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Sammanfattning 

Normaltryckshydrocefalus (NPH) är en sjukdom som påverkar dynamiken i 

cerebrospinalvätskesystemet och leder till förstorade ventriklar samt problem med 

gångrubbningar, urininkontinens och i vissa fall demens. I dagsläget kan det vara svårt att 

diagnosticera NPH-patienter då de första symptomen på sjukdomen är tendens till 

gångrubbningar och detta är svårt att använda som underlag då det är svårt att mäta i daglig 

klinik. 

 

I ett försök att komplettera undersökningen av NPH-patienter utvecklade jag därför på 

avdelningen för Medicinsk Teknik- FoU vid Norrlands Universitetssjukhus en mätutrustning 

med syftet att undersöka om hand- och greppkraft kan användas som underlag vid diagnos då 

det är enklare att mäta än att uppskatta gångrubbningar. 

 

Det konstruerades ett mätsystem med en styrenhet, datalogger, kraftgivare och accelerometer 

för att mäta kraft och acceleration i 3 axlar och spara ner denna data på ett SD-kort.  

 

Det färdiga mätsystemet är testat på fyra olika testpersoner och en analys är gjord på 

mätresultaten. I jämförelse med resultaten från en tidigare studie som bygger på mätningar 

med en liknande utrustning (1), uppnås goda resultat som indikerar att det färdiga 

mätsystemet kommer att lämpa sig väl för mätningar i den kliniska vardagen. 

 

Abstract 

 

Normal pressure hydrocephalus (NPH) is a disease that affects the dynamical behaviour of the 

cerebrospinal fluid system and leads to enlarged ventricles and causes problems with gait 

disturbances, urinary incontinence and, in some cases, dementia. Today, it may be difficult to 

diagnose NPH patients since the first symptoms of the disease is a tendency for gait 

abnormalities, and this is difficult to measure in every day clinic. 

 

In an effort to find supporting tools to diagnose NPH patients, I developed equipment for 

measuring hand and gripping force. The development was performed at the Department of 

Biomedical Engineering –R&D at Umeå University Hospital  

 

A system with a microcontroller, data logger, force sensors and accelerometers to measure the 

force and acceleration in 3 axes was developed, and data was saved to an SD card. 

 

The complete measurment system was tested on four healthy subjects  and an analysis was 

made on the measurement results that achieve relevant results, compared to an article based 

on a study that used a similar equipment for measurement (1).  
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1. Inledning 

1.1 Projektbakgrund 
 

Forskning har visat att nervsystemet ”lär sig” vissa egenskaper hos föremål som en individ 

plockar upp, så att man hos en frisk person får en väl avvägd samstämmighet mellan grip- och 

lyftkraft då ett föremål lyfts upp. En frisk individ kan därigenom uppskatta andra föremåls 

egenskaper och överföra denna kunskap mellan båda armarna (2, 3, 4).  

Vid olika typer av sjukdom fungerar detta samspel inte alltid som det ska, och mätning av 

grip-/lyftkraft skulle därför eventuellt kunna användas som en indikator för olika 

sjukdomstillstånd där motoriken påverkas i ett tidigt skede. Den sjukdomsdiagnos som är av 

primärt intresse för detta arbete är Normaltryckshydrocefalus (NPH). Patienter med NPH får 

framför allt symtom så som svårigheter med att gå, demens och urininkontinens. De första 

symptomen för NPH är vanligtvis svårigheter med att gå, men det finns en studie som 

indikerar att försämring av funktionaliteten hos händerna skulle kunna vara en annan tidig 

indikator (1).  

Figur 1. 

Exempel på en icke-kommersiell 

produkt som har utvecklats för 

att mäta handkraft. Enheten 

bygger på en kraftmätare och en 

accelerometer som mäter 

acceleration i tre led (5). 

Accelerationen och gripkraften i 

förhållande till objektets tyngd 

ger den information som 

efterfrågas. 

 

 

 

Med tillgång till en mätutrustning likt den i Figur 1 är planen att undersöka 

handkoordinationen hos en grupp patienter som utreds för misstänkt NPH, och att utvärdera 

om detta kan vara en bättre och/eller mätmässigt säkrare indikator för att en patient har 

drabbats av NPH jämfört med att uppskatta eller mäta tidiga stadium av gångproblem. 

 

1.2 Normaltryckshydrocefalus 
NPH drabbar främst vuxna i 60 – 70 årsåldern. Orsaken till NPH tros vara en störd cirkulation 

i den vätska, kallad cerebrospinalvätska, som omger hjärnan och ryggmärgen. 

Sjukdomstillståndet kan förbättras genom att en silikonslang med en ventil, en s.k. shunt, 

opereras in mellan hjärnans ventriklar och buken. Shunten avlägsnar överflödig mängd 

cerebrospinalvätska och förbättrar därigenom cirkulationen i systemet. Tidiga symtom hos 

patienter med NPH involverar gångrubbningar vilka kan vara svårt att särskilja från 
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gångrubbningar som uppkommer av andra orsaker. Detta resulterar i att en korrekt diagnos 

försvåras och fördröjs. 

