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Sammanfattning 

Strukturell avbildning med ultraljud kan användas för att upptäcka sjukdomar och störningar i kroppen. 
För att ställa tillförlitliga diagnoser räcker det inte alltid med en strukturell avbildning utan ibland krävs 
det även fysiologisk information. Vid användning av funktionell avbildning med ultraljud kan den 
informationen mätas i kroppens olika fysiologiska system. 
 
Systemen består av funktionellt olika enheter och kallas för motoriska enheter i skelettmuskulatur. Vid 
sjukdomar som ateroskleros (åderförkalkning) kan dessa enheter vara så kallade kärlplack, som består av 
vävnad med varierande egenskaper och medicinsk relevans. Möjligheten att kunna analysera funktionella 
enheter i system som dessa kan bidra mycket till diagnostisering av sjukdomar och störningar. 
 
Den här studien presenterar en metod för att hitta naturliga kluster av funktionella enheter i 
skelettmuskulatur, från 3D-data inhämtat med ultraljudssekvenser. 
 
I studien genererades syntetiska data från en modell som simulerar sekvenser av aktionspotentialer i 
kontraherande muskelvävnad. Datat bearbetades med förbehandlingar och klusteranalys och resultaten 
utvärderades med siluettkoefficienter. Kombinationer av fyra förbehandlingssätt och två 
klustringsalgoritmer jämförs i studien. Även tester på riktigt ultraljudsdata av muskelkontraktioner 
utfördes. 
 
Den bästa kombinationen av förbehandling och klustringsalgoritm gav goda resultat och använder 
datanormalisering samt temporal bandpassfiltrering som förbehandling tillsammans med hierarkisk 
Complete Linkage-klustring. Den var dessutom relativt okänslig för störningar i datat. Resultaten från 
riktigt ultraljudsdata gav en grov indelning av områden i muskeln som visuellt överensstämmer med 
anatomin i den strukturella bilden. 
  



   

 

Abstract 

Natural clusters of functional units in ultrasound sequences – an evaluation of cluster analysis 
for detection of motor units in contracting skeletal muscle tissue. 
 
Structural imaging using ultra sound can be used to detect diseases and disorders in the body. It’s not 
always enough to structurally image these detections for accurate diagnosis, sometimes physiologically 
functional information is needed. By using functional imaging, this information can be measured in 
various physiological systems throughout the body. 
 
The systems are built up by functionally different units. In skeletal muscle these units are called motor 
units and in cases of disease, like atherosclerosis, they can be arterial plack. The placks have a tissue 
composition of various properties and clinical relevance. If functional units could be analyzed in systems 
like these, much could be contributed to diagnosis of diseases and disorders. 
 
In this study, a method of detecting natural clusters of functional units in skeletal muscle, using 3D data 
collected from ultrasound sequences, is presented. 
 
Using a model that simulates a series of actions potentials in contracting muscle tissue, synthetic data 
was generated. During analysis the data was preprocessed and clustered, the results were analyzed using 
silhouette coefficients. In this study, combinations of four methods of preprocessing and two clustering 
algorithms are compared. Real ultrasound data of contracting muscle tissue was also examined. 
 
A combination of preprocessing and clustering that clustered the data particularly well used data 
normalization and temporal passband filtering for preprocessing together with hierarchical Complete 
Linkage clustering. It also seemed to be relatively unaffected by noise. Clustering of the real ultrasound 
data resulted in a coarse sorting of the different areas of the muscle that corresponds to the anatomy seen 
in structural images. 
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1 Inledning 

Medicinsk bildvetenskap är ett övergripande namn för tekniker som gör det möjligt att avbilda den 
mänskliga kroppen i medicinskt syfte. Ultraljud är en av dessa tekniker och kan på ett detaljrikt sätt 
visualisera kroppens anatomi utan några kumulativa biverkningar. Tekniken bygger på att skicka ut en 
puls av ultraljud från en ultraljudssensor och ta emot pulsens reflektioner. När en puls skickas ut möter 
den förr eller senare en förändring i vävnadens akustiska egenskaper, som impedans till exempel, vilket 
gör att den reflekteras som ett eko. Ekot fångas sedan upp av ultraljudssensorn för att slutligen 
presenteras som en bild (Szabo, 2004). 
 
Ett problem med tekniken är att det, vid användning av så kallad strukturell avbildning, kan vara svårt 
att se skillnad på olika typer av mjuk vävnad eftersom de ofta har snarlika akustiska egenskaper. Jämfört 
med ben, luft, och gas som ultraljudsavbildning inte kan ”se igenom”, är de akustiska egenskaperna för 
mjuka vävnader väldigt lika (Szabo, 2004). Ett sätt att kringå den här begränsningen är att istället 
använda funktionell avbildning för att studera vävnad i kroppens olika fysiologiska system. Det vill säga 
att mäta vävnaders funktionella egenskaper som rörelser och rörelsernas hastigheter till exempel. 
 
Skelettmuskulatur är till exempel ett av dessa fysiologiska system. Termen skelettmuskulatur är 
benämningen på den största delen av kroppens muskler, de som är förankrade i skelettet och används för 
att röra på sig (Li et al, 2013). Med funktionell ultraljudsavbildning kan de funktionella enheterna som 
muskulaturen är uppbyggd av detekteras och mätas. Dessa enheter kallas för motoriska enheter och är 
vad som används vid muskelkontraktion. Det vore medicinskt användbart på många sätt att kunna 
identifiera grupperingar av motoriska enheter som separata enheter vid muskelaktivering med ultraljud. 
En sådan metod skulle bland annat kunna användas till bättre förståelse av musklers fysiologiska 
mekanismer vid aktivering. 
 
Ultraljud kan även användas för att hitta riskmarkörer för ateroskleros (åderförkalkning) i artärer eller 
hjärt-kärlsystem. En typ av dessa riskmarkörer är kärlplack. Plack är placerade i kärlväggen och dess 
kemiska uppsättning kan vara väldigt hetero- eller homogen. Detta betyder att ett plack till exempel kan 
vara en samling av mestadels fett, blod, eller kalk. Ett plack kan dock även vara en blandning av dessa 
(Tsiaparas et al, 2012). Beroende på den kemiska uppsättningen kan ett plack vara stabilt eller i 
riskzonen för att spricka. Ett plack med större andel fett och blod än kalk löper rimligtvis högre risk för 
att spricka än ett plack bestående till största del av kalk. Det skulle alltså vara mycket användbart att 
kunna identifiera naturliga klusterstrukturer i kärlplacksvävnad för att uppskatta ett placks sårbarhet. 
 
Detektion av naturliga kluster i skelettmuskulatur är överlag enklare än detektion av naturliga kluster i 
kärlplack. Detta beror på att klusterdetektion i muskelvävnad har färre frihetsgrader än samma detektion 
i plackvävnad. Muskler har en enklare vävnadsstruktur, en tydlig uppdelning i motoriska enheter och har 
små laterala rörelser vilket resulterar i att de rörelser som mäts är i hög grad rörelser av funktionella 
enheter. Kärlplack är mer komplicerade eftersom kompositionen av vävnad har en stor inter-subjekt-
variation. Uppsättningen av vävnad i plack kan alltså variera stort mellan individer. Dessutom är 
plackens icke-funktionella rörelser mycket större än musklers eftersom de påverkas av yttre faktorer så 
som hjärtcykeln. Följaktligen är det mer naturligt att börja med att detektera klusterstrukturer i 
muskelvävnad än i kärlplack. 
 
Detektion av naturliga kluster i kärlplacksvävnad kan alltså ses som ett specialfall av att hitta naturliga 
kluster i skelettmuskulatur. I längden skulle klustringsmetoden för muskler eventuellt kunna 
generaliseras och användas för klusterdetektion av funktionella enheter i kärlplack. Båda situationerna 
handlar dock om att hitta naturliga strukturer av funktionella enheter i vävnad. 
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Även om ateroskleros är uppmärksammat inom medicinsk utveckling verkar däremot detektion av 
naturliga strukturer i kärlplack kopplade till ateroskleros vara relativt outforskat. På samma sätt används 
ultraljud till att undersöka muskelutmattning och musklers rörelse men studier gällande naturliga 
kluster av funktionella enheter i skelettmuskulatur verkar inte ha genomförts. 
 
 

2 Syfte, mål och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att utveckla en metod för att hitta naturliga klusterstrukturer av 
funktionella enheter i skelettmuskulatur, från 3D-data inhämtat med ultraljudssekvenser. Medicinskt 
sett är syftet att metoden ska kunna användas vid diagnostisering av sjukdomar och störningar i kroppen 
och i längden kunna användas för dekomposition av olika fysiologiska system. 
 
De forskningsfrågor som studien ämnar svara på är följande:  

1. Kan naturliga strukturer av funktionella enheter i vävnad hittas med klusteranalys? 
2. Är granskning av endast funktionella enheter tillräckligt? 

 
Den första frågeställningen är studiens huvudsakliga, nämligen att undersöka om det är möjligt att hitta 
naturliga klusterstrukturer av funktionella enheter i skelettmuskulatur genom att utforma en metod för 
det. Därefter kan den andra frågeställningen tas i beaktande. Alltså, om det inte verkar möjligt att hitta 
klusterstrukturer i vävnad, är det tillräckligt med att bara ta hänsyn till funktionella enheter eller krävs 
det mer data? 
 
 

3 Bakgrund 

Det har gjorts en del arbete inom området att klassificera symptomatisk och icke-symptomatisk 
ateroskleros hittat med ultraljud (Tsiaparas et al., 2011; Tsiaparar et al., 2012; Tufan, 2013). I detta 
sammanhang står symptomatisk ateroskleros för åderförkalkning som gett någon form av symptom. 
Symptomen i fråga inkluderar stroke, transitorisk ischemisk attack (TIA, även känd som mini-stroke) och 
amaurosis fugax (akut synnedsättning som är övergående). Icke-symptomatisk ateroskleros å andra 
sidan är alltså då åderförkalkning inte gett upphov till några symptom. 
 
Tsiaparas et al. (2011) och Tsiaparas et al. (2012) har undersökt klassificering av både symptomatiska- 
och icke-symptomatiska kärlplack med hjälp av texturanalys av ultraljudsbilder tagna på kärlplack i så 
kallat B-mode ultraljud. I båda studierna kollade man på 20 olika kärlplack varav 11 var symptomatiska 
och 9 icke-symptomatiska. Placken undersöktes med ultraljud i 2-3 hjärtcykler med en bildhastighet på 
25 bilder per sekund. Utifrån den tagna ultraljudssekvensen valdes två stillbilder ut från särskilda 
tidpunkter i hjärtcykeln. Stillbilderna användes sedan i texturanalysen för att klassificera kärlplacken. I 
Tsiaparas et al. (2012) bestod texturanalysen först av en så kallad feature extraction som är att hitta 
karaktärsdragen i ett set av data som kan skilja datat åt från andra set av liknande data. Därefter 
användes en klassificering av de hittade karaktärsdragen. För feature extraction användes metoder som 
utnyttjar flera nivåer av upplösning, som till exempel diskret wavelettransform (DWT), stationär 
wavelettransform (SWT), så kallad wavelet packet decomposition (WP) och gabortransform (GT). 
Klassificeringen gjordes sedan med hjälp av probabilistiska neurala nät (PNN) och så kallade support 
vector machines (SVM). Resultaten visade att den bästa kombinationen av feature extraction och 
klassificeringsmetod gav en klassificeringsprecision på 82,5% (WP och SVM). Den näst bästa 
kombinationen gav en precision på 67,5% då WP och PNN användes. 
 
Tsiaparas et al. (2011) använde istället metoder som kallas dual-tree complex wavelet transform 
(DTCWT), finite ridgelet transform (FRIT), fast discrete curvelet transform (FDCT) samt WP för feature 
extraction och klassificeringen gjordes med SVM. Resultaten visade att klassificeringsprecisionen var 
67,6% för DTCWT, 71,5% för FRIT, 79,3% för FDCT och 70,9% för WP. Resultaten från Tsiaparas et al. 
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(2011) och Tsiaparas et al. (2012) visade olika lyckade klassificeringar av symptomatiska samt icke-
symptomatiska kärlplack. Det finns dock ett uttryckt intresse i båda artiklarna att undersöka ett placks 
påfrestningar, då biomekaniska faktorer kopplade till blodtryck och blodflöde i artärer påverkar 
materialfördelningen inom ett plack. 
 
Tufan (2013) visade också att det är möjligt att klassificera kärlplack som symptomatiska eller icke-
symptomatiska med god säkerhet. De använda metoderna skiljde sig dock från Tsiaparas et al. 
Dopplerultraljud användes för att samla in data från artärerna på patienter. Urvalsgruppen bestod av 40 
friska patienter med en medelålder på 23 år och en grupp av 38 patienter diagnostiserade med 
ateroskleros vars medelålder var 59. Efter datainsamlingen förbehandlades allt data för att reducera brus 
samt välja ut 2 sekunder långa sekvenser/tidsserier bra nog att analyseras och klassificeras. Som feature 
extraction användes först så kallad empirical mode decomposition (EMD) för att dela upp sekvenserna i 
delar och varje del kallas för en intrinsic mode function (IMF). Varje IMF är alltså ett subband till den 
originella tidsserien. Sista steget i studiens feature extraction var att applicera en metod vid namn 
singular spectrum analysis (SSA) på varje subband för att få en vektor av features (känd som feature 
vector). För klassificering användes SVM. Resultaten Tufan erhöll var en klassificeringsprecision på 
100% då minst 70% av datat användes för träning och resten av datat för testing. För 50% träningsdata 
och 50% testningsdata var klassificeringsprecisionen 99,21% med ökande precision för ökande andel 
träningsdata. 
 
I en studie som ligger något närmare att hitta funktionella enheter av skelettmuskulatur har Li et al. 
(2013) visat en strategi för att visualisera ansträngning och sammandragning av muskler. I artikeln 
undersöks sammandragningarna av quadriceps (framsida lår) under en isometrisk övning med ultraljud. 
Isometriska övningar är en typ av styrkeövningar där en muskel spänns med lederna i statisk position, 
det vill säga att att ingen rörelse egentligen utförs. Exempelvis som att spänna benet i ett par sekunder 
utan att röra varken knä- eller höftleden. Studiens undersökningar gjordes på fem frivilliga män med en 
medelålder på 28,6 år som alla var införstådda i experimentet och inte hade någon historik av 
neuromuskulära sjukdomar. Under mätningarna placerades försökspersonerna på testbänken 
tillhörande en isokinetisk dynamometer med ena låret fastspänt i mätutrustningen. På så sätt kunde de 
isometriska övningarna utföras med knä- och höftleden i en statisk position på 90 grader. 
Ultraljudssonden placerades mot framsida lår på ett avstånd från knät motsvarande 40% av lårets totala 
längd. Efter uppvärmning och mätning av lårmuskelns maximala frivilliga sammandragning (maximum 
voluntary contraction, MVC) utfördes mätningarna då försökspersonerna under fyra sekunder spände 
quadriceps från 0 till 90% av MVC. 
 
