 1khz / (1 + 19) = 50 Hz ´..... here I set the rate to 50 Hz 
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5.4 Processing 

För att visa rörelsedata samt spara den i en textfil behövde jag en mjukvara som möjliggör 
detta. Processing (version 220) var det verktyg som jag använde för detta mål. Ett program 
togs fram för att läsa och spara kvaterniondata i en textfil.  

 

Fig12. Flödesschema för sensor-Processing delen  

Programmet började med att initiera seriellporten för att kunna skapa kommunikationen 
mellan datorn och rörelsesensorenheten via blåtandsmodulen. MPU-sensorn väntade på att 
trigga DMP (Digital Motion Processor) genom att skicka en karaktär till avbrottsflaggan.  
Programmet hämtade data och sparade den till textfil ända tills användaren tryckte på en 
valfri knapp på tangentbordet, vilket ledde till att mottagen data sparades och programmet 
avslutades (se fig12 ovan).  
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6 Resultat 

6.1 Mätresultat 

 

Fig13. En analysgraf som visar ett exempel på en mätning 

Mätresultatet hamnar i en textfil i form av siffror (kvaternioner, Eeulervinklar eller 
yaw/pitch/roll-vinklar) helt beroende på vilken funktion som användaren önskar. Man kan 
bestämma exakt var man vill spara filen i Processing annars hamnar det i en sketchmapp 
(välj sketch från meny sedan sketch folder). 

När mätningen är klar öppnas filen och allt data kopieras till en Excelfil för att rita upp ett 
diagram (se fig13). Man måste byta alla punkter till kommatecken för att kunna genomföra 
skapa diagrammet. För att få ett snyggare diagram som enkelt kan tolkas, startades 
mätningen med att stå stilla några sekunder. 

I fig13 ovan ser vi lite avvikelser i varje signal. Detta berodde på placeringen av sensorn på 
kroppsegmentet där sensorns riktningar skiljer sig lite från universella riktningar. 
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6.2 Uppfyllda krav 

Krav nr 1 Uppfyllt  Projektet skall innehålla Invensense 6-axliga 
sensorn MPU-6000. 

Hög 

Krav nr 2 Uppfyllt Projektet skall innehålla Adruino pro mini. 
Hög  

Krav nr 4 Uppfyllt Arduino pro mini och rörelsesensor är trådbundna. 
Hög 

Krav nr 5 Uppfyllt Nödvändiga program anskaffas för att driva 
systemet 

Hög  

Krav nr 6 Uppfyllt Systemet ska samla in data från ett 3D gyroskop, 
en 3D accelerometer samt en 3D magnetometer. 

Hög  

Krav nr 7 Uppfyllt Insamlat data ska sparas till en text fil. 
Hög  

Krav nr 9 Uppfyllt Programmering av Arduino sker via USB-kabel. 
Hög  

Krav nr 
10 

Uppfyllt Data ska skickas från Sensorn till datorn via en 
blåtandsmodul. 

Låg  

 

6.3 Delvis uppfyllda krav 

Krav nr 
12 

Delvis 
uppfyllt 

Möjlighet till att systemet drivs med batteri. Låg  

 

Kommentarer 

Krav nr 12: FTDI-kabeln användes för strömförsörjningen.  En plats för ett batteri är dock 
skapat.   

6.4 Ej uppfyllda krav 

Krav nr 3 Ej uppfyllt  Kommandon ska skickas från datorn till Arduino via 
blåtand. 

Hög  

Krav nr 8 Ej uppfyllt En länk till insamlat data ska också kopplas till en 
SQL-databas. 

Låg  

Krav nr 
11 

Ej uppfyllt Möjlighet till anslutning av fler rörelsesensorer. Låg  
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Kommentarer 

Krav nr 3: Många försök har gjorts för att utföra detta krav utan att lyckas. Det lämnades 
för utvecklig vid senare tillfälle då prioriteringen var att få systemet att fungera. 

Krav nr 8: Kravet har ej prioriterats och därför ej uppfyllts. Fokus har legat på att få 
systemet att fungera med en rörelsemätningsenhet. 

Krav nr 11: Kravet har ej prioriterats och därför ej uppfyllts. Fokus har legat på att få 
systemet att fungera med en rörelsemätningsenhet. 
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7 Diskussion  

7.1 Slutsatser  

Målet i detta projekt var att ta fram en prototyp till ett rörelsemätningssystem som läser 
kroppsrörelse och sparar resultatet i en textfil.  Jag prioriterade och fokuserade på själva 
mätningsprocessen vilket gjorde att ett av de prioriterade kraven inte uppnådde behövda 
resultat.  Detta krav var att kunna programmera Arduino via blåtand vilket jag har gjort med 
hjälp av FTDI-kabel.  

Arbetet med projektet gick bra och har varit mycket intressant och lärorikt. Trots det blev 
tidsplaneringen förskjuten mycket dels pga. privata omständigheter som hindrade mig från 
att jobba med projektet och dels pga. den tiden jag behövde för att inskaffa nya kunskaper. 
Jag hade mycket begränsad erfarenhet i programmeringsspråket vilket har inneburit en del 
svårigheter, med hjälp av handledare och olika Internetkällor kunde jag överkomma dem. 

7.2 Vidareutveckling av systemet 

Det finns stora möjligheter till vidareutveckling av systemet. Den första möjligheten kan vara 
att uppfylla det höga kravet som jag inte kunde genomföra dvs. att programmera Arduino 
trådlöst via blåtand. Kraven med låg prioritet som inte är uppfyllda är också möjliga 
utvecklingssteg.  

Under mätningen insåg jag att man behöver vara i närheten av en dator beroende på 
blåtand begränsade signaltäckning. En bra utveckling i detta fall är att kunna ersätta 
Processings program som finns i datorn med ett program som körs från en mindre apparat, 
exempelvis en mobiltelefon. Det innebär också att systemet ska kunna sparas på mobilen 
eller på ett inbyggt SD-kort. 
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