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Sammanfattning 

Denna rapport kommer att visa på hur utvecklingen av en prototyp för lagring av fysiska rörelser har gått till. 
Vilka komponenter som har valts och varför. Arbetet är utfört på uppdrag av Medicinsk Teknik – Forskning 
och Utbildning (MT-FoU) vid Umeå Universitet i Sverige. MT-FoU har även bistått med mjukvara och 
möjligheten till 3D-utskrift av behållare för prototypen. 

Prototypen kan lagra information om rörelser med hjälp av accelerometer, gyroskop och magnetometer. 
Informationen lagras på ett SD-kort och överförs sedan trådlöst via en nätverksrouter till klientsidan med 
hjälp av WiFi.  

Fysisk aktivitet har visat sig vara en viktigare del av människans hälsa än tidigare trott. Därför är det alltid 
viktigt att röra på sig mycket men och på rätt sätt. Med hjälp av denna produkt kan information om hur du 
exempelvis rör dig under ett träningspass registreras och analyseras. I denna rapport tas tillförlitligheten upp 
hos produkten med hjälp av två andra kommersiella produkter som data jämförs mot.   

Abstract 

This report will show how the development of a prototype for the storage of physical movements has been 
developed. Which components that have been chosen and why. The work is performed on behalf of the 
Biomedical Engineering - Research and Development (MT-FoU) at Umeå University, Sweden. MT-FoU has 
also assisted with the software and the possibility of 3D printing of containers for the prototype. 

The prototype can store information about movement using the accelerometer, gyroscope and magnetometer. 
The information is stored on an SD card and then transmitted wirelessly via a network router to the client 
side using WiFi. 

Physical activity has been shown to be a more important part of human health than previously thought. It´s 
always important to move much but it´s also important that we move in a right way as well. With the help of 
this product information on moves during a training session is recorded and analyzed. In this report, the 
reliability of the product is measured with the help of two other commercial products which data is compared 
against. 
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1. Inledning 
 

1.1 Projektbakgrund 

Under det senaste decenniet har fysisk aktivitet blivit allt mer viktigt att ta i beaktande vid 
sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Den andra utgåvan av FYSS (Fysisk aktivitet i 
sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) gavs ut 2008 och en ny version kommer att ges ut i slutet av 
2016. I handboken nämns det att ”En ökning av den fysiska aktiviteten tillhör de åtgärder som skulle ha den 
största positiva effekten på svenska folkets hälsa. Skulle alla följa rådet om minst en halvtimmesmotion varje 
dag, exempelvis i form av en rask promenad, skulle svenska folkets hälsa förbättras avsevärt och 
sjukvårdskostnaderna minska dramatiskt” [1]. 

Mätning av fysisk aktivitet kan användas vid registrering av mänskliga vilo- och aktivitetscykler och är idag 
vanligt förekommande inom såväl sjukvård som friskvård. När man studerar vilocykler önskar man en bättre 
kvantitativ information om en persons sömnmönster och dygnsrytm. Inom sjukvården används som standard 
en klinisk neurofysiologisk metod (i.e. polysomnografi) för att undersöka sömn och sömnrelaterade fenomen 
hos en individ. I det fallet registreras ett antal olika fysiologiska parametrar under en natts sömn. Exempelvis 
används aktigrafi till att mäta en persons sömnmönster via sensorer som placeras på handleden. Data som 
samlas in används sedan till att hjälpa till vid fastställning av diagnoser som depression eller demens. 

Dock ses inte metoden som ett substitut till kliniska intervjuer eller polysomnography. 
Trots det kan den ge värdefull information till att gå vidare till ovan just nämnda metoder [2]. 
Aktigrafi kan även användas till övervakning av äldre personer eventuella fall. Oväntad acceleration som 
övervakas av accelerometrar och gyroskop kan hjälpa vid assisterande hjälp från larmcentraler eller andra 
företag som hjälper till vid äldreomsorg [3]. 

Idag används ofta enkla algoritmer med efterföljande analyser av insamlat data från aktivitetsmätarna. Ett 
behov finns av en mer förfinad analys av insamlat data för att därigenom få en bättre uppfattning av en 
persons vilo- och aktivitetscykler oavsett personens bakgrund eller sjukdomsbild. 

