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Sammanfattning 
På avdelningen Medicinsk Teknik-Forskning och Utveckling på Norrlands Universitetssjukhus (MT-FoU) 

pågår en utveckling av ett rörelsemätsystem (MoLab) som syftar till att ge kvantitativa data från individer 

med nedsatt rörelsefunktion. Denna information kan fungera som underlag för behandling och användas för 

att utvärdera uppföljning av behandlingar. Mätsystemet begränsas idag av att det är beroende av en 

accesspunkt med tillhörande lokalt nätverk för att föra över data till insamlingsdator via TCP/IP-protokollet.  

 

Examensarbetet syftar till att öka mätsystemets mobilitet genom att inkludera en portabel och trådlös 

mätlösning utan krav på stationär accesspunkt och insamlingsdator vid insamlingstillfället. Med ett mer 

mobilt mätsystem kan data inhämtas från individer i dennes autentiska och vardagliga miljö. 

 

En lokal lagringsyta har kopplats till sensorenheterna och användargränssnittet utgörs istället av en 

fjärrkontroll, som startar och stoppar mätningar. Fjärrkontrollen fungerar också som en accesspunkt som 

sensorenheterna ansluter till och som vidarebefordrar start- och stoppsignaler via UDP-broadcast från 

fjärrkontroll till alla uppkopplade sensorenheter. Vid given stoppsignal överförs sensordata till 

fjärrkontrollen för efterföljande lagring på dess interna minneskort. Det är viktigt att mätningarna sker 

synkront mellan sensorenheterna, där startsynkroniseringen kan kvantifieras som tidsdifferensen mellan 

sensorenheternas mätstart.   

Med metoden som föreslås i detta arbete, hamnar startsynkroniseringen väl under ett väldefinierat 

tröskelvärde på 2 ms som också fanns implementerat i MoLab och är därför en tänkbar metod för att utöka 

mobiliteten för MoLab.



 

 

Abstract 
The department of Biomedical Engineering Research and Development at University Hospital (MT-FoU) is 

developing a motion measurement system (MoLab) that aims to provide quantitative data from individuals 

with impaired mobility. This information can serve as a basis for treatments and used to evaluate follow-up 

of treatments. The measuring system is today limited by the fact that it is dependent on an access point and 

associated local network to communicate data to an evaluation computer via the TCP/IP protocol.  

This is a bachelor thesis that aims to give this measuring system greater freedom to measure without 

dependence of a stationary access point and evaluation computer. With a more mobile system, data can be 

obtained in a more authentic and everyday environment for the individuals to be measured.   

An internal memory has been connected to the inertial sensor devices, and the user interface is instead a 

remote control, which starts and stops measurements. The remote-control acts as the access point which the 

sensor devices connects to and start and stop signals are transmitted via UDP broadcast from the remote-

control to the sensor devices. In case of a given stop signal, sensor data is transferred to the internal memory 

of the remote control. It is important that the measurements take place synchronously where the 

synchronization can be quantified as the time difference between the sensor devices at the measurement 

start. With this method, start synchronization ends up well below a well-defined threshold value of 2 ms that 

was also implemented in MoLab, giving it greater mobility.



 

 

Förord 
Jag skulle vilja rikta ett hjärtligt tack till mina fantastiska handledare Urban Edström och Fredrik Öhberg. 

Urban har bidragit till stor hjälp som konsult i frågor rörande MoLab och kringliggande system och miljöer 

och Fredrik har varit ett värdefullt bollplank i frågor som rört rapportering och redovisningsframföranden. 

Och inte minst ett tack till er båda för ett väldigt vänligt bemötande! 

Tack också till Medicinsk Teknik – Forskning och Utveckling på Norrlands Universitetssjukhus för 

möjligheten att utföra ett roligt och spännande examensarbete och för tillhandahållna lokaler med en 
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Begrepp och förkortningar 
 

Motion Laboratory (MoLab) Det initiala sensorsystemet utvecklat på MT-FoU innan modifiering. 

GIL Global Interpreter Lock. Funktion i CPython för att åstadkomma 

trådsäkra program. Omöjliggör parallella trådar. Endast en tråd kan köras 

i taget med CPython. 

ISR Interrupt Service Routine. På Svenska-Avbrottsrutin. 

RPi Raspberry Pi 3 model B+. Grundläggande enkortsdator som 

fjärrkontrollen är baserad på. 

Sensorenhet Modulen innehållandes mikrokontroller och sensormodulen MPU-9250, 

ytmonterade på ett kretskort. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Smärtproblematik, förlamning, spasticitet och nedsatt känsel är exempel på symptom som kan uppkomma 

som följd av en mängd tänkbara orsaker som stroke, artros, reumatism eller trauman. Sådana symptom leder 

ofta till en större eller mindre nedsättning i rörelseförmåga. Dessa nedsättningar kan resultera i svårigheter 

att sköta daglig hygien, svårigheter att klä sig samt svårigheter att förflytta sig vilket ofta bidrar till en mer 

eller mindre sänkt livskvalitet [1], för de drabbade. 

Exempel på metoder för att utvärdera en nedsatt rörelseförmåga för diagnostik, behandlingsförslag och 

uppföljning  är bland annat radiologisk diagnostik samt mätningar med goniometer [2]. Med goniometer 

tillåts användaren att statiskt mäta vinklar i kroppens leder för att utvärdera funktion samt uppföljningar. De 

radiologiska metoderna erbjuder möjlighet att lokalisera och utvärdera anatomiska avvikelser, som kan 

identifieras genom att exempelvis studera ledutrymmen [3]. Den radiologiska metoden medför också en 

stråldos till individen vilket om möjligt bör undvikas. För kontinuerliga insamlingar av rörelsedata finns 

optiska alternativ, där signalen (genererad av reflexer monterade på personens kropp) fångas upp av en 

kamera [4]. En jämförbar, men annan metod för att mäta rörelser är också tröghetsbaserade system 

bestående av accelerometrar och gyroskop som genererar rådata från vilka vinklar och vinkelhastighet kan 

beräknas [5].  

Många av de mätmetoder som idag används har nackdelen att de är svåra att använda utanför en 

laboratoriemiljö. Nya lovande metoder som erbjuder analyser av data inhämtat utanför laboratoriet kommer 

bland annat i form av elektrogoniometrar och tröghetssensorer integrerade i klädsel [6] samt 

tröghetssensorer fästa mot kroppen [1]. Som en följd av att systemen gjorts mer portabla ges nu även 

möjlighet att införskaffa data direkt från individens vardagliga aktiviteter. 

