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Sammanfattning 
För den dubbelstakande längdåkaren är överansträngda muskler ett pågående problem. På uppdrag av 
Johnny Nilsson – lektor vid Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm – har en prototyp 
tagits fram för att övervaka överansträngning hos musculus trapezius (m. trapezius) med hjälp av 
elektromyografi (EMG). Prototypen kravspecificerades och projektgruppen fick uppdraget att med 
fria händer utveckla en rörelsereferens med mål att validera var i rörelsen som längdåkaren 
överanstränger muskeln. För att bygga elektromyografen användes den öppna hårdvaran Arduino som 
med EMG-modul kunde samla in data genom ytelektroder fästa på m. trapezius. För att uppfylla de 
funktionskrav som ställdes på rörelsereferensen byggdes en elektrogoniometer där en 
vridpotentiometer fästes på armbågsleden och mätte dess flexions- och extensionsvinkel. Arduinon 
programmerades genom dess egen programmeringsmiljö och ett SD-kort installerades på 
mikrokontrollerkortet för insamling av rådata; efterbehandlingen och presentation av data skedde 
sedan i Matlab. Med hjälp av Peter Arfert vid medicinsk bildteknik KTH designades ett 3D-utskrivet 
hölje till EMG-prototypen. Slutligen fick projektgruppen möjlighet att besöka LIVI-laboratoriet i 
Falun där längdåkning utövades på rullband. Studiebesöket gjorde det möjligt att praktiskt utföra 
testförsök av prototypen i dess tilltänkta testmiljö och samla in rådata. 
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Abstract 
Overwork of muscle can be a problem for the double poling cross country skier potentially resulting 
in lower efficiency. An assignment was established – on behalf of Johnny Nilsson at Gymnastik- och 
Idrottshögskolan (GIH) in Stockholm – in order to build a prototype able to monitor and record data 
from musculus trapezius (m. trapezius) through the use of electromyography (EMG). The EMG was 
made using the open source hardware Arduino. The prototype was able to record bilateral 
measurements with the use of EMG-shields, where surface-electrodes were attached to m. trapezius. 
By creating a prototype based on a rotary potentiometer attached to the elbow joint a reference of 
movement was established by measuring the extension and flexion angle of the elbow. Arduino’s own 
IDE was used to program the hardware of the prototype and data was post-processed and presented in 
Matlab. Data was transferred with the use of an SD-card reader installed on the microcontroller. With 
the help of Peter Arfert at KTH, a 3D-printed model was made for the prototype. The final prototype 
was attached to an elite level cross-country skier and tested on a professional treadmill at the LIVI 
laboratory in Falun, Sweden. Raw-data was successfully recorded during these trials.  
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Förord 
Rapporten är skriven som en del av ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet Medicinsk 
Teknik på Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbetet har utförts i 10 veckor under hösten 2017. 
Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng. Vi vill tillägna ett stort tack till våra handledare Jonas 
Wåhslén (KTH) och uppdragsgivare Johnny Nilsson (GIH). Utan deras vägledning hade vi inte 
kunnat genomföra examensarbetet. Vi vill tacka Peter Arfert för att ha hjälpt oss genom att ta fram 
CAD-ritning samt 3D-utskriven design. Vi vill även passa på att tacka forskare och testperson Lars 
Wedholm samt närvarande labbtekniker Jens Westergren vid LIVI-laboratoriet i Falun som har ställt 
upp och gjort det möjligt för oss att i praktiken funktionstesta de olika prototyperna. 
 
Leo Doma, Viktor Hammar 
KTH STH, 2017-10-19 
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Begrepp 
 

i. EMG: Elektromyografi, mätning av musklers elektriska aktivitet.   
ii. Arduino: Mikrokontrollerkort med öppen hårdvara. 
iii. Olimex: Modulen som innehåller initiala råsignalförstärkare och -filter. 
iv. Elektrogoniometri: Mätning av vinkel för kroppsled baserad på elektriska 

mätmetoder. 
v. Musculus trapezius: Den, i examensarbetet, undersökta ryggmuskeln. 
vi. Matlab: Akademisk och professionell mjukvara för bl.a. modellering, data- och 

signalbehandling och simulering.  
vii. Aktionspotential: Självpropagerande biologisk elektrisk potential, i 

kommunikationen mellan neuron och från neuron till muskelfiber. 
viii. Motorenhet: Neuron, som aktiverar eller inhiberar muskelfibrer, med dess 

tillhörande axon och innerverade muskelfibrer. 
ix. Axon: Ett neurons förlängning, som propagerar aktionspotentialer och är kopplad 

till andra neuron eller muskelfibrer. 
x. Motorneuron: Neuron med huvudsakligt syfte att kontrollera muskelaktivitet. 
xi. LIVI-Laboratoriet: Lugnets Idrottsvetenskapliga Institution; anläggningen där 

praktiskt testförsök av färdig prototyp utförs. 
xii. GIH: Uppdragsgivaren Gymnastik och Idrottshögskolan. 
xiii. Crosstalk: En form av störning som uppstår då EMG:n uppfattar signaler från 

underliggande eller närliggande muskulatur. 
xiv. Ocklusion: Fysisk tilltäppning eller blockering av vätskors naturliga bana i 

kroppen. 
xv. Myastenia Gravis: Autoimmun neuromuskulär sjukdom. 
xvi. Musculus rectus femoris: Muskel på benets framsida.  
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1 Inledning 
1.1 Längd- och stakåkning 