För att slutligen kunna visualisera sammandragningen av muskeln och analysera det insamlade datat 
använde Li et al. (2013) en metod vid namn optical flow. Metoden är en typ av rörelseestimering som 
kollar på den parvisa skillnaden mellan bildrutorna i en bildsekvens/film för att uppskatta hur objekt 
eller punkter i sekvensen rör sig. Efter analysen gav varje bildpar ett flödesfält som tillsammans med alla 
andra flödesfält gav en uppskattning av muskulaturens rörelse under sammandragning. Uppskattningen 
av sammandragningen färgkodades sedan enligt Munsells färgsystem (Munsell, 1905) tillsammans med 
etablerade regler för riktning i Doppler-Ultraljud med färgflöde, där rött representerar ett flöde mot 
ultraljudssonden och blått ett flöde bort frånsonden. Resultatet blev en bildsekvens/film där 
qudricepsmuskelns rörelse under sammandragning var tydlig. Då rörelsen var annorlunda för olika delar 
av muskeln (samt hur mycket delarna aktiverades) blir resultatet även en form av grov dekomposition av 
quadricepsmuskeln, där muskelns olika områden kan urskiljas. Slutligen kunde bildrutorna i den 
färgkodade rörelsen kopplas till en graf av det vridmoment som genererades av muskeln under 
datainsamlingen. Detta tjänade syftet att kunna studera förhållandet mellan muskelrörelse och genererat 
vridmoment i kommande studier. 
  



Examensarbete, 30 hp  Adam Mårell Ohlsson 
Teknisk fysik, 300 hp  Umeå universitet 

 4 

4 Teori 

I det här avsnittet presenteras den nödvändiga teorin för arbetet. Teorin beskriver ämnen så som 
ultraljudsteknik, den fysilogiska uppbyggnaden av skelettmuskulatur samt de statistiska metoder som 
använts.  

4.1 Ultraljudsavbildning 

4.1.1 Konventionellt ultraljud 
 
Enligt Bercoff (2011) är uppbyggnaden av en ultraljudsbild vanligtvis sekventiell. En ultraljudssond har 
då typiskt 64-512 linjer som alla i tur och ordning skickar ut en fokuserad ljudpuls och tar emot ekot. 
Informationen från varje kanal bygger i sin tur upp en linje i bilden. Den resulterande bildfrekvensen 
beror på tiden det tar att för sonden att skicka ut en fokuserad ljudpuls, ta emot alla ekon som uppstår, 
behandla informationen i ekona och konstruera en bildlinje och sedan upprepa processen för alla 
resterande linjer. Tiden det tar att bygga en ultraljudsbild är 
 
 𝑇!"#$ =

2𝑁!"#$%&𝑍
𝑐

 (1) 

 
Z är avbildningsdjupet, det vill säga hur långt in i kroppen man önskar visualisera. 𝑁!"#$%& är antalet linjer 

i ultraljudssonden och 𝑐 är ljudhastigheten i mediet, som antas vara konstant på 1540 m/s. På så vis är 
den maximala bildfrekvensen 
 
 𝑓!"# =

1
𝑇!"#$

 (2) 

 
Den maximala bildfrekvensen är alltså kopplad till avbildningsdjupet och upplösningen på bilden. Med 
ett avbildningsdjup på 10 cm och en upplösning på 64 linjer är maximala frekvensen 120 Hz. Med en 
upplösning på 512 linjer och samma avbildningsdjup är istället maximala frekvensen 15 Hz. 
 

4.1.2 Ultrasnabbt ultraljud 
 
Det finns sätt att kringgå denna begränsning idag menar Bercoff (2011). Ett sätt är att öka antingen 
bildfrekvensen eller antal linjer i bilden med så kallad multiline-teknik där fler än en bildlinje beräknas 
utifrån en ljudpuls. Ett annat sätt är ultrasnabbt ultraljud som använder parallella beräkningar för att 
kunna så många linjer som önskas. En full bild kan på så sätt beräknas med endast en utskickad ljudpuls 
(så kallad planvåg). Dessutom är bildfrekvensen enbart beroende av tiden det tar för pulsen att returnera 
till sonden. Från en bildfrekvens på ca 60 Hz med ett avbildningsdjup på 5 cm hos vanliga 
ultraljudssystem, kan ett system som använder ultrasnabbt ultraljud komma upp i en bildfrekvens på 
15000 Hz. 
 
Användandet av planvågor är det som gör det möjligt att endast skicka ut en ljudpuls som sedan används 
för att beräkna hela bilden. Planvågen bildas av att varje element i ultraljudssonden skickar ut en puls 
samtidigt. Dessa skapar tillsammans en planvåg som avbildar hela det avsedda området. När ekona har 
registrerats beräknas informationen parallellt av ultraljudssystemet för att ge en färdig bild (Bercoff, 
2011). 
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4.2 Skelettmuskulaturs anatomi 

4.2.1 Motorisk enhet 
 
En muskel är som de flesta vet, uppbyggd av muskelfibrer. Basmajian och De Luca (1985) beskriver en 
muskelfiber (även känd som muskelcell) som den strukturella enheten i muskelns konstruktion. Fibern 
är som en väldigt fin tråd och kan ha en längd på allt från några millimeter upp till 30 cm, med en 
diameter på 10 till 100 μm. När en muskel genomgår en sammandragning är det egentligen muskelns 
fibrer som drar ihop sig. Vid maximal kontraktion är fibrernas längd under sammandragningen ca 57% 
av den ursprungliga längden. Fibrernas längd minskar alltså under sammandragning men ökar i tjocklek. 
Detta visualiseras i figur 4-1. 
 

 
 

Figur 4-1. Visualisering av kontraktionen av muskelfibrer i en muskel. Den totala sammandragningen är upp till en 
tredjedel av fibrernas ursprungslängd. 

 
Under sammandragning kontraherar alla fibrer dock inte enskilt. Hos däggdjur drar troligtvis alltid små 
grupper av fibrer ihop sig i samförstånd. Dessa grupper är i sin tur kopplade till var sitt axon (nervfiber) 
som går till cellkroppen av en neuron i ryggmärgen. Då varje grupp av muskelfibrer endast har kontakt 
med ett axon, förgrenar sig detta för att sammankoppla alla muskelfibrerna i gruppen. Allt detta, det vill 
säga muskelfibrerna, nervförgreningarna, axonet och neuronen utgör tillsammans en motorisk enhet och 
presenteras i figur 4-2. En impuls från neuronen gör att alla fibrerna i den motoriska enheten 
kontraheras vilket gör motoriska enheter till muskelns funktionella enhet. 
 
När en muskel aktiveras sker inte kontraktionen av motoriska enheter synkroniserat och jämnt, istället är 
det en osynkroniserad aktivitet där fibrer genomgår snabba sammandragningar och avslappningar. Alla 
fibrer i en motorisk enhet kontraherar dessutom inte samtidigt, det är en liten skillnad mellan fibrernas 
aktivering. Detta beror på två saker. Den första anledningen är att varje muskelfiber har en konstant 
fördröjning som beror av längden på axonförgreningen till fibern. Axonet är oftast kopplat till 
muskelfibrerna vid mitten av fibrernas längd och kopplingen kallas motorändplattan, därefter förgrenar 
sig axonet till alla fibrer i enheten. På så sätt krävs att vissa fibrer har en längre gren än andra för att 
kopplas till motorändplattan. Anledning nummer två är att aktiveringen av alla fibrer i en motorisk enhet 
uppträder som ett jitter (med en standardavvikelse på 20 μs i normala individer), det vill säga 
tidsaktiveringen av fibrerna är slumpmässig. Detta beror på att frigivningen av signalsubstansen 
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acetylkolin vid motorändplattan är randomiserad och innebär att aktiveringen av en fiber också är 
randomiserad med avseende på tid. 
 

 
 

Figur 4-2. Visualisering av en motorisk enhet. A anger muskelfibrerna i enheten, B anger nervfibern och C anger 
neuronen. 

 
Antalet muskelfibrer per motorisk enhet varierar mycket men generellt har små muskler som 
kontrollerar finmotorik mycket mindre fibrer per enhet än större muskler (som de i lemmar). Muskler 
som styr ögat kan ha så lite som 10 fibrer per motorisk enhet eller mindre medan biceps brachii 
(bicepsmuskeln) på spädbarn rapporterats innehålla 770 fibrer per enhet. Dessutom är fibrerna i en 
motorisk enhet inte helt isolerade, utan blandar sig med fibrer från andra enheter. Det är tydligt visat att 
muskelfibrerna i varje motorisk enhet (i biceps brachii) sprider ut sig i ett cirkulärt område som i snitt är 
5 mm i diameter men kan vara så stort som 20 mm (Basmajian & De Luca, 1985). Fibrer från upp till 30 
olika motoriska enheter kan därför finnas i området av en enskild motorisk enhet. Spridningen kan vara 
så stor att tumregeln säger att en motorisk enhet kan ha en spridning av sina fiber på upp till en tredjedel 
av tvärsnittsytan av muskeln den befinner sig i. 
 

4.2.2 Anatomisk modell 
 
För att kunna generera syntetiskt data att anlysera behövs en matematisk modell som beskriver 
aktiveringen av motoriska enheter. Innan modellen beskrivs behöver några fysiologiska aspekter kring 
aktiveringen av motoriska enheter nämnas. 
 
Den elektriska signalen som skickas från en neuron ner till muskelfibrerna i en motorisk enhet kallas 
aktionspotential. Muskelfibrerna aktiveras då aktionspotentialen når dem och skapar en depolarisering 
som propagerar längs längden på fibern och får den att kontrahera (Basmajian & De Luca, 1985). Genom 
att beakta en superpositionering av aktionspotentialerna för alla muskelfibrer i en motorisk enhet fås en 
aktionspotential för själva enheten (även känd som Motor Unit Action Potential eller MUAP). Att 
muskelfibrerna aktiveras som ett jitter spelar ingen roll då kontraktionen av alla fibrer överlappar med 
varandra i tid. En MUAP resulterar bara i en kort sammandragning i muskelfibrerna hos en motorisk 
enhet då längden av varje enskild aktionspotential är inverterat relaterad till hur snabbt depolarisationen 
av fibern sker. Denna hastighet har ett spann på 3 till 6 meter per sekund skriver Basmajian och De Luca 
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(1985). För en utdragen kontraktion krävs en serie av MUAPs som upprätthåller den då enskilda MUAPs 
är så korta. En serie av det här slaget kallas Motor Unit Action Potential Train (MUAPT) och är vad 
modellen beskriver. 
 
För att modellera ett MUAPT matematiskt hävdar Basmajian och De Luca (1985) att det är praktiskt att 
se serien som en slumpmässig process där vågformen av en MUAP infinner sig vid randomiserade 
intervaller i tiden. Alltså beskrivs ett MUAPT av vågformen på seriens MUAPs och tidpunkterna dessa 
infinner sig. För en matematisk representation delas ett MUAPT först upp i en serie av Dirac delta-
funtioner 𝛿!(𝑡), där varje delta-funktion markerar tidpunkten för en MUAP i ett MUAPT. Dessa delta-
funktioner skiljs åt i tid av ett så kallat interpulse interval (IPI), en stokastisk variabel. IPIt för en 
motorisk enhet är kopplat till neuronens avfyrningsfrekvens av aktionspotentialer 𝑓, där  
 
 𝐼𝑃𝐼! ∈ 𝑁(

1
𝑓!
,𝜎) (3) 

 
Oftast är 𝜎 runt 20% av värdet 1 𝑓! (Grönlund, Spatio-temporal processing of surface electromyographic 
signals, 2006). 
 
Basmajian och De Luca (1985) skriver vidare att det är behändigt att sekvensen av Dirac delta-funktioner 
passerar ett black-box-filter vars impulssvar till varje delta-funktion är vågformen ℎ!(𝑡). Outputen 𝑢!(𝑡) 
från black-box-filtret består av en vågform ℎ!(𝑡), vars förekomst följer en serie Dirac delta-funktioner 
som har en frekvens 𝑓! = 1 𝐼𝑃𝐼!. Outputen 𝑢!(𝑡) är alltså ett MUAPT. Ett blockschema över den 
anatomiska modellen presenteras i figur 4-3. Serien av Dirac delta-funktioner beskrivs av 
 
 

𝛿! 𝑡 = 𝛿(𝑡 − 𝑡!)
!

!!!

 (4) 

 
Därmed kan ett MUAPT 𝑢!(𝑡) beskrivas av 
 
 

𝑢! 𝑡 = ℎ!(𝑡 − 𝑡!)
!

!!!

 (5) 

 
I ekvation (4) och (5) är 𝑡! definierat som 𝑡! = 𝑥!!

!!!  för 𝑘, 𝑙 = 1, 2, 3,… , 𝑛 och representerar 
tidpunkterna för MUAPs. Dessutom  är t en kontinuerlig, reell slumpvariabel, 𝑥! är representerar ett IPI 
och n är antalet IPIn in ett givet MUAPT. Utöver det är i, k, och l heltal och utmärker specifika händelser. 
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Figur 4-3. Blockschema över den anatomiska modellen. Från vänster till höger presenteras sekvensen av Dirac 
delta-funktioner, filtrets impulssvar h(t) och outputet u(t). 

4.3 Oövervakat lärande 
 
Inom området statistiskt lärande finns så kallat övervakat- och oövervakat lärande. En metod som 
använder ett set av träningsdata och facit för att etablera ett protokoll för hur data ska förutsägas 
klassificeras som övervakat lärande (Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2009). Givet en input-variabel X = ( 
X1,…, Xp) och en output-variabel Y = ( Y1,…, Ym) vill en metod inom övervakat lärande förutspå värdet på 
output-variabeln Y för ett visst värde på input-variabeln X. För att göra detta använder metoden ett set av 
träningsdata x med responsvariabeln y (det vill säga facit). På så sätt tränas metoden av sekvensen (x1, 
y1),…, (xN, yN) och alla gissningar på värdet av Y för ett värde X är baserade på träningssekvensen. Det 
hela är egentligen ett minimiseringsproblem. För två slumpvariabler (X, Y) med täthetsfunktionen Pr(X, 
Y) = Pr(Y|X)Pr(X) vill man hitta egenskaperna för den konditionella täthetsfunktionen Pr(Y|X). Oftast är 
densiteten Pr(X) inte av intresse inom övervakat lärande. De sökta egenskaperna hittas med hjälp av 
 
 µμ(𝑥) = min

!
𝐸!|!𝐿(𝑌, 𝜃) (6) 

 
 𝐿(𝑌, 𝜃) = (𝑌 − 𝜃)! (7) 
 
Där µ är egenskaperna som minimerar felet vid varje x och L(Y,θ) är en så kallad förlustfunktion. 
 
Oövervakat lärande å andra sidan, använder inget träningsdata med facit konstaterar Hastie, Tibshirani 
och Friedman (2009). Fokus ligger på att hitta de karakteristiska egenskaperna inom ett set av data utan 
någon tidigare kännedom om egenskaperna. Med andra ord, för N observationer av en slumpvariabel X 
(X = x1, x2, …, xN) med densitet Pr(X) är det egenskaperna hos Pr(X) som är av intresse, inte hur X och Y 
hänger samman. De sökta egenskaperna hos Pr(X) är dessutom ofta mer komplicerade än egenskaperna 
hos Pr(Y|X). Det händer även det att antalet dimensioner hos X är betydligt högre än vid övervakat 
lärande. Även om problemen inom oövervakat lärande tenderar att vara mer komplicerade, har de 
fördelen av att alla variabler finns samlade i X. På så sätt behöver man inte ta hänsyn till hur set av andra 
variabler kan påverka egenskaperna hos Pr(X) samt hur förändringen av dessa set ändrar egenskaperna 
hos Pr(X). 
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När det gäller verifiering av resultat har oövervakat lärande egentligen inget konkret mått på hur lyckat 
ett resultat är. Vid övervakat lärande är situationen en helt annan, där ”brist på framgång” i resultat kan 
mätas för att avgöra om resultat är lyckade eller ej. Det finns alltså ett tydligt tillvägagångssätt för detta. 
För att kunna avgöra om resultat är lyckade vid oövervakat lärande, eller för att ens ha en aning om de är 
lyckade måste så kallad heuristik användas. På så sätt blir verifieringen av resultat (eller en given 
algoritm/metod) baserad på erfarenheter, åsikter och öppen för personliga tolkningar. Trots detta har 
oövervakat lärande sina användningsområden där det är ett praktiskt verktyg. 
 