Ett tröghetsbaserat mätsystem, Motion Laboratory (MoLab) har utvecklats på Medicinsk Teknik – 

Forskning och Utveckling på Norrlands Universitetssjukhus. Detta system strömmar idag data från 

sensorerna till en insamlingsdator via ett trådlöst nätverk med tillhörande accesspunkt. Med befintlig lösning 

är mätsystemet fortfarande beroende av det lokala nätverket med tillhörande statiska accesspunkt och 

erbjuder därmed inte mätningar utanför nätverkets räckvidd.  

Examensarbetets omfattning är på 15 högskolepoäng och har utformats för att implementera en lösning som 

utökar det befintliga mätsystemets mobilitet för att därigenom utföra rörelsemätningar i en persons vardag. 

Istället för att sända rörelsedata till insamlingsdator, via accesspunkten borde data kunna lagras på internt 

minne i form av SD-kort och insamlingen styras med en användarvänlig fjärrkontroll, med en inbyggd 

accesspunkt. Med en sådan lösning skulle även behovet att starta insamlingsdator med programvara inför 

varje mätning försvinna och således även förenkla mätförfarandet. 

Ett mobilare mätsystem skulle även kunna öka tillförlitligheten för data som samlas in och resultera i mer 

pålitliga analyser som ligger till grund för diagnostik, behandlingsförslag och utvärderingar av tillämpade 

behandlingar. Genom att mäta i en mer autentisk miljö kan en misstänkt systematisk bias reduceras, som kan 

tänkas uppkomma när personer kanske anstränger sig lite extra under de 10 minuter en mätning tar i ett 

testrum eller när utrustning som kablar hindrar patientrörelser. 
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1.2. Syfte och mål 
Syftet med projektet är att ge MoLab nya möjligheter att mäta under friare förhållanden. Detta kan uppnås 

genom att implementera samt utvärdera en teknisk lösning för detta tröghetsbaserade mätsystem enligt 

följande: 

• Intern lagring av insamlingsdata på sensorenheter. 

• Implementation av mobil accesspunkt för platsoberoende till lokalt nätverk. 

• Utveckling av fjärrkontroll som användargränssnitt för styrning av mätsystemet. 

• En tidsskillnad mellan sensorenheternas insamlingsstarter under ett tröskelvärde på 2 ms. 

Den mobila accesspunkten ska vara en del av fjärrkontrollen och dela ut ett nätverk som sensorenheterna 

ansluter till för att kommunicera med fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen ska kunna starta och stoppa mätningar 

och tidsdifferensen för insamlingsstarter utvärderas. Pålitligheten för signalöverföring mellan fjärrkontroll 

och sensorenheter ska också utvärderas. För att insamlat data ska vara användbart måste även den interna 

datalagringen på sensorenheterna kontrolleras.  

1.3. Krav 
För att starta och stoppa datainsamling och datalagring ska en fjärrkontroll utvecklas. Fjärrkontrollen utgöras 

av en enkortsdator, t.ex. Raspberry Pi, med en lämplig storlek [7]. För att låta användaren kontrollera 

mätningar ska knappar monterade på fjärrkontrollen användas. För att få mätsystemet mobilt ska alla delar 

även kunna drivas av batterier, fria från nätanslutna delar. För att åstadkomma detta har specifika krav 

utformats enligt Tabell 1. 

TABELL 1. KRAV SOM FINNS UPPSTÄLLDA PÅ IMPLEMENTATIONEN I DETTA EXAMENSARBETE. 

Krav nr X Kravbeskrivning prioritet 

1 Koppla SD-kort till sensorhårdvara. Bas 

2 Datalagring av sensordata på fil på SD-kort ska implementeras med 

Arduino-IDE/C och integreras med koden skriven för MoLab. 

Bas 

3 Minidator skickar start/stopp för att styra sampling och datalagring 

genom UDP/IP-broadcast som tas emot av sensorer och får dessa 

att starta respektive stoppa datalagringen med tidsdifferens på 

maximalt 2 ms.  

Bas 

4 UDP-signalerna skickas genom knappar monterade på minidatorns 

GPIO-portar, som initierar start/stopp av datainsamling och 

datalagring. 

Bas 

5 Valbar insamlingsfrekvens för sensorerna. Låg 

6 3D-utskriven förslutning till fjärrkontrollen. Låg 

7 Sensorerna skickar tillbaka lagrade data över WIFI till minidator. Låg 

8 Batteridrift av minidator och accesspunkt Låg 

1.4. Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till ett mätsystem bestående av två sensorenheter som ska ges mobilitet. Eventuella 

algoritmer som håller insamlingen synkroniserad över tid frånsett start på mätning, samt bearbetning och 

analys av det rådata som systemet genererar ligger utanför projektet. 
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2. Teori  

2.1. Datakommunikation 
Avsnittet beskriver och förklarar centrala gränssnitt och protokoll för datakommunikation som det 

modifierade systemet tillämpar för kommunikation mellan sensorenhet och SD- kort samt gränssnitten som 

används för kommunikationen mellan sensorenheter och fjärrkontrollen. 

2.1.1. Serial Peripheral Interface (SPI) 
Det seriella gränssnittet tillämpas för kommunikation mellan sensormodulens mikrokontroller och SD- 

kortet.  

Gränssnittet är beroende av en master och minst en slave, som utgör enheterna som utbyter information med 

varandra. SPI- master nyttjar totalt fyra pinnar för att kommunicera med en slave. Finns det fler enheter på 

bussen tillkommer för mastern en signal per enhet, slave select (SS). SS-pinnen är den som väljer enheten 

som agerar mottagare av data som skickas på bussen och kan ses som en logisk variabel, ofta aktivt låg. När 

sedan SS går låg mot en slave, styr en klocka i mastern frekvensen för ut- och inmatning av data (Figur 1). 

Utmatning sker på master out slave in (MOSI)- pinne, för mastern och om slaven skickar data till mastern 

används master in slave out (MISO) [8]. Totalt tre pinnar plus antalet slavar således (Figur 2): 

• SCLK (Klocka som får kommunicerande enheter i synk och styr frekvensen). 

• SS (slave select, används för att adressera enheter att utbyta information med). 

• MISO (data kommuniceras från slave till master). 

• MOSI (data kommuniceras från master till slave). 

 

FIGUR 1. SPI- KOMMUNIKATION MED SD- KORT. GUL LINJE MARKERAR SS OCH GRÖN LINJE 

MARKERAR MOSI. 

 

FIGUR 2. EN SPI MASTER KOPPLAD MOT TVÅ SLAVAR. 

När dataöverföringen börjar och SS är låg läses data in i ett register. SPI är en synkron 

kommunikationsmetod eftersom de anslutna enheterna lyssnar på klockan som styr samplingen av data som 

ska mottas eller takten på data som skickas. Detta är en fördel eftersom enheterna inte behöver vara överens 

om en överföringshastighet innan data börjar kommuniceras. En nackdel med denna buss är att den är 

pinnkrävande [9].  
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2.1.2. Transmission Control Protocol (TCP) 
Detta är ett protokoll som ofta finns ovanpå IP-protokollet och är vanligt förekommande på internet idag. 

