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Sammanfattning
Målet med detta examensarbete har varit att utveckla en app med en algoritm för att mäta
rotationshastigheten hos en prototyp för en spirometerlösning till en låg kostnad för smarttelefoner. En förstudie har gjorts av smarttelefoners användbarhet för att mäta hälsotillstånd
och vilka alternativa lösningar och algoritmer som finns för att mäta rörelsedetektion. I detta
arbete har en app med en algoritm utvecklats för att detektera rörelser och mäta rotationshastigheten hos spirometerprototypens turbin filmad med en smarttelefonkamera. För att
metoden ska fungera är det viktigt att rotationshastigheten understiger hälften av kamerans
fps (bilder per sekund). Rotationshastigheten hos turbinen måste därför begränsas och det
behövs en kamera som klarar minst 120 fps för att fånga rörelserna i prototypens turbin.
Arbetet har resulterat i en fungerande algoritm för att bestämma turbinens rotationshastighet.
Den utvecklade algoritmen detekterar topparna i en PPG (photoplethysmogram). För att
minska beräkningstiden och för att öka noggrannheten analyserar algoritmen färgintensiteten
i ett begränsat område, ett s.k. ROI (Region of Interest) i varje bild. Det finns stora möjligheter
att använda denna algoritm för att fortsätta utvecklingen av detta alternativa sätt att utföra
spirometritester.
Nyckelord
Spirometri, Android, Algoritm, fps, Smarttelefon, Prototyp
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Abstract
The goal with this bachelor thesis was to develop an application with an algorithm to measure
the rotation speed of a prototype, as a low-cost solution for measuring spirometry with a
smartphone. In a pilot study it was investigated how a smartphone can be used to measure
health and what algorithms there are to detect motion in videos. After the pilot study an app
with the function to record a video by using the camera of a smartphone and then use an
algorithm to detect the rotation speed in the spirometry-prototype’s turbine was developed.
To make it work it is important that the rotation speed is low enough so it does not exceed
half of the cameras fps. Therefore, to capture the rotation speed of the spirometry-prototype’s
turbine the rotation needs to be limited and a smartphone with a camera with at least 120 fps
is required.
The result of this work is an algorithm that can measure the rotation speed in the spirometry
prototype turbine. The algorithm is detecting the peaks in a PPG. To minimize the
computation time and to increase the accuracy the algorithm analyses the colour intensity
over a ROI in every frame. There is great potential to use this algorithm to further develop
this alternative method of measuring spirometry.

Keywords
Spirometry, Android, Algorithm, fps, Smartphone, Prototype
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Förord
Under höstterminen 2016 och vårterminen 2017 utförde Andreas Andersson detta
examensarbete på 15 högskolepoäng om spirometri med en smarttelefon och resultatet
presenteras i denna rapport. Examensarbetet var beställt av och utfördes på KTH (Kungliga
Tekniska Högskolan). Läsaren förväntas ha grundläggande kunskap inom datavetenskap för
att kunna ta till sig informationen i denna rapport.
Examensarbetet utfördes på KTH och handledare och beställare var Hamed Hamid
Muhammed. Jag vill tacka honom för all hjälp. På KTH vill jag även tacka Jonas Wåhslén för
lån av smarttelefon och Peter Arfert för konstruktion av spirometerprototypen. Dessutom vill
jag tacka läkaren Haitham Al Zubeidi (Specialist i allmänmedicin) på Skärholmens
vårdcentral för hjälpen att förstå spirometri.
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Ordlista
Spirometri: Spirometri är en undersökning som utförs med en spirometer för att mäta hur
lungorna fungerar främst med avseende på luftflöde och mängd.
Android: Android är baserat på Linux och är Googles operativsystem för mobila enheter.
Algoritm: En lista av instruktioner som utför en beräkning eller löser en uppgift.
GUI: GUI betyder “graphical user interface” (det grafiska användargränssnittet) och är den
delen av ett program som användaren kan interagera med.
fps: fps betyder “frames per second” och är ett mått på hur många bilder i sekunden som t.ex.
en video har.
RGB: RGB betyder red (röd), green (grön) and blue (blå) och är den vanligaste färgmodellen
i datorer då varje bild består av pixlar och varje pixel kan representeras av dessa färger.
ROI: ROI (Region of Interest) är den mängd data ur en större mängd data som är av intresse
för en analys, som exempelvis bara en del av en bild.
PPG: PPG eller photoplethysmogram är ett optiskt verktyg för att mäta volymändring i ett
organ, vanligtvis i form av pulserade blod eller utandningsluft.