 

 

1.3 Mål och syfte 
Målet med detta projekt är att utveckla en billig och lättanvänd produkt som kan mäta och 

logga gripkraft i förhållande till lyftkraft, samt även detektera acceleration i tre dimensioner 

under ett lyft. Mätsystemet ska bland annat vara enkelt att använda så att det är tillämpbart i 

daglig klinik utan behov av specialistkompetens. Mer specifika krav behandlas i avsnitt 5.3. 

Produkten avses användas för forskningsändamål vid Neurologiska avdelningen på Norrlands 

Universitetssjukhus (NUS).  

 

1.4 Systembeskrivning 
De komponenter som ingår i systemet är en styrenhet som behandlar alla data, en kraftgivare, 

en tredimensionell accelerometer och en datalogger för att spara data på ett SD-minne. 

Realtidsklockan (RTC) hämtar information om tiden och har ett inbyggt batteri för att hålla 

tiden även när systemet är utan ström. 

 

 

Figur 2 

Översikt av systemet, 

Kraftgivaren och 

accelerometern matar 

styrenheten med data. 

Styrenheten använder 

sedan dataloggern för att 

spara insamlad data. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Teoretisk bakgrund 
 

2.1 Kommunikation 

2.1.1 Serial Peripheral Interface (SPI) 

Serial Peripheral Interface (SPI) är ett seriellt protokoll för snabb kommunikation mellan 

enheter på kort avstånd (12). Styrenheten som processar all data benämns master och de 

externa enheterna som kommunicerar med styrenheten kallas slave. 

Enheterna är sammankopplade med 4 kopplingar: 

 MISO (Master In Slave Out) för att sända data från en extern enhet till styrenheten. 
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 MOSI (Master Out Slave In) för att sända data från styrenheten till den externa 

enheten. 

 SCK (Serial Clock) Seriell klocka som ser till att synkroniserar dataöverföringen 

mellan enheterna. 

 SS (Slave Select) används av styrenheten för att välja vilken extern enhet den ska 

skicka eller ta emot data av. Om SS är låg så kommunicerar enheten och om SS är hög 

ignorerar enheten styrenhetens kommandon. 

 

 

 

 

2.1.2 Inter-Intergrated Circuit (I
2
C) 

I
2
C  är ett seriellt protokoll för dataöverföring mellan styrenheter och externa enheter, I

2
C 

använder bara två kopplingar för att fungera men är lite långsammare än SPI-kommunikation 

(13). De två kopplingarna utgörs av: 

 SDA 
(Serial Data Line) där all datakommunikation går. 

 SCL 

(Serial Clock Line) för att reglera överföringshastighet. 

 

Med I
2
C kan en huvudenhet kommunicera med flera slavenheter genom att anropa dem med 

olika namn, och en given slavenhet är bara aktiv om styrenheten har anropat denne. 

Dataöverföringen styrs av en start- och stoppbit samt en adress till slavenheten och man frågar 

då den externa enheten efter data. 

 

2.2 Mätning av rörelse 

2.2.1 Accelerometer  
En accelerometer är en rörelsesensor som känner av acceleration i tre axlar, X, Y och Z. 

Accelerationen är alltid 1g mot jordens mittpunkt så beroende på accelerometerns 

positionering är accelerationen 1g på Z-axeln och 0g på X- respektive Y-axeln då 

Z-axeln ligger mot jorden och utsätts för normalacceleration.  

 

Figur 3 

Bild på en accelerometer och tre axlar X, Y och Z. I 

detta fall är accelerationen i Z-led 1g då Z-axeln ligger 

mot jordens mittpunkt. 
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2.3 Mätning av kraft 

2.3.1 Wheatstonebrygga 
Som kraftgivare till projektet används trådtöjningsgivare som är kopplade till en 

Wheatstonebrygga.  

 

Figur 4 

Bild över funktionen hos en 

Wheatstonebrygga. Bryggan matas med 

spänning mellan punkterna A och B, och 

resistorerna R1, R2, R3 och Rx varierar i 

resistans beroende på utomstående faktorer, 

till exempel en trådtöjningsgivare. 

Resulterande spänning mellan punkterna D 

och B blir då ett mått på den kraft som verkar 

på trådtöjningsgivaren. 

 

 

 

Tanken med bryggan är att då värdena på trådtöjningsgivarna ändras så ändras även 

resistansen i motstånden på bryggan, detta leder till att spänningen mellan D och B i figur… 

ändras proportionellt. Man kan då mäta spänningsskillnaden mellan D och B, vilket i detta fall 

blir ett mått på hur hårt man greppar kraftgivaren. 