Websidor som läses in, e-post som skickas och tas emot, filöverföring och fjärrstyrning är några exempel. 

Den stora fördelen med protokollet är att det är pålitligt, där korrupta packet eller förlorade packet skickas 

på nytt och läggs in i rätt ordning hos mottagaren vilket leder till att data som kommer fram kan sättas ihop i 

samma ordning som data som skickas [10].  

Detta åstadkoms genom att ge alla paket som skickas ett sekvensnummer och att mottagaren skickar åter ett 

acknowledgement (ACK). Om ett ACK uteblir inom ett timerintervall skickas datapaketet på nytt. På 

mottagarsidan används sekvensnumret för att sortera mottagna data i rätt ordning även om det skulle komma 

till mottagaren i annan ordning än de skickats. ACK- meddelandet innehåller även kommande 

sekvensnummer som mottagaren förväntar sig. För att identifiera skadade eller korrupta paket används också 

en checksumma på 16 bitar som verifieras av mottagaren som kastar skadade paket, som då begärs igen i ett 

tidsfönster som följer med ACK-meddelandet och innehåller de sekvensnummer som ska skickas igen [10]. 

TCP är ett anslutningsbaserat protokoll, där kommunikationen alltid sker användare till användare eller 

applikation till applikation. För att tillåta multipla anslutningar tillhandahåller protokollet portar som olika 

applikationer kan kommunicera genom. En behållare med information om IP-adressen och portnumret för 

den datautbytet sker med, bildar vad som kallas en socket [10]. 

Protokollet behöver därför upprätthålla information om varje socket och dataström, där multipla 

dataströmmar kan ske mot en port. Information om anslutningar och de ingående delarna i protokollet, 

exempelvis fönster och sekvensnummer och övriga funktioner är alla ingående delar av anslutningen mellan 

två TCP-kommunikatörer [10].  

2.1.3. User Datagram Protocol (UDP) 
Liksom TCP är även UDP ett protokoll som använder IP-protokollet som underliggande protokoll [11]. En 

stor och väsentlig skillnad med TCP är att UDP inte behöver etablera en anslutning för att skicka 

meddelanden, även kallade datagram. Med UDP skickas paket, utan förväntan att få något tillbaka. Paket 

kan ta olika vägar och kan komma fram i annan ordning än de skickats och ingen kontroll finns för att paket 

kommer fram. Därför kallas UDP ibland för ett opålitligt protokoll där data utgör en större andel av paketets 

storlek än TCP-paketen, då sekvensnummer, ACK och tidsfönster inte används för UDP. Det lättare 

protokollet UDP är att föredra i sammanhang när dataförluster kan vara tillåtna och låg latens är viktigt. På 

internet används protokollet därför ofta vid exempelvis streaming av ljud och bild [12].  

Eftersom protokollet är en anslutningsfri envägskommunikation tillåts även multicasting eller broadcasting 

där ett skickat paket kan nås av flera mottagare. Den sista adressen i nätverket är ofta en broadcastadress, där 

hela nätverket kan nås när ett paket adresseras till denna adress. Detta nyttjas bland annat av DHCP-servrar 

som delar ut IP-adresser till klienter som just anslutit till nätverket och begär ett IP med ett UDP- broadcast. 

Denna begäran når samtliga enheter på nätverket, men endast DHCP-servern svarar. Härigenom får en enhet 

som ansluter till nätverket kännedom om DHCP-servern, som svarar på UDP-paketet och kan tilldela 

enheten en adress på nätverket [13]. 

2.2.1. SD- kort och filsystem 
För projektet valdes ett arduinokompatibelt filsystem File Allocation Table 32 (FAT32).  FAT- systemet är 

ett gammalt robust filformat som är generöst i avseende på kompatibilitet. Det stöds av i princip samtliga 

operativsystem och är därför ett tacksamt val för portabelt media, som USB-minnen och SD-kort, där olika 

system kan komma att läsa från eller skriva till minnet [14]. 

Två relevanta begrepp är kluster och sektorer. Sektorer utgörs av den minsta ytan på lagringsmediet som kan 

adresseras. Ett flertal sektorer delas in i kluster som används för att adressera den ingående mängden 

sektorer. Adresser till specifika kluster återfinns i filallokeringstabellen [15].  

Med ett FAT- system delas ytan in i olika områden (Figur 3). I bootsektorn finns information som hjälper ett 

system att initiera lagringsmediet. I FAT finns tabellen med pekare till kluster innehållande data som finns 

lagrade på disken. FAT Backup är en kopia av FAT-tabellen, för redundans. Rootkatalogen innehåller 

pekare till första klustret i varje fil i minnesytans rootkatalog. För FAT32 finns rootkatalogen lagrad som 

vilket data som helst under dataarean (Figur 3). 
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FIGUR 3. INDELNINGAR I ETT FAT16- OCH FAT32- FILSYSTEM. FÖR FAT32 ÄR ROOTKATALOGEN 

EN DEL AV DATAAREAN, MED DYNAMISK STORLEK. ADRESSEN TILL ROOTKATALOGEN FINNS I 

BOOTSEKTORN FÖR FAT32.  

För FAT32 finns även Directory Entries under dataarean. Dessa innehåller en mappning av sökvägar mellan 

katalognamn och filnamn till klusterplatsen som finns i filallokeringstabellen där en post består av 32 Bytes 

[16] och innehåller filnamn och platsen för filens första kluster på dataarean (Figur 4).  

 

FIGUR 4. FAT-KEDJA. I "DIRECTORY ENTRY" HITTAS FILNAMN SOM PEKAR PÅ EN PLATS I FAT-

TABELLEN, SOM PEKAR PÅ FYSISK KLUSTERADRESS SOM PEKAR PÅ NÄSTA PLATS I FAT-TABELLEN. 

SISTA PLATSEN, VID FILENS SLUT MARKERAS MED "FFFF" SOM KLUSTERADRESS I FAT-

TABELLEN. 

FAT32 har 32 bitars FAT-tabell och FAT16 har en FAT- tabell på 16 bitar. Sektorstorlek samt antalet bitar i 

FAT-tabellen begränsar det potentiella lagringsutrymmet. En tabell på 32-bitar kan ej hypotetiskt innehålla 

mer än 232 klusteradresser. En fil kan ligga utspridd över ett flertal kluster som inte ligger bredvid varandra 

fysiskt på lagringsmediet. I det fallet kan lagringsytan behöva defragmenteras, då en fragmenterad yta kan 

orsaka onödigt långa läs och skrivtider om de fysiska platserna för sammanhängande data ligger utspridda 

på kluster långt från varandra. Antalet kluster begränsas av antalet bitar i klusteradresserna. Detta innebär att 

klusterstorleken blir: 

Klusterstorlek= 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑟𝑦𝑚𝑚𝑒

2𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑖𝑡𝑎𝑟 . 