r2-värde: r2 är kvadraten av korrelationskoefficient r som används i samband med
regressionsanalyser för att ta reda på om det finns ett linjärt samband mellan två olika
parametrar. Värdet ligger mellan 0 och 1. Ju närmre 1 värdet är ju starkare är sambandet
mellan parametrarna.
P-värde: P-värdet uppskattar sannolikheten att en regression skulle vara felaktig. Ett
p<0,001 innebär att sannolikheten att det inte är ett samband är < 0,1%.
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1

Inledning

Här beskrivs examensarbetets problembeskrivning tillsammans med dess målsättning och
avgränsningar.

1.1 Problemformulering
I dagsläget saknas billiga möjligheter att på egen hand utföra spirometritester. Det begränsar
möjligheterna för människor att göra spirometritester ofta och på ett enkelt sätt. Det belastar
också sjukvården och tar resurser som skulle kunna användas på ett mer effektivt sätt.
Smarttelefoner ger idag nya möjligheter inom många områden, bl.a. för att mäta
hälsotillstånd. Går det att utveckla ett enkelt spirometritest baserat på att filma en rotation i
en turbin med en smarttelefonkamera och att analysera den filmen med en algoritm i en app?
Vilka förutsättningar behöver vara uppfyllda för att få en sådan metod att fungera, t.ex. hur
bra kamera behöver telefonen ha?

1.2 Målsättning
Målet med detta arbete var att utveckla en app med en algoritm för att mäta rotationshastigheten hos prototypen för en billig spirometerlösning till smarttelefoner. För att uppnå
målet krävdes flera delmål som innebar utförande av en förstudie, utveckling av en app och
analys av funktionaliteten.

1.2.1 Förstudie
1. Beskriva smarttelefoners användbarhet för att mäta hälsotillstånd.
2. Beskriva studier om bilddetektering och analys av bilder med syfte att detektera
rörelser.
3. Beskriva alternativa lösningar och algoritmer som redan existerar.
4. Undersöka Androids kamerafunktionalitet och prestanda för att registrera rörelser.
5. Kortfattat redogöra för hur spirometri fungerar.

1.2.2 Utveckla app
1. Implementera funktionalitet för att detektera rörelse med hjälp av mobilkameran och
en spirometerprototyp anpassad till mobilens kamera.
2. Utveckla en algoritm för att analysera bilder från kameran och behandla dessa för att
få fram rotationshastigheten.
3. Översätta hastigheten till en spirometrikurva.
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1.2.3 Analys av funktionalitet
1. Kalibrera samverkan mellan appen och spirometerprototypen och göra lämpliga
justeringar för att ge rimligt resultat.
2. Jämföra det nya systemet som består av mobilappen och spirometerprototypen med
en standardspirometer som används inom sjukvården.
3. Utvärdera det nya systemet för att kunna bedöma om ett bra sätt att minimera
kostnaderna har utvecklats.