Med ett komplett system ska en övervakning av rörelser ske för att sedan kunna studeras och jämföras med 
andra redan färdiga metoder.  
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1.2 Aktigrafi 
Aktigrafi är en metod som mäter rörelseaktiviteter under flera dygn. Den påminner mycket om ett 
armbandsur som fästs med en rem runt handleden. Vissa produkter tillåter användaren att duscha, sova och 
använda produkten utan större påverkan på ens vardag. I dagsläget används aktigrafi exempelvis till att 
undersöka insomningslatensen hos patienten. I detta projekt används den dock ur ett mer fysiskt perspektiv 
där den mäter och jämför insamlat resultat med redan godkända produkter som activPAL [4] och ActiGraph 
[5]. 

 

1.3 Mål och syfte 
Syftet med projektet var att skapa en ekonomisk och stabil produkt som kan mäta och registrera fysisk 
aktivitet. Produkten skulle vara enkel att använda utan större påverkan på patient som under minst 2 timmar 
ska kunna använda produkten under exempelvis ett träningspass. Produkten avses användas för 
forskningsändamål av MT-FoU vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS). 

Den översiktliga målsättningen med det här examensarbetet är att konstruera och utvärdera ett nytt system för 
synkron mätning och loggning av aktivitetsgraden på två olika kroppsdelar, i det här fallet armar och ben. 
Systemet ska i det här fallet inkludera en Android-baserad mjukvara som kan starta och stoppa en mätsession 
samt två trådlösa mätenheter som på kommando kan starta loggning av aktivitet till ett SD-kort. De 
vetenskapliga frågeställningarna som ska testas är: 

 Om de enskilda mätenheterna fortfarande är tidsmässigt i fas efter ett par timmars mätning. 
 Om de enskilda mätenheterna klarar av att mäta i två timmar. 
 Jämföra data mellan denna produkt (Mysens) och activPAL samt ActiGraph  
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1.4 Systembeskrivning 
Systemet visas översiktligt i figur 1 som består av fyra grundläggande komponenter. I kombination av 
varandra skapar de en färdig produkt som fungerar och är konstruerad efter beställarens kravspecifikation. Ett 
utvecklingskort med inbyggd WiFi kommunicerar mellan klient, sensor och lagringsmodul för att både lagra 
samt överföra data mellan enheten och klientsidan. Batteriet är uppladdningsbart och klarar av att driva 
systemet i minst 2 timmar. Alla moduler placeras i en 3D-utskriven behållare. 

 
 

 

Figur 1 - Översiktsbild över systemet 
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2. Teori 
 

2.1 Kommunikation 

2.1.1 Inter-Intergrated Circuit (I2C )  
Används mellan mikroprocessorn och sensorn. 

Inter-integrated Circuit är ett seriellt protokoll som möjliggör kommunikation med flera digitalt integrerade 
kretsar (figur 2). Kravet är att det måste finnas en ”master” och minst en ”slave”. Fördelen med I2C är att det 
endast behövs 2 pinnar för kommunikation mellan två enheter. I2C fungerar utmärkt vid kortare avstånd och 
vid avsaknad av just digitala pinnar. 

Figur 2 - 
Exempel på hur I2C kan tillämpas med flera enheter. Det går att kombinera flera ”Masters” och ”Slaves”. 

Förutom VCC och GND används de två portarna SDA och SCL. SDA (Serial Data Line) är porten där data 
överförs mellan enheterna. SCL (Serial Clock Line) reglerar överföringshastigheten. Hastigheten kan variera 
från 100 Kb/s upp till 3,4 Mb/s beroende på inställningar och enheter [6, 7, 8]. 
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2.1.2 Serial Peripheral Interface (SPI) 
Används mellan mikroprocessor och lagringsmodul 

SPI är ett seriellt protokoll för synkron seriekommunikation som skickar data mellan enheter (figur 3). Den är 
lik I2C endast på det viset att en master och en slave måste väljas. Nackdelen med bussen är istället att den 
kräver fler logiska pinnar. SPI använder en port som klocka, en port som väljer vilken enhet som ska skrivas 
till och två portar där en port skickar data till master och den andra skickar åt andra hållet [9]. 

 

Figur 3 - Exempel mellan en master och flera slavenheter 

 MISO (Master In Slave Out) Master-enheten tar emot data från extern enhet. 

 MOSI (Master Out Slave In) Master-enheten skickar data till extern enhet. 

 SCK (Serial Clock) Seriell klocka som synkroniserar dataöverföringen. 