4.3.1 Klusteranalys 
 
Den typ av oövervakat lärande som är i fokus i den här studien är så kallad klusteranalys. Klusteranalys 
är även känt som datasegmentering vilket kan ses som ett mer beskrivande namn. Dess syfte är att dela 
in en samling av data eller objekt till mindre samlingar (eller ”kluster”) där alla objekt inom ett kluster är 
mer lika/har mer liknande egenskaper än med objekt inom ett annat kluster. På så sätt kan klusteranalys 
till exempel användas för att undersöka om det existerar undergrupper inom en samling av objekt. 
 
För att kunna segmentera data måste det finnas ett mått på likhet/olikhet mellan två eller fler objekt som 
ska delas upp i undergrupper. Detta mått benämns oftast som avstånd eller bara likhet och är avgörande 
för att en klustringsalgoritm ska kunna genomföra segmenteringen. 
 
Hastie, Tibshirani och Friedman (2009) påstår att det finns tre typer av klustringsalgoritmer: 
kombinatoriska algoritmer, så kallad mixture modeling och så kallad mode seeking. Kombinatoriska 
algoritmer förutsätter inte att datat har en viss sannolikhetsmodell, utan arbetar direkt på det 
observerade datat och utifrån en deterministisk vinkel. Mixture modeling å andra sidan arbetar utifrån 
en probabilistisk synvinkel och är egentligen vad det låter som, en blandning av modeller. En 
täthetsfunktion antas beskriva den population som datat är hämtat från. Täthetsfunktionen i sin tur 
karakteriseras av en statistisk modell som är en blandning av täthetsfunktioner för olika komponenter. 
Täthetsfunktionen för en enskild komponent beskriver ett enskilt kluster. Modellen är till sist anpassad 
till datat med till exempel maximimum likelihood-metoden för att hitta datats alla kluster. För mode 
seeking-algoritmer används ett icke-parametriskt arbetssätt. Dessa algoritmer försöker rakt av uppskatta 
typvärden av en täthetsfunktion Pr(X), där observationerna närmast typvärdena sedan definierar 
enskilda kluster (Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2009). 
 
Kombinatoriska algoritmer är vad som använts i det här arbetet men mixture model-algoritmer är 
nämnvärda för deras egenskaper. Mixture model-algoritmer kallas ibland för ”mjuk klustring” då objekt 
placeras i kluster baserat på sannolikhet. Saken är den att ett objekt kan ha en sannolikhet att tillhöra 
flera olika kluster men det placeras i det kluster med störst sannolikhet. Med en deterministisk algoritm 
kan ett objekt endast tillhöra ett kluster och inte flera (Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2009). 
 

4.3.2 K-means++ 
 
K-means++ är en påbyggnad av en klustringsalgoritm vid namn K-means. K-means är en iterativ 
kombinatorisk klustringsalgoritm och en av de vanligaste klustringsmetoderna inom oövervakat lärande 
(Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2009). En formell definition av K-means ges av Arthur och Vassilvitskii 
(2007): givet ett heltal k och ett set av n datapunkter 𝜒 ⊂ ℝ!vill k antal klustercenter C väljas så att 
potentialfunktionen 𝜙 minimeras. Där  𝜙 definieras som 
 
 𝜙 = min

!∈!
𝑥 − 𝑐 !

!∈!

 (8) 
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Själva klustringen sker då alla datapunkter grupperas efter vilket klustercenter varje punkt är tilldelad. 
Algoritmen för K-means ser ut som sådan: 
 

1. Välj k antal godtyckliga klustercenter 𝐶 = {𝑐!, 𝑐!,… , 𝑐!}. 
2. För varje enskilt 𝑖 ∈ 1,… , 𝑘 , välj klustret 𝐶! till att vara det set av punkter i 𝜒 som är nämare 𝑐! 

än 𝑐! för alla 𝑗 ≠ 𝑖. 
3. För varje enskilt 𝑖 ∈ 1,… , 𝑘 , välj 𝑐! till att vara masscentrum för alla punkter i 𝐶!:   𝑐! =

!
!!

𝑥!∈!! . 

4. Upprepa steg 2 och 3 tills 𝐶 har konvergerat, det vill säga inte längre förändras. 
 
Centrerna i steg 1 väljs slumpmässigt och likartat från 𝜒 och eventuella konflikter i steg 2 kan avgöras på 
godtyckligt sätt, så länge det görs konsekvent. Algoritmen arbetar så att steg 2 och 3 minskar potentialen 
𝜙 genom att göra lokala ändringar som förbättrar en godtycklig klustring ända tills det inte längre är 
möjligt. 
 
Vidare skriver Arthur och Vassilvitskii (2007) att K-means som metod är både snabb och enkel men den 
garanterar ingen precision i en given lösning. För att hantera detta problem utvecklades K-means++. K-
means++ är egentligen en förbättring av steg 1 i den vanliga K-means-algoritmen. I stället för att välja 
initiala klustercenter på måfå används en sannolikhetsfunktion för att välja klustercentrerna, processen 
kallas seeding. Så låt 𝐷(𝑥) vara det kortaste avståndet från en datapunkt till det närmsta av de redan 
valda initiella klustercentrerna. Algoritmen för K-means++ är då som följande: 
 

1. Välj ut initiala klustercenter. 
a. Välj ett center 𝑐! slumpmässigt och likartat från 𝜒. 

b. Välj ett nytt center 𝑐! där 𝑥 ∈ 𝜒 väljs utifrån sannolikhetsfunktionen 
!(!)!

!(!)!!∈!
. 

c. Upprepa b tills k antal klustercenter är valda. 
2. Fortsätt som i vanliga K-means, det vill säga steg 2-4 i K-means-algoritmen. 

 
Teoretiskt sett har K-means++ en komplexitet på 𝑂(log 𝑘), vilket är bättre än vanliga K-means. Detta är 
även styrkt av empiriska resultat enligt Arthur och Vassilvitskii (2007). I tester med både syntetiskt och 
verkligt data är resultaten från K-means++ bättre och oftast snabbare än de från K-means. Resultat från 
tester med verkligt data är i synnerhet tydliga. I tester med ett dataset på n = 1024 och 10 dimensioner 
konvergerade K-means++ nästan dubbelt så snabbt med 20% bättre resultat än K-means. I test där datat 
var på n = 494010 med 35 dimensioner konvergerade K-means++ 70 % snabbare och jämfört med K-
means resultatet var en faktor 10-1000 gånger bättre (Arthur & Vassilvitskii, 2007). 
 

4.3.3 Hierarkisk klustring, Complete linkage 
 
Inom hierarkisk klustring används hierarkiska strukturer för att dela upp data i kluster. Hastie, 
Tibshirani och Friedman (2009) skriver att dessa strukturer innehåller alla möjliga klusterindelningar ett 
dataset kan ha, allt från N olika kluster med endast en datapunkt i varje kluster till ett enda kluster 
innehållande alla N datapunkter. På så sätt existerar N-1 klusterindelningar i hierarkin. Indelningen av 
ett dataset till denna hierarki kan göras på två sätt, agglomerativt (en bottom-up-strategi) och splittrande 
(även känd som divisive och är en top-down-startegi). Agglomerativ indelning baseras på att varje 
datapunkt i ett dataset börjar som ett eget kluster och är botten i hierarkin. I varje steg uppåt i hierarkin 
blir ett klusterpar sammanslaget till ett nytt kluster och detta nya kluster existerar istället för klusterparet 
en nivå upp i hierarkin. Detta sker ända tills det bara finns ett kluster på högsta nivån som innehåller 
datasetets alla punkter. Figur 4-4 presenterar en visualisering av denna sammanfogning. I det här arbetet 
har agglomerativ indelning använts då den strategin erbjuder en del praktiska egenskaper. 
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Figur 4-4. Ett så kallat dendrogram som visualiserar den parvisa sammanslagningen av objekt i ett dataset för att 
skapa en hierarkisk klusterstruktur. X-axeln visar objekt som parvis sammanfogas till kluster och y-axeln 

presenterar avståndet mellan två kluster när de fogas samman. 

 
Klusterparet som förenas till ett nytt kluster väljs ut enligt ett givet mått på olikhet/länkningsmetod 
skriver Hastie, Tibshirani och Friedman (2009). Vilken metod det är varierar då det finns en del att välja 
på. De två vanligaste heter single linkage (SL) och complete linkage (CL). Complete linkage fungerar så 
att måttet på olikhet mellan två kluster är det största inbördes avståndet mellan de två klusternas 
datapunkter. Med single linkage används istället det kortaste inbördes avståndet mellan två klusters 
datapunkter. Låt G och H representera två kluster och olikheten d(G,H) mellan de två klusterna beräknas 
från parvisa olikheter dij mellan punkter i tillhörande G och punkter j tillhörande H. Då definieras 
complete linkage som 
 
 𝑑!" 𝐺,𝐻 = max

!∈!,!∈!
𝑑!" (9) 

 
Single linkage definieras istället som 
 
 𝑑!" 𝐺,𝐻 = min

!∈!,!∈!
𝑑!" (10) 

 
Med CL fås på så vis en klustring som har en tendens att bestå av kompakta kluster med en liten 
diameter, där diametern är det största inbördes avståndet mellan datapunkterna i ett kluster. Med andra 
ord diametern 𝐷! = max!∈!,!∈! 𝑑!". SL å andra sidan, kan skapa väldigt stora kluster tack vare ett 

fenomen vid namn chaining som ofta anses vara en defekt med metoden. Chaining uppstår av att det 
med SL räcker med att en enda olikhet 𝑑!" , 𝑖 ∈ 𝐺, 𝑗 ∈ 𝐻 är liten för att två i övrigt olika kluster ska förenas. 

Complete linkage har ingen chaining-defekt men kan ibland skapa kluster innehållandes datapunkter 
som är närmre punkter inom andra kluster än punkter tillhörandes samma kluster. Vilket problem som 
är störst beror på vilken situation metoderna appliceras i och är på så sätt upp till användare att avgöra 
(Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2009). 
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Utifrån studiens syfte är chaining ett större problem än kluster som angränsar andra kluster. Med 
anatomi och teorin om motoriska enheter i åtanke är det önskvärt att klustringen kan hitta kompakta 
kluster som liggerkant i kant mot varandra. Därför används complete linkage vid all hierarkisk klustring i 
arbetet. 
 

4.4 Utvärdering med siluettvärden 
 
Siluetter är ett sätt att både grafiskt och numeriskt utvärdera kluster. Kaufman och Rousseeuw (1990) 
skriver att varje kluster i ett data set kan representeras av en siluett som vilka objekt som hör hemma i 
klustret och vilka som inte gör det. Genom att presentera alla klusters siluetter i ett diagram kan kvalitén 
med avseende på hur väl avgränsade klustren är uppskattas. 
 
Enligt Kaufman och Rousseeuw (1990) konstrueras siluetter genom att räkna ut ett siluettvärde s(i) för 
varje datapunkt i och sedan visualisera alla siluettvärden i en plot. Definitionen av s(i) är följande: anta 
att a(i) är medelavståndet mellan i och alla andra punkter i ett kluster A. Anta dessutom att d(i,C) är 
medelavståndet mellan i och alla punkter i ett annat kluster C. När d(i,C) för alla kluster C ≠ A har 
räknats ut väljs de kortaste avstånden med en minimeringsfunktion 
 
 𝑏 𝑖 = min

!!!
𝑑(𝑖,𝐶) (11) 

 
Dessa avstånd skapar ett grannkluster B till i och skrivs 𝑏 𝑖 = min!!! 𝑑(𝑖,𝐵). Om kluster A skulle 
förkastas blir kluster B på så vis det lämpligaste alternativ för i. Siluettvärdet för i kan sedan beräknas 
med formeln 
 
 𝑠 𝑖 =

𝑏 𝑖 − 𝑎(𝑖)
max 𝑎 𝑖 , 𝑏(𝑖)

 (12) 

 
För varje datapunkt i är siluettvärdet alltså −1 ≤ 𝑠(𝑖) ≤ 1, där ett värde nära 1 indikerar att i är 
välplacerat och hör hemma i A. Ett värde nära noll tyder på att i kan höra hemma i A likaväl som B och 
skulle kunna ligga på gränsen mellan två angränsande kluster eller mitt emellan. Ett värde nära -1 
antyder att i är felplacerat, inte hör hemma i A och vore betydligt mer välplacerat i B (Kaufman & 
Rousseeuw, 1990). Ett sätt att visualisera alla siluettvärden i ett set av data är med en siluettplot. Figur 4-
5 presenterar en sådan siluettplot. 
 
Kaufman och Rousseeuw (1990) noterar att för ett dataset med n datapunkter är siluettvärden endast 
definierade för 𝐾 = 2, 3,… , 𝑛 − 1. Anledningen till detta är att vid K = 1 ligger alla datapunkter i kluster A 
och inget avstånd till andra kluster kan räknas ut. Om n antal kluster existerar, kan ingen egentlig 
gruppering finnas eftesom varje datapunkt är placerad i ett eget kluster. Fallet är liknande om klustret A 
endast innehåller en datapunkt, då sätts s(i) till noll eftersom det är oklart hur a(i) bör definieras. 
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Figur 4-5. En siluettplot som visualiserar alla siluettvärden i ett dataset. X-axeln i ploten presenterar siluettvärdena 
för varje kluster. Y-axeln i sin tur visar vilket kluster som hör samman med en särskild siluett. De negativa värdena 

(som sticker av åt vänster) är punkter i ett kluster som kan ha blivit felklustrade. 

 
För att hitta det lämpligaste antalet kluster i ett set av data kan en siluettkoefficient (silhouette 
coefficient, SC) beräknas. Siluettkoefficienten definieras enligt Kaufman och Rousseeuw (1990) som 
 
 𝑆𝐶 = max

!
𝑠 (𝐾) (13) 

 
Där 𝑠(𝐾) är medelvärdet av siluettvärden över ett helt dataset och är K antal sökta kluster i en given 
klustring. Siluettkoefficienten är alltså ett mått på hur stark klusterstruktur en algoritm har funnit. 
Kaufman och Rousseeuw (1990) hävdar av erfarenhet att en stark struktur i ett data kan anses som hittad 
med SC-värden på 0,71-1,00. För SC-värden på 0,51-0,70 kan en rimlig struktur anses vara funnen. Om 
ett SC-värde ligger mellan 0,26 och 0,50 anses strukturen vara svag och möjligen konstgjord, fortsatta 
tester med andra metoder uppmanas vid dessa tillfällen. Om SC-värdet är ≤ 0,25 har ingen påtaglig 
struktur hittats. 
 
Att hitta det lämpligaste antal kluster i ett dataset på det här viset beskriver Rousseeuw (1987) som att 
hitta en naturlig klustring av datat. Färre antal kluster betyder mest troligt att verkliga grupperingar i 
datat slagits ihop för att tillfredställa det sökta antalet kluster. På samma vis skulle ett högre antal kluster 
betyda att grupperingar delats upp till flera kluster.  
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5 Metod 

I det här avsnittet ges en beskrivning av den valda metoden samt varför den passar just denna studie. 
Därefter introduceras en så kallad experimentuppställning och dess utförande. 
Experimentuppställningen visar hur det problem som frågeställningarna handlar om har ställts upp för 
att kunna lösas och hur arbetet har utförts. 
 