En fil som tar upp ett mindre utrymme än ett kluster kommer således att innebära att utrymme går till spillo, 

eftersom den likväl måste adresseras till ett kluster. FAT32 innebär mindre förluster än FAT16, eftersom 

antalet adresser är i storleksordningen 
228

216 = 212 gånger fler. Det tillkommer dock även några reserverade 

adresser för FAT16 och FAT32. En större lagringsyta innebär också större kluster och större potentiella 

förluster i form av data som inte fyller klustren. Fyra av 32 bitar under FAT32 är reserverade för framtida 

användning [17]. Därav 228 i täljaren i divisionen ovan.  

3. Metod och material 
Projektet kan delas in i två huvudsakliga delar. MoLabsystemet gavs till detta projekt med två sensorenheter 

och tillhörande kod utvecklad i Arduinos IDE. Målet för denna del var att implementera en lokal lagringsyta 

på systemet som mikrokontrollen kunde kommunicera med för att lagra data. Den andra väsentliga delen 
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bestod i att utveckla ett gränssnitt mellan mätsystemet och användaren i form av en fjärrkontroll för att starta 

och stoppa datainsamlingen på sensorenheterna. Sensorenheterna skulle också kunna ta emot signaler från 

fjärrkontrollen för att starta och stoppa mätningar. 

3.1.1. Sensorenheter och MoLab 
För att mäta ledrörelser (dvs ledvinklar) med MoLab behövs minst två sensorenheter över den led som 

önskas mätas. Mätsystemet samlar in och använder accelerometerdata, gyrodata och magnetometerdata för 

att beräkna den mellanliggande vinkeln mellan de två sensorenheterna [18][19] (vinkeln är ofta projicerad i 

tre olika plan). Önskas exempelvis armbågsvinkeln mätas, kan en sensorenhet placeras på överarmen och en 

annan på underarmen. Med accelerometerdata och gyrodata från två sådana punkter, kan sedan en 

mellanliggande vinkel beräknas.  

Vid projektstart fick jag MoLab-systemet där min uppgift bestod av att modifiera detta för att utöka 

mobiliteten för systemet. Sensorenheterna bestod av en mikrokontroller med integrerad Wi-Fi-modul ESP-

WROOM-02 och en sensormodul MPU9250, som läser in accelerometerdata, gyrodata och 

magnetometerdata, för de tre dimensionerna. Varje vektor, X, Y respektive Z ger ett värde på 16 bitar från 

varje sensor genom AD-omvandling. Ett sampel med information från varje sensor och varje vektor skulle 

således generera 18 bytes.  

Mikrokontrollen samt MPU9250 fick jag färdigmonterade på kretskort, tillsammans med arduinokod för 

MoLab. Data samlades in med en Interrupt Service Routine (ISR) som lade in detta i en buffert. Denna var 

av en egengjord klass skriven i C++ med metoder gjorda för underhåll av bufferten. Exempel på sådana 

metoder är count(), som returnerar antalet objekt i arrayen, add(), som lägger till objekt i arrayen och 

UpdateTail(), som uppdaterar arrayindex till platsen för senast skickade data.  

MoLab strömmade kontinuerligt data till en insamlingsdator över Wi-Fi, med TCP/IP-protokollet. Se Figur 

5 och Figur 6 för överblick av hårdvaran i MoLab.  

 

FIGUR 5. KRETSSCHEMA ÖVER SENSORENHET. 
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FIGUR 6. OVANSIDA AV SENSORENHET I MOLAB. ESP-WROOM-02-MIKROKONTROLLER OCH 

MPU9250-SENSORMODUL MED GYROSKOP, ACCELEROMETER OCH MAGNETOMETER. DATA FRÅN 

DESSA SENSORER LÄSES IN FÖR ATT BERÄKNA VINKELDATA. RÖDMARKERAT OMRÅDE VISAR 

MIKROKONTROLLEN OCH GULMARKERAT OMRÅDE VISAR SENSORMODULEN. 

3.1.2. Modifiering av MoLab: Hårdvara – lagring på SD-kort 
På kretskortet fanns SPI- pinnar utdragna från mikrokontrollern. Mot dessa löddes sedan en SD- korthållare 

mot dessa pinnar. Se Figur 7.  

 

FIGUR 7. KOPPLING MIKROKONTROLLER -> SD- KORT. BLÅ = MISO, SVART = JORD, GRÖN = 

CLK, RÖD = VCC, GUL = MOSI, LILA = SS.  

3.1.3. Modifiering av MoLab: Mjukvara 
Mjukvaran för MoLab var skrivet i Arduinos IDE och en hel del kod fanns att studera när jag först fick ta 

del av systemet. För kompatibilitet med programvaran som fanns på insamlingsdatorn, var det lämpligt att 

nyttja rutinen som skickade över data till insamlingsdatorn. En funktion som fanns i ESP8266WiFi- 

biblioteket skickade data genom en TCP/IP- socket och tog databufferten och antalet bytes som skulle 

skickas som argument.  
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Dessa argument var även lämpliga för att skriva till SD- kort och det som behövde ses till var att den 

modifierade funktionen som skulle skriva till SD- kortet returnerade samma parameter som den befintliga 

funktionen i MoLab som skickade data över TCP/IP; antalet skrivna bytes. 

På detta sätt skulle övriga delar i programmet fungera som tidigare, men med samma data som lagras på ett 

SD- kort istället för en insamlingsdator (se bilaga A och B).  

Arduino- biblioteket SD användes för detta ändamål och en funktion i detta bibliotek tog en buffert med 

datatypen byte* samt längd som argument och returnerade antalet skrivna bytes. Denna funktion skriver till 

SD-kortet och för att fysiskt spara data behöver sedan flush-funktionen anropas [20]. Denna funktion 

konsumerar en del tid och anropas därför endast när samplingen stoppas. Detta innebär att loggat data som 

inte flushas kommer att gå förlorat och medför således en risk. Om batteriet i sensorenheterna tar slut innan 

stoppad mätning kommer ej data som loggats sedan senaste stoppet (senaste flush()-anropet) att vara läsbart. 

Valet av flush()-frekvens är därför en sammanvägning av tidskostnad å ena sidan och risk för dataförluster å 

andra sidan. 

UDP mot TCP och filöverföring 
I huvudloopen i MoLab, lyssnade systemet på TCP-anslutningen till insamlingsdatorn, som därigenom 

kunde sända start och stopp för datainsamling. Start och stopp av insamling styrdes av insamlingsdatorn med 

TCP och en algoritm som garanterade synkron sampling. Villkoret för den synkrona samplingen var att 

tidsskillnaden mellan insamlingsstarter mellan sensorenheter inte fick vara över 2 ms.    