 

2.3.2 Differentialförstärkare 
Eftersom spänningen från Wheatstonebryggan är så låg behöver den förstärkas för att det ska 

gå att avläsa någon skillnad mellan signalerna. Differentialförstärkaren har två ingångar och 

förstärker skillnaden mellan dessa.  

          Figur 5 

Generell bild över hur en 

differentialförstärkare är 

uppbyggd. Inspänningarna U1 

och U2 förs in i förstärkaren och 

resistorerna R1, R2, R3 och R4 

styr hur förstärkningen sker. Uut 

är resulterande förstärkning av 

skillnaden mellan U1 och U2. 
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I teorin ska differentialförstärkaren förstärka enligt:   

men realistiskt sett kommer man bara ganska nära det värdet då interna variationer i 

elektroniken förekommer. Med en bra förstärkare kommer man dock nära ett perfekt resultat. 

 

2.3.3 Lågpassfilter 
För att minimera risken för störningar används lågpassfilter för att filtrera bort de höga 

frekvenserna av signalen. Då det är DC-ström som används så borde det inte vara någon 

frekvens alls på signalen men olika störningsfaktorer i kringliggande elektronik kan påverka 

signalen. 
  

Figur 6 

Bild över funktionen hos ett 

lågpassfilter. Ett lågpassfilter består 

av ett passband vid låga frekvenser 

och ett stoppband vid högre 

frekvenser och dessa skiljs åt vid en 

gränsfrekvens fc. Vid fc är 

dämpningen av insignalen 3 dB, dvs 

ca 71 % av insignalens amplitud 

släpps igenom. 

 

Man kallar även lågpassfiltret för ett RC-filter då det i grunden är en resistor och kondensator 

som utgör filtret.  

Figur 7 

Generell bild över ett lågpassfilter där variationen på R och C 

bestämmer filtrets gränsfrekvens. 

 

 

 

 

Gränsfrekvensen, som avgör vid vilken frekvens dämpningen hos filtret motsvarar 3 dB, 

räknas ut med hjälp av formeln: 

 

 
 

Gränsfrekvensen fc kan ses i figur 6 och vid denna frekvens släpps ungefär 71 % av signalens 

amplitud igenom. 
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2.3.4 A/D-omvandlare 
Eftersom signalen från kraftgivaren är analog görs en konvertering till en digital signal innan 

signalen kan läsas i styrenheten.  

 

Figur 8 

Bild som beskriver hur en AD omvandlare 

(ADC) fungerar. 

Y-axeln representeras av digitala bitar och 

X-axeln en analog signal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden ovan beskriver ADC-funktionaliteten, den analoga signalen delas upp i bitar som 

representerar varje steg i den analoga signalen. Beroende på vilken upplösning ADCn har kan 

man representera den analoga signalen olika exakt, där högre upplösning resulterar i att varje 

”steg” i ADCn blir mindre och man detekterar då mindre analoga signalförändringar. 

 

På en 10 bitars ADC som används på Arduino Uno och en analog ”spänningsräckvidd” på 5 

V, dvs där 0 V representeras av 10 nollor och 5 V representeras av 10 ettor, kan ADCn 

detektera skillnader på ungefär 5 mV enligt ekvationen nedan, där E är spänningsräckvidden 

och M är antalet bitar. Detta ger 5/2^10 = 0.00488 V. 

 

 

 

2.4 Övriga enheter 

2.4.1 Realtidsklocka (RTC) 
RTC är en tidskrets som med hjälp av ett batteri håller tiden då enheten är strömlös, 

batteritiden räcker i upp till 7 år. 

 

2.4.2 Secure digital card (SD-kort) 
SD-kortet är det lagringsutrymme där data som styrenheten behandlat sparas. SD-kortet 

kommer i olika storleksformat, till exempel SD-kort, mini-SD och micro-SD. Förutom vanligt 

SD-format på kortet erbjuds även SDHC och SDXC som enligt specifikation håller högre 

kvalitet eller har mer lagringsutrymme. SD-korten delas även in i olika klasser, 1-10, som 

refererar till SD-kortets skriv- och läshastighet. Klass 10 läser/skriver 10 Mb/s och klass 2 

läser/skriver 2 Mb/s. 
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2.4.3 Spänningsföljare 
Då en del komponenter drar mer ström än andra kan det behövas en spänningsföljare för 

signalen mellan dessa för att se till att signalen behandlas korrekt. Spänningsföljaren har 

signalen från en komponent som input och med hjälp av extern strömförsörjning gör 

spänningsföljaren en kopia av insignalen som säkerställer att utspänningen är den samma 

även om en högre last läggs på. 

 

2.4.4 Operationsförstärkare (OP-förstärkare) 
En OP-förstärkare är en komponent som används i integrerade system för att åstadkomma 

diverse operationer som till exempel förstärkning, invertering, addering och så vidare. Med 

dess många användningsområden och effektivitet används den till många olika saker och är 

vanlig vid utvecklingen av inbyggda system. 