Längdåkning är en av de populäraste 
vintersporterna och till sporten finns det 
många tillämpbara tekniker och 
underkategorier. Sedan några årtionden har 
sporten utvecklats mycket, till stor del tack 
vare bland annat bättre utrustning, vallning 
och spårpreparering men även starkare 
överkroppsmuskulatur hos de professionella 
utövarna [1, 2, 3]. Dubbelstakning anses vara 
en delteknik till den klassiska 
längdåkningsstilen [4]. Dagens längdåkare 
använder dubbelstakning på horisontellt 
underlag eller för svaga uppförsbackar. 
Dubbelstakning har visat sig vara en relativt 
energisnål teknik med lägre syreförbrukning 
än till exempel diagonalåkning [5, 6]. Därtill 
har flertalet studier visat starka samband 
mellan utövarens prestationsnivå i 
dubbelstakning och deras uppvisade 
tävlingsprestation. Flertalet muskelgrupper 
aktiveras under dubbelstakning.  M. trapezius 
misstänks med bristfällig längdåkningsteknik 
kunna utsättas för överansträngning av 
muskulära eller neurologiska processer [1].  
 
1.2 Problemformulering 

Muskelöveransträngning är ett pågående 
problem för den dubbelstakande längdåkaren. 
I en idrottsgren där individen anstränger sig till 
det maximala och varje sekund räknas blir det 
ett stort fokus på teknik, uthållighet och 
effektivitet. Efter samtal med Johnny Nilsson 
vid GIH uppmärksammades en hypotes att 
längdåkare som använder sig av 
dubbelstakningstekniken överanstränger övre 
ryggmuskeln – musculus trapezius (m. 
trapezius). Överansträngningen tros bero på 
minskad blodtillförsel till m. trapezius på 
grund av bristfällig muskelavslappning mellan 

kontraktionscyklerna. Detta skulle i så fall leda 
till ocklusion i m. trapezius och därmed 
minskad syrenivå, som i sin tur leder till ökad 
metabolitkoncentration i muskulaturen och 
därmed känslan av överansträngning [1].  
 
1.3 Målsättning 

Målet med arbetet var att genom monitorering 
och inspelning av m. trapezius med hjälp av 
elektromyografi kunna ge återkoppling kring 
testpersonens muskelaktivitet. Enligt 
funktionskrav från uppdragsgivaren behövdes 
en rörelsereferens med syfte att ge 
testpersonen information om var i rörelsen 
som eventuell muskelöveransträngning sker. 
Enligt given specifikation skulle  en EMG-
prototyp konstrueras med låg kostnad baserad 
på open-source och Arduino. Prototypen skall 
mäta muskelpotentialen genom ytelektroder 
kopplade till Arduino-systemet. En 
rörelsereferens skall skapas genom 
framtagande av ergonomiskt anpassad 
prototyp som använder sig av en 
vridpotentiometer. Den färdiga prototypen 
skall benämnas elektrogoniometer där 
flexions- och extensionsvinkel mäts. Rådatan 
från rörelsereferens och ytelektroder kopieras 
över till en bärbar dator genom ett SD-kort, 
där den behandlas och modifieras i Matlab för 
grafisk representation. Det slutliga målet med 
arbetet var att testa den färdigställda 
prototypen på målgruppen inomhustränande 
dubbelstakande längdåkare; och för att 
bekräfta att den uppfyller de ställda 
funktionskraven.  

1.4 Avgränsning 

Prototypen är ej avsedd för tillverkning och 
användning i kommersiellt syfte, utan skall 
användas för att få vidare teoretisk kunskap 
om m. trapezius roll för den dubbelstakande 
längdåkaren. Prototypen är ej ämnad att 
användas med annan utrustning. Prototypen 



 
 Examensarbete 15 hp                          Leo Doma 
 Medicinsk Teknik                           Viktor Hammar 
 Kungliga Tekniska Högskolan 

 

2 
 

skall enbart testas i en kontrollerad 
inomhusmiljö och behöver därmed inte uppnå 
de krav som ställs på räckvidd och styrka för 
att göra mätningar i exempelvis 
utomhusterräng. Produkten behöver inte 
uppfylla de krav som ställs på en kommersiell 
produkt som omfattar hälsa, säkerhet, funktion 
och miljö. 
 
1.5 Författarnas bidrag till examensarbetet 

Studenterna är båda delaktiga under 
examensarbetet och har tillsammans skrivit 
rapporten. Under projektets gång har 
studenterna regelbundet träffats för praktiskt 
arbete, återkoppling och diskussion. 
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2 Teori och bakgrund 
2.1 Muskelns fysiologi 

En muskel består av en samling muskelfibrer 
där varje fiber är innerverad av ett axon från 
ett efferent motorneuron. Tillsammans bildar 
den innerverade muskelfibern och 
motorneuronet med dess axon en så kallad 
motorenhet. Aktionspotentialer till 
muskelgruppen startar – vid viljemässig 
muskelkontraktion – i hjärnans primära 
motorcortex. Aktionspotentialen propagerar 
därifrån till muskeländplattan, området där 
motorneuronets axon möter muskelfibern, där 
det skapas en excitatorisk postsynaptisk 
potential (EPSP) hos muskelfibern. 
Muskelfiberns vilomembran- 
potential är på ungefär -70 mV och när EPSP 
sker depolariseras muskelfibern till ungefär 
+20 mV. Detta sätter sedan igång en mycket 
snabb kaskadreaktion (med hjälp av 
intracellulära kalciumjoner), vanligtvis med en 
duration på 2–10 ms, där muskelfibern 
kontraheras. Hur mycket kraft hela muskeln 
utvecklar är direkt proportionerligt till antalet 
rekryterade motorenheter till muskeln och 
detta kan observeras som en ökad frekvens i 
aktionspotentialer till muskeln där den 
maximala urladdningsfrekvensen till 
skelettmuskulatur är cirka 60 Hz . [7]  
 
2.2 Musculus trapezius  

M. trapezius är en av de två stora muskler som 
sträcker sig från nackbenet till den låga 
bröstkotan och vidare till skulderbladen. 
Muskelns huvuduppgift är att ge stöd till 
arm och rörelse till skulderbladen.  