 SS (Slave Select) Master väljer vilken enhet som den ska kommunicera till och från. Om SS är hög 
ignorerar enheten kommunikation från extern enhet. Är den låg accepteras all data mellan master och 
extern enhet.  
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2.1.3 WiFi  
Kommunikation mellan mikroprocessorn och en klient-PC går via en nätverksrouter. Den inbyggda WiFi 
hanteras i koden som laddas upp till mikroprocessorn. Där skrivs SSID och WPA-nyckel in för att få enheten 
att automatiskt ansluta till routern vid uppstart. 2.4 GHz och 802.11b/g/n standard. 

 

2.2 Rörelsemätning 
Med hjälp av 3 olika tekniker för mätning av olika typer av rörelser i led används accelerometer, gyroskop 
och magnetometer. Dessa tre tekniker används idag i olika ändamål och har med tiden börjat leta sig nedåt i 
både pris och storlek. 

2.2.1 Accelerometer 
En accelerometer är en enhet som mäter sensorns acceleration (figur 4). Enheten mäts i m/s2 eller i G-kraft. 
En G-kraft är den kraft som alla utsätts för konstant och en G-kraft är 9.8 m/s2. Detta värde kan dock variera 
beroende på vilken gravitationskraft enheten utsätts för, olika platser på jorden har olika värden. 
Accelerometrar är vanliga i exempelvis mobiltelefoner där den kan användas för att rotera skärmen beroende 
på vilken vinkel mobilen vrids mot. Accelerometrar är idag billiga att konstruera och kan mäta i upp till 3 
axlar, X, Y och Z [10].  

 

Figur 4 – Accelerometer mäts runt tre olika axlar 
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2.2.2 Gyroskop 
Ett gyroskop är en lösning som mäter eller upprätthåller rotationsrörelser och mäter vinkelhastighet. Enheten 
som mäts är grader/sekund eller varv per sekund (RPS). Gyroskop används med fördel när objekten inte 
spinner för mycket, exempelvis används gyroskop till att balansera fartyg och flygplan.  

Om vi antar att hjulet på figur 5 roterar runt sin egen axel mäts vinkelhastigheten i Z-led i gyroskopet. Idag är 
även gyroskop billiga att framställa och de kan också mäta i axlarna X,Y och Z [11].  

 

Figur 5 - Gyroskop används bland annat i flygplan. 
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2.2.3 Magnetometer 
En magnetometer mäter jordens magnetfält kring X, Z och Y-axeln för att generera en signal. Signalen som 
genereras är proportionell mot styrkan hos magnetfältet och ibland kan även magnetfältets riktning mätas. 
Magnetometer används bland annat av militären för att detektera ubåtar. Detta för att metall reagerar på 
sensorn. Det finns två olika typer magnetometer, skalär magnetometer och vektormagnetometer. Skalär 
magnetometer mäter magnetfältets totala styrka och vektormagnetometer mäter magnetfältets styrka i en viss 
vinkel [12, 13].   

 

 

3. Hårdvara 

3.1 Sensorn (InvenSense MPU-9150) 
Sensorn är en InvenSense MPU-9150 [14] som har tre olika typer av sensorer inbyggda (figur 6). 
Accelerometer, gyroskop och magnetometer. I detta projekt används alla tre typer av sensorer. Dessa tre 
tekniker registrerar vinklar från vinklarna X, Y och Z. Sensorn kräver mellan 2,4 och 3,46 Volt för att 
fungera och drar endast 4,25 µA vid normala förhållanden. Sensorn mäter 4x4x1 mm och kommunicerar via 
I2C. För att få existerande mjukvara att fungera med detta projekt används denna produkt. Produkten var ett 
krav från beställaren. 

 

 

Figur 6 - InvenSense MPU-9150 
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3.2 SD kortlagring (SparkFun microSD Transflash Breakout) 
Som lagringsenhet används en SparkFun microSD lagringsenhet (figur 7) [15]. Detta då den är passiv och 
relativt liten, den drar dessutom relativ lite ström jämfört med en lagringsmodul med inbyggd processor. 
Enheten har måtten 20x22x3,5 mm och kommunicerar via SPI. En mer utförlig beskrivning om logiska 
pinnar finns på sida 9.   

 

Figur 7 - Lagringsmodul SD-enhet 

3.3 Mikroprocessor (Adafruit Feather HUZZAH ESP8266 WiFi) 
Denna styrenhet (figur 8) valdes dels för att den har inbyggd WiFi och antenn men den har även tillräckligt 
många logiska pinnar för att kunna kommunicera via både SPI och I2C samtidigt. Det går att programmera de 
9 GPIO pinnar för att kommunicera via UART också. Utöver bussarna används även en pinne för eventuella 
event och en pinne som används för att starta/stänga av enheten.  