Den valda metodiken för studien är aktionsforskningsmetodiken (Höst, Regnell, & Runeson, 2006). Då 
aktionsforskning är av problemlösande karaktär passar metodiken väl för ett examensarbete som 
civilingenjör. Aktionsforskning har tre distinkta steg. Det första är observation, som går ut på att 
observera och identifiera problemet i fråga som ska lösas. Därefter föreslås en lösning på problemet och 
förslaget genomförs. Slutligen utvärderas det genomförda förslaget med analys och reflektion när 
lösningen observerats i sitt naturliga sammanhang. Detta är alltså ett iterativt arbetsförlopp som återgår 
till att föreslå en ny lösning om utvärderingen resulterar i att den tidigare lösningen underkänts. Det 
första steget i aktionsforskningsmetodiken är redan genomfört, eftersom ett problem med att inte kunna 
skilja på funktionella enheter i ultraljudsdata redan är identifierat. Det här arbetet bestod därför av steg 
två och tre.  
 
I grunden handlar arbetet om att generera simulerat data som ska efterlikna en ultraljudsundersökning 
av skelettmuskulatur. Datat ska sedan delas in i grupper för att kunna identifiera de separata enheterna. 
Efter det ska resultaten och metoden verifieras, vilket kräver att antalet grupper och de sanna 
grupperingarna i datat redan är känt. Detta är möjligt tack vare användningen av simulerat data. Efter 
det kan metoden testas på riktiga ultraljudsundersökningar. Beräkningsstrategin för segmenteringen av 
datat är att börja med en förbehandling. Förbehandlingen av datat ämnar underlätta för segmenteringen 
så att bättre resultat ska kunna erhållas. Ett antal olika förbehandlingsmetoder kommer testas där den 
bästa sedan väljs till den slutliga algoritmen. Även rådata kommer segmenteras för att kunna se om de 
andra förbehandlingsmetoderna gör någon nytta samt hur mycket nytta de gör. För indelningen av datat 
kommer klusteranalys användas då den är användbar för att hitta naturliga grupperingar i data (Hastie, 
Tibshirani, & Friedman, 2009), vilket gör den lämpad för detta arbete. 
 
Algoritmen för arbetets process ser ut som följande: 
 

1. Generera ett syntetiskt dataset. 
2. Förbehandla data med en given behandlingsmetod. 
3. Segmentera datat med klusteranalys. 
4. Utvärdera klustringsresultaten. 

 
Det är en plump förenkling av arbetsprocessen men i grova drag stämmer den överens med arbetet. 
 
All programmering som utförts i studien är gjord i Matlab (MathWorks inc., Natick, MA) 
 

5.1 Generera syntetiskt data 
 
Skapandet av syntetiskt data använder sig alltså av modellen som beskriver MUAPTs. På så sätt kan en 
datasekvens som efterliknar verkligt ultraljuds data erhållas. Datasekvensen föreställer tvärsnittet av en 
muskel där kontraktionshastigheten av de motoriska enheterna syns som skiftningar i färg och intensitet 
inom områden med olika storlekar. De syntetiska sekvenserna är 400 bildrutor långa. Detta ska motsvara 
en sekunds ultraljudsdata insamlat med bildfrekvens på 400 bilder per sekund. Varje bildruta genereras 
som 100x100 pixlar i storlek från början men komprimeras till 50x50 pixlar som ett sista steg för att 
minska datamängden. 
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Algoritmen som genererar datat är följande: 
 

1. Skapa vågform för  mekaniska MUAP. 
2. Generera varje MUAPs avfyrningsmönster med IPI, jitter och randomiserad startpunkt i tiden 

för varje motorisk enhet. 
3. Lägg på vågformen vid avfyrningstillfällena. 
4. Skapa den spatiala fördelningen för varje motorisk enhet med en Gaussisk kernel-funktion. 
5. Superpositionera alla enheter. 
6. Lägg på vitt brus. 

 
Vågformen som används i algoritmen är en enkel sinusvåg och alltså en approximation av vågformen på 
hastighetsprofilen av vävnad vid verkliga MUAPs. Sinusvågens amplitud för varje motorisk enhet väljs 
manuellt i källkoden där höga och låga amplituder blandas. Den verkliga vågformen når sitt 
maximumvärde snabbare än en sinusvåg och återgår från minimumvärde långsammare. Även om den 
verkliga vågformen är annorlunda är en sinusvåg en god approximation till denna. Således duger 
sinusvågen för syftet med det här arbetet. Grönlund et al. (2013) och Deffieux et al. (2008) presenterar 
den verkliga vågformen på hastighetsprofilen vid muskelkontraktion i biceps brachii. Ett exempel på de 
använda sinusvågorna presenteras i figur 5-1. 
 

 
 

Figur 5-1. Plot av sinusvågformerna som används i det simulerade datat. Amplituden för varje vågform presenteras 
i y-axeln och tidsaktiveringen (vilken bildruta en vågform aktiveras på) i x-axeln. 

 
För att skapa avfyrningsmönstret för alla MUAPs till en motorisk enhet väljs först en slumpmässig 
startpunkt med avseende på tid. När enhetens startpunkt är etablerad appliceras det valda IPIt för 
enheten så att enheten i fråga får en avfyrningsfrekvens. Slutligen läggs ett jitter på avfyrningsfrekvensen 
(20% av IPIt) så att en liten slumpfaktor läggs på IPIt och aktiveringen blir inte monoton. Vid varje 
avfyrningstillfälle läggs sedan sinusvågen på. Samma sinusvåg används för alla kontraktioner på samtliga 
motoriska enheter i datat. 
 
När den spatiala fördelningen av de motoriska enheterna ska skapas är enheternas positioner samt 
storlek i x- och y-led redan definierade, vilket görs manuellt i källkoden. Först skapas ett cirkulärt 
område med hjälp av faltning utifrån den valda storleken på den motoriska enheten. Det cirkulära 
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området har en gaussisk fördelning över sig , även känd som normalfördelning (Montgomery, Runger, & 
Hubele, 1998). På så sätt avtar intentsiteten av den simulerade kontraktionen för att tona bort jämnt. De 
gaussiska fördelningarna i datat medför ett visst överlapp i data mellan de motoriska enheterna, förutsatt 
att de inte är placerade långt ifrån varandra. Anledningen till överlappet är att fördelningen tonar bort så 
pass mjukt att datat i en motorisk enhet smetas ut så att det följer med borttoningen utanför enhetens 
verkliga område. 
 
Allt simulerat data har inte enheter som är så utsmetade. För vissa fall av genererat data har den 
gaussiska fördelningen trösklats så att endast de störta värdena i fördelningen är kvar. Detta resulterar i 
att det cirkulära området av enheten inte tonar bort utan slutar tvärt och ger ett mindre komplext data. 
Figur 5-2 visualiserar exempel på hur genererat data kan se ut vid trösklad fördelning, otrösklad 
fördelning samt när brus lagts på. 
 

 
Figur 5-2. Plot av olika syntetiska data. Längst till vänster presenteras data med en trösklad gaussisk fördelning. I 

mitten är den gaussiska fördelningen orörd. Längst ut till höger visas data med gaussisk fördelning och brus. Axlarna i 
bilderna visarantalet pixlar i bilden. 

 
Därefter skapas ett utrymme för data i en tom tredimensionell matris. Varje motorisk enhets MUAPT 
superpositioneras i datautrymmet. Det handlar egentligen om att varje MUAPT enskilt adderas in 
spatialt och temporalt i utrymmet. Så den motoriska enheten placeras på den definierade positionen i 
varje bildruta och alla kontraktioner samt relaxationer placeras i tiden enligt avfyrningsfrekvensen och 
vågformen. Slutligen läggs ett vitt brus på i alla bildrutor. 
 
För att successivt kunna testa klustringsalgoritmerna skapades fyra situationer av syntetiskt data med 
ökande komplexitet. Den första situationen, eller Fall 1, är det enklaste. Det syntetiska datat är då så att 
alla motoriska enheter i datat är separerade, det vill säga område för enheterna överlappar inte innan en 
eventuell gaussisk fördelning läggs till. Dessutom är fördelningen i första fallet trösklad så att varje 
motorisk enhet har en skarp avgränsning och tydligt utrymme mellan sig självt och resterande enheter. I 
Fall 2 är den gaussiska fördelningen fortfarande trösklad men de motoriska enheterna överlappar vilket 
ökar komplexiteten på datat. Teoretiskt skapas en union av två trösklade enheter som överlappar där 
datat i unionen består av båda enterna. 
 
Det tredje fallet återgår till separerade enheter men har ingen trösklad fördelning. På så sätt blir 
områdena som innehåller data för varje motorisk enhet större och kan överlappas lättare om enheterna 
ligger nära varandra. Situationen blir mer komplex men även mer realistisk. I det verkliga datat finns 
inga enheter som är helt cirkulära med de skarpa kanterna som den trösklade fördelningen ger. Fjärde 
och sista fallet är det mest komplicerade och har i uppgiften att pressa situationen hårt. Enheterna är inte 
längre separerade utan överlappar samtidigt som de har en gaussisk fördelning som är otrösklad. 
Överlappet är alltså inte bara i utsmetningen av den gaussiska fördelningen, utan de faktiska områdena 
för enheterna överlappar. 
 
Notera att det fjärde fallet kan ge starka spatiala skiftningar i aktiveringen av motoriska enheter i datat. 
Till exempel kan en motorisk enhet börja relaxera strax före kontraktionen av ett annat överlappande 
kluster. Det överlappande klustret är i sitt IPI och därför inte aktiverat när den första enheten börjar 
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relaxera. Allt eftersom aktiveringen för den relaxerande enheten blir svagare kommer den överlappande 
enheten (som har en växande aktivering) och överskuggar den första motoriska enheten. 
 

5.2 Förbehandling av data 
 
För att minska brusets påverkan på datat och förtydliga datats strukturer inför klusteranalysen har 
förbehandling av datat undersökts. Tre förslag av förbehandling har tagits fram och jämförts med 
obehandlat data under segmenteringen för att se vilken nytta en viss förbehandling faktiskt gör.  
 
Den första typen av förbehandling är datanormalisering med hjälp av standardisering. Montgomery et al. 
(1998) definierar standardisering som transformationen av en slumpvariabel X till en ny slumpvariabel 
Z. Transformationen är följande: givet en normal slumpvariabel X med 𝐸 𝑋 = 𝜇 och 𝑉 𝑋 = 𝜎!, är 
slumpvariabeln Z definierad som 
 
 𝑍 = (𝑋 − 𝜇) 𝜎 (14) 
 
Där Z har 𝐸 𝑍 = 0 och 𝑉 𝑍 = 1. Om ett set data transformeras enligt ekvation (14) , till exempel det 
syntetiska datat, blir det normaliserat. På så vis får varje motorisk enhet i datat samma amplitud på sin 
aktivering vilket resulterar i att svagare enheter framträder bättre och inte riskerar överskuggas av 
enheter med starkare amplitud. En nackdel är att standardiseringen även förstärker det vita bruset i 
datat. För all standardisering av data användes Matlabfunktionen zscore. 
 
En annan typ av förbehandling var att applicera ett temporalt bandpassfilter på datat för att filtrera bort 
brus och öka signalbrusförhållandet som är kvoten mellan relevant data och brus (signal-to-noise ratio, 
SNR). Normalt sett har motoriska enheter en avfyrningsfrekvens som kan ligga mellan 8-30 Hz (8-13 Hz 
används i simuleringsmodellen) enligt Basmajian och De Luca (1985). Vitt brus har istället en konstant 
frekvensdensitet i ett spektrum, vilket betyder att det tar upp hela det tillgängliga spektrumet jämnt 
(Söderström & Stoica, 1989). Om bruset i datat kan filtreras minskar mängden data som ska segmenteras 
men den blir även mer relevant då allt kvarvarande data består till större del av motoriska enheter som 
aktiveras än brus. Det använda filtret är ett digitalt Chebyshevfilter av typ 1. Filtret är av femte 
ordningen, har en peak-to-peak passband ripple på 0,05 dB och bandet har ett normaliserat 
frekvensspann på 0,04 till 0,2. Det normaliserade frekvensspannet 0,04-0,2 motsvarar ett spann på 8-40 
Hz i onormaliserad frekvens. 
 
Den sista typen av förbehandling är en kombination av standardisering och filtrering. Först normaliseras 
datat enligt ekvation (14) för att undvika att enheter med svagare amplitud blir överskuggade. Därefter 
filtreras datat så att endast det intressanta frekvensspektrumet behålls. Även om en del vitt brus 
fortfarande existerar efter filtreringen så har mängden brus ändå minskat. 

5.3 Implementation av klustringsalgoritmer 
 
För att se resultat från mer än en klustringsmetod och kunna jämföra resultaten valdes två av de 
vanligaste och mest använda metoderna ut. De valda klustringsalgoritmerna K-means++ och hierarkisk 
Complete linkage var redan helt eller delvis implementerade i Matlab. Agglomerativ hierarkisk klustring, 
utan någon särskild algoritm specifierad, var helt implementerad och redo att användas. För att vara 
exakt var inte K-means++ implementerad i Matlab men vanliga K-means var det. För att utveckla den 
existerande algoritmen behövdes seeding-steget i K-means++ implementeras. Mathworks inc.’s öppna 
forum erbjöd många open source-implementationer av K-means++ som är fria att använda. Seeding-
steget i en av dessa implementationer plockades ut och skarvades ihop med den befintliga 
implementationen av K-means, vilket resulterade i en implementation av K-means++. 
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Utöver två olika klustringsalgoritmer användes två distansmått, eller mått på olikhet, för att se om olika 
kombinationer på klustringsalgoritm och distansmått var en avgörande faktor för goda resultat. Det 
första distansmåttet heter City-block men är även känt som bland annat taxicab- eller Manhattandistans 
(Deza & Deza, 2009). Måttet är L1-normen i ℝ!-planet och definieras av Deza och Deza (2009) som 
 
 𝑥 − 𝑦 ! = 𝑥! − 𝑦! + 𝑥! − 𝑦! . (15) 
 
Det andra distansmåttet är Euklidiskt avstånd och är L2-normen i ℝ!-planet. Definitionen av Euklidiskt 
avstånd är 
 
 𝑥 − 𝑦 ! =

𝑥! − 𝑦! ! + 𝑥! − 𝑦! !. 
(16) 

 
Det Euklidiska måttet ger alltså längden på den raka linjen mellan 𝑥, 𝑦  i planet (Deza & Deza, 2009). 
 
För K-means++ användes kvadrerat Euklidiskt avstånd istället för vanligt Euklidiskt avstånd. Det 
kvadrerade avståndet definieras som  
 
 𝑥 − 𝑦 !

!

= 𝑥! − 𝑦! ! + 𝑥! − 𝑦! ! 
(17) 

 
och är helt enkelt en omformulering av Euklidiskt avstånd. Den inbördes relationen mellan alla avstånd i 
ett dataset påverkas alltså inte av steget från Euklidiskt till kvadrerat Euklidisk avstånd och kan därför 
användas. Anledningen att kvadrerat Euklidiskt avstånd används handlar främst om 
beräkningskomplexitet, då en numerisk kvadratrot är mer krävande ur ett beräkningsperspektiv än en 
numerisk kvadrering. För att visuellt jämföra egenskaperna hos de båda distansmåtten presenterar figur 
5-3 hur distansmåtten mäter avstånd i ett rutnät. 
 

 
Figur 5-3. Röd, blå och gul linje representerar Cityblock och visar hur flera vägar kan ha samma avstånd på 12 rutor 
för distansmåttet. Den gröna linjen representerar ett Euklidiskt avstånd med avstånd 𝟔 𝟐 ≈ 𝟖,𝟒𝟗 (Wikipedia, 2014). 