 
Bild 1, m. trapezius [8]. 
 
M. trapezius delas in i tre delar [8]: 

1. Den fallande delen av m. trapezius 
kopplas via nackbenet vidare från 
ryggkota 1–7 och in i skulderbladen. 

2. Den sidogående delen går från 
aponeuros vid thorakalkotorna 1–4 till 
skulderhöjden. 

3. Muskelns stigande del går från 
thorakalkotor 5–12 och kopplas 
samman med skulderbladskammen. 

 
2.3 Elektromyografi 

Elektromyografi (EMG) mäter i huvudsak 
potentialskillnaden som uppstår vid 
depolarisering av muskelfibrer. Den uppmätta 
muskelpotentialen varierar med muskelns 
storlek och tillämpad avledningsteknik. Vid 
viljemässig kontraktion av skelettmuskulatur 
ligger muskelpotentialen på värden från 
50μV–2mV och i frisk avslappnad muskulatur 
förekommer normalt inga spontana 
aktionspotentialer. Avledningstekniker som är 
vanliga inom vården är ytelektroder och  
nålelektroder. EMG med ytelektroder 
(engelska: surface EMG, sEMG) fästs på 
huden så nära som möjligt i relation till den 
muskel som undersöks.  
På grund av att ytelektroden inte är i 
direktkontakt med enskilda muskelfibrer kan 
ytelektroden endast känna av en summerad 
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potential från en samling underliggande 
muskelfibrer. Dessutom försvagas denna 
potential på vägen från muskel till ytelektrod 
då vävnad där emellan fungerar som impedans 
och därför måste råsignalen förstärkas med 
hjälp av olika uppsättningar av förstärkare. [9] 
 

 
Bild 2, Ytelektroder placerade för mätning av m. 
trapezius vänster och höger sida. Potentialskillnad 
mäts mellan röd och blå elektrod, svart elektrod 
fungerar som jordpunkt. 
 
Ytterligare faktorer som påverkar en EMG-
mätning är hur utvilad muskeln är eller 
kroppens vattenhalt. Bland annat dessa 
faktorer gör att det ofta inte finns något 
vetenskapligt syfte att jämföra olika personers  
EMG-kurvor. Dessutom är det ej tillförlitligt 
att jämföra samma persons EMG-kurva från 
olika dagar på grund av nämnda fysiologiska 
faktorer [10]. EMG med nålelektroder 
(engelska: needle EMG, nEMG) har mycket 
högre precision då de istället mäter enskilda 
muskelfibrers potentialförändringar. Denna 
avledningsteknik är viktig för diagnostiken av 
muskulära eller neurologiska sjukdomar såsom 
myastenia gravis [7, 9]. 
 

 
Bild 3, Data från EMG-mätning av tre 
muskelkontraktioner av m. rectus femoris [11]. 

 

2.4 Felkällor: Crosstalk 

När man gör en EMG-mätning med 
ytelektroder uppstår störningar då elektroden 
tar upp signal från underliggande muskler. 
Potentialer från kringliggande muskler kan 
också störa EMG-mätningen på grund av 
elektriskt ledande egenskaper. Dessa fenomen 
kallas för “Crosstalk” och tar upp emot 30 % 
av uppmätt bipolär mätning. Crosstalk är ett 
relevant problem som måste tas hänsyn till vid 
EMG-mätning. [12] 
 
2.5 Arduino 

Arduino Uno valdes till att utgöra prototypens 
grund då den förväntades uppfylla ställda 
funktionskrav och kostnadskrav. 
Projektgruppen hade också erfarenhet av 
systemet då det använts i tidigare projekt. 
Arduino är ett mikrokontrollerkort baserat på 
öppen hård- och mjukvara. Arduinos 
kopplingar görs med standardiserade 
kopplingspunkter som gör det möjligt för 
tredjepartsutvecklare att skapa egna moduler 
(kallade ”shields”) till mikrokontrollern. 
Modulerna kan staplas ovanpå Arduino-kortet 
och användas parallellt för flertalet olika 
syften. Mikrokontrollern har 14 stycken 
digitala portar och 6 stycken analoga portar. 
Mikrokontrollerkortet baseras på processorn 
Atmelmega 328P. I arbetet används “Olimex 
Rev. C” som är en EMG-/EKG-sköld. 
 
2.6 Matlab 

Matlab är ett av de världsledande programmen 
inom akademiska, experimentella eller 
professionella områden och används inom 
praktiskt taget alla naturvetenskapliga eller 
matematiskt berörande kategorier för bland 
annat modellering, data- och signalbehandling 
och simulering. Exempel på fördelar med 
Matlab  kontra Arduinos egna 
programmeringsspråk och utvecklingsmiljö är 
exempelvis fler inbyggda funktioner för 
signalfiltrering vilket saknas helt hos Arduino, 
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fler funktioner för grafisk representation av 
utdata, större internetbaserad “community”, 
med fler aktiva användare vilket ger 
effektivare felsökning.  
 