CPU:n är en ESP8266 som har en klockfrekvensen på 80 MHz. Enheten har 4 MB flash. Totalt finns 3 LEDs 
varav 2 är programmeringsbara. Kretskortet har måtten 51x23x8 mm och har inbyggd batterianslutning 
(LiPoly) som ansluts via en JST-kontakt. Batteriet går att ladda via mikro USB [16]. Denna produkt var 
också ett krav från beställaren. 

 

Figur 8 - Adafruit Feather HUZZAH ESP8266 



 

Student 
Simon Lindberg 
Högskoleingenjör i elektronik och 
datorteknik/medicinsk teknik 
Telefon: 073 – 0972 813 
E-post: simon_aspbeck@hotmail.com 
www.umu.se 

Dokumenttyp - Examensarbete 
Datum 2016-05-25 
 

Sid 14 (32) 

 

 
   

 

3.4 Batteri (Litium Polymer) 
Som batteri valdes ett Polymer Litiumbatteri (figur 9) [17] som enligt specifikationer har 400mAh och en 
spänning på 3,7 Volt. Detta för att produkten ska kunna logga ett pass på minst 2 timmar. Den har även en 
JST kontakt för att användaren enkelt ska kunna ansluta batteriet. Detta batteri är också uppladdningsbart via 
styrenheten och har måtten 5x25x35 mm.  

 

Figur 9 - Polymer Litium batteri 

 

4. Metod 

4.1 Arbetsmetod 
Detta arbete har utförts av Simon Lindberg som ensamt har alla ansvarsområden. Som hjälp till projektet har 
Fredrik Öhberg, Urban Edström och Jonas Selling bistått med kunskaper inom specifika områden. Beställare 
av projektet är Medicinsk Teknik - Forskning och Utveckling [18] vid Norrlands universitetssjukhus. En agil 
arbetsmetod har varit verkande med veckoplanering och delmål samt möten med beställare minst en gång i 
veckan. Detta arbetssätt uppskattades av både mig och beställare. 
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4.2 Montering av elektronik 
Styrenheten ger många logiska pinnar att välja mellan men då kommunikation sker med både SPI och I2C 
valdes de rekommenderade pinnarna. Totalt finns 28 pinnar och i figur 10 samt tabell 1 visas endast de 
pinnar som används i detta projekt.  

 

Figur 10 - Enkelt kopplingsschema 

Tabell 1 - Enkelt kopplingsschema 

ESP8226 
Lagringsmodul 
SD 

Sensor Batteri 

VCC 3V VCC 3V VCC 3V   

GND GND GND   

EN       

SCK #14 SCK     

MOSI # 13 DI     

MISO # 12 DO     

# 16 CS/SS     

SCL # 5   SCL   

SDA # 4   SDA   

# 15       

JST     JST 
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Pinne EN är kopplad till en mikroswitch som antingen är kopplad mot jord (avstängd) eller frikopplad (på). 
Pinne # 15 är en eventhandler. Denna pinne används för att markera ett event under ett pass. Detta registreras 
i mjukvaran och presenteras sedan när data granskas. Pinne # 16 används som ”SlaveSelect” för att initiera 
SPI mot SD-enheten.  

 

 

4.3 Montering och 3D utskrift 
 

Produkten har måtten B42 x L56 x H20 och konstruerades med ett gratis mjukvaruprogram som heter 123D 
Autodesk [19]. Kanten runt hela konstruktionen är 2 mm tjock. I botten placeras batteriet och SD-kortet förs 
in i urholkningen som visas på bild 9. Sensorn placeras på första platån och styrenheten på den översta 
platån. Det finns även en urholkning där en mikro-switch sitter och en urholkning där en USB-kabel ansluts 
för laddning av batteriet. I figur 11 ses en översikt över inkapslingen och samma sak visas i figur 12 men ur 
ett annat perspektiv. 

 

Figur 11 - Översikt 
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Figur 12 Uppifrån och från sidan med plats för SD-kort 

 

Figur 13 - Konstruktion med batteri, SD-kort och sensor 

Som figur 13 visar är batteriet placerat, under lagringsenheten och sensorn, i botten med dubbelhäftande tejp. 
Därefter är det ett lager med dubbelhäftande tejp mellan SD-lagringsmodul och batteri. På grund av att 
sensorn måste vara placeras helt platt i X och Y-led placerades inte tejp mellan batteri och sensor. Hål 
borrades också upp i båda platåerna för att fästa sensor och styrenhet. På bilden ses två skruvar som håller 
sensorn på plats. 
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Figur 14 - Problem med skruvar 

Det var inte utan problem när skruvarna som skulle hålla fast styrenheten skruvades på plats. I figur 14 kan 
det ses att skruvhuvudet har lossnat på skruven. Ett försök att avlägsna skruven utan att ta bort styrenheten 
gjordes men tyvärr utan positivt resultat. Anledningen till att inte styrenheten kunde avlägsnas var för att 
mikro-switchen redan var fastlimmad. Styrenheten sitter dock fast tillräckligt bra för att fungera och utan att 
störa sensorn.   