UDP är ett protokoll som tillåter broadcast [13] vilket gjorde detta protokoll lämpligt för att skicka start- och 

stoppkommando, för att starta och stoppa insamlingen. Dessa UDP- signaler kunde mottas av alla 

sensorenheter på nätverket, vilket gjorde det rimligt att samtliga sensorenheter skulle motta start- och 

stoppsignaler, någorlunda synkront med tidsskillnaden på 2 ms som tydligt definierar synkroniseringen.  

Jag skrev om de avsnitten i huvudloopen för att lyssna på UDP-porten istället för att lyssna på TCP- 

anslutningen. Om ett Start skickades skulle insamlingen börja, och avslutas vid ett Stopp (se bilaga C och 

D).  

När ett Stopp skickades upprättades även en TCP- anslutning mellan sensorenheterna och fjärrkontrollen och 

därpå kunde datafilerna på sensorenheternas minneskort skickas till fjärrkontrollen (se bilaga D).  

3.2.1. Fjärrkontroll 
För fjärrkontrollen fanns inget tidigare system att ta hänsyn till. I MoLabsystemets helhet kan 

insamlingsdatorn sägas motsvara fjärrkontrollen, vilket begränsade de rumsliga mätmöjligheterna och var 

det problem som detta arbete hade som mål att lösa. En stationär accesspunkt med anslutningar till 

insamlingsdator och sensorenheter skötte informationsöverföringar mellan de olika delsystemen [21]. En 

mobil fjärrkontroll som dessutom inte sensorenheterna behövde hålla kontakt med mellan start- och 

stoppsignalerna, skulle således uppfylla målet för mobiliteten i projektet, förutsatt att synkroniserade 

insamlingsstarter kunde genereras.  

3.2.2. Hårdvara och koppling av användarinput 
Hårdvaran i fjärrkontrollen var en relativt enkel konstruktion. En RPi 3 model B+ användes som 

kontrollersystem med två tryckknappar anslutna till GPIO-portarna (Figur 8), som utgjorde användarinput. 

Tryckknapparna symboliserad start- och stoppsignaler som skickas genom UDP till sensorenheterna som 

startar respektive stoppar mätningarna vid mottagande av signalerna. Filerna som lagrar samplingar 

skickades vid insamlingsstopp till fjärrkontrollen genom TCP/IP.  
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FIGUR 8. KOPPLINGSSCHEMA ÖVER GPIO- PORTAR OCH TRYCKKNAPPAR I RPI. MOTSTÅNDEN R1 

OCH R2 ÄR INTERNA PULL-DOWN-MOTSTÅND [22]. 

3.2.3. RPi som accesspunkt 
Med accesspunkten som en integrerad del av fjärrkontrollen blir mätsystemet lika mobilt som 

fjärrkontrollen. RPi 3 model B+ har en integrerad WiFi-modul som går att konfigurera som en accesspunkt, 

med tillhörande lokalt nätverk som tillåter kommunikation mellan fjärrkontrollen och sensorenheterna. Med 

Raspbian Strech som operativsystem installerades några paket för att åstadkomma denna funktion.  

Hostapd-paketet tillåter en grundläggande konfiguration av accesspunkten med autentiseringsserver. I denna 

väljs SSID som är namnet för nätverket associerat med accesspunkten, WPA- nyckel som är lösenordet för 

att ansluta till nätverket samt kanal och val av nätverksinterface (wlan0) i operativsystemet som associeras 

till accesspunktsfunktionaliteten. Hostapd sköter anslutningarna till accesspunkten utan att administrera det 

underliggande nätverket som associeras till accesspunkten [23] (se bilaga E). 

Detta gör istället dhcpcd som associerar ett nätverk till samma interface som valdes i hostapd (wlan0). I 

dhcpcd.conf ges accesspunkten och enkortsdatorn statiska IP-adresser för nätverket som den sedermera 

tillåter sensorenheterna att ansluta till [24]. Storleken på nätverket anges av nätmasken. I detta fall sattes 

storleken till 255 adresser, med nätmasken 255.255.255.0 (se bilaga F).  

När användare ansluter till accesspunkten delar denna ut IP-adresser via dnsmasq-paketet som hämtades till 

operativsystemet, där jag tilläts ange ett intervall av nätverksadresser att dela ut till anslutande enheter, 

förenliga med den statiska IP-adressen för accesspunkten och nätmasken så att de hamnar i samma nätverk 

[25] (se bilaga G). 
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3.2.4 Pythonprogrammering för interaktion med sensorenheter 

Knapptryck  

I pythonmiljön finns en motsvarighet till interrupts genom events. Istället för att låta programmet polla 

knapptryckningar i en while 1-loop eller motsvarande, identifierades knapptryck med dessa events, som 

knyts an till en specifik händelse med en callback-funktion som anropas i händelse av att ett specifikt event 

triggas. I GPIO-klassens API finns event som utlöses i händelse av exempelvis en rising edge på pinnarna 

(Figur 9).  

UDP-broadcast 

Genom att importera socketklassen kom jag åt ett API för både TCP- och UDP-kommunikation. Genom att 

skapa ett socketobjekt och specificera protokollen högst upp i protokollstacken blev systemet medvetet vilka 

protokoll som utnyttjades UDP/IPv4. Detta åstadkoms genom att skapa socketen enligt Figur 10. 

 

 

 

 

Vid knapptryck anropades funktioner som nyttjar detta socketobjekt som skickade meddelanden över 

UDP/IP med meddelande, IP-adress och port som parametrar. Då broadcast-adressen nyttjades skickades 

meddelandet till sista adressen på nätet 192.168.42.255 (se bilaga H), där anslutande enheter hypotetiskt 

kunde tilldelas adresser mellan 2 och 254 i sista oktetten i IP- adressen. Fjärrkontrollen fanns på adress 100 i 

sista oktetten med gatewayen på adress 1.  

3.2.5. TCP och filöverföring 
När stoppknappen trycks ned på fjärrkontrollen sänds först ett broadcastmeddelande som stoppar 

samplingen på båda sensorenheterna. Därefter lagras filerna fysiskt på sensorenheternas minneskort med 

SD-bibliotekets flush-funktion (se 3.1.3. Modifiering av MoLab: Mjukvara). Två TCP-anslutningar 

upprättas mellan de båda sensorenheterna och fjärrkontrollen. Sedan skickas filerna över det säkrare 

protokollet TCP/IP (se bilaga D och I).  

TCP/IPv4 och multiprocessing i Python 

Med två sensorenheter anslutna till fjärrkontrollen behöver den senare lyssna på två portar samtidigt och 

med fördel parallellt. Gängse lösning för parallellism är att använda sig av threading som exekverar 

operationer parallellt, med processerna fördelade på olika processorkärnor. Detta är dock inte möjligt med 

CPython som interpreterar pythonkod. I CPython finns en flagga som fungerar som stafettpinne mellan olika 

trådar. Denna syftar till att upprätthålla en trådsäkerhet genom att endast tillåta en tråd att exekvera i taget. 