2.7 Rörelsereferens och goniometri 

Rörelsereferenser används för att koppla och 
validera uppmätt data mot en viss 
kroppsposition. I vanliga kliniska 
undersökningar är det ofta tillräckligt att 
använda manuella (icke-elektroniska) 
goniometrar för att mäta ledvinklar. 
Kroppspositionen som önskades fastställas, i 
förhållande till tid och EMG-signal under 
längdåkarnas dubbelstakning, var då stavarna 
kom i kontakt med åkbandet. En ofta 
förekommande rörelsereferens under 
mätningar på längdåkare i liknande 
undersökningar är att mäta flexions- och 
extensionsvinkeln i armbågsleden [1]. 
Vetenskapen att mäta ledvinklar går under 
namnet goniometri [13]. Vridpotentiometrar är 
vanliga att använda när goniometrin ska 
digitaliseras. En vridpotentiometer är en passiv 
resistor med en variabel resistans som beror på 
det nuvarande vridläget hos dess vridstav [14]. 
Att vridpotentiometern är linjär innebär att 
dess utspänning är direkt proportionell till 
inställd resistans och därmed testpersonens 
armbågsledvinkel. Utspänningen kan sedan 
med Arduino mätas som en analog insignal.  
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3 Metod 
Då prototypen skulle utsättas för påfrestning i 
form av häftiga rörelser och eventuella slag 
behövde projektgruppen skapa ett 
specialdesignat hölje för skydd. Tanken med 
designen var att höljet skulle sluta kring 
prototypen för att uppnå så hög skyddsfaktor 
som möjligt. Det inkluderades en 
öppningsmekanism för att smidigt komma åt 
Arduino-kortet. Skruvhål designades in för att 
tryggt och säkert fästa mikrokontrollerkortet i 
bottenplattan. Prototypen skulle fästas vid 
ländryggen hos den tränande längdåkaren, 
varför det var viktigt att designen hade 
öppningar för exempelvis resårband att fästas 
runt testpersonen. Enligt kravspecifikation 
skulle prototypen vara mobil; ett batteri på 9 
volt kopplades till mikrokontrollerkortet och 
dess storlek fick tas med i beräkningarna när 
designen ritades. För att uppnå bilateral EMG-
mätning av m. trapezius krävdes dubbla 
moduler; detta fick projektgruppen ta hänsyn 
till under designmomentet då den ökade 
prototypens höjd med cirka 50 %. 
Med hjälp av Peter Arfert vid medicinsk 
bildteknik – KTH,  gjordes en CAD-ritning 
som användes för att 3D-printa den framtagna 

designen.  
Bild 4, CAD-ritning för Arduino Uno med mått i 
tum samt mm.  

 
Bild 5, Solid Edge-ritning för chassi. Perspektiv 
snett ovanifrån; kabeluttag på vänster kortsida. 
Genom den transparenta chassiöverdelen syns 
bottenplattan som mikrokontrollerkortet och 
batteriet fästs i.  

 
Bild 6, Solid Edge-ritning för chassi. Perspektiv 
snett nerifrån; bild illustrerar öppningar för 
spännband som fästs på testperson. 
 
 

 
Bild 7, färdig 3D-printad chassi - med 
mikrokontrollerkort monterad inuti. Perspektiv 
snett ovanifrån.  
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Bild 8, färdig 3D-printad chassi - med 
mikrokontrollerkort monterad inuti. Perspektiv 
snett nerifrån.  
 

3.1 Teknisk specifikation Arduino 

Arduino Uno Rev3 
●  ATmega328P 

○  Klockfrekvens: 16 MHz 
○  Seriell 

kommunikationshastighet: 
9600 Hz 

○  Flashminne: 32 KB varav 0,5 
KB används av bootloader 

○  EEPROM: 1 KB 
●  Operativ spänning: 5 V 
●  Inspänning: 7–12 V 
●  SRAM: 2 KB 
●  Mått 

○  Längd: 68,6 mm 
○  Bredd: 53,4 mm 

●  Vikt: 25 g 
 
EMG-sköld Rev.C (Olimex LTD)  

●  3,3/5 V 
●  Stackningsbar sköld till Arduino (upp 

till 6 stycken, analoga ingångar A0–
A6). 

●  Inbyggda instrumentförstärkare och 
högpass-/bandpassfilter för att 
minimera brus i råsignalen. 

●  Ej klassad som medicinteknisk 
utrustning. 

 
Ytelektroder 

●  3 stycken ytelektroder per kabel. 
○  2 mätelektroder + jord 

●  4 mm knappanslutning till sensorer 
och en 3,5 mm 3-polplugg till EMG-
sköld. 

●  Ag/AgCl-täckta sensorer. 
 

3.2 Elektrogoniometerprototyp 

Elektrogoniometerprototypen behövde vara 
ergonomiskt utformad och till låg kostnad.  En 
linjär vridpotentiometer köptes in och 
projektgruppen började skissa på en design 
som skulle uppfylla de ställda kraven. En 
budget blev satt och övriga material 
inhandlades. Prototypen byggdes ihop med 
hjälp av staplade metallplattor som borrades 
för att passa diametern på potentiometerns 
vridstav. Metallskelettet limmades på ett 
modifierat armbågsskydd.  
Metallplattornas totala höjd skulle uppnå 
vridpotentiometerns för att få så bra fäste som 
möjligt. Ett testförsök inleddes där 
projektgruppen märkte att prototypen var för 
hindrande för testpersonen för att uppnå de 
krav som ställdes på ergonomi och funktion. 
Lösningen blev att beskära armbågsskyddet 
för bättre rörelsefrihet.  
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Bild 9, Elektrogoniometerprototyp (flexion). 
 