1.3 Avgränsningar
En spirometerprototyp designades och utvecklades av Hamed Hamid Muhammed, som var
beställaren av detta examensarbete, parallellt med att examensarbetet inleddes. Examensarbetet har utgått från den givna prototypen och har varit helt inriktat på utvecklingen av
algoritmen och appen. Vidareutveckling av prototypen har inte ingått i examensarbetet.
De ursprungliga avgränsningarna som har gjorts i detta projekt är att endast en
spirometerprototyp utformats och anpassats till en ”Sony Xperia z1”-smarttelefon och att
appen utvecklats för Android operativsystemet, version 5, API level 21. Under projektets gång
ändrades dock avgränsningen så att ytterligare tre telefoner med högre prestanda för kamera
användes varav två var iPhones. De senare användes endast för att filma
spirometerprototypens turbin eftersom appen utvecklades för Android. Det vill säga,
videofilmen överfördes till Android-mobilen för att analyseras med den utvecklade appen.

1.4 Författarens bidrag till examensarbetet
Under examensarbetet har författaren fått den spirometerprototyp, för vilken algoritmen
skulle utvecklas av Peter Arfert och Hamed Hamid Muhammed på KTH. Peter Arfert har stått
för konstruktionen och Hamed Hamid Muhammed har stått för designen. I övrigt har
författaren gjort resten av arbetet.
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2

Teori och bakgrund

En fördjupad förstudie har utförts för att samla in information om rörelsedetektion, om
smarttelefoners användbarhet för att mäta hälsotillstånd och om spirometri.

2.1 Rörelsedetektion
Det finns en hel del studier som handlar om analys av bildsekvenser eller bildserier med syfte
att detektera rörelser inom ett område som videofilmas. Intresset för analyser av människors
rörelser har ökat i och med bättre datorer, videokameror och nya applikationer för t.ex.
personidentifiering och videoövervakning. Singla [1] förklarade att målet med
rörelsedetektion är att registrera rörelser av ett föremål i två på varandra följande bilder av en
bildserie. Föremålets rörelse kan också bidra till identifiering av föremålet. Singla har
utvecklat följande ekvation (1) som kan detektera rörelser hos föremål på ett bestämt avstånd:
(1)
där Ik är ljusintensiteten för den k:e bilden i bildsekvensen, medan Ik+1 är ljusintensiteten av
den (k+1):e bilden i bildsekvensen. Denna metod (frame substraction method) bygger på
rörelsedetektion av föremål från en bildserie tagen av en övervakningskamera och jämför
skillnaderna mellan nuvarande bild och föregående bild (som betraktas som referensbild).
Den bygger på skillnader i pixelvärden. För att underlätta den vidare analysen omvandlas
därefter alla färger till grå färg. För att metoden ska fungera tillfredsställande bör kameran
vara stillastående och ha en hög upplösning och bildtagningshastighet. Dessutom bör ljuset
vara stabilt med en bra kontrast mot en statisk bakgrund.
Lavanya [2] presenterade en liknande metod som kombinerar ovanstående metod med en
metod som jämför skillnaden mellan nuvarande och tidigare genomsnittliga bakgrundsbild
(background substraction method). Processen kan beskrivas på följande sätt:
1. Starta videoinspelning.
2. Skapa en genomsnittlig bild från alla tidigare bilder.
3. Jämför den nuvarande bilden med den genomsnittliga bilden, pixel för pixel.
4. Jämför pixelvärden med tröskelvärdet.
5. Om pixelvärdet är mindre än tröskelvärdet så har ingen rörelse skett. Gå då tillbaka
till den andra punkten.
6. Om pixelvärdet är större än tröskelvärdet så har någon rörelse detekterats.
Lavanya konstaterade att det fanns många utmaningar vid utvecklingen av algoritmen.
Metoden behöver bl.a. klara förändringar av varierande ljusförhållanden, skuggor och
rörelser i bakgrunden samt ändå reagera på förändringar i förgrunden med en hög
detektionshastighet.
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Lavanya beskrev denna metod med följande funktioner (25)
(2)
där t är bildnummer i bildserien och där D(t+1) är skillnaden mellan bilden t och bilden t+1,
samt där x och y är pixelvariabler och V(x, y, t) är pixelvärdet.
(3)
där Th är ett tröskelvärde.