 

5.4 Datasegmentering till naturliga kluster 
 
För de fyra fallen av syntetiskt data testades kombinationer av klustringsalgoritmer och distansmått 
successivt hårdare och hårdare. Inom varje test existerade K antal motoriska enheter i det syntetiska 
datat, där K varierade mellan värdena 3, 10 och 20 för de olika kombinationerna av fall, 
klustringsalgoritm och distansmått. Tabell 5-1 visar vilka värden på K som användes i testerna för olika 
fall av syntetiskt data. Alla beräkningar för ett givet K utfördes så att den valda klustringsalgoritmen 
stegvis sökte efter fler och fler kluster. Från att börja med klustra hela datat till endast ett kluster, ökade 
algoritmen antalet sökta kluster med 1 ända upp till 3K. Detta gjordes för att kunna styrka bra eller dåliga 
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resultat i utvärderingssteget. Genom att observera ett brett spann av sökta antal kluster och se om 
resultat helt eller delvis pekade mot ett alldeles för stort antal kluster kunde en sådan risk minimeras.  
 
Tabell 5-1. Presentation av vilka klustringar som gjorts på vilka fall av syntetiskt data och för hur många motoriska 
enheter som datat innehållit. Varje X i tabellen betyder att en klustring utförts för det fallet, för alla kombinationer 
av klustringsalgoritm, förbehandling och distansmetod. 

Situation 3 M. E. 10 M. E. 20 M. E. 

Fall 1 X - - 
Fall 2 X X - 
Fall 3 X X X 
Fall 4 X X X 

 
För att ge en statistisk signifikans till de erhållna resultaten av en klustring upprepades den 50 gånger. 
För varje fall av syntetiskt data genererades ett dataset där motoriska enheter hade statiska attribut som 
position, storlek och IPI men randomiserad initial tidsaktivering. 50 sådana dataset genererades och 
klustrades från 1 till 3K för en given kombination av klustringsalgoritm och distansmått. 
 
Det första fallet (Fall 1) av syntetiskt data, med separerade enheter trösklad fördelning, testades på 𝐾 =
3. Det vill säga att det syntetiska datat innehöll 3 motoriska enheter. Både K-means++ och Complete 
linkage användes på datat för båda typerna av distansmått. På det sätt som datat i Fall 1 är utformat, 
gjordes endast en klustring för 𝐾 = 3. Mer segmenteringar än så vore överflödigt. Klustringar utförda för 
mer enheter i datat hade inte ändrat situationen, varje enhet skulle ändå vara separerad från alla andra 
enheter med en trösklad gaussisk fördelning. Enda skillnaden vore fler utmarkerade kluster. 
 
I Fall 2 klustrades datat för både 𝐾 = 3 och 𝐾 = 10 över de möjliga kombinationerna av K-means++, 
Complete linkage och distansmåtten. Situationen som datat presenterade var mer komplex i Fall 2, 
eftersom de motoriska enheterna i datat var överlappande. Svårigheten ligger i att unionerna av de 
överlappande enheterna kan komma att ses som individuella kluster i den här situationen. Därför 
utökades antalet sökta enheter för att se hur metoderna hanterade ökningen i mängden sökt data. 
 
I det tredje fallet (Fall 3) återgick enheterna till att vara separerade men den gaussiska funktionen var 
inte längre trösklad och varje enhet upplevde således en spatiell utsmetning. För 𝐾 = 3, 10  och 20 
klustrades datat med algoritmerna och distansmåtten. Den gaussiska fördelning ökar måttet på 
verklighet i det syntetiska datat men gör även varje motorisk enhet svårare att definiera eftersom 
enhetens område tonar ut. Det är dock ett viktigt steg att ta eftersom de motoriska enheterna i det 
verkliga datat inte är så tydligt avgränsade som i Fall 1 och Fall 2. 
 
Fall 4 pressade klustringsalgoritmerna hårdast då det syntetiska datat presenterade motoriska enheter 
som både överlappade och tonade ut med en otrösklad gaussisk fördelning. Datat klustrades för 
𝐾 = 3, 10  och 20 över de möjliga kombinationerna. 
 
För att öka beräkningseffektiviteten i implementationerna användes Matlabs inbyggda funktion för 
parallella beräkningar, som heter parfor. På så vis kunde segmenteringen för en kombination av situation 
i datat, algoritm och distansmått ske parallellt och minska den aktiva beräkningstiden. Funktionen parfor 
fungerar på många sätt som en vanlig for-loop, som stegar en variabel inkrementellt från ett angivet 
startvärde, med en viss steglängd, upp till ett slutvärde. Skillnaden är att varje i utförs parallellt och 
oberoende av de andra värdena av i. 
 
Beräkningarna utfördes på en Lenovo ThinkStation utrustad med två stycken fyrkärniga Intel(R) 
Xeon(R) processorer på 2,4GHz vardera och 18 GB RAM. Alla resultat sparades ned i mat-filer för att 
kunna analyseras och kvantifieras. Allt data organiserades efter bland annat aktuell iteration från 1 till 50 
och antal klustrade K:n, sparades först i structar och sedan till filer. 
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Testerna på verkligt ultraljudsdata genomfördes på samma sätt som klustringarna av det syntetiska 
datat, dock utan 50 iterationer. Istället användes en ultraljudssekvens på 698 bildrutor, vilket motsvarar 
strax över två sekunders mätning. För att kompensera för bristen av möjligheter till upprepade körningar 
delades sekvensen upp i fyra delar. Varje delsekvens motsvarade ca en sekunds mätning och var möjligt 
tack vare att sekvenserna överlappade. Sekvenserna ett, två och tre var 300 bildrutor långa och den fjärde 
var ca 250 bildrutor lång. 150 bildrutor i varje sekvens överlappade med en annan, det vill säga sekvens 
ett var bildrutorna 1-300, sekvens två mellan 150-450, sekvens tre mellan 300-600 samt sekvens fyra 
som var mellan 450-698. Sekvenserna klustrades sedan i tur och ordning för båda algoritmerna samt alla 
förbehandlingsalternativ och distansmåt för K = 2,4,6, …, 30. 
 

5.5 Utvärdering med siluettvärden 
 
Utvärderingen av alla klustringsresultat har gjorts med siluettvärden och siluettkoefficienter. Alla 
klustringar av syntetiskt data har utvärderats genom att se vad algoritmen klassificerar som antalet 
naturliga kluster i datat. Detta har gjorts genom att beräkna siluettkoefficienterna för alla K i en 
kombination av klustringsalgoritm,förbehandling och distansmått, för varje iteration av de totalt 50 
iterationerna. Därefter räknades medelvärdet och standardavvikelsen ut för de 50 siluettkoefficienterna, 
för varje K, och plottades. Idén är att kunna se en topp i kurvan av siluettkoefficienter mot K runt det 
sökta värdet på K för en klustring från 1 till 3K.  
 

5.6 Insamling av ultraljudsdata 
 
Insamlingen av ultraljudsdata har gått till så att en isometrisk aktivering av bicepsmuskeln på en frivillig 
man i 35-års åldern har undersökts med det ultrasnabba ultraljudssystemet. Under mätningen har 
armbågsleden hållts statisk i 90 grader och axelleden i neutralt läge, det läge som axeln har när armen 
hänger avlsappnat. Graden av aktivering på muskeln har legat på en nivå som grovt sett varit cirka 5% av 
personens MVC (maximum voluntary contraction). Ett exempel på riktigt ultraljudsdata presenteras i 
figur 5-4, där ett hastighetsfält som beräknats ur ultraljudssensorns radiofrekvensdata(rådata) visas. Det 
är alltså hastigheten på motoriska enheters förtjockning under kontraktion och avsmalning under 
relaxation som presenteras. 
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Figur 5-4. Visualisering av riktigt ultraljudsdata. Bilden presenterar tvärsnittytan av biceps brachii med en 

orientering så att ultraljudssensorn är placerad ovanför bilden och riktad nedåt. Röda och blåa områden 
representerar kontraktion och relaxation av muskelvävnad. Axlarna visar antalet pixlar i x- och y-led. 

 
Systemet som använts för insamlandet av data i det här arbetet är ett ultrasnabbt ultraljudssystem vid 
namn SonixTouch av Ultrasonix som använder planvågsteknik. Datainsamlingssystemet beskrivet av 
Cheung et al. (2012) användes även för att samla in så kallat pre-beamformed data (radiofrekvens-data, 
RF-data) från ultraljudsscannern. Till bildrekonstruktionen används beamforming (en delay-and-sum-
teknik) som beskrivs av Harrison och Zemp (2011). 
 
Det insamlade radiofrekvensdatat är en numeriskt representation av ultraljudsekona. Ekona existerar i 
radiofrekvensdatat som vågformer där placeringen av vågformen med avseende på tid beror på 
vävnadsdjupet av ekot. Genom att undersöka fasförskjutningarna på vågformerna mellan bildrutor kan 
ett hastighetsfält skapas där vävnadens rörelse kan ses. Denna rörelse är muskelns kontraktioner och 
relaxationer. 
 
Med det använda ultraljudssystemet kan avstånd på så lite som 20 𝜇m mätas och hastigheter mellan 0,58 
cm/s och 70 cm/s kan detekteras. För att åskådliggöra detta presenteras gränserna för de deteketerbara 
rörelser och hastigheter med en härledning. Ultraljudet samplas med 𝑓!"#$,!" = 40  𝑀𝐻𝑧. Konstanten på 

ljudets hasitghet i vävnad är 𝑐 = 1540  𝑚/𝑠 (detta skiljer sig lite mellan olika typer av mjukvävnad men 
approximeras som konstant). Det använda mätdjupet i undersökningarna var 𝑑𝑗𝑢𝑝 = 4  𝑐𝑚. Tiden det tar 
att samla ett svar från en eko-puls blir då 
 
 𝑇 = 2𝑑𝑗𝑢𝑝 𝑐 = 52  𝜇𝑠. (18) 
 
Beräkningen är av ”time of flight”-typ som den bekanta formeln 𝑠 = 𝑣 ∗ 𝑡. Faktorn 2 i ekvation (18) 
kommer av att ljudpulsen färdas sträckan djup två gånger. En gång ner till mätdjupet på 4 cm där det 
reflekteras och sedan tillbaka till ultraljudssonden. Antalet sampel som samplingen ger är 
 

 𝑁!"#$ = 𝑓!"#$,!" ∗ 𝑇 = 40𝑒6 ∗ 52𝑒(−6) = 2080 (19) 
 
Där 𝑑𝑗𝑢𝑝 𝑁!"#$ = 19,2  𝜇𝑚. Detta är alltså avståndet mellan varje pixel i djupled i ultraljudsbilden. 

Notera att detta är precisionen i rådatat av ultraljudsundersökningen. I vanligt B-mode ultraljud är det 
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inte är möjligt att representera anatomiska objekt med en så hög precision, som brukar ligga på 0,3 mm 
till 3mm (Szabo, 2004). 
 
Det skattade hastighetsfältet baseras på RF-datat och använder så kallas x-correlation. På så sätt kan 
förflyttningar på 19,2 µm mellan bilder mätas. Bilderna samplas med en frekvens på 300 Hz 
(pulsrepetitionsfrekvens), vilket motsvarar 3,3 ms mellan varje bild. Alltså kan hastigheter ner till 
19,2𝑒(−6) 3,3𝑒 −3   𝑚 𝑠 = 0,58   𝑐𝑚 𝑠 mätas. 
 
Den övre gränsen för detektion beror också på pulsrepetitionsfrekvensen. Varje puls som skickas ut är ca 
3 ljudvågor lång med en dominerande frekvens på 𝑓!" = 10 MHz. 10 MHz motsvarar en periodtid på 0,1 
µs och 3 vågor ger en periodtid på 0,3 µs (wavenumber, k=3), som i sin turmotsvarar 0,3𝑒 −6 ∗
𝑓!"#$,!" = 12 sampel. Om varje sampel motsvarar en längd på 19,2 µm blir 19,2  𝜇𝑚 ∗ 12 = 230  𝜇𝑚 den 

största möjliga detekterbara förflyttningen för en pulsrepetitionsfrekvens på 300 Hz. I förlängning blir 
största detekterbara hastigheten 230  𝜇𝑚 3,3  𝑚𝑠 = 70   𝑐𝑚 𝑠. 
 
Grönlund et al. (2013) samt Deffieux et al. (2008)  skriver att rörelsehastigheten på muskelvävnad vid 
stimulerad MU-kontraktion är 1,6(+/- 0,3)cm/s. Asakawa et al. (2003) hävdar dessutom att naturliga 
(ickestimulerade) funktionella vävnadsrörelser ger vävnadhastigheter upp till 10 cm/s. Alltså ligger 
vävnadshastigheterna inom det spann av rörelser och hastigheter som kan mätas. 
 
 

6 Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Sammanställningen av resultaten är strukturerad efter 
faktorer som om datat är syntetiskt eller verkligt, vilket fall (Fall 1, 2, 3 och 4) datat är baserat på, om det 
är syntetiskt samt vilken klustringsalgoritm som använts. 
 

6.1 Syntetisk data 
 
Avsnitten nedan presenterar resultaten från klustringar gjorda på syntetiskt data och redovisar de tre 
bästa kombinationerna av förbehandling, klustringsalgoritm och distansmått. Det som eftertraktas av en 
kombination är ett värde på KNat så nära det faktiska antalet kluster som möjligt. För en fullständig 
presentation av allt data i tabellform se tabell A1-A9 i bilaga A. 
 
Varje tabell är konstruerad efter vilket antal syntetiska motoriska enheter som söks i ett visst dataset. En 
klustrings sökta värde på K är beskrivet i vänstra topphörnet av varje tabell, detta K kan skilja från 
antalet motoriska enheter i datat (3, 10 eller 20) som står skrivet inom parantes. Anledningen till detta är 
att i vissa av fallen med syntetiskt data är de motoriska enheterna så pass små eller tätt packade att 
”bakgrunden” i datat (det område utan enheter som endast innehåller brus vita bruset) kräver ett kluster. 
Denna bakgrund visualiseras som det gråa området i figur 5-2. 
 
Tabellerna är utformade så att de numeriska resultaten för kombinationer av klustringsalgoritm, 
förbehandling och distansmått ska bli lättöverskådliga. Kolumnen KNat visar det mest sannolika antalet 
motoriska enheter en given kombination har hittat, det vill säga vilket K som resulterat i högst 
siluettkoefficient för en kombinationen. Kolumnen ”SC” är medelvärdet och standardavvikelsen av de 50 
iterationernas siluettkoefficienter för det K i kolumnen KNat. 
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6.1.1 Fall 1, separerade och trösklade enheter 
 
I det första fallet av syntetiskt data var de motoriska enheterna var väl separerade från varandra med en 
trösklad gaussisk fördelning som gjorde dem tydligt avgränsade. Kombinationerna av algoritm, 
distansmått och förbehandling med högst precision presenteras i tabell 6-1. 
 
Tabell 6-1. De tre kombinationerna av algoritm, förbehandling samt distansmått med högst precision för Fall 1 och 
3 motoriska enheter. Även det naturliga antalet kluster KNat och siluettkoefficienten för KNat presenteras. 

K = 4 (3 M.E.) Distansmått Förbehandling KNat SC 

Complete Linkage Cityblock Filtrerat 4 0,917 (±0,002) 
     
Complete Linkage Euklidiskt Filtrerat 4 0,916 (±0,001) 
     
K-means++ Euklidiskt, kvadrerat Zscore+Filtrerat 4 0,746 (±0,021) 
     

 
Figurerna 6-1 och 6-2 visar värdet på siluettkoefficienten utvecklas över K för förbehandlingarna 
tillsammans med en given klustringsalgoritm.  
 