 
 

 
Bild 10, Elektrogoniometerprototyp (extension), då 
skidstav slår i marken. 
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4 Arbetsmetodik 
Under projektets gång har kvalitativ och 
kvantitativ arbetsmetod använts. Arbetet 
inleddes med förundersökning av relevant 
litteratur, vetenskapliga artiklar och tekniska 
forum. För att utföra litteraturundersökning 
användes DIVA, Google Scholar, PubMed och 
relevant litteratur från uppdragsgivare GIH. 
De sökord som användes var bland andra: 
Electromyography, Surface EMG crosstalk, 
goniometri och musculus trapezius. 
Projektgruppen fick ständig information och 
återkoppling av uppdragsgivare Johnny 
Nilsson (GIH). Handledare Jonas Wåhslén 
kunde under projektets planeringsfas ge 
vägledning. Uppdragsgivare Johnny Nilsson 
var intresserad av att se såväl råsignalen som 
olika modifierade signaler: integrering, 
rektifiering eller absolutvärden för att kunna 
tolka utdata och validera dessa mot varandra. 
Då vi fått som uppdrag att skapa en slags 
rörelsereferens var den första tanken att bygga 
en typ av motion capture-system. Då ingen i 
gruppen tidigare arbetat med liknande system 
blev första steget att göra en undersökning 
kring vilka möjligheter som fanns på 
marknaden. Man upptäckte i tidigt skede att de 
arbeten som tidigare gjorts saknade 
tidsreferens och var mer fokuserade på en 
visuell upplevelse istället för att vara 

tillförlitliga, mätbara och funktionella. Istället 
byggdes en prototyp baserad på en 
vridpotentiometer. Vridpotentiometern 
placerades på armbågsleden hos den tränande 
längdåkaren och vreds beroende på armbågens 
flexions- och extensionsvinkel; vilket gav en 
direkt proportionerlig spänning till ledvinkeln. 
All data samlades in från vridpotentiometern 
och man kunde etablera ett upprepande 
rörelsemönster som slutligen används som 
rörelsereferens. All rådata från EMG och 
vridpotentiometer samlades in genom 
mikrokontrollern och kopierades sedan till 
Matlab. 
 
4.1 Testgenomförande i LIVI-laboratoriet, 
Falun 

Längdåkarens moment delades upp i tre olika 
hastigheter. Lars Wedholm – längdåkaren – 
utförde sedan testen på LIVI-laboratoriets 
specialdesignade åkband (med måtten 4,5 
meter i längd och 3 meter i bredd). Testen 
siktade på att trötta ut testpersonens m. 
trapezius, tills mättiden var slut eller när 
testpersonen var för utmattad för att fortsätta. 
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5 Resultat 
Den 15:e november, dagen för det slutgiltiga 
testförsöket, började med en funktionskontroll 
av EMG- och elektrogoniometerprototyp för 
att förbereda inför det riktiga testet. Målet var 
att ha allting förberett när längdåkaren var 
redo. Projektgruppen fick då möjlighet att 
direkt validera våra prototyper mot LIVI-
laboratoriets inköpta kommersiella utrustning. 
Projektgruppens prototyper varvades med 
LIVI-laboratoriets utrustning, d.v.s. att den 
egna EMG:n användes tillsammans med deras 
rörelsereferens och vice versa, 
projektgruppens rörelsereferens tillsammans 
med LIVI:s EMG. Längdåkaren kopplades 
upp med EMG och elektrogoniometer och fyra 
testförsök utfördes, tre med EMG och en med 
elektrogoniometer. 
Mättiden valdes att ställas in på 30 sekunder 
vid de två första försöken, och 35 sekunder på 
de två sista, då projektgruppen ville samla in 

extra mycket data. Testpersonen Lars 
Wedholm fick i uppgift att köra tre olika 
program: 
 

(1) Hastighet på rullband: 13,5 km/h Det 
beslutades tillsammans med 
testpersonen Lars att det skulle under 
försök 1 och 2 utövas “attackstil” med 
så få stakningar som möjligt men så 
starkt som möjligt anpassade till 
farten. Detta är enligt testpersonen 
Lars en vanlig teknik som kunde ge 
tydligare utslag på m. trapezius. 
 

(2) Hastighet på rullband: 18 km/h 
(medel).  
 

(3) Sista försöket ökade stegvis var fjärde 
sekund från starthastighet 15 km/h till 
maximalt 32 km/h under 35 sekunder. 
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Bild 11, EMG-prototyp förbereds inför testmomentet. 

 

 
Bild 12, EMG-prototyp kopplad till ländryggen på längdåkare  

med kardborrband runt bröstkorg. 
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Bild 13, Elektrogoniometer kopplad till armbågsleden.  
Kommersiell utrustning från Biometrics Ltd (grön) har  

fästs ovanpå prototypen för validering av mätdata. 
 

 
Bild 14, längdåkare redo för test på rullbandet.  

EMG-prototyp och Elektrogoniometerprototyp fästa och aktiverade. 
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Bild 15, Test 1: EMG-rådata presenterad i Matlab, låg hastighet 13.5 km/h attackstil under 30 sekunder. 

Bild 16, Test 2: EMG-rådata presenterad i Matlab, medelhastighet 18,5 km/h attackstil under 30 sekunder. 

Bild 17, Test 3: EMG-rådata presenterad i Matlab, ökade stegvis var fjärde sekund från starthastighet 15 km/h 
till maximalt 32 km/h. 
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Bild 18, mätresultat från elektrogoniometerprototyp. Y-Axel visar ledvinkeln, X-axel visar tid. 