Detta förhindrar bland annat skrivningskrockar på delade variabler från olika trådar. Istället rekommenderar 

Python Software Foundation användande av multiprocessing [26] för parallellism, vilket således 

implementerades i programvaran som sköter TCP/IP- kommunikationen (se bilaga I). Threading med 

CPython fungerar således endast som en modell av parallellism och valdes därför bort. 

Precis som vid UDP användes socketmodulen i Python för att upprätta ett socketobjekt denna gång med 

TCP/IP (Figur 11).  

 

GPIO.add_event_detect(10, GPIO.RISING, callback=callback_start, bouncetime=300) 

GPIO.add_event_detect(12, GPIO.RISING, callback=callback_stop, bouncetime=300) 

 
 

cs = socket(AF_INET,SOCK_DGRAM) 

 

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

 

FIGUR 9. EVENTS ASSOCIERAS TILL CALLBACKFUNKTIONER. NÄR GPIO 10 GÅR HÖG ANROPAS CALLBACK_START SOM SKICKAR 

STARTMEDDELANDE TILL SENSORENHETERNA VIA UDP-BROADCAST. ANALOGT SKICKAS STOPPMEDDELANDE NÄR GPIO12 GÅR 

HÖG, MED AVSTUDSARE PÅ 300 MS. 

FIGUR 10. UDP/IPV4-OBJEKT SKAPAS I VARIABELN CS. DOCK_DGRAM = UDP. 

FIGUR 11. TCP/IPV4 SOCKETOBJEKT SKAPAS. SOCK_STREAM = TCP. 
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Två processer skapades för att hantera kommunikationen med sensorenheterna. Socket lyssnade efter 

anslutning och tog emot data med en buffert på 1024 bytes som skrevs direkt till lokala filer på 

fjärrkontrollen. 

3.3.1 Skal till fjärrkontroll 
En 3D- modell på ett skal till RPi som fanns utlagd på internet [27] togs som grund för skalet. Programmet 

Autodesk Inventor Professional 2019 användes för att modifiera skalet så att tryckknappar kunde monteras. 

Se Figur 12 och Figur 13. 

 

 

FIGUR 12. MODIFIERAD UNDERSIDA PÅ SKAL SEDD UNDERIFRÅN. 

  

FIGUR 13. MODIFIERAD OVANSIDA PÅ SKAL SEDD FRÅN OVAN. 

 3.4.1. Tester 
För att testa systemet utförde jag tre olika tester. Jag försökte hitta mätbara markörer för systemets 

tillförlitlighet. Det som ingick i detta projekt var att ge ett mätsystem mobilitet, varför jag lade störst fokus 
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på signalöverföring mellan fjärrkontroll och sensorenheter. Testerna syftar även till att utvärdera de basala 

kraven som ställdes i Tabell 1 i kapitel 1.3. Krav. 

Test 1-Startsynkronisering 

Detta test syftar till att utvärdera krav 3 i Tabell 1.  

För att undersöka fjärrkontrollens del av synkroniseringen tittade jag på tidsskillnaden mellan de två 

sensorenheternas första sampelstart, efter given startsignal från fjärrkontrollen. Detta genom att sätta en 

logisk utgång hög initialt i ISR och låg på rutinens sista rad. Därefter kopplade jag in oscilloskop på dessa 

utgångar och studerade signalerna och tidsdifferensen (Figur 14). Totalt gjordes 30 mätningar för ett 

statistiskt underlag. 

 

FIGUR 14. EXEMPEL PÅ TIDSSKILLNAD FÖR FÖRSTA SAMPLING EFTER MOTTAGEN STARTSIGNAL 

MELLAN TVÅ SENSORENHETER. I DETTA FALL 57 MIKROSEKUNDER. 

Test 2-Samplingsdrift 

Synkroniseringen påverkas i huvudsak av två faktorer. Om startsynkroniseringen är över specificerat 

tröskelvärde på 2 ms, kommer hela mätningen att förbli osynkroniserad utan algoritm som fasar ihop 

insamlingarna. Dock kan en drift uppstå mellan sensorenheterna som får mätningen att förlora 

synkroniseringen över tid, under mätningen. Denna drift skulle kunna orsakas av exempelvis inneboende 

klocktoleranser i mikrokontrollens processorfrekvens. Detta test går ut på att undersöka denna drift, som 

egentligen ligger utanför detta projekt (se 1.4 Avgränsningar). Om MT-FoU i framtiden önskar att införa 

lösningen som detta arbete resulterat i, kan denna information dock vara värdefull. 

Jag skrev en funktion i Python (Figur 15) som istället för att skicka UDP-signaler med tryckknappar 

skickade start- och stoppsignal med ett mellanliggande tidsintervall. Intervallen som testades var 5, 20, 40 

och 60 minuter och jämförde sedan antalet sampel som samlats in på de båda sensorenheterna. Om 

samplingen var synkron genom hela mätningen förväntas samma antal sampel för båda sensorenheterna. 

Under mätningarna låg sensorenheterna intill varandra på ett bord för att försöka åstadkomma samma 

förutsättningar för de båda sensorenheterna och undvika att okända parametrar påverkar resultatet, som 

temperatur och störningar från elektromagnetiskt brus. 
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FIGUR 15. PROGRAM SOM SKICKAR STOPP 20 MINUTER EFTER START. 

 

 

Test 3-kontroll av UDP-förluster 

Detta test syftar till att utvärdera krav 4 i Tabell 1. 

UDP betraktas som ett osäkert protokoll. Det lokala nätverk som de inblandade enheterna är anslutna till är 

dock isolerat och ingen annan datatrafik är sannolik. Om start- eller stoppsignaler inte skulle gå fram till 

någon av sensorenheterna skulle detta dock medföra utebliven mätning. Därför är det intressant att studera 

sannolikheten för att detta sker, för de två sensorenheterna.  

Jag gjorde ett program för fjärrkontrollen (se Figur 16) som skickade ett antal startsignaler och med en 

räknare på mottagande sensorenhet (se Figur 17) tittade jag på hur många som faktiskt tolkades som sådana 

signaler.  

Mätningarna utfördes under olika förhållanden, på olika avstånd från accesspunkten dels med fri sikt, dels 

med en simulerad patient mellan accesspunkt och mottagande sensor. Sex mätsessioner utfördes med 10 000 

”START”-meddelanden som skickades från accesspunkten med ett tidsmellanrum på 100 millisekunder för 

samtliga sex mätsessioner. Således sändes totalt 60 000 startmeddelanden under detta test.  