(4)
där N är antalet tidigare bilder och B(x, y) är det genomsnittliga pixelvärdet för
pixelpositionen (x, y).
(5)
vilket ger en bild eller karta av förändringar i förgrunden, vilket är syftet med denna metod.
Även Zhou och Schaefer [3] har analyserat skillnaderna mellan på varandra följande bilder,
men till skillnad från Singla och Levanya har de använt en mobilkamera som detekterar
rörelser hos den som bär på kameran. Deras algoritm försöker hitta punkter i det
tredimensionella rummet, vilket är mer komplicerat.

2.2 Smarttelefoners användbarhet för att mäta hälsotillstånd
Det finns i dagsläget ett stort intresse för att se vad som är möjligt att göra med smarttelefoner.
Det har på senare tid därför skapats fler och fler applikationer för smarttelefoner för
medicinska tillämpningar. Här redogörs för några av de hälsorelaterade applikationer som
har utvecklats för att användas ihop med en smarttelefonkamera som detektor och
smarttelefoners processor och display för att kunna utföra nödvändiga beräkningar och
presentera resultaten. Lamonaca et al [4] visade att mycket av forskningen kring vad en
smarttelefonkamera kan ha för medicinsk användning har riktat in sig på att mäta olika
aspekter baserat på blod, såsom puls och blodtryck. Även när det gäller att mäta spirometri
med hjälp av smarttelefoner har det utvecklats ett par applikationer som använder både ljud
och bild. Dessa områden beskrivs mer i detalj i avsnitt 2.3.2.
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Det har också utförts studier som visar att mobilkameror kan användas i flera sammanhang
för olika typer av biologiska tester såsom att analysera ålder på blodstänk som redovisas i
Thanakiatkrai et al [5] och andra bioanalytiska metoder som beskrivs i Vashist et al [6].

2.2.1 Mäta puls
Ett av de viktigaste områdena inom medicintekniken är pulsmätning. Siddiqui et al [7]
beskrev hur en smarttelefonkamera och en LED-lampa kan användas för att registrera ett
photoplethysmogram (PPG) som kan användas för att bestämma pulsen i fingertoppen.
Pulsmätningen görs genom att sätta fingret nära kameran och sedan mäta blodvolymen i
fingertoppen över tiden. För att få ut blodvolymen så spelas en video in och analyseras. I
analysen reduceras först påverkan av rörelse och sedan extraheras bilder ut ur videon.
Bilderna bryts ner till färger och i det här fallet är det bara den röda färgen som är av intresse
så resterande färger tas inte med. Ett gränsvärde för vad som ska accepteras som en puls sätts
för att inte ta med små förändringar. Sedan summeras den röda pixelintensiteten i varje bild
för att se vilka bilder som går över gränsvärdet. Med den här informationen får applikationen
ut pulsen. Denna metod beskrivs översiktligt i figur 2.1.

Figur 2.1 Mätning av puls enligt Siddiqui et al [7].
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Grimaldi et al [8] beskrev också hur en smarttelefonkamera kan mäta pulsen i fingertoppen
med hjälp av en LED-lampa och PPG. Testet görs genom att spela in en video där
fingertoppen är placerad mot kameran och lampan. Deras förslag till algoritm är uppdelad i
tre steg. Första steget är att göra ett gränsvärde för pulsen till PPG genom att räkna ut det
genomsnittliga värdet för minimum och maximum av den röda färgen under de första fem
sekunderna. Detta beskrivs i följande ekvation (6).

(6)
T är gränsvärdet och I är intensiteten av den röda färgen.
I andra steget analyseras varje bild i videon och antalet pixlar som överstiger gränsvärdet
beräknas. Sista steget är att ta fram området i videon där pulsen är och verifiera att den inte
är ur fokus i beräkningarna. Om fokus saknas ska beräkningen börja om. Erhållna resultat är
väldigt snarlika en normal pulsmätare och Grimaldi et al konstaterade att både den gröna och
blåa färgen i en video kan variera mycket vilket gör att den röda färgen är mest pålitlig i det
här fallet. Ett år senare publicerade Kurylyak et al [9] en mer utvecklad studie där de
undersökt hur det påverkar om LED-lampan är avstängd under testet och hur algoritmen bör
ändras för att ta hänsyn till det. En ny metod i algoritmen för att mäta gränsvärdet
introducerades och nya tester utfördes, vilket framgår av ekvation (7).