 
Bild 19, mätresultat kommersiell produkt från Biometrics Ltd. Y-Axel visar ledvinkeln, X-axel visar tid. 
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6 Analys och diskussion 
Vi har konstruerat en fungerande EMG-
prototyp till låg kostnad som klarar av att 
överföra rådata till Matlab. 
Samplingsfrekvensen i vår prototyp var 
betydligt lägre än den kommersiella 
utrustningen – 30 Hz kontra 500 Hz – vilket i 
slutändan kan innebära att inte ens en bättre 
efterbehandling hade hjälpt med dataanalysen.    
Vi har även konstruerat en rörelsereferens till 
låg kostnad baserad på en vridpotentiometer, 
där insamlad data kan visas i nivå med 
kommersiell standard. Prototyperna var 
tillräckligt ergonomiskt utformade för att inte 
hindra längdåkaren under det slutgiltiga testet 
vid LIVI-laboratoriet. 
 
6.1 Samplingsfrekvens 

Under projektets gång märkte vi vid olika 
mätningstillfällen att Arduinons 
samplingsfrekvens var låg. Genom att halvera 
antalet gånger som programkoden (1) öppnar – 
(2) skriver – (3) stänger rådatafilen per loop, 
kunde vi dubblera samplingsfrekvens från 15 
Hz till 30 Hz och på så sätt få bättre 
mätvärden. Detta visar att SD-kortet agerar 
flaskhals i processen. Om Arduinon hade 
överfört all rådata direkt med USB-kabel, hade 
den teoretiska samplingsfrekvensen varit 
mångfaldigt större. 
 

6.2 Slutligt test vid LIVI-
laboratoriet 

Redan innan besöket vid LIVI-laboratoriet 
visste vi att EMG:n och elektrogoniometern 
störde ut varandra, vi lyckades helt enkelt inte 
att få rena signaler utan att använda varje 
prototyp för sig. Innan studiebesöket fick vi 
reda på av uppdragsgivare Johnny Nilsson att 
det skulle finnas kommersiell utrustning från 
Biometrics Ltd tillgänglig på plats. Vi löste då 
vårt tidigare problem med att varva den 
utrustning vi hade med den på plats, 

exempelvis vår EMG-prototyp med deras 
elektrogoniometer, och vår elektrogoniometer 
med deras EMG. Vi såg detta som positivt, då 
detta medförde en möjlighet att eventuellt 
kunna validera våra lågkostnadsprototyper 
med deras högkostnadsutrustning. Vi ville få 
bilateral data från m. trapezius genom att göra 
ena mätningen på vänster sida av m. trapezius 
och den andra på höger sida av m. trapezius 
för att kunna jämföra signalerna direkt med 
varandra. När vi anlänt till LIVI-laboratoriet 
och startat igång vår utrustning och utfört ett 
enkelt testförsök tillsammans med den 
kommersiella högkostnadsutrustningen 
konstaterade vi tillsammans med Johnny 
Nilsson att störningarna mellan de båda 
analoga ingångarna var för stora för att kunna 
ge värdefull data. Genom att koppla ur ena 
EMG-modulen lyckades vi minska 
störningarna. När det riktiga testet skulle 
utföras och prototypen fästs på längdåkaren 
märkte vi att vår elektrogoniometer gav nästan 
identiskt resultat med den kommersiella, vilket 
ledde till att vi kunde få prototypen validerad. 
Resultatet från vår EMG-prototyp liknade 
dock inte den kommersiella. Detta på grund av 
den stora skillnaden i samplingshastighet 
mellan de båda produkterna. Vi gjorde tre 
olika mätningar i hastigheter från låg till hög 
med olika stakningsvariationer och sparade 
rådata lokalt på dator.  
 
 

6.3 Framtiden 

Under projektets gång har nya idéer och 
ambitioner tillkommit. Vår önskan är att kunna 
lämna över dessa till kommande grupper, där 
vårt examensarbete kan användas som en 
startpunkt för nya projektarbeten, exempelvis:  
 
i. Få prototyperna att kommunicera trådlöst; 
att få båda prototyperna att fungera simultant 
utan att signalerna stör ut varandra; öka 
samplingshastigheten för mer exakt och 
värdefull data och få rådatan att presenteras på 
kommersiell nivå i Matlab. 
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ii. Testa olika EMG-moduler på marknaden 
och genom Matlab utföra mätningar för att 
utröna vilken modul som fungerar bäst i 
förhållande till kostnad och resultat. 
 
iii. Använda vårt arbete för vidare fysiologisk 
analys kring m. trapezius roll (eller andra 
muskler) för idrottsutövare. 

7 Slutsatser 
Samplingsfrekvensen hos EMG-prototypen 
var inte hög nog för att komma upp i samma 
kvalitet som den kommersiella EMG-
utrustningen från Biometrics Ltd. Detta var 
dock aldrig målet med examensarbetet; målet 
var att bygga fungerande 
lågkostnadsprototyper för monitorering av m. 
trapezius för användning i utbildningssyfte. De 

två prototyperna störde ut varandra vilket 
gjorde det omöjligt att använda de simultant. 
Detta var inte kravspecificerat, men är något 
som projektgruppen önskar ha kunnat lösa. 
Trådlös kommunikation mellan Arduino och 
dator hade varit fördelaktigt då man kunnat 
möjliggöra återkoppling i realtid vid 
testförsöket. Istället blev det springande 
mellan testperson och dator för att hämta och 
lämna SD-kortet vilket gjorde att 
testmätningarna tog längre tid än förväntat. 
Trådlös kommunikation var inte heller något 
krav ställt av uppdragsgivare utan något extra 
som projektgruppen önskar ha löst. 
Projektgruppen är väldigt nöjd med 
slutresultatet och anser sig ha utfört det arbete 
som ställts av uppdragsgivare Johnny Nilsson 
vid GIH. 
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Bilagor 
 
Mikrokontrollerprocessor 
http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-
88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf 
 
Arduino Schema 
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf 
 
Arduino Uno 
https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3 
 
 
Mätresultat från kommersiell EMG-utrustning från Biometrics Ltd. 