 

4.4 Testprotokoll 
För att testa produktens tillförlitlighet och tidssynkronisering utfördes tester allt eftersom projektet fortlöpte.  

Test 1 – Tid 

När mjukvaran var klar att testas sattes produkten igång och ett event utfördes vid t=0. Vid t=300 utfördes 
ytterligare ett event och vid analys av data bekräftades det att enheten var i fas med det tidur som mätte tiden.   

Test 2 – Datajämförelse 

Vidare i projektet fick jag tillgång till två andra kommersiella produkter, activPAL och ActiGraph. Alla tre 
produkter placerades på varandra och ett protokoll utfördes för insamling av data. I tabell 2 finns information 
om de olika produkterna. Pass 1 utfördes genom att fästa produkterna på höger ben och ett cykling-test 
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utfördes. Resultat från pass 1 går att se i tabell 3. Pass 2 utfördes istället via löpning vars resultat går att läsa i 
tabell 4. Pass 3 utfördes också med hjälp av löpning men med produkterna fäst på höger arm istället. Resultat 
från pass 3 går att läsa i tabell 5. 

Produkter:  

1. MYSens  

2. activPAL3TM (PAL Technologies Limited, United Kingdom) 

3. WGT3X-BT Monitor (Actigraph LLC, USA)   

Tabell 2 - Datajämförelse 
Produkt Samplingsfrekvens (Hz) Mätintervall (1g =9,8/ms2) AD omvandling 
MYSens 50 ±10 16 bit 
activPAL3TM 20 ±2 8 bit 
ActiGraph 30 ±8 12 bit 
 

Tabell 3 - Pass 1: Cykling (Produkt på ben)  
Tempo Datum Klockslag Intervall (1 - 5 min) 
Högt 2016-05-18 10:52 – 10:53 1 
Lågt 2016-05-18 10:54 – 10:55 1 
  

Tabell 4 - Pass 2: Löpning (Produkt på ben) 
Tempo Datum Klockslag Intervall (1 - 5 min) 
Högt 2016-05-18 10:56 – 10:57 1 
Lågt 2016-05-18 10:58 – 10:59 1 
  

Tabell 5 - Pass 3: Löpning (Produkt på arm) 
Tempo Datum Klockslag Intervall (1 - 5 min) 
Högt 2016-05-18 11:03 - 11:04 1 
Lågt 2016-05-18 11:05 - 11:06 1 
 

Resultat av testet finns att läsa under resultatdelen. 
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Samplingsfrekvens under testerna var alltid 50 Hz och utfördes med 1 minuts vila mellan momenten. 
Anledningen till varför samplingsfrekvensen var 50 Hz är för att få komma så nära samplingsfrekvens som 
de kommersiella har. De kommersiella produkterna har 30 Hz i samplingsfrekvens. Den slutgiltiga 
frekvensen ligger dock vid 100 Hz. 

 

 

Test 3 – Överföring av data 

När ett pass har utförts och data skall överföras till klientsidan förs data över via WiFi. Storleken på data 
kommer att variera tiden som det tar att föra över den. Tre olika tester utfördes för att uppskatta 
överföringshastigheten. Överföringshastigheten kan dock variera utifrån täckning. Resultat från test 3 finns 
under resultatdelen. 

 

4.5 Mjukvara 
Mjukvaran tillhandahölls till stor del av MoLabTM (AnyMo AB, Umeå Sverige). Modifikationer har dock 
gjorts för att möjliggöra lagring av data och hämtning av data från SD-kort. En del gjordes även om för att 
passa den styrenhet som används i detta projekt. Exempelvis var koden ursprungligen skriven för en annan 
styrenhet som har ett annorlunda kopplingsschema jämfört men den som används i detta projekt. När koden 
hade modifierats för att passa den styrenhet som nu används fungerade det mesta på första försöket.  
 
All mjukvara är skriven med plattformen Visual Studios 2013 och Arduino Software. Med hjälp av ett plugin 
(Visual Micro) kunde även koden till mikroprocessorn skrivas i Visual Studios.  
 