 
 

Figur 6-1. Plot av utvecklingen av siluettkoefficienter över K för Complete Linkage-algoritmen , med 
standardavvikelse och 3 motoriska enheter i datat. Antalet sökta kluster (K) presenteras på x-axeln och y-axeln visar 

värdet på siluettkoefficienten för ett visst K. 
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Figur 6-2. Plot av utvecklingen av siluettkoefficienter över K för K-means++-algoritmen, med standardavvikelse 
och 3 motoriska enheter i datat. Antalet sökta kluster (K) presenteras på x-axeln och y-axeln visar värdet på 

siluettkoefficienten för ett visst K. 

 

6.1.2 Fall 2, överlappande och trösklade enheter 
 
I Fall 2 ökades stressen på klustringsmetoden genom att låta enheterna i datat överlappa med varandra, 
dock fortfarande med en trösklad gaussisk fördelning. 
 
Tabell 6-2. De tre kombinationerna av algoritm, förbehandling samt distansmått med högst precision för Fall 2 och 
3 motoriska enheter. Även det naturliga antalet kluster KNat och siluettkoefficienten för KNat presenteras. 

K = 4 (3 M.E.) Distansmått Förbehandling KNat SC 

Complete Linkage Cityblock Rådata 4 0,804 (±0,007) 
     
Complete Linkage Euklidiskt Rådata 4 0,819 (±0,006) 
     
K-means++ Cityblock Rådata 4 0,797 (±0,010) 
     

 
För Fall 2 med 3 motoriska enheter, är Complete Linkage överrepresenterad i tabell 6-2. Därför 
presenterar figur 6-3 utvecklingen av siluettkoefficienterna över K för Complete Linkage. 
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Figur 6-3. Plot av utvecklingen av siluettkoefficienter över K för Complete Linkage-algoritmen , med 
standardavvikelse och 3 motoriska enheter i datat. Antalet sökta kluster (K) presenteras på x-axeln och y-axeln visar 

värdet på siluettkoefficienten för ett visst K. 

 
När antalet motoriska enheter i datat ökar till 10 är Complete Linkage fortfarande starkast representerad 
och visas i tabell 6-3. Det har dock skett ett skifte i förbehandlingsmetoderna. Rådatat som gav den 
starkaste klusterstrukturen för 3 motoriska enheter är utbytt mot kombinationen Zscore+filtrering. 
Siluettvärdenas utvecklingen över K för Fall 2, med 10 motoriska enheter med Complete Linkage visas i 
figur 6-4. 
 
Tabell 6-3. De tre kombinationerna av algoritm, förbehandling samt distansmått med högst precision för Fall 2 och 
10 motoriska enheter. Även det naturliga antalet kluster KNat och siluettkoefficienten för KNat presenteras. 

K =11 (10 M.E.) Distansmått Förbehandling KNat SC 

Complete Linkage Euklidiskt Zscore+Filtrerat 11 0,709 (±0,003) 
     
Complete Linkage Cityblock Zscore+Filtrerat 11 0,703 (±0,003) 
     
K-means++ Euklidiskt, kvadrerat Zscore+Filtrerat 12 0,802 (±0,077) 
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Figur 6-4. Plot av utvecklingen av siluettkoefficienter över K för Complete Linkage-algoritmen , med 
standardavvikelse och 10 motoriska enheter i datat. Antalet sökta kluster (K) presenteras på x-axeln och y-axeln visar 

värdet på siluettkoefficienten för ett visst K. 

 

6.1.3 Fall 3, separerade enheter med gaussisk fördelning 
 
Det tredje fallet av syntetiskt data återgick till separerade motoriska enheter men med en otrösklad 
gaussisk fördelning. På så sätt smetas områdena för enheterna ut och blir diffusa vilket är en ökning i 
påfrestning för metoden. Figur 6-5 presenterar tre plottar föreställnde det syntetiska datat, det syntetiska 
datat klustrat utan förbehandling och när datat behandlats med Zscore och sedan klustrats. Det är 
möjligt att se hur olika förbehandlingsmetoder faktiskt resulterar i olika klustringsresultat av datat. Det 
syntetiska datat längst till vänster visar 3 motoriska enheter, en kontraherande i rött och gult samt två 
relaxerande i blått. De två andra plottarna redovisar klustringsresultatet av datat. Det klustrade rådatat 
hittar inte alla kluster då en av enheterna har en låg amplitud på sin aktivering, genom att normalisera 
amplituderna med Zscore hittas alla enheterna. 
 

 
Figur 6-5. Plot av hur olika förbehandlingar påverkar klustring av det syntetiska datat. Axlarna visar antalet pixlar i 

x- och y-led. 

 
Tabell 6-4 presenterar kombinationerna av de tre bästa klustringarna för 3 motoriska enheter i Fall 3. 
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Tabell 6-4. De tre kombinationerna av algoritm, förbehandling samt distansmått med högst precision för Fall 3 och 
3 motoriska enheter. Även det naturliga antalet kluster KNat och siluettkoefficienten för KNat presenteras. 

K = 4 (3 M.E.) Distansmått Förbehandling KNat SC 

K-means++ Euklidiskt, kvadrerat Zscore+Filtrerat 4 0,804 (±0,009) 
     
K-means++ Cityblock Zscore+Filtrerat 4 0,646 (±0,023) 
     
Complete Linkage Euklidiskt Zscore+Filtrerat 4 0,627 (±0,018) 
     

 
Utvecklingen av siluettkoefficienterna över K för K-means++ är presenterad i figur 6-6, eftersom K-
means++ är starkast representerad i tabell 6-4. 
 

 
 

Figur 6-6. Plot av utvecklingen av siluettkoefficienter över K för K-means++-algoritmen, med standardavvikelse 
och 3 motoriska enheter i datat. Antalet sökta kluster (K) presenteras på x-axeln och y-axeln visar värdet på 

siluettkoefficienten för ett visst K. 

 
K-means++ är fortfarande starkast representerad i Fall 3 för 10 motoriska enheter, vilket presenteras i 
tabell 6-5. Figur 6-7 visar utveckligen av siluettkoefficienter över K för K-means++-algoritmen med 10 
enheter. Jämfört med siluettkoefficienternas utveckling för 3 motoriska enheter har nu en topp börjat 
framträda i några av graferna. 
 
Tabell 6-5. De tre kombinationerna av algoritm, förbehandling samt distansmått med högst precision för Fall 3 och 
10 motoriska enheter. Även det naturliga antalet kluster KNat och siluettkoefficienten för KNat presenteras. 

K =11 (10 M.E.) Distansmått Förbehandling KNat SC 

Complete Linkage Cityblock Zscore+Filtrerat 11 0,590 (±0,021) 
     
K-means++ Euklidiskt, kvadrerat Zscore+Filtrerat 10 0,807 (±0,027) 
     
K-means++ Cityblock Zscore+Filtrerat 10 0,640 (±0,009) 
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Figur 6-7. Plot av utvecklingen av siluettkoefficienter över K för K-means++-algoritmen, med standardavvikelse 
och 10 motoriska enheter i datat. Antalet sökta kluster (K) presenteras på x-axeln och y-axeln visar värdet på 

siluettkoefficienten för ett visst K. 

 
Väl framme vid 20 motoriska enheter i det syntetiska datat framgår det tydligt att 
förbehandlingsmetoden Zscore+Filtrerat är mest lämplig för typen av data som används i Fall 3. För så 
många som 20 enheter har K-means++ fortfarande en starkare representation i tabell 6-6. På grund av 
att enheterna är separerade och utsmetade är det sökta antalet kluster K = 20. Anledningen till detta är 
att den gaussiska fördelningen som smetar ut enheterna gör att dessa tar upp hela det spatiella området 
och inget utrymme existerar för ett bakgrundskluster. Utvecklingen av siluettkoefficienter över K för K-
means++ presenteras i figur 6-8, där samma kurvform med topp kan ses, som i fallet för 10 motoriska 
enheter. 
 
Tabell 6-6. De tre kombinationerna av algoritm, förbehandling samt distansmått med högst precision för Fall 3 och 
20 motoriska enheter. Även det naturliga antalet kluster KNat och siluettkoefficienten för KNat presenteras. 

K =20 (20 M.E.) Distansmått Förbehandling KNat SC 

K-means++ Euklidiskt, kvadrerat Zscore+Filtrerat 21 0,760 (±0,013) 
     
K-means++ Cityblock Zscore+Filtrerat 21 0,578 (±0,009) 
     
Complete Linkage Euklidiskt Zscore+Filtrerat 22 0,568 (±0,013) 
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Figur 6-8. Plot av utvecklingen av siluettkoefficienter över K för K-means++-algoritmen, med standardavvikelse 
och 20 motoriska enheter i datat. Antalet sökta kluster (K) presenteras på x-axeln och y-axeln visar värdet på 

siluettkoefficienten för ett visst K. 

 
För att få en översiktlig bild på hur algoritmerna Complete Linkage och K-means++ hanterar datat i Fall 
3 presenterar figur 6-9 och 6-10 antalet naturliga kluster som algoritmerna hittar mot det sanna antalet 
kluster. Ett förhållande på 1:1 är det önskvärda, vilket skulle betyda att en algoritm alltid hittar det sanna 
antalet kluster. Linjärregressionen i figurerna visar hur mycket en kombination av algoritm, 
förbehandling och distansmått avviker från 1:1-förhållandet. Det framgår tydligt av figurerna att 
kombinationen K-means++ och Zscore+Filtrerat fungerar bäst i Fall 3 av det syntetiska datat. 
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Figur 6-9. Plot av linjärregressioner som visar förhållandet mellan antal hittade kluster mot det sanna antalet 
kluster, för förbehandlingar och distansmått tillsammans med Complete Linkage-klustring. X-axeln för varje plot 

visar det sanna antalet kluster i en klustring och y-axeln visar antalet hittade kluster för det datat. 
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Figur 6-10. Plot av linjärregressioner som visar förhållandet mellan antal hittade kluster mot det sanna antalet 
kluster, för förbehandlingar och distansmått tillsammans med K–means++-klustring. X-axeln för varje plot visar det 

sanna antalet kluster i en klustring och y-axeln visar antalet hittade kluster för det datat. 

 

6.1.4 Fall 4, överlappande enheter med gaussisk fördelning 
 
För det fjärde och sista fallet av syntetiskt data är tanken att metoden ska pressas maximalt. Den 
gaussiska fördelningen är kvar men de motoriska enheterna är nu överlappande. Detta överlapp består 
inte bara av det utsmetade området som tonar ut, utan överlappet är även närvarande i de faktiska 
områdena för de motoriska enheterna. Det betyder att de är en stark interaktion mellan enheterna i 
datat. 
 
Ett exempel på hur datat i Fall 4 ser ut för 3 motoriska enheter kan ses i figur 6-11 längst till vänster, där 
en bildram ur en datasekvens presenteras. Bildramen visar en kontraherande enhet i rött och gult samt 
två relaxerande enheter i blått. Då enheterna överlappar får de två relaxerande motoriska enheterna ett 
halvmåne-liknande utseende. Att de relaxerande enheterna sitter ihop är ett exempel på hur enheternas 
gaussiska fördelning smetar ut dess gränser och kan få dem att ”smälta” ihop. Även här försvinner den 
svaga enheten in i ”bakgrunden” vid klustring direkt på rådatat. Vid normalisering med Zscore hittas den 
svaga enheten även för det här fallet. 
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Figur 6-11. Plot av hur olika förbehandlingar påverkar klustring av det syntetiska datat. Axlarna visar antalet pixlar i 

x- och y-led. 

 
Tabell 6-7, 6-8 och 6-9 visar hur de olika klustringsalgoritmerna hanterar ett komplicerat fall som detta, 
samtidigt som figur 6-12, 6-13 och 6-14 visar hur siluettkoefficienterna utvecklas över K för den algoritm 
med starkast representation i en tabell. 
 
Tabell 6-7. De tre kombinationerna av algoritm, förbehandling samt distansmått med högst precision för Fall 4 och 
3 motoriska enheter. Även det naturliga antalet kluster KNat och siluettkoefficienten för KNat presenteras. 

K = 4 (3 M.E.) Distansmått Förbehandling KNat SC 

Complete Linkage Cityblock Zscore+Filtrerat 4 0,527 (±0,028) 
     
K-means++ Euklidiskt, kvadrerat Zscore+Filtrerat 3 0,749 (±0,021) 
     
K-means++ Cityblock Zscore+Filtrerat 3 0,565 (±0,013) 
     

 
 

 
 

Figur 6-12. Plot av utvecklingen av siluettkoefficienter över K för K-means++-algoritmen, med standardavvikelse 
och 3 motoriska enheter i datat. Antalet sökta kluster (K) presenteras på x-axeln och y-axeln visar värdet på 

siluettkoefficienten för ett visst K. 
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Tabell 6-8. De tre kombinationerna av algoritm, förbehandling samt distansmått med högst precision för Fall 4 och 
10 motoriska enheter. Även det naturliga antalet kluster KNat och siluettkoefficienten för KNat presenteras. 

K =11 (10 M.E.) Distansmått Förbehandling KNat SC 

Complete Linkage Cityblock Zscore+Filtrerat 8 0,441 (±0,022) 
     
Complete Linkage Euklidiskt Zscore+Filtrerat 8 0,440 (±0,022) 
     
Complete Linkage Euklidiskt Zscore 8 0,404 (±0,024) 
     

 
 

 
 

Figur 6-13. Plot av utvecklingen av siluettkoefficienter över K för Complete Linkage-algoritmen, med 
standardavvikelse och 10 motoriska enheter i datat. Antalet sökta kluster (K) presenteras på x-axeln och y-axeln visar 

värdet på siluettkoefficienten för ett visst K. 

 
 
Tabell 6-9. De tre kombinationerna av algoritm, förbehandling samt distansmått med högst precision för Fall 4 och 
20 motoriska enheter. Även det naturliga antalet kluster KNat och siluettkoefficienten för KNat presenteras. 

K =21 (20 M.E.) Distansmått Förbehandling KNat SC 

Complete Linkage Euklidiskt Zscore+Filtrerat 12 0,394 (±0,015) 
     
Complete Linkage Cityblock Zscore+Filtrerat 12 0,389 (±0,018) 
     
Complete Linkage Euklidiskt Zscore 11 0,373 (±0,014) 
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Figur 6-14. Plot av utvecklingen av siluettkoefficienter över K för Complete Linkage-algoritmen, med 
standardavvikelse och 20 motoriska enheter i datat. Antalet sökta kluster (K) presenteras på x-axeln och y-axeln 

visar värdet på siluettkoefficienten för ett visst K. 

 
Det framgår tydligt i tabell 6-7 upp till 6-9 samt figur 6-12 upp till 6-14 att Complete Linkage hanterar ett 
komplext fall som detta med högst precision. Det är även tydligt att förbehandlingsmetoden 
Zscore+Filtrerat har högst precision jämfört med resterande metoder gällande förbehandling. 
 