 
Test 1. 
 

 
Test 2. 
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Test 3. (Absolutvärden) 
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Kodbilagor: All kod som inte är bortkommenterad har använts i de slutgiltiga 
testerna. 
 
/* 
 ARDUINO-KOD FÖR INSAMLING AV EMG-RÅDATA 
 Kopplingar: 
 * Analoga insignaler på A3 (+ A4) 
 * Kopplingar till SD-kort: 
 ** MISO - D12 (blå) 
 ** MOSI -  D11 (grön) 
 ** SCK - D13 (orange) 
 ** CS - D4 (lila) 
 */ 
 
 // *** OBS *** BORTKOMMENTERADE RADER AV KOD VALDES I SISTA SEKUND PÅ LIVI-
LABORATORIET ATT INTE ANVÄNDAS 
 
#include <SPI.h> 
#include <SD.h> 
 
const int chipSelect = 4; 
 
void setup() { 
   
    Serial.begin(9600); 
     
    while (!Serial) { 
        ;  
    } 
 
    Serial.print("Initierar SD-kort... \n"); 
 
    // * KONRTOLLERA OM SD-KORT FINNS TILLGÄNGLIGT 
    if (!SD.begin(chipSelect)) { 
        Serial.println("Initiering av SD-kort misslyckdes. Kontrollera 
kopplingar."); 
        delay(5000); 
        //return; 
    } 
     
    Serial.println("SD-kort initierat."); 
 
    pinMode(7, OUTPUT);   //OUTPUT FÖR LED 
 
 
    //delay(3000); 
} 
 
void loop() { 
 
    //pinMode(A0, INPUT); 
    //pinMode(A4, INPUT); 
    pinMode(A5, INPUT); 
 
    digitalWrite(7, HIGH);    //TÄND LED MED FAST LJUS 
    //digitalWrite(8, HIGH); 
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    unsigned long time = millis();       //MÅSTE VARA 'UNSIGNED LONG' DÅ VÄRDET 
BLIR FÖR STORT ANNARS 
 
    String data = ""; 
   
//    for (int analogPin = 4; analogPin < 6; analogPin ++) {   //LOOPA MELLAN A4 
OCH A5 
        int sensor = analogRead(5);                 //LÄS AV ANALOG PORT                                                  
        data += String(sensor);                     //SPARA INPUT SOM STRING TILL 
'data' 
//        if (analogPin < 6) {                       
//            data += "\t";                         //LÄGG TILL TABB FÖR ATT SKAPA 
KOLUMN 
//        } 
//    } 
 
// * ENDAST EN FIL I TAGET KAN ÖPPNAS 
// * SPARA TIDEN 
    File dataTime = SD.open("dataTime.csv", FILE_WRITE); 
    if (!dataTime) { 
        SD_unavailable(); 
    } 
    dataTime.println(time); 
    dataTime.close(); 
 
// * SPARA RÅDATA FRÅN GONIOMETER, EMG_1, EMG_2 
    File dataFile = SD.open("EMGdata.txt", FILE_WRITE); 
    if (!dataFile) { 
        SD_unavailable(); 
    } 
        dataFile.println(data); 
        dataFile.close(); 
         
 
 
 
// * RÄKNA TIDEN (MILLISEKUNDER) 
// ** BLINKA LÅNGSAMT NÄR TIDEN ÄR SLUT 
    if (time > 45000) { 
       
        Serial.println("Datainsamling slut"); 
         
        while (1) { 
            digitalWrite(7, LOW);   //BLINKA LÅNGSAMT MED LED 
            delay(500); 
            digitalWrite(7, HIGH);  
            delay(500); 
        } 
    } 
} 
 
// * OM SD-KORT TAPPAR KONTAKT MED ARDUINO UNDER MÄTNINGEN: 
// ** BLINKA SNABBT VID FEL 
void SD_unavailable() { 
 
    pinMode(7, OUTPUT); 
 
    Serial.println("Datainsamling avbruten."); 
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    while (1) { 
        digitalWrite(7, HIGH);   
        delay(50); 
        digitalWrite(7, LOW); 
        delay(50); 
    } 
} 
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/* 
ARDUINO-KOD FÖR INSAMLING AV GONIOMETERRÅDATA 
 Kopplingar: 
 * Analoga insignaler på A0 
 * Kopplingar till SD-kort: 
  
 ** MISO - D12 (blå) 
 ** MOSI -  D11 (grön) 
 ** SCK - D13 (orange) 
 ** CS - D4 (lila) 
 
 */ 
 
#include <SPI.h> 
#include <SD.h> 
 
const int chipSelect = 4; 
 
void setup() { 
   
    Serial.begin(9600); 
     
    while (!Serial) { 
        ;  
    } 
 
    Serial.print("Initierar SD-kort... \n"); 
 
    // * KONRTOLLERA OM SD-KORT FINNS TILLGÄNGLIGT 
    if (!SD.begin(chipSelect)) { 
        Serial.println("Initiering av SD-kort misslyckdes. Kontrollera 
kopplingar."); 
        //delay(5000); 
        //return; 
    } 
     
    Serial.println("SD-kort initierat."); 
 
    pinMode(7, OUTPUT);   //OUTPUT FÖR LED 
 
    //delay(3000); 
} 
 
void loop() { 
 
    pinMode(A0, INPUT); 
 
 
    digitalWrite(7, HIGH);    //TÄND LED MED FAST LJUS 
 
    unsigned long time = millis();       //MÅSTE VARA 'UNSIGNED LONG' DÅ VÄRDET 
BLIR STORT 
 