Mätning 1. Fri sikt mellan accesspunkt och sensorenhet på ett avstånd på 1 meter. 

Mätning 2. Fri sikt mellan accesspunkt och sensorenhet på ett avstånd på 3 meter. 

Mätning 3. Fri sikt mellan accesspunkt och sensorenhet på ett avstånd på 7 meter. 

Mätning 4. Med mig själv med sensorenheten tätt mot magen och med ryggen vänd mot accesspunkten med 

ett mellanliggande avstånd på 1 meter. 

Mätning 5. Med mig som själv med sensorenheten tätt mot magen och med ryggen vänd mot accesspunkten 

med ett mellanliggande avstånd på 3 meter. 

Mätning 6. Med mig själv med sensorenheten tätt mot magen och med ryggen vänd mot accesspunkten med 

ett mellanliggande avstånd på 7 meter. 
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FIGUR 16. STARTMEDDELANDE SKICKAS MED UDP-BROADCAST 10 GÅNGER I SEKUNDEN. 

 

 

 

FIGUR 17. MOTTAGANDE SIDA UPPDATERAR EN RÄKNARE FÖR VARJE MEDDELANDE SOM INNEHÅLLER ETT "START". 

 

Fjärrkontrollen är tänkt att användas på korta avstånd från sensorenheterna, varför 3 meter sattes som gräns, 

som ett uppskattat rimligt avstånd att använda en fjärrkontroll. 

Datalagring 

Ett test som visar om data lagras korrekt på minneskortet kräver en modifikation av insamlingsdatorns 

programvara, för att läsa in informationen från minneskortet istället för att få det skickat via 

MoLabsystemet. Detta var något som låg utanför detta projekt och som således inte utfördes.  

Istället utfördes en rimlighetskontroll genom att manuellt och visuellt kontrollera insamlat rådata.  

Jag använde mig av programmet Frhed som är en form av texteditor som kan visa binär information 

hexadecimalt och analyserade hur MoLab- systemet sparade sensordata från accelerometer, gyroskop, 

magnetometer och temperatur. Med Frhed kunde sedan varje sparat byte observeras i hexadecimal form.  

Vid sensorenheternas första sampling skickades en header med. Denna består av till viss del 

metainformation och är 10 bytes stor. Denna header skickades med till insamlingsdatorn mellan var 

tjugonde sampel. En frekvens som ställs in kodmässigt. I det system som detta arbete resulterat i sparas 

insamlade data på liknande sätt som MoLabsystemet vilket innebar att denna headersekvens även bör synas i 

filen som skapas, i programmet Frhed. Genom att jämföra denna fil, med en utskrift av rådata från en sensor 

på MoLabsystemet gavs därför en indikation huruvida datalagringen fungerade eller ej.  
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4. Resultat 

Test 1 – krav 3 i Tabell 1 
För tidsdifferensen av mellan sensorenheterna vid påbörjad sampling efter mottagande av UDP-signal såg 

fördelningen ut enligt Figur 18.   

 

FIGUR 18. RESULTAT AV TIDSSKILLNADER MELLAN SENSORENHETER I SAMPLINGSSTART EFTER 

MOTTAGANDE AV UDP-SIGNAL PRESENTERAT I ETT HISTOGRAM ÖVER ANTAL FÖREKOMSTER AV 

TIDSSKILLNADER (Y-AXEL) PLACERADE I TIDSINTERVALL (X-AXEL) OM 5 µS.  

Test 2-Samplingsdrift 
I detta test jämfördes antalet sampel mellan de två ingående sensorenheterna. Mättiderna var 5, 20, 40 och 

60 minuter. Insamlingsfrekvensen var 100 Hz. Mätningen utfördes en gång per mätintervall. Driften är ca 1 

sampel per 20 minuter. Se Tabell 2.  

TABELL 2.  ANTAL SAMPEL FÖR SENSORENHET 1 OCH SENSORENHET 2 SAMT DIFFERENSEN FÖR 

INSAMLINGSTIDER. 

Minuter Sensor 1 Sensor 2 Differens 

60 359997 360000 3 

40 240004 240006 2 

20 119992 119993 1 

5 30003 30003 0 

 

 

Test 3-Kontroll av UDP-förluster. Krav 4 i Tabell 1 
För samtliga sex mätsessioner (se Mätning 1 till Mätning 6 under Test 3-kontroll av UDP-förluster) sändes 

lika många ”START”-meddelanden som mottogs.  

Totalt sändes 60 000 ”START”-meddelanden över de sex mätsessionerna, varav 60 000 kom fram och 

tolkades av mottagande sensorenhet som en startsignal. Förlusten var således obefintlig och därmed kom 

samtliga meddelanden fram för samtliga mätsessioner som beskrivs under  Test 3 i avsnittet 3.4.1. Tester. 
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Datalagring-krav 1 och krav 2 i Tabell 1 

 

FIGUR 19. JÄMFÖRELSE AV RÅDATA MELLAN MOLAB OCH MODIFIERAT SYSTEM. TILL VÄNSTER 

FINNS RÅDATA FRÅN MODIFIERAT SYSTEM OCH TILL HÖGER ÅTERFINNS RÅDATA FRÅN MOLAB. 

DETTA ÄR ETT URKLIPP AV DATAFILERNA. FÖR SAMTLIGA RADER, SE BILAGA J. 

De första 10 byten rad 0000 i Figur 19 visar header-informationen. De första två byten 0a och fa är 

kontrollnummer som skickas. Bit 5 är ett sensoridentifieringsnummer som bestämmer sista oktetten i 

sensorenhetens IP-adress. Detta nummer är unikt för varje sensorenhet och ändras inte under mätning. Byte 

6 är en blocktype som inte heller ändras. Genom att kontrollera hur denna sekvens upprepas ges en 

indikation på huruvida lagringen fungerar eller ej. Kontrollnummer och blocktype förväntas vara samma för 

båda systemen i denna jämförelse, men med olika identifieringsnummer: 

Kontrollnummer 1 = 0a 

Kontrollnummer 2 = fa 

IdentifieringsnummerMoLab = 01  

𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑛𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 = 34 

Blocktype = 04 

Samtliga siffror är i hexadecimal form. 

Sekvensen visade sig på rad 0000, 0084, 0180, 027c på samma plats för båda systemen. För hela dataserier, 

se bilaga J. 

5. Diskussion 
Målet för arbetet var att utöka mobiliteten för ett tröghetbaserat mätsystem MoLab, som utvecklats på MT-

FoU. Mätsystemet var begränsat av en stationär accesspunkt och insamlingsdator i avseende på mobilitet. I 

detta arbete utvecklades en fjärrkontroll med inbyggd accesspunkt som därmed fick en utökad mobilitet. 