5. Resultat 

5.1 Krav enligt kravspecifikationen samt kostnader 
Kraven har prioriterats ur ett funktionellt syfte. Följande krav hade beställaren och alla krav accepterades och 
utfördes. Kraven kan betraktas i tabell 6. 
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Tabell 6 - Krav från beställare 

KRAVNR KRAV BESKRIVNING PRIORITET 

Krav nr 1 Trådlös initiering Prototypen skall börja lagra 
information av rörelser när den blir 
initierad från en dator som skickar 
initieringen trådlöst. 

Hög 

Krav nr 2 Drifttid Drifttid gällande under aktiv 
informationslagring skall vara minst 
2 timmar.  

Hög 

Krav nr 3 Sensorkort Prototypen skall använda 
sensormodul MPU9150 som 
tillhandahålls av kund. 

Hög 

Krav nr 4 Samplingsfrekvens Insamlad data skall lagras till 
minneskort i minst100 Hz. 

Hög 

Krav nr 5 Dataformat Dataformatet ska lagras enligt 
specifikation från kund. 

Hög 

Krav nr 6 Mikroprocessor Prototypen skall använda sig av 
Adafruit Feather HUZZAH ESP8266 
WiFi 

Hög 

Krav nr 7 Design Prototypen skall vara en tvådelad 
inkapsling som möjliggör 
fastsättning på arm eller ben. 

Hög 

Krav nr 8 Interaktiv LED Ljuset från lysdioderna skall ledas ut 
från inkapsling för att möjliggöra 
felsignalering, etc.  

Hög 

Krav nr 9 Batteri Prototypen skall vara batteridriven. Hög 

Krav nr 10 Fysisk av- och på-
knapp 

Prototypen skall kunna startas och 
stängas av med hjälp av en fysisk 
funktion. 

Hög 
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Utöver kraven som ses i tabell 6 fanns det tre vetenskapliga frågorna som skulle besvaras. Dessa frågor står i 
tabell 7.  

Tabell 7 - Vetenskapliga frågor från beställaren 

Frågenummer Fråga Prioritet 

Fråga nummer 1 Om de enskilda mätenheterna fortfarande är 
tidsmässigt i fas efter ett par timmars 
mätning. 

Hög 

Fråga nummer 2 Om de enskilda mätenheterna klarar av att 
mäta i två timmar. 

Hög 

Fråga nummer 3 Jämföra data mellan denna produkt (Mysens) 
och activPAL samt ActiGraph 

Hög 

 

 

Kostnader för projektet är förstås relativt. Jag tycker personligen, ur ett rent ekonomiskt perspektiv, att 
produkten kan klassificeras som prisvärd. Kostnad och vikt för komponenterna står skrivet i tabell 8. 

Tabell 8 - Kostnad och vikt 

 Mikroprocessor Sensor Lagringsmodul Batteri Summa 

Pris 179 kr 54 kr* 32 kr* 57 kr* 322 kr 

Storlek 
(mm) 

51 x 23 x 8 25 x 25 20x22x3,5 25 x 35 x 5  

Vikt 
(gram) 

9,7 Data saknas Data saknas 9  

* Dollar omräknat till SEK, 1 USD = 8,32 SEK 
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5.2.1 Resultat från test 2 
 

Efter att test 2 utförts exporterades data som behandlades med MATLAB och grafer skapades med Microsoft 
Excel. 

  

Figur 15 - MYSens accelerometervärden. X:Y - där X står för vilket av delpassen och Y står för högt (H) eller lågt (L) 
tempo. Vid pass 1 (cykling) och 2 (löpning) är produkterna placerad på höger ben och vid pass 3 (löpning) är produkterna 
placerad på höger arm (biceps).  

 

 

 

1:H 1:L 2:H 3:H 3:L 2:L 



 

Student 
Simon Lindberg 
Högskoleingenjör i elektronik och 
datorteknik/medicinsk teknik 
Telefon: 073 – 0972 813 
E-post: simon_aspbeck@hotmail.com 
www.umu.se 

Dokumenttyp - Examensarbete 
Datum 2016-05-25 
 

Sid 24 (32) 

 

 
   

 

 

Figur 16 - activPAL accelerometervärden 

 