Figurerna 6-15 och 6-16 presenterar förhållandet mellan antal kluster som detekterats och antalet 
faktiska kluster i ett syntetiskt data, för en given algoritm och förbehandlingsmetod samt båda typerna av 
distansmått. Även om en stor underklustring är tydlig i linjärregressionerna, visar regressionen att 
algoritmen Complete Linkage hanterar det komplicerade datat bättre än K-means++. Ingen av 
förbehandlingsmetoderna kan dessvärre presenteras som mest lämplig i det här datat. 
Förbehandlingsmetoderna Zscore och Zscore+Filtrerat ger samma lutning i regressionen och samma 
förhållande mellan antal hittade kluster och antal sanna kluster. Det framgår istället att distansmåttet 
Cityblock fungerar bättre tillsammans med Complete Linkage än Euklidiskt avstånd i Fall 4 av det 
syntetiska datat. 
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Figur 6-15. Plot av linjärregressioner som visar förhållandet mellan antal hittade kluster mot det sanna antalet 
kluster, för förbehandlingar och distansmått tillsammans med Complete Linkage-klustring. X-axeln för varje plot 

visar det sanna antalet kluster i en klustring och y-axeln visar antalet hittade kluster för det datat. 
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Figur 6-16. Plot av linjärregressioner som visar förhållandet mellan antal hittade kluster mot det sanna antalet 
kluster, för förbehandlingar och distansmått tillsammans med K-means++-klustring. X-axeln för varje plot visar det 

sanna antalet kluster i en klustring och y-axeln visar antalet hittade kluster för det datat. 

 

6.2 Insamlat ultraljudsdata 
 
Testet på riktigt ultraljudsdata gav ingen utmärkande topp i utvärderingen med siluettkoefficienter. 
Värdena presenterade i tabell 6-10 är de toppar som indikeras av klustringens siluettkoefficienter. Utöver 
låga värden för antal naturliga kluster är variansen på toppens siluettkoefficient hög och verkar vara 
varierande för olika K i de olika förbehandslingsmetoderna. Enligt utvärderingen med siluettkoefficienter 
har klustringen på verkligt ultraljudsdata ej uppnått önskade resultat. Detta kan ses i figur 6-17 och 6-18. 
Att toppen i siluettgrafen är placerad vid K = 2 betyder att de två områdena som hittats består av 
funktionell rörelse och den bakgrund av information som inte klassificerats som funktionell rörelse 
(alltså icke-rörelse). Storleken och placeringen på området av funktionell rörelse beror på vilken 
förbehandlingsmetod som använts men det hittade området består av den rörelse/aktivitet med högst 
amplitud i datat. 
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Tabell 6-10. De tre kombinationerna av algoritm, förbehandling samt distansmått med högst precision för riktigt 
ultraljudsdata och ett okänt antal motoriska enheter. Även det naturliga antalet kluster KNat och siluettkoefficienten 
för KNat presenteras. 

K = 4 (3 M.E.) Distansmått Förbehandling KNat SC 

K-means++ Euklidiskt, kvadrerat Filtrerat 2 0,663(±0,09) 
     
Complete Linkage Euklidiskt Filtrerat 2 0,534 (±0,052) 
     
Complete Linkage Cityblock Filtrerat 2 0,487 (±0,071) 
     

 
 

 
 

Figur 6-17. Plot av utvecklingen av siluettkoefficienter över K med standardavvikelse för Complete Linkage-
algoritmen, verkligt ultraljudsdata och ett okänt antal motoriska enheter i datat. Antalet sökta kluster (K) 

presenteras på x-axeln och y-axeln visar värdet på siluettkoefficienten för ett visst K. 
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Figur 6-18. Plot av utvecklingen av siluettkoefficienter över K med standardavvikelse för K–means++-algoritmen, 
verkligt ultraljudsdata och ett okänt antal motoriska enheter i datat. Antalet sökta kluster (K) presenteras på x-axeln 

och y-axeln visar värdet på siluettkoefficienten för ett visst K. 

 
Om själva utseendet för alla kluster för ett givet K och placeringen av nya kluster tas i beaktande istället 
för siluettkoefficienter kan det tydligt ses att nya kluster placeras i ungefär samma områden som redan 
existerande kluster, för ett spann av olika K:n. Denna placering av nya kluster är även positionerad i det 
spatiella område som har mest muskelaktivitet i datat. Detta tyder på att metoden hittar en struktur i 
ultraljudsdatat trots allt, även om utvärderingen med siluettkoefficienter antyder det motsatta. Figur 6-
19 och 6-20 visar detta, där visualiseringen av klustringarna är orienterad så att ultraljudssonden är 
placerad ovanför varje bild och riktad nedåt. På så sätt visar klustringarna i figur 6-19 och 6-20 de 
naturliga klusterstrukturerna i tvärsnittsytan av bicepsmuskeln. 
 
De olika färgerna i varje subplot i figur 6-19 och 6-20 visar de kluster som hittats med klusteranalysen. 
Vilken färg ett kluster har är inte av betydelse, valet av färg baseras på om ett område klassificerats som 
kluster 1, 2 eller 3 etc. och är alltså inte kopplat till funktionella egenskaper hos ett vävnadsområde. Ett 
område som klassificerats som kluster 1 i en klustring kan klassificeras som ett annat kluster i en ny 
klustring. Detta beror på hur klustringsalgoritmerna är uppbyggda. En algoritm är endast avsedd till att 
hitta en grupp av objekt som är strukturellt olikt resten av ett set data, inte prioritera att objekten 
klassificeras till ett kluster med samma beteckning varje gång. Sålänge objekten i ett område hamnar i 
samma kluster spelar det alltså ingen roll vilken benämning klustret har. 
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Figur 6-19. Plot av kluster hittade i verkligt ultraljudsdata förbehandlat med filtrering. För fyra sekvenser av 
bildrutor visualiseras detektionen av nya kluster i datat. Axlarna i varje plot visar antalet pixlar i x- och y-led. 
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Figur 6-20. Plot av kluster hittade i verkligt ultraljudsdata förbehandlat med zscore. För fyra sekvenser av bildrutor 

visualiseras detektionen av nya kluster i datat. Axlarna i varje plot visar antalet pixlar i x- och y-led. 

 
Vid jämförelse av klusterstrukturen i figur 6-21 med den strukturella avbildningen på bicepsmuskeln i 
figur 6-22 som tagits under insamlingen av det verkliga ultraljudsdatat kan en del intressanta liknelser 
hittas. Först av allt visar klusterstrukturen i figur 6-21 det område av muskeln som är aktivt under 
mätningen. Utöver det kan liknelser mellan klustrens form och bicepsmuskelns anatomi och placering av 
fascier göras, vilket är en indikation på att metoden hittar en struktur i muskeln även om det är en grov 
sådan. 
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Figur 6-21. Plot av en klusterstruktur som visar en grov anatomisk indelning av muskeln, och kopplar klustringen 

till ultraljudsbilden i fig 6-20. Axlarna visar antalet pixlar i x- och y-led. 

 
 

 
Figur 6-22. Strukturell avbildning med så kallat B-mode ultraljud på bicepmuskeln som studiens ultraljudsdata är 

insamlat från. Axlarna visar antalet pixlar i x- och y-led 
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6.3 Algoritm för klusterdetektion i vävnad 
 
Algoritmen för den utvecklade metoden som används i studien är följande: 
 

1. Förbehandling av datat med datanormalisering och temporal bandpassfiltrering 
(Zscore+Filtrerat) efter det specifika frekvensomfånget för den avsedda vävnaden. 

2. Klustring av det förbehandlade datat. 
a. Klustring med K-means++ vid krav på snabba beräkningar eller om detektion av unioner 

av funktionella enheter kan vara önskvärt. 
b. Klustring med Complete Linkage vid krav på lösningar med minimalt antal unioner eller 

vid data med mycket överlappande funktionella enheter. 
 
Insamling av datat samt hur datat bör stabiliseras, det vill säga förhindra datat från icke-funktionella 
rörelse är ej medtaget i algoritmen. Icke-funktionella rörelser kan till exempel vara då ett kärlplack 
utsätts för tryck från hjärt-kärlcykeln och rör på sig, eller om en kontraherande muskeln utsätts för yttre 
tryck vid mätning. Att flytta ultraljudssensorn under mätning är även ett exempel på en ick-funktionell 
rörelse i datat. Utvärdering med siluettkoefficienter är inte heller medtagen i algoritmen då utvärdering 
av resultat är valfritt och inte tillhör själva metoden. 
 
 

7 Diskussion 

7.1 Syntetiskt data 
 
Utifrån resultaten beskrivna i avsnitt 6.1 framgår det att den framtagna metoden i studien fungerar väl på 
de flesta typer av syntetiskt data. Med en förbehandling som den datanormalisering och temporal 
bandpassfiltrering som är använd i den här studien, erhålls väl klustrade lösningar av datat i Fall 1-3 i det 
syntetiska datat. Styrkan i förbehandlingsmetoden med Zscore och filtrering är att de kompletterar 
varandra. Var för sig har metoderna olika egenskaper för att exponera viktiga data, men de har även 
svagheter. Zscore jämnar ut amplituderna på de motoriska enheterna i datat så att de små eller svaga 
aktiveringarna inte missas. Nackdelen med detta är att bruset också blir förstärkt tillsammans med de 
svaga enheterna. Filtrering å andra sidan kan minska mängden brus avservärt (för ett väl konstruerat 
filter) men motoriska enheter med svag amplitud riskerar fortfarande att missas i klustringen. Fördelen 
med kombinationen av de båda metoderna är att de hämmar varandras svagheter samtidigt som de 
bidrar med sina egna styrkor. När Zscore jämnar ut alla amplituder ser filtreringen till att minska 
mängden brus i datat och låter på så sätt de motoriska enheterna träda fram bättre. Även om värdet på 
siluettkoefficienten för Zscore+Filtrerat ibland var lägre än för andra kombination så höll 
Zscore+Filtrerat en mer jämn nivå. Klustringarna som använde förbehandlingen hade en tydlig topp 
kring det sanna antalet kluster med mindre varians jämfört med de andra förbehandlingarna. På så sätt 
var den överlag oslagbar jämfört med de andra förbehandlingsmetoderna gällande exponering av viktiga 
data. 
 
Valet av klustringsalgoritm är mer godtyckligt än val av förbehandlingsmetod eftersom både K-means++ 
och Complete Linkage gav goda resultat tillsammans med Zscore+Filtrerat som förbehandling. Valet av 
förbehandling är alltså mer avgörande för resultaten än valet av klustringsalgoritm. De två algoritmerna 
har dock lite olika egenskaper. K-means++ är betydligt snabbare än Matlabs implementation av 
Complete Linkage. Utöver det har K-means++ en tendens att kunna hitta unioner av kluster till en större 
grad än Complete Linkage. Complete Linkage har  istället en tendens att hitta överlappande enheter 
bättre än K-means++. Valet av algoritm måste alltså baseras på egenskaperna i datat som ska klustras 
och vad som söks. Complete Linkage och K-means++ (vanliga K-means iaf) är två av de vanligaste och 
mest använda algoritmerna inom klusteranalys, vilket var av betydelse vid valet av vilka algoritmer som 
studien skulle innefatta. Att klustringsalgoritmerna var vedertagna inom området styrkte deras 
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potentiella kapacitet och minskade risken för oförutsägbara svagheter, vilket gjorde dem attraktiva för 
metoden som studien skulle utveckla. 
 
I det syntetiska datats fjärde situation (Fall 4) blir resultatet underklustrat till en ganska stor grad, det 
högsta antalet naturliga kluster som hittas är 12 då det finns 20 motorisk enheter i datat. Troligtvis hittas 
föreningar av motoriska enheter i datat men metoden kan inte skilja dem åt som separata funktionella 
enheter. Detta resultat är kanske inte helt önksvärt men det finns en beaktansvärd koppling till fysiologin 
av muskelvävnad i det. Muskelfibrerna i motoriska enheter kan vara avsevärt utsprida i en muskel. 
Denna spridning borde sannolikt kunna koppla kontraktioner av motoriska enheter samman om fibrerna 
i en kontraherande enhet är sammanflätade med fibrer från en annan enhet. Då en av enheterna 
kontraherar genomgår alla fibrer i den enheten en sammandragning. Eftersom det är själva 
kontraktionsrörelsen som mäts med ultraljudet så kanske kontraktioner av utspridda muskelfibrer 
registreras som kontraktioner av andra motoriska enheter, men samtidigt som den faktiska enheten. Det 
är inte osannolikt att dessa enheter skulla kunna klustras som en enda funktionell enhet om en 
gemensam aktivering sker tillräckligt ofta. Ur ett sådant perspektiv gör dessutom den gaussiska 
fördelningen i det syntetiska datat bara modellen mer verklig eftersom informationen av en  aktiverande 
enhet blir mer utspridd spatiellt. 
 
Något som är värt att notera är att olika distansmått använts för beräkningarna av siluettkoefficienter. 
För klustringar gjorda med Cityblock har samma distansmått använts för beräkningen av alla 
siluettkoefficienter. På samma sätt har Euklidiska distanser använts för att räkna ut siluettkoefficienterna 
då det distansmåttet använts vid klustring. Jämförelser mellan avståndsmåttens siluettkoefficienter kan 
alltså inte göras. Detta resulterar dock inte i att klustringar av en viss typ är sämre än en annan enbart på 
grund av distansmått, de inbördes relationerna mellan datapunkterna är fortfarande desamma. Så en 
topp i en graf för en av distansmåtten resulterar i en topp i det andra måttet. 
 
Som distansmått ger Cityblock överlag lägre siluettvärden jämfört med Euklidiska avstånd. Detta beror 
på att Cityblock är konstruerat för att flera stigar mellan två punkter ska kunna ha samma avstånd. 
Konceptet ”fågelvägen” gäller alltså inte med Cityblock och om fler punkter kan ha samma avstånd till 
varandra är det inte konstigt om Cityblock ger lägre siluettvärden än Euklidiska distanser. 
 

7.2 Verkligt ultraljudsdata 
 
Även om resultaten från klustringen av verkligt ultraljudsdata inte var så tillförlitliga som är önskvärt är 
de ändå intressanta. En mängd frågor blir aktuella över faktumet att utvärderingen med 
siluettkoefficienter tyder på att inga särskilda strukturer existerar i datat. Det är välkänt att det är svårt 
att utvärdera resultat inom oövervakat lärande på ett bra sätt och detta blir väldigt tydligt i det här fallet. 
Trots att siluettkoefficienterna är låga så finns det indikationer på att metoden hittar en struktur ändå. 
Figur 6-18 och 6-19 visar att klustringsresultatet visualiserar en grov indelning av muskeln som kan 
bekräftas med strukturell avbildning. 
 
Figur 6-17 indikerar även på att någon form av struktur i datat har hittats. För de fyra uppdelningarna av 
den riktiga ultraljudssekvensen kan man se att för K = 6, 12 och 18 är klustren lokaliserade till ungefär 
samma område, och när nya kluster skapas är de mest troligt uppdelningar av befintliga kluster. Allt 
detta tyder på att en struktur finns i datat och att metoden faktiskt hittar den, alltså måste slutsatsen dras 
att siluettkoefficienter som utvärderingsmetod inte är lämplig då verkligt ultraljudsdata används. 
 
Andra faktorer som troligtvis spelar in i det verkliga datats resultat är att ren dekomposition (dela upp till 
minsta funktionella beståndsdel) tekniskt sett inte är möjlig för skelettmuskulatur. Detta beror på 
spridningen av muskelfibrer mellan motoriska enheter. Denna spridning är oförutsägbar och har därför 
en stark slumpfaktor eftersom det är väldigt svårt att veta hur många fibrer en given motorisk enhet har. 
Utöver det är spridningen av muskelfibrer relaterad till storleken på muskeln de befinner sig i. 



Examensarbete, 30 hp  Adam Mårell Ohlsson 
Teknisk fysik, 300 hp  Umeå universitet 

 44 

 
Aktiveringen av muskelvävnad är en komplex process och simuleringsmodellen som används i den här 
studien är både en förenklad approximation och en modell av de elektriska signalerna som når 
muskelfibrerna. Modellen antar inga mekaniska faktorer överhuvudtaget, som att en muskels 
uppbyggnad inte bara är grupper av muskelfibrer. De motoriska enheterna i en muskel är grupperade 
tillsammans och omslutna av fascior. En fascia är en bindvävshinna som håller muskler och 
muskelgrupper på plats under sammandragning. Mekaniska egenskaper som dessa fascior kan till 
exempel vara en faktor som bör finnas med i den modell som simulerar vävnaders funktionella 
egenskaper. 
 