Istället för att överföra data genom en ström till insamlingsdatorn lagrades även sensordata på internt minne 

på sensorenheterna i detta projekt. Detta bidrar till att mätsystemet inte behöver vara inom det lokala 

nätverkets räckvidd under mätningen, utan endast vid mätstart och stopp.  

Det största hotet som finns mot resultatet för detta arbete är datalagringen. Ordentliga tester för denna 

funktion var svåra att hitta.  Det krävs ett program som extraherar data från SD-kortet med information om 

samplingsfrekvensen för att återskapa signalerna i tidsdomänen. Det lilla som fanns att gå på (se 

Datalagring under 3.4.1. Tester) ger dock en indikation på att lagringen verkar fungera.  

En idé skulle kunna vara att lägga till ett par bytes till varje sampel med tidsstämpel. Detta skulle underlätta 

utläsningen av data och systemet skulle förmodligen bli mer resistent mot eventuella drifter i insamlingen. I 

Arduino finns både millis() och micros() att tillgå beroende på val av noggrannhet för en sådan tidsstämpel. 

En starttid skulle kunna sättas till tiden för mottagen startsignal. Om insamlingsfrekvenserna driver finns 

kanske också skäl att misstänka en drift i dessa två funktioner på sensorenheterna. Fjärrkontrollen skulle då 
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kunna skicka nya tidsangivelser med jämna mellanrum för att låta insamlingarna stämplas med 

fjärrkontrollens klocka.  

En alternativ väg att gå är att låta fjärrkontrollen avgöra mättiden som kan bestämmas med stopptid minus 

starttid. Sedan skulle ett medel kunna bestämmas, analytiskt för periodtiden mellan samplingarna genom att 

dividera antalet sampel med mättiden. Därefter skulle signalen kunna samplas om med önskad frekvens 

genom interpolation mellan datapunkterna. Här skulle en högre samplingsfrekvens ge en bättre upplösning 

att interpolera utifrån.  

När resultatet för tidsdifferensen mellan sensorenheternas mottagande av startsignal analyseras (se Test 1), 

ser vi hur samtliga 30 mätningar ligger väl under 2 ms och således skulle bedömas som synkrona 

insamlingsstarter av mjukvaran på insamlingsdatorn i MoLab. Dock återfinns en relativt stor spridning. 

Enstaka tidsskillnader upp emot 150 µs, medan de flesta mätningarna genererade tidsskillnader kring 25 µs 

(se Figur 18).   

Förklaringen till detta kan jag bara spekulera i. När huvudloopen väntar på en startsignal tar den 11.4 µs på 

sig att gå ett varv. Detta hade kunnat vara en naturlig förklaring till spridningen, men är inte i närheten av 

intervallet som spridningen innefattar. Om detta varit anledningen hade förmodligen även spridningen sett 

annorlunda ut med en normalfördelad spridningsfunktion med ett medel 5.7 µs och med 11.4 µs i ena 

svansen av normalfördelningskurvan. Det finns dock en ledtråd i mikrokontrollens datablad [28] som skulle 

kunna förklara spridningen. 

Det går åt en hel del processorresurser för att hålla saker som Wi-Fi-funktionaliteten levande. Upp till 20 % 

av processorresurserna går specifikt till detta [23]. Detta är funktioner som användaren saknar kontroll över 

och som kommer och stjäl klockcykler, tillsynes slumpmässigt.  I databladet för ESP-WROOM-02 står det 

att läsa: 

“The Real-Time Operating System (RTOS) and Wi-Fi stack allow 80% of the processing power to be 

available for user application programming and development.” [28]. 

Exakt vad dessa funktioner gör eller hur lång tid dessa operationer tar är sparsamt dokumenterat.    

Eftersom datainsamlingen sker via en ISR kan eventuella avvikelser i synkroniseringen under längre 

mätningar misstänkas bero på klocktoleranser samt eventuellt Wi-Fi-relaterade bakgrundsprocesser. Dessa 

faktorer kan få insamlingarna att driva ifrån varandra, sensorenheter emellan. Detta ser vi i Test 2 där antalet 

sampel driver med ca ett sampel var tjugonde minut (se Tabell 2). Detta problem kan uppstå oberoende av 

startsynkroniseringen som ligger inom tillåtet intervall på 2 ms. 

Även om Test 3 visade att förluster av broadcastmeddelanden är osannolika kan det vara en god idé att 

implementera någon säkerhetsmekanism. Sensorenheterna skulle kunna skicka tillbaka ett svar till 

fjärrkontrollen som bekräftar att de fått meddelandet. Efter en viss tidsgräns skulle sedan fjärrkontrollen 

kunna stoppa mätningen om svar inte erhållits från samtliga sensorenheter. Användaren får dock även en 

visuell bekräftelse om insamlingen har påbörjats i form av blått sken från sensorenhetens lysdioder, vilket 

också indikerar uteblivna broadcastmeddelanden vid uteblivet sken från lysdiod.  

Om detta mätsystem ska användas inom vården som en medicinteknisk produkt behöver integriteten ses 

över. I både MoLab och det modifierade systemet skickas rörelsedata okrypterat över TCP/IP. Kryptering 

behövs för att minimera risken för att obehöriga ska kunna ta del av data som skickas. I synnerhet gäller 

detta för trådlösa nätverk och i kombination med ett flyttbart medium i form av SD-kort är det förmodligen 

lämpligast att lägga en kryptering direkt på sparade data [29].  

6. Slutsats 
Fjärrkontrollen med den metod som används fungerar inom rimliga gränser för att åstadkomma 

synkroniserade datainsamlingsstarter mellan sensorenheterna. I MoLab låg denna gräns på 2 ms och de 

tidsskillnader som fjärrkontrollen erbjuder med UDP-broadcast ligger väl under denna gräns med en högsta 

uppmätta tidsskillnad på 156 µs och en median på 21.4 µs som visades i Test 1.  Protokollet UDP med 

broadcast som metod att föra över start- och stoppsignaler har även visat sig pålitligt enligt resultatet i Test 3 

för avstånd mellan sensorenhet och fjärrkontroll upp till sju meter. 
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För att säkerställa datalagringens funktion behövs fler tester, men en indikation ges i detta arbete att lagring 

på internt minne fungerar.  

Således lämpar sig det modifierade systemet väl för fria mätningar utan nätanslutna delar, med en 

reservation för datalagringsfunktionen, enligt de tester som utförts.  
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A. Bufferhantering och anrop av sd-kortets skrivrutin 
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B. Rutin som skriver till sd-kort 
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C. Startsignal i sensorenhet 
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D. StopPsignal i sensorenhet och tcp-filöverföring 
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E. hostapd.conf 
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F. dhcpcd.conf 
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G. dnsmasq.conf 
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H. UDP.py 
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I. TCP.py 
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J. Datajämförelse, MoLab och modifierat system 

 

 

 