 

 

Figur 9 

Bild på OP-förstäkarens schemasymbol. 

V+ och V- är signalingångar och Vs+ och Vs- är 

spänningsmatning till komponenten. Vout blir resulterande 

signal beroende på OP-förstärkarens operationer. 

 

 

 

 

 

En ideal OP-förstärkare kan antas ha oändlig förstärkning, oändlig in-impedans och ingen ut- 

impedans. I verkligheten stämmer inte detta exakt men generellt antar man att en OP-

förstärkare har dessa egenskaper. 
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3. Material 
Diverse material var nödvändiga att använda för att utveckla mätsystemet. En styrenhet i 

kompakt form för att hålla mätsystemet så litet som möjligt men kraftig nog för ändamålet för 

projektet. Den måste även klara av att processa all data från kraftmätare och accelerometer 

och det måste finnas en mjukvara till denna för att göra mätutrustningen så lättanvänd som 

möjligt för att underlätta för handhavande sjukhuspersonal. Ytterligare material som behövdes 

var en accelerometer som med hög precision kunde känna acceleration längs tre axlar X, Y 

och Z, samt en datalogger för att på ett SD-kort sköta minneshantering och samtidigt förenkla 

dataloggning med tidstämpel från en realtidsklocka. 

För att läsa relevant data från kraftgivaren behövdes en förstärkarkrets, annars blir 

spänningsförändringarna så obetydliga att de inte går att avläsa. På förstärkarkretsen behövdes 

även en smart strömförsörjning för möjliggörande av en mjuk avstängning för att undvika att 

data förloras.  

3.1 Styrenhet 
För projektet valdes en Arduino Uno som styrenhet, detta för att det är en pålitlig processor i 

kompakt format som har alla de tänkbara verktyg mätsystemet kräver (15). 

 

 

Figur 10 

Bild på Arduino 

Uno R3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arduino Uno är byggd på mikroprocessorn ATmega328p vilken har en klockfrekvens på 

16MHz och behöver bara matas med 5V strömkälla, vilket gör det enkelt att driva systemet 

med batterier. Det finns tillräckligt många kanaler på Arduino för att driva mätsystemet och 

till dessa kanaler tillhör även ett antal analoga ingångar med 10bit AD omvandlare, Arduino 

stöder även SPI, I
2
C och USART vilket är nödvändig seriellkommunikation för att slutföra 

mätsystemet. 
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3.2 Datalogger sköld för Arduino 
För att lagra den data som Arduino Uno samplar används en datalogger från Adafruit som 

innehåller SD-kortläsare samt RTC (16). 

 

 

Figur 11 

Bild på Adafruit datalogger monterad på en 

Arduino Uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna dataloggern är designad för att passa på en Arduino vilket gjorde den till ett effektivt 

alternativ till datalagring, då det även finns utrymme att löda egna komponenter på kortet. 

 

3.3 Accelerometer ADXL 345 Breakout @sparkfun 
Accelerometern till mätsystemet är av ”breakout” -typ vilket i detta fall innebär att 

accelerometern är färdigmonterad på ett kretskort för enklare användning och montering på 

andra enheter (17).  

 

Figur 12 

Bild på acceleromtern ADXL345 Breakout, ett färdigt kretskort för 

enkel laborering och snabb applikation. 

 

 

 

 

ADXL345 stöder både SPI och I
2
C kommunikation och i detta fall är upplösningen 10 bitar 

vilket innebär att accelerometern känner av accelerationer på mindre än 0.004 g. Då 

mätsystemet inte kommer att utsättas för mycket rörelse används inställningar för att mäta 

acceleration på 2 g i varje riktning, dvs 4 g räckvidd fördelat på 10 bitar vilket blir en 

upplösning på 4 mg enligt upplösning = räckvidd/bitar = 4/1024 = 0.00391. 
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3.4 Förstärkarkrets till kraftgivare 
För att få plats med nödvändig elektronik för att reglera strömförsörjning och 

kraftförstärkning tillverkas ett extra elektronikkort för montering på Arduino Uno 

dataloggern, denna är uppbyggd av en rad komponenter för att uppnå ett högt presterande 

system. 

 

3.4.1 Kraftgivare 

För att mäta kraften används en ”gaffel” som har trådtöjningsgivare monterade på sig, 

applicerar man kraft på ”gaffeln” kommer resistansen på trådtöjningsgivarna att förändras och 

då kan man mäta denna förändring. 

Figur 13 

Bild på kraftgivaren, ”gaffel” med trådtöjningsgivare. 

Trådtöjningsgivarna är kopplad till en Wheatstonebrygga vilket möjliggör mätning av 

kraftskillnad. 