Den använda pulsrepetitionsfrekvensen är ytterligare en faktor som kan ha spelat en roll vad gäller 
skillnaden i resultat mellan syntetiskt och verkligt data. Det simulerade data som används är konstruerat 
så att det har en motsvarande pulsrepetitionsfrekvens på 400 Hz. Studiens verkliga data å andra sidan 
har en pulsrepetitionsfrekvens på 300 Hz. Då sekvenserna som klustrats motsvarar ca en sekunds 
ultraljudsmätning har syntetiskt data haft en längd på 400 bildrutor medan det verkligt data haft en 
längd på 300 bildrutor. Det syntetiska data som studien använder är alltså en tredjedel längre än verkligt 
data. Om detta skulle vara den främsta orsaken till de låga siluettkoefficienterna är osäkert men inte 
särskilt troligt. 
 

7.3 Allmänt och framtida arbete 
 
Möjliga förbättringar av studien och fortsatt arbete skulle vara att förbättra simuleringsmodellen som 
användes. En enkel uppgradering av modellen skulle kunna vara att använda fler än en sinusvåg för att 
konstruera vågformerna i ett MUAPT. En annan förbättring vore att koppla modellen till musklers 
mekaniska egenskaper vid kontraktion. Detta skulle koppla simulerat och verkligt data bättre och 
eventuellt resultera i en smidigare övergång mellan dem. I längden skulle det eventuellt kunna göra stor 
skillnad för segmentering av vävnad från ultraljudsdata . Att undersöka klustring med mixture modeling-
algoritmer skulle också kunna vara en naturlig fortsättning av studien. Eftersom mixture modeling-
algoritmer tilldelar varje datapunkt ett set sannolikheter som indikerar tillhörighet till olika kluster, kan 
användandet av en sådan algoritm vara ett sätt att bättre kunna hantera överlappande klusterstrukturer i 
data. 
 
Att jämna ut den temporala längden på data (det vill säga antalet bildrutor) är även en möjlig förbättring 
som eventuellt skulle kunna ge en bättre koppling mellan resultaten för syntetiskt data och det verkligt 
data. Att använda samma distansmått vid beräkning av siluettkoefficienter är också något som kan 
utföras. På så sätt skulle alla siluettkoefficienter mellan olika distansmått bli jämförbara och kanske 
skulle ett distansmått kunna elimineras. 
 
Allmänt sett är detektion av naturliga kluster en reduktion av ett set med data. Reduktionen har ett 
”djup” ned till en nivå specificerad av värdet på K. Klustring av ett set med data kan alltså ses som en 
kompression av dessa data. Själva graden av kompression ett set data som klustras genomgår beror på 
kvoten mellan antalet datapunkter i det ursprungliga datasetet och det K som ett set data klustras för. Till 
exempel, en bild av en viss storlek och upplösning, med ett färgspektrum på 256 kanaler klustras över 
färgkanalerna för K = 64. Den resulterande bilden har nu bara 64 färgkanaler och har därför genomgått 
en kompression av en faktor 256/64 = 4 och efter klustring innehåller bilden bara 25 % av den 
färginformation som ursprungsbilden innehöll. Denna aspekt av klusteranalys är mycket användbar för 
den här studien men även många andra typer av tillämpningsområden. Genom att klustra 
ultraljudssekvenser av vävnad kan den funktionella informationen i sekvenserna reduceras till en önskad 
nivå i studien. Det är dock oklart hur stor informationsförlust som sker i datakompressionen och är något 
som bör studeras vidare. 
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8 Slutsatser 

Utifrån den gjorda studien kan det konstateras att mer arbete behövs inom utvecklandet av 
klusterdetektion av funktionella enheter i vävnad, om de långsikta målen gällande dekomposition av 
olika fysiologiska system ska kunna nås. Resultaten tyder dock på att detektion av naturliga 
klusterstrukturer i vävnad är möjligt med den information som existerar i ultraljudsdatat. Därför är det 
troligtvis inte nödvändigt att utvärdera om granskning av endast funktionella enheter är tillräckligt. 
 
I de enkla fallen av det simulerade datat visar resultaten att många förbehandlingar och algoritmer leder 
till likartade klustringsresultat. I de svårare fallen kollapsar alla förbehandlingsmetoder utom 
Zscore+Filtrerat, vilket tyder på att den kan vara tillämpbar för klustringsproblem i vävnad. Både 
Complete Linkage och K-means++ verkar fungera bra med Zscore+Filtrerat men i det svåraste fallet av 
syntetiskt data preseterar Complete Linkage bäst när det gäller antal hittade kluster. Det hela handlar om 
att veta att algoritmerna har olika styrkor och svagheter. K-means++ är snabbare och har i vissa fall 
högre precision än Complete Linkage. Complete Linkage är i andra fall mer lämplig och har fördelen att 
den inte hittar unioner (som K-means++ tenderar att göra) utan den hittar ”hela” kluster. 
 
Resultaten av klustring på verkligt ultraljudsdata gav en grov indelning av muskeln som stämmer 
överens med anatomin i strukturella avbildningar. Mer arbete krävs dock för att erhålla en noggrannare 
segmentering av muskelvävnaden. 
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Bilaga A - Tabeller 

Fall 1, separerade och trösklade enheter 
 
Tabell A1. 

K = 4 (3 M.E.) Distansmått Förbehandling KNat SC 

Complete Linkage Cityblock Rådata 3 0,822 (±0,010) 
  Zscore 9 0,167 (±0,044) 
  Filtrerat 4 0,917 (±0,002) 
  Zscore+Filtrerat 4 0,598 (±0,002) 
     
 Euklidiskt Rådata 3 0,836 (±0,009) 
  Zscore 9 0,173 (±0,038) 
  Filtrerat 4 0,916 (±0,001) 
  Zscore+Filtrerat 4 0,592 (±0,001) 
     
K-means++ Cityblock Rådata 3 0,812 (±0,023) 
  Zscore 7 0,316 (±0,003) 
  Filtrerat 3 0,882 (±0,024) 
  Zscore+Filtrerat 4 0,597 (±0,002) 
     
 Euklidiskt, kvadrerat Rådata 2 0,937 (±0,007) 
  Zscore 9 0,336 (±0,017) 
  Filtrerat 3 0,967 (±0,007) 
  Zscore+Filtrerat 4 0,746 (±0,021) 

 

Fall 2, överlappande och trösklade enheter 
 
Tabell A2. 

K = 4 (3 M.E.) Distansmått Förbehandling KNat SC 

Complete Linkage Cityblock Rådata 4 0,804 (±0,007) 
  Zscore 9 0,206 (±0,034) 
  Filtrerat 6 0,900 (±0,001) 
  Zscore+Filtrerat 4 0,592 (±0,002) 
     
 Euklidiskt Rådata 4 0,819 (±0,006) 
  Zscore 9 0,212 (±0,036) 
  Filtrerat 5 0,899 (±0,010) 
  Zscore+Filtrerat 4 0,587 (±0,001) 
     
K-means++ Cityblock Rådata 4 0,797 (±0,010) 
  Zscore 4 0,330 (±0,015) 
  Filtrerat 5 0,895 (±0,041) 
  Zscore+Filtrerat 4 0,578 (±0,011) 
     
 Euklidiskt, kvadrerat Rådata 5 0,949 (±0,004) 
  Zscore 9 0,379 (±0,006) 
  Filtrerat 5 0,984 (±0,009) 
  Zscore+Filtrerat 4 0,763 (±0,006) 
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Tabell A3. 

K = 11 (10 M.E.) Distansmått Förbehandling KNat SC 

Complete Linkage Cityblock Rådata 16 0,719 (±0,007) 
  Zscore 30 0,338 (±0,043) 
  Filtrerat 19 0,878 (±0,004) 
  Zscore+Filtrerat 11 0,703 (±0,003) 
     
 Euklidiskt Rådata 18 0,745 (±0,003) 
  Zscore 30 0,413 (±0,028) 
  Filtrerat 19 0,884 (±0,002) 
  Zscore+Filtrerat 11 0,709 (±0,003) 
     
K-means++ Cityblock Rådata 8 0,628 (±0,050) 
  Zscore 10 0,548 (±0,006) 
  Filtrerat 9 0,714 (±0,053) 
  Zscore+Filtrerat 12 0,676 (±0,044) 
     
 Euklidiskt, kvadrerat Rådata 8 0,810 (±0,044) 
  Zscore 20 0,674 (±0,010) 
  Filtrerat 8 0,823 (±0,074) 
  Zscore+Filtrerat 12 0,802 (±0,077) 

 
 

Fall 3, separerade enheter med gaussisk fördelning 
 
Tabell A4. 

K = 4 (3 M.E.) Distansmått Förbehandling KNat SC 

Complete Linkage Cityblock Rådata 2 0,580 (±0,052) 
  Zscore 9 0,537 (±0,022) 
  Filtrerat 2 0,601 (±0,055) 
  Zscore+Filtrerat 4 0,623 (±0,017) 
     
 Euklidiskt Rådata 2 0,594 (±0,055) 
  Zscore 7 0,536 (±0,018) 
  Filtrerat 2 0,597 (±0,053) 
  Zscore+Filtrerat 4 0,627 (±0,018) 
     
K-means++ Cityblock Rådata 2 0,588 (±0,003) 
  Zscore 3 0,550 (±0,005) 
  Filtrerat 2 0,609 (±0,002) 
  Zscore+Filtrerat 4 0,646 (±0,023) 
     
 Euklidiskt, kvadrerat Rådata 2 0,795 (±0,003) 
  Zscore 4 0,730 (±0,003) 
  Filtrerat 2 0,799 (±0,003) 
  Zscore+Filtrerat 4 0,804 (±0,009) 

 
 
 
 
 



Examensarbete, 30 hp  Adam Mårell Ohlsson 
Teknisk fysik, 300 hp  Umeå universitet 

 50 

 
Tabell A5. 

K = 11(10 M.E.) Distansmått Förbehandling KNat SC 

Complete Linkage Cityblock Rådata 2 0,538 (±0,028) 
  Zscore 17 0,487 (±0,017) 
  Filtrerat 2 0,550 (±0,023) 
  Zscore+Filtrerat 11 0,590 (±0,021) 
     
 Euklidiskt Rådata 2 0,519 (±0,025) 
  Zscore 18 0,501 (±0,015) 
  Filtrerat 2 0,544 (±0,024) 
  Zscore+Filtrerat 10 0,611 (±0,014) 
     
K-means++ Cityblock Rådata 2 0,505 (±0,015) 
  Zscore 10 0,546 (±0,012) 
  Filtrerat 4 0,416 (±0,013) 
  Zscore+Filtrerat 10 0,640 (±0,009) 
     
 Euklidiskt, kvadrerat Rådata 2 0,680 (±0,057) 
  Zscore 10 0,741 (±0,030) 
  Filtrerat 2 0,688 (±0,058) 
  Zscore+Filtrerat 10 0,807 (±0,027) 

 
Tabell A6. 

K = 20 (20 M.E.) Distansmått Förbehandling KNat SC 

Complete Linkage Cityblock Rådata 2 0,384 (±0,026) 
  Zscore 36 0,491 (±0,012) 
  Filtrerat 2 0,423 (±0,021) 
  Zscore+Filtrerat 23 0,544 (±0,013) 
     
 Euklidiskt Rådata 2 0,425 (±0,023) 
  Zscore 33 0,509 (±0,011) 
  Filtrerat 2 0,417 (±0,021) 
  Zscore+Filtrerat 22 0,568 (±0,013) 
     
K-means++ Cityblock Rådata 2 0,406 (±0,008) 
  Zscore 23 0,520 (±0,007) 
  Filtrerat 2 0,411 (±0,013) 
  Zscore+Filtrerat 21 0,578 (±0,009) 
     
 Euklidiskt, kvadrerat Rådata 2 0,614 (±0,020) 
  Zscore 23 0,720 (±0,010) 
  Filtrerat 2 0,607 (±0,025) 
  Zscore+Filtrerat 21 0,760 (±0,013) 
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Fall 4, överlappande enheter med gaussisk fördelning 
 
Tabell A7. 

K = 4 (3 M.E.) Distansmått Förbehandling KNat SC 

Complete Linkage Cityblock Rådata 2 0,563 (±0,034) 
  Zscore 3 0,403 (±0,027) 
  Filtrerat 2 0,585 (±0,034) 
  Zscore+Filtrerat 4 0,527 (±0,028) 
     
 Euklidiskt Rådata 2 0,573 (±0,034) 
  Zscore 4 0,415 (±0,037) 
  Filtrerat 2 0,582 (±0,037) 
  Zscore+Filtrerat 3 0,545 (±0,027) 
     
K-means++ Cityblock Rådata 2 0,557 (±0,005) 
  Zscore 3 0,466 (±0,007) 
  Filtrerat 2 0,577 (±0,005) 
  Zscore+Filtrerat 3 0,565 (±0,013) 
     
 Euklidiskt, kvadrerat Rådata 2 0,771 (±0,004) 
  Zscore 3 0,644 (±0,022) 
  Filtrerat 2 0,776 (±0,004) 
  Zscore+Filtrerat 3 0,749 (±0,021) 

 
 
Tabell A8. 

K = 11 (10 M.E.) Distansmått Förbehandling KNat SC 

Complete Linkage Cityblock Rådata 2 0,371 (±0,043) 
  Zscore 7 0,400 (±0,022) 
  Filtrerat 2 0,377 (±0,037) 
  Zscore+Filtrerat 8 0,441 (±0,022) 
     
 Euklidiskt Rådata 2 0,358 (±0,046) 
  Zscore 8 0,404 (±0,024) 
  Filtrerat 2 0,368 (±0,044) 
  Zscore+Filtrerat 8 0,440 (±0,022) 
     
K-means++ Cityblock Rådata 2 0,377 (±0,007) 
  Zscore 6 0,456 (±0,007) 
  Filtrerat 2 0,385 (±0,006) 
  Zscore+Filtrerat 6 0,493 (±0,008) 
     
 Euklidiskt, kvadrerat Rådata 2 0,558 (±0,013) 
  Zscore 6 0,654 (±0,009) 
  Filtrerat 2 0,563 (±0,013) 
  Zscore+Filtrerat 6 0,677 (±0,009) 
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Tabell A9. 

K = 21 (20 M.E.) Distansmått Förbehandling KNat SC 

Complete Linkage Cityblock Rådata 2 0,288 (±0,023) 
  Zscore 11 0,354 (±0,018) 
  Filtrerat 2 0,299 (±0,025) 
  Zscore+Filtrerat 12 0,389 (±0,018) 
     
 Euklidiskt Rådata 2 0,296 (±0,018) 
  Zscore 11 0,373 (±0,014) 
  Filtrerat 2 0,303 (±0,024) 
  Zscore+Filtrerat 12 0,394 (±0,015) 
     
K-means++ Cityblock Rådata 9 0,358 (±0,010) 
  Zscore 9 0,407 (±0,013) 
  Filtrerat 9 0,373 (±0,011) 
  Zscore+Filtrerat 9 0,439 (±0,010) 
     
 Euklidiskt, kvadrerat Rådata 10 0,532 (±0,010) 
  Zscore 9 0,600 (±0,013) 
  Filtrerat 10 0,544 (±0,009) 
  Zscore+Filtrerat 9 0,618 (±0,012) 

 