Figur 17 - ActiGraph accelerometervärden 

I figur 15 kan varje pass och dess moment beskådas. 1-3 står för varje pass och ”L” eller ”H”  står för högt 
eller lågt tempo under varje pass. Jämför man figur 15-16-17 kan ett tydligt mönster ses som bekräftar att 
mätvärdena är i fas med varandra. Dock bör det tänkas på att activPAL har ett gränsvärde på ±2 g vilket gör 
att produkten i vassa fall bottnar. Se figur 16 2:H. Det är även därför activPAL inte får en giltig 
standardavvikelse och presenteras därför inte i tabell 9. 
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Tabell 9 - Standardavvikelse för all data 

 Antal Värden Standardavvikelse  

activPAL - - 

MYSens 46079 0,529472 

actiGraph 27092 0,409659 

 

I tabell 9 kan det konstateras att actiGraph har en lägre standardavvikelse än MYSens.   

 

 

Figur 18 - MYSens 1:L 

 

Figur 19 - activPAL 1:L 
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Figur 20 - ActivGraph 1:L 

Vid figur 18, 19 och 20 görs en närmare analys av det första passet 1:L. Data kan nu lättare jämföras mellan 
de olika produkterna och en tydligare korrelation kan betraktas. Därefter beräknades standardavvikelsen ut 
efter att gravitationsvektorns storlek (1 g) subtraherats från absolutbeloppet av vektorerna.  

I tabell 10 kan man beskåda att actiGraph har den lägsta standardavvikelsen kontra MYSens och activPAL. 
Detta stämmer även överens med tabell 9, där standardavvikelsen räknades ut på hela passet istället för bara 
pass 1:L. 

 

Tabell 10 - Standardavvikelse vid pass 1:L – Lågt tempo.  
Produkter placerade på höger ben 

 Antal Värden Standardavvikelse  

activPAL 3553 0,142759915 

MYSens 1444 0,111387356 

actiGraph 2135 0,10011544 
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5.2.2 Resultat från test 3 
 

Tabell 11 - Resultat från test 3  

 Sekunder Timmar 

Inspelad tid  15 60 2 

Tid för 
överföring av 
data 

5 15 0,5 

 

Som tabell 11 visar finns det en viss fördröjning när data överförs trådlöst till klientsidan. Faktorn varierar 
någonstans mellan 3 och 4. Detta kan bero på hur pass nära produkten är nätverksroutern. Den inbyggda 
antennen som finns på mikroprocessorn är inte speciellt stor och finns det fysiska objekt mellan enhet och 
router kommer detta att påverka överföringshastigheten.  

 

 

 

6. Diskussion 

6.1 Diskussion om resultat 
 

Målet med detta projekt var att konstruera och utvärdera ett nytt system för synkron mätning och loggning av 
aktivitetsgraden på två olika kroppsdelar. De vetenskapliga frågorna jag fick i uppdrag att svara på var: 

 Om de enskilda mätenheterna fortfarande är tidsmässigt i fas efter ett par timmars mätning. 

 Om de enskilda mätenheterna klarar av att mäta i två timmar. 

 Jämföra data mellan denna produkt (Mysens) och activPAL samt ActiGraph 
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När alla tester var utförda och data analyserad kan jag konstatera att resultat blev som jag hade önskat. Test 1 
var enklast att utföra och det var även ett test som kunde utföras relativt tidigt i projektet. Det resultat som 
test 1 gav gjorde även att test 2 kunde utföras med bättre säkerhet.  

Vid test 2 finns det en del mer att analysera och fundera över. Dels att activPAL hade ett gränsvärde vid ±2 g 
gjorde att en del av insamlad data inte kunde jämföras mot de andra produkterna. Det kan även finnas 
ytterligare parametrar som exempelvis filter som gör att man måste vara vaksam vid direkt jämförelse mellan 
rådata. 

 
Vid test 3 fick jag också ibland en varierad kvot som antingen var 3 eller 4 vid överföring av data. Detta kan 
dock bero på störningar i WiFi-nätet. Betraktas tabellen ser vi att vid längre tester tar det ca 4 gånger så kort 
tid att föra över data. Det kortare testet kan därför troligtvis bortses från resultatet. Trots att det tog relativt 
lång tid att föra över data fungerade det inom tidsramen. Total batteritid kan därför ses som längre än 2,5 
timmar.     

 

6.2 Diskussion om problem 
 

Vid test 2 uppstod ett problem med för stora loggfiler. Både ActiGraph och avtivPAL startades för loggning 
på fredagen den 13 Maj och testerna kunde inte utföras förens onsdag veckan därpå. Detta betyder att 
produkterna redan loggat 5,5 dagar och produkten stängdes av på fredagen. Produkterna hade då loggat totalt 
8 dagar, detta resulterade i extremt stora loggfiler. ActiGraph hade en logg på över 450 MB vilket Excel inte 
kunde hantera. Räddningen i detta fall blev MATLAB som användes för att plotta ut en timme ur dessa 8 
dagar. När det var gjort kunde filen öppnas i Excel och nya grafer kunde plottas.    