 

3.4.2 Differentialförstärkare 
En INA125U används som förstärkare, detta för att det är en högprecisions 

instrumentförstärkare med egen spänningsreferens för excitationen. Förstärkaren är direkt 

kopplad till kraftgivaren och Wheatstonebryggan via en spänningsföljare då förstärkaren själv 

inte orkar excitera Wheatstonebryggan. En OP-förstärkarkoppling är även inkopplad för att 

möjliggöra offset trimning då kortet är klart. Förstärkning av utsignalen görs i två steg, dels är 

differentialförstärkaren kapabel till förstärkning av signalen, men för bästa resultat används 

även ett RC-filter och OP-förstärkare i kombination som fungerar som lågpassfilter och 

förstärkare för att signalen ska ha högsta möjliga kvalitet när styrenheten läser av den. 

 

3.4.3 Highside switch 
Då det är önskvärt med mjuk avstängning av mätsystemet används en highside switch för att 

möjliggöra mjukvarukontrollerad avstängning via styrenheten.  

 

Figur 14 

Bild på en highside switch 

 

Batterierna är kopplade direkt till highside switchen men det är bara ström på utgången om 

det är en signal på ingången. Detta innebär att man med styrenheten kan sätta en hög signal på 

ingången till switchen vid påslagning (Power Hold) och bryta denna signal då systemet är 

redo att stängas av. 
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3.4.4 Spänningsregulator 
För att säkerställa att all elektronik får nog med ström och att spänningen hålls konstant 

används en spänningsregulator XC6204. Denna kommer att reglera spänningen till 5V i detta 

fall, vilket är nog för att driva styrenheten samt elektroniken på förstärkarkretskortet.  

 

 

3.4.5 LitiumJon batterier 
2x 3.7V Li-Ion batterier driver all elektronik, batterierna är konstruerade för att hålla hög 

spänning tills de är tomma. Vid ett tröskelvärde kommer då batterierna urladdas snabbt men 

fram till dess håller de en stabil polspänning. 

 

4. Metod 

4.1 Arbetsmetod 
Arbetet utfördes agilt med en projektgrupp som bas där jag, Robin Artursson agerade som 

projektledare och var främst ansvarig för mjukvara till mätsystemet. Till gruppen tillhör även 

Nina Sundström som kravställare, Tomas Bäcklund som kravställare och elektronikkunnig 

samt Urban Edström som mjukvarukunnig och kravställare. I gruppen diskuterade vi 

succesivt vad som behövde göras på mätsystemet, testade nya implementerade funktioner och 

sökte lösningar på problem som dök upp. 

  

4.2 Montering av elektronik 
Det första steget är att se till så att all elektronik var korrekt inkopplad. Adafruit dataloggern 

applicerades på Arduino Uno. På dataloggern löddes accelerometern ADXL345 fast och 

kablar dras till respektive portar. Enligt nedanstående tabell är allt sammankopplat: 

 

Arduino Uno Adafruit Datalogger ADXL345 Förstärkarsköld 

VCC VCC  VCC 

3.3V  VCC, CS och SDO  

5V    

GND GND GND GND 

MISO MOSI   

MOSI MISO   

D10 CS   

SCK SCK   

SCL(A5)  SCL  

SDA(A4)  SDA  

A0   KRAFTMÄTARE 

A1   BATTERI 

D2   POWER HOLD 

D3   POWER ON/OFF 

D4   GRÖN DIOD 

D5   RÖD DIOD 

D7 CHIP DETECT   

Tabell 1 

Tabell över alla portar som kopplas till komponenterna utanför Arduino Uno. 
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4.3 Kretskort 
Ett kretskort för signalförstärkning av kraftmätaren och strömförsörjning baserat på 

mätsystemets behov designades och etsades av Tomas Bäcklund. 

 
Figur 15 

Kretsschema över förstärkarskölden. Innehållande differentialförstärkare, lågpassfilter och 

förstärkare, spänningsregulator samt strömförsörjning med highside switch. 

 

Förstärkarskölden applicerades på Arduino Uno och dataloggern enligt bilden nedan. 

 

 

Figur 16 

Arduino, datalogger och 

förstärkarsköld ihop lödda till vänster 

i blå färg, kraftgivare i mitten i grön 

färg och batterier till höger i röd färg. 

Sett underifrån inkapslingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En inkapsling till elektroniken designas i grupp för att möta mätsystemets behov. 

Inkapslingen ser till så att alla kretskort sitter på plats och att kraftgivaren är stabilt 
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fastskruvad i mitten av lådan. Urban Edström 3D-designar lådan och en 3D-utskrift i ABS-

plast skrivs ut för att optimera passform. 

4.4 Inkapsling 

Figur 17 

Översiktsbild på hur lådan är designad. Bilder från de relevanta vinklarna. 

Översiktsbilden visar på hur insidan är designad för att hålla kraftgivare och kretskort på plats 

inne i lådan.  

 

Ett extra utrymme i botten på lådan ger även utrymme för att lägga till vikter av olika tyngd. 