    String data = ""; 
   
    int sensor = analogRead(0);                 //LÄS AV ANALOG PORT 
    data += String(sensor);                             //SPARA INPUT SOM STRING 
TILL 'data' 
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// * ENDAST EN FIL I TAGET KAN ÖPPNAS 
// * SPARA TIDEN 
    File dataTime = SD.open("dataTime.csv", FILE_WRITE);    //ÖPPNA/SKAPA FILEN 
    if (!dataTime) { 
        SD_unavailable(); 
    } 
    dataTime.println(time);                                 //SKRIV TILL FIL 
    dataTime.close();                                       //STÄNG FIL 
 
// * SPARA RÅDATA FRÅN GONIOMETER, EMG_1, EMG_2 
    File dataFile = SD.open("GONIO.txt", FILE_WRITE); 
    if (!dataFile) { 
        SD_unavailable(); 
    } 
        dataFile.println(data); 
        dataFile.close(); 
         
// * RÄKNA TIDEN (MILLISEKUNDER) 
// ** BLINKA LÅNGSAMT NÄR TIDEN ÄR SLUT 
    if (time > 35000) { 
       
        Serial.println("Datainsamling slut"); 
         
        while (1) { 
            digitalWrite(7, LOW);   // blinka långsamt med LED 
            delay(500); 
            digitalWrite(7, HIGH); 
            delay(500); 
        } 
    } 
} 
 
// * OM SD-KORT TAPPAR KONTAKT MED ARDUINO UNDER MÄTNINGEN: 
// ** BLINKA SNABBT VID FEL 
void SD_unavailable() { 
 
    pinMode(7, OUTPUT); 
 
    Serial.println("Datainsamling avbruten."); 
 
    while (1) { 
        digitalWrite(7, HIGH);   
        delay(50); 
        digitalWrite(7, LOW); 
        delay(50); 
    } 
} 
 
% 
% EXAMENSARBETE: EMG OCH ELEKTROGONIOMETER 
% 14-11-17 
% ------------------------------------------- 
% MATLAB-KOD FÖR BEHANDLING AV GONIOMETERDATA 
% ------------------------------------------- 
  
clear; 
  
fileName1 = 'DATATIME.CSV';   
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raw_time = csvread(fileName1); 
t = (raw_time') / 1000;         %Omvandling från ms till s 
timeLength = length(t);         %Räkna längden av tidsarrayen 
  
fileID = fopen('GONIO.txt','r'); 
formatSpec = '%f'; 
sizeA = [timeLength 1];         %Läs in i matris anpassad efter tidsarray 
raw_data = fscanf(fileID,formatSpec, sizeA); 
fclose(fileID); 
  
% Vänder på goniometerkurvan och skalar upp till rätt vinkel 
goniometer = 191*(1024 - (raw_data')) /1024; 
  
%Medelvärde 
mean_GONIO = movmean(goniometer, 20); 
  
%Utslätning 
smooth_GONIO = smoothdata(goniometer); 
  
% - Plotdesign 
plotTitle = 'Arduino-EMG'; 
  
plot1 = subplot(2,1,1); 
plot(t, goniometer, '-r', t, mean_GONIO); 
xlabel('Tid (s)'); 
ylabel('Vinkel'); 
title('Goniometer','FontSize',11); 
legend('Goniometer råsignal', 'Goniometer Medelvärde'); 
grid minor 
hold on 
  
plot2 = subplot(2,1,2); 
plot(t, mean_GONIO); 
xlabel('Tid (s)'); 
ylabel('Vinkel'); 
title('Goniometer','FontSize',11); 
legend('Goniometer råsignal', 'Goniometer Medelvärde'); 
grid minor 
hold on 
  
%% 
% ------------------------------------- 
% MATLAB-KOD FÖR BEHANDLING AV EMG-DATA 
% ------------------------------------- 
  
%clear; 
  
fileName1 = 'DATATIME.CSV'; 
fileName2 = 'EMGDATA.TXT'; 
  
% - Plotdesign 
plotTitle = 'Arduino-EMG';      %  
xLabel = 'Tid (s)';             % namn för x-axel 
yLabel = 'Spänning (V)';             % namn för y-axel 
  
raw_time = csvread(fileName1); 
t = (raw_time') / 1000; 
timeLength = length(t); 
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fileID = fopen('EMGDATA.txt','r'); 
formatSpec = '%f'; 
sizeA = [timeLength 1]; 
raw_data = fscanf(fileID,formatSpec, sizeA); 
fclose(fileID); 
  
EMG_1 = (raw_data') / 1024; 
%EMG_2 = (raw_EMG_2') / 1024; 
  
mean_EMG_1 = movmean(EMG_1, 20); 
%mean_EMG_2 = movmean(EMG_2, 20); 
  
smooth_EMG_1 = smoothdata(EMG_1); 
%smooth_EMG_2 = smoothdata(EMG_2); 
  
env_EMG_1 = envelope(EMG_1,5, 'peak') 
  
plot1 = subplot(2,1,1); 
plot(t, EMG_1); 
xlabel('Tid (s)'); 
ylabel('Spänning (V)'); 
title('EMG (råsignal)','FontSize',11); 
legend('EMG (V) råsignal', 'EMG (V) Medelvärde'); 
grid minor 
  
plot2 = subplot(2,1,2); 
plot(t, env_EMG_1); 
xlabel('Tid (s)'); 
ylabel('Spänning (V)'); 
title('EMG (råsignal)','FontSize',11); 
legend('EMG (V) råsignal', 'EMG (V) Medelvärde'); 
grid minor 
 
 
 
 
 
 



 

27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRITA 2017:129 
 