6.2.1 Mjukvara 
Projektet har gått relativt smärtfritt med små kompromisser. Det tog ett tag att sätta sig in i mjukvaran och att 
förstå allt som var kodat. I ursprungskoden fungerar produkten men då i realtid. Ett av kraven från beställaren 
var att få ner data på lagringsmodulen istället för att överföra data i realtid. Att få ned data var en enkel sak 
men att få den i det format som koden krävde tog lite längre tid att lösa. Klientsidan (PC) krävde nämligen att 
data var formaterat i ett specifikt format. All data sparas ned i ett block där flera variabler spelar en stor roll, 
det finns checkbyte, high och low-byte, sensorID och så vidare. Blocken varierar även beroende på slut 
insamlad data men när det löstes gick projektet vidare relativt bra utan några större motgångar. 
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6.2.2 3D-konstruktion 
Att med hjälp av mjukvaruprogrammet 123D autodesk designa en 3Dmodell att skriva ut tog längre tid än 
planerat. Det kan bero på att det var första gången jag satt med den mjukvaran men också att det var första 
gången jag gjorde något liknande. Även om man får alla komponenter på plats måste man tänka på att lämna 
utrymme för dubbelhäftande tejp, kablar och eventuella skruvhål som borras för hand.  

 

 

6.3 Diskussion om förbättringar 
 

6.3.1 Hårdvara 
Som tidigare nämnt är det svårt att i förhand veta exakt hur mycket extra utrymme som krävs för att få plats 
med alla kablar. Kablarna som används är också på gränsen till för grova, smalare kablar hade varit bättre att 
använda som lättare kan böjas vid behov. För stora kablar resulterade i att en skruv gick sönder när jag 
försökte skruva i den. Det var för lite utrymme under styrenheten vilket gjorde att den inte riktigt ligger platt 
i konstruktionen. En annan sak som jag märkte var att enheten startas om när USB-kabel kopplas in. Detta 
gör att all sparad data försvinner. Därför är det viktigt att data får laddas klar vid överföring innan man börjar 
ladda batterierna igen. 

6.3.2 Mjukvara 
När det kommer till mjukvara finns det inte särskilt mycket som jag vill förbättra. En sak som skulle kunna 
bli bättre är överföringshastigheten när man för över data. På så vis skulle man kunna spara på batterierna. 
Eventuellt skulle man också kunna införa en progressbar som visar hur mycket data som överförts och hur 
mycket som är kvar. Det är dock inte enbart överföringshastighetens när det kommer till WiFi som 
begränsar. Den kod som fanns tillgänglig är optimerad för ett realtidssystem och har grafik som bygger på 
detta. Koden har däremot inte ändrats på grund av detta då produkten ses som fungerande och tid fanns helt 
enkelt inte till för en förbättring.  

Det bör dock tänkas på att en väldigt stor del av mjukvaran redan fanns tillgänglig för mig. Den är endast 
modifierad för att passa mitt projekt. Grundprojektet är ett genomtänk och fullständigt finputsat projekt som 
knappast behöver någon förbättring (mot den tidigare mikroprocessorn). Jag är tacksam att få ha tagit del av 
en sådan kod!  
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7. Slutsatser 
Ett komplett realtidssystem gjordes om för att möjliggöra långtidslagring mot SD-kort som fungerar utan att 
systemet behöver vara uppkopplat mot klientsidan. Med tillhörande mjukvara är produkten mer eller mindre 
”plug & play” för användaren. Inga tidigare kunskaper krävs och det går fort att lära sig hur produkten 
fungerar. I det stora hela är jag som ansvarig nöjd med projektet och vad som har åstadkommits. Självklart 
finns det alltid detaljer som man önskar att man hade gjort annorlunda men går man den vägen finns en risk 
att man aldrig blir klar med projektet.  
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17. Batteri https://www.sparkfun.com/products/10718 
(hämtad: 2016-05-02) 

18. Medicinsk Teknik, forskning och utveckling http://www.vll.se/default.aspx?id=24228&refid=24231 
(hämtad: 2016-05-02) 

19. 123 Autodesk http://www.123dapp.com/ 
(hämtad: 2016-05-02) 