Inkapslingen med elektronik väger i dagsläget 500 g, beroende studieupplägg kan vikter 

läggas till i den understa lådan för att utvärdera viktens inverkan på greppkraften. 
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4.5 Kalibrering 
För att få korrekt kraftåtergivning genomfördes en kalibration av mätsystemet innan 

mätsystemet utvärderades på försökspersoner. 

Gripkraften konverterades till newton (N) baserat på en försöksuppställning där mätsystemet 

utsattes för en massa med vikten 2 kg.  

Figur 18 

Mätsystemet stabiliserades på en testuppställning och en 2 kg vikt, motsvarande ungefär 19.6 

N, hängdes på kraftgivaren. 

 

En koefficient för att konvertera mätsystemets utsignal i volt till motsvarande kraft i newton 

kunde sedan beräknas med hjälp av det linjära beteendet hos mätsystemet. Med hjälp av räta 

linjens ekvation, y=kx+m, kunde kraftkoefficienten beräknas. X är i detta fall i volt och y 

presenteras i newton, m uteblir då utgångspunkten för systemet är 0 V vilket innebär att 

resulterande ekvation blir N=V*k. K kan nu räknas ut med: k=N/V vilket i detta fall innebär 

att k = 19.6133/1.2 = 16.34442. 
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Figur 19 

Beräkning av kraftkoefficienten enligt räta linjens ekvation. Testuppställningen gjordes bara 

med en 2Kg vikt men förhållandet antas vara linjärt och resulterande graf beräknas med 

sambandet från räta linjens ekvation. 

 

4.6 Utvärdering av mätsystem 
Mätsystemet utvärderades på fyra försökspersoner. Gripkraften beräknades enligt GF = 

utspänning*k och lyftkraften LF beräknades genom följande formel:  

 

LF = m*a*g,  

 

där m = 0.5 kg är massan för utrustningen, a = 9.81s
-2

 motsvarar tyngdaccelerationen samt g 

anger accelerationsvärdet från en vektor, √ (x
2 

+y
2
+z

2
) från accelerometern. 

 

Utvärderingen lades upp så att varje försöksperson lyfte mätsystemet 10 gånger till cirka 5 cm 

höjd och höll mätsystemet stadigt i 5 s. Mellan varje lyftomgång vilade försökspersonen i 5 s.  

De tre första försöken utelämnades i analysen för att förhindra en eventuell inlärningskurva 

att påverka det slutgiltiga resultatet.  
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5. Resultat 

5.1 Mätsystem 
Det slutgiltiga systemet följer nedan. 

 

 

 

Figur 20 

Det slutgiltiga mätsystemet med inkapsling. 

Batterier i röd, kretskort i blå samt kraftgivare i 

grön markering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 21 

Översiktsbild på systemet i dess inkapsling. Framsida till vänster med startknapp och 

funktionsdioder, baksida till höger med batteriladdning, SD-kort ingång samt USB ingång till 

Arduino Uno 
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5.2 Resultat från mätningar och utvärdering 
I figur 22 nedan ses acceleration, gripkraft/sekund samt gripkraft över tiden. Figuren visar 

medelvärden från de tester som gjordes med mätutrustningen där 4 försökspersoner gjorde 10 

repetitioner var. Diagrammet visar hur snabbt försökspersonerna lyft mätsystemet, hur snabbt 

kraften är applicerad på kraftgivaren och slutligen vilken kraft i Newton försökspersonerna 

använt för att plocka upp systemet. 

 
Figur 22 

Bild från resultatet på testmätningarna med mätutrustningen. Alla diagram visar på 

medelvärden från alla testpersoner och utöver detta har en standardavvikelse beräknats som 

även är inkluderad i diagrammen. 
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Resultatet blir efter förväntan. Att gripkraften ökar när objektet plockas upp och sedan avtar 

då lyftkraften är stabiliserad indikerar att testpersonen har en normal motorisk förmåga och 

kan uppskatta hur mycket gripkraft som är nödvändig för att inte tappa föremålet men heller 

inte ta i för mycket (figur 22). 

5.3 Krav enligt kravspecifikation 
Från början var dessa de krav som skulle uppfyllas för att slutprodukten skulle nå hög 

standard och vara redo att användas efter projektets slut. 

Uppfyllda krav 

 Krav nr 1  Original Fristående enhet med batteridrift Prioritet 1 

 Krav nr 2  Original 4 kanaler (3-axlig acceleration + kraft) loggas Prioritet 1 

 Krav nr 3  Original Data börjar sparas direkt vid påslag Prioritet 2 

 Krav nr 4  Original Avstängning med knapp eller 2 minuters inaktivitet Prioritet 1 

 Krav nr 5  Original Applicerbara vikter undertill Prioritet 2 

 Krav nr 6  Original Inkapsling av lämplig form Prioritet 1 

 Krav nr 7  Original Filer lagras på SD kort med serienummer i textformat, ASCII 

i tabseparerade kolumner 

Prioritet 1 

 Krav nr 8  Original Batterinivå visualiseras med lysdioder, grön och röd Prioritet 2 

 Krav nr 9  Original Laddningsbara batterier Prioritet 3 

 Krav nr 10  Original Testa färdig utrustning Prioritet 1 

 Krav nr 11  Original Utvärdera färdig utrustning Prioritet 3 

 Krav nr 12  Original Extrauppgift: Analys av insamlad data Prioritet 4 

 

Delvis uppfyllda krav 

 Krav nr 13  Original Kontinuerlig sampling med 100Hz / kanal Prioritet 1 

Eftersom att en ordentlig interrupt sekvens ej gick att använda tillsammans med I
2
C gick det 

inte att bestämma samplingsfrekvens till exakt 100Hz. Lösningen blev istället att i koden 

hårdkoda in delays så att samplingsfrekvensen skulle bli så nära 100Hz som möjligt.  

 Krav nr 14  Original Metallgrepp på kraftgivaren med tillräckligt stor kontaktyta 

och väldefinierad ytstruktur, till exempel sandpapper 

Prioritet 1 

Ytstruktur är i dagsläget ej definierat då det inte var nödvändigt för att utföra funktionstester 

på mätsystemet. Ett sandpapper med definierat ytstruktur kommer senare att användas då det 

är dags att sätta mätsystemet i bruk för undersökning på NPH patienter. 
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Ej uppfyllda krav 

 Krav nr 15  Original Kontroll av filstorlek vid mätningens slut  Prioritet 3 

Det är ingen kontroll av filstorlek i nuläget och tvivelaktigt att det hade behövts från början. 

En textfil kan bli i princip hur lång som helst och de undersökningar som ska göras med 

mätutrustningen är inte tillräckligt långa för att skapa problem, särskilt med tanke på att 

mätsystemet stänger av sig efter en tids inaktivitet. 

 

6. Diskussion 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Enligt artiklar inom forskningsområdet kan man mäta greppkraften i förhållande till 

lyftkraften för att undersöka om en patient korrekt kan justera greppkraften i förhållande till 

tyngden på objektet. Enligt en artikel av Nowak et.al. (1) kan skillnaden i gripkraft mellan 

NPH-patienter, patienter med Parkinson’s sjukdom och friska kontroller undersökas med 

denna metod. De sjuka försökspersonerna tenderar då att avvika mer från medelvärdet på 

gripkraften än de friska försökspersonerna enligt figur 23 nedan. 

Figur 23 

Bild från artikel (1) som visar på skillnaden i greppkraft mellan friska försökspersoner och 

patienter med två olika neurologiska sjukdomar. Diagrammen visar medelvärden inklusive en 

standardavvikelser över och under medelvärdet. Det syns tydligt att de sjuka 

försökspersonerna varierar mer runt medelvärdet än de friska försökspersonerna. 

 

Målet med resultatanalysen är att uppnå ett resultat som liknar resultatet i artikeln av Nowak 

DA, Topka HR (1), då vi jämför friska personer från artikeln med de friska personerna från 

försöken med vår mätutrustning. 
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Figur 24 

Bild från artikel (1) vilken visar mätningar av gripkraft, gripkraftshastighet och 

lyftacceleration som har gjorts på friska försökspersonerna (vänster sida, röd ram). Till höger 

(blå ram) ses resultatet av de tester som gjordes med vår mätutrustning vilken också 

demonstreras i figur 22. 

 

I det stora hela påminner medelvärdet från vårt försök mycket om det från artikel (1) vilket 

anses vara ett lyckat resultat. Sannolikt skulle undersökningar med bättre analyseringsverktyg 

och fler testpersoner ge bättre analysresultat. 

 

Resultaten med vår mätutrustning är inte lika jämna och konsistenta som de från artikel (1), 

men detta beror på att testuppställningen inte är exakt likadan och det är dubbelt så många 

testpersoner som medverkade i artikeln jämfört med vårat försök. 

 

Vår testuppställning var delvis tyngre än den i artikel (1) och vi har dessutom inte någon 

definerad sandpappersyta på vår mätutrustning så det blev svårare att hålla ett stadigt grepp i 

mätsystemet vilket också resulterade i att resultatet blev ojämnt då kontaktytan ansågs vara 

”hal”.  

 

Värt att notera är även att den resultatanalys vi utfört är gjord i Excel utan utjämningsfilter 

eller andra hjälpmedel. Ett annat analysprogram med tillgång till exempelvis utjämningsfilter, 

till exempel MATLAB, hade sannolikt påverkat slutresultatet genom att ge en jämnare kurva. 

 

Intressant att påpeka var den stora skillnaden i lyftaccelerationen, då försöken från artikel (1) 

visar på en lyftacceleration på 3m/s^
2
 medans försöken på vår mätutrustning uppkom i 

ungefär 0.5 m/s
^2

. Detta kan bero på att vår utrustning var tyngre, eller att försökspersonerna 

vid utvärdering av vårt mätsystem var väldigt medvetna av va de gjorde och på så vis tog det 

mer lugnt vid försöket. 
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6.2 Problem och förbättringar 

6.2.1 Interrupt: 
En mer effektiv interrupt baserad mjukvara hade möjliggjort en samplingsfrekvens på exakt 

100Hz. Detta var inte möjligt att utföra då interruptsekvensen störde kommunikationen för 

accelerometern på grund av användandet av I
2
C.  

Istället används delayfunktion i mjukvaran som ser till att samplingsfrekvensen blir så nära 

100Hz som möjligt. För att underlätta analysen bifogas den uträknade samplingsfrekvensen 

längst ner i textfilen där datan är sparad. 

 

6.2.2 Tidstämpel 
Då formatet på filnamnet är begränsat till 8.3 format vilket är ett problem som hängt kvar 

sedan tidiga versioner av MS-DOS uppstod problem vid anpassande av tidstämpel. 8.3 

innebär att filnamnet får vara 8 tecken samt filändelse, till exempel datafile.TXT (11). 

Restriktioner finns även till vissa symboler som är reserverade i operativsystemet, detta leder 

till att filnamnet i dagsläget är uppbyggt av mestadels endast siffror och filerna ligger 

sorterade i mappar beroende på år, datum och tidpunkt. 

Ett exempel på filnamn kan då vara: /2015/5-13/1044.txt där varje ny mapp är separerade med 

tecknet /. 
 

6.2.3 Accelerometer 
Accelerometern beter sig asymmetriskt till viss del då beroende på vilken sida axlarna ligger 

på. Det vill säga att X-axeln, till exempel borde ge data från plus minus 255 värden då 

upplösningen är 10bitar men detta stämmer inte riktigt. Minusaxeln ger större utslag än 

plusaxeln vilket innebär att accelerationen för varje axel har större lite upplösning åt ena 

hållet. 

Detta anses inte som ett större problem då resulterande diagram från accelerationen ser 

godtyckligt ut vilket resulterade i att det asymmetriska beteendet accepterades. 

 

7. Slutsatser 
Ett mätsystem byggdes för att mäta handkraft och acceleration för patienter med NPH. Detta 

åstadkoms med en accelerometer och kraftgivare baserad på trådtöjningsgivare. All insamlad 

data börjar sparas så fort mätsystemet slås på och med få inputs på systemet samt att inga 

inställningar själv kan väljas är produkten så pass enkel att hantera att sjuksköterskor utan 

teknisk bakgrund kan använda systemet. Priset på produkten specificerades vid projektstart 

till under 2000kr, vilket är en prisnivå som lyckades hållas med tanke på de låga 

komponentpriserna. Mätsystemet når goda resultat vid produktutvärdering och förväntas tas i 

bruk vid Norrlands Universitetssjukhus. 
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Användarmanual 
Mätsystem för handkraft 

 

 

 

På framsidan ses en On/Off-knapp samt dioder som 

visar mätsystemets funktionalitet. 

 

För att slå på systemet håller man in On/Off-knappen 

tills dioderna börjar lysa, mätsystemet gör sedan en 

startupp-sekvens vilket visas med att både den röda och 

gröna dioden lyser.  

 

När systemet är redo att användas lyser sedan den gröna 

dioden. Vid ett eventuellt fel lyser den röda dioden och 

systemet går då inte att använda (för potentiella fel se 

”Funktionsdioder” nedan). 

 

Efter undersökningsproceduren håller man in On/Off knappen tills dioderna slutar lysa, all 

data sparas då ner på SD-kortet och systemet stängs sedan av. 

 

När den gröna funktionsdioden blinkar eller då systemet inte startar längre är det dags att 

ladda batterierna. Detta görs med en batteriladdarport på baksidan. 

 

Tre portar på baksidan ser till så att batteriet kan laddas, att 

man enkelt kan ta ut SD kortet från mätsystemet samt 

koppla systemet till en dator för omprogrammering vid 

behov. 
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Funktionsdioder 
 

 

 

 

 

 

 

Låt mätsystemet stå still under startsekvensen, det tar några 

sekunder innan systemet är redo att användas. 

 

 

 

 

 

Systemet är redo att användas och kommer vara på tills det blir 

avstängt eller efter två minuters inaktivitet. 

 

 

 

När batteriet börjar bli lågt börjar den gröna dioden blinka, vid alldeles för låg batterispänning 

stänger systemet av sig. 

 

 

Då systemet stöter på problem lyser den röda dioden, detta tyder 

på någon av följande saker: 

 

 

 

-Batteri för lågt 

-SD-kort sitter inte ordentligt 

-Fel i startup-sekvensen 

 

Om det inte fungerar att ladda batterierna och SD-kortet är korrekt isatt ta kontakt med 

ansvarig ingenjör på MT-FoU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