(7)
T är det genomsnittliga gränsvärdet, Ti är gränsvärdet för bilden i, Pi är listan av röda pixlar
för bild i och val(Pi) är värdet för varje pixel i Pi.
Kurylyak et al. [9] visade att den nya algoritmen fungerar både med och utan LED-lampa och
förklarade att för några smarttelefoner kan även den gröna färgen fungera för analysen, men
det är inte att rekommendera då resultatet av att använda andra färger än röd varierar mellan
modeller av olika smarttelefoners kameror. Pal et al [10] tog även itu med problemen med
felaktig placering av fingertoppen, för stort tryck med fingret på kameran och för mycket
rörelser med fingertoppen. Det resulterade i en metod som rensar bort oanvändbara
videosegment som leder till för stort brus.
Ett alternativt sätt att mäta pulsen med smarttelefonkamera presenterades av Poh et al [11]
och senare också av Kwon et al. [12] genom att analysera en video över ett ansikte. Eftersom
en puls ändrar färgintensiteten i huden kan en PPG produceras av en persons ansikte som är
riktat mot kameran. En algoritm för ansiktsigenkänning användes för att ta fram det
intressanta området i videon, så kallat “region of interest”(ROI). I dessa studier gav den gröna
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färgen bäst resultat och användes därför för att mäta färgintensiteten i varje bild. Arbetet av
Kwon et al. resulterade i iPhone-applikationen “FaceBEAT”.
När en kamera ska användas för att mäta hälsorelaterade aspekter är det viktigt att tänka på
vilket ROI som ska användas. Peng et al. [13] förklarade att val av ROI är väldigt viktigt för
framtagning av en PPG då det ger ett mer rimligt och pålitligt resultat. När
smarttelefonkamera spelar in en video som ska användas för att göra en PPG bör det tas
hänsyn till att det inte är allt i videon som är relevant utan oftast är det mycket som inte är av
intresse för PPGn.
Peng et al. konstaterade att den generella metoden för att välja ROI när en PPG görs med en
smarttelefon är att försöka ta fram pixlarna i den delen av videon med mest
intensitetsförändring (som funktion av tiden) och sedan ta fram den genomsnittliga
intensiteten i ROI för varje bild. Detta sätt att göra ROI ger en graf med en vågform som
varierar med intensiteten över tiden. En populär algoritm för att separera objekt som rör sig i
en video mot bakgrunden är TD(“temporal difference”) som kan användas i smarttelefoner
för att göra PPG mätningar. Algoritmen för TD går ut på att ta två på varandra följande bilder
och se hur mycket ljusintensiteten har förändrats för varje pixel. Metoden är dock ganska
känsligt för bakgrundens ljusintensitet.

2.2.2 Mäta blodtryck
Ett försök att mäta blodtryck med en smarttelefon beskrevs av Visvanathan et al [14] som
mätte blodtrycket på 17 personer med både en iPhone 4 och en blodtrycksmätare. Varje
försöksperson placerade en fingertopp på kameran med lampan på för att få fram en bra
video. Därefter skapades en PPG baserad på bilderna ur videon. Vid analys av bilderna visade
det sig att den gröna färgen kunde användas för att få fram rimliga resultat. Många bilder
behövde tas bort då alla inte hade fingertoppen i fokus. Under optimala förhållanden tog
testen en halv minut att utföra. Studien visade att det går att även utföra blodtrycksmätning
genom att göra en PPG med iPhonens kamera.
Visvanathan et al konstaterade att då PPGs blir vanligare och vanligare som teknik för att
mäta olika hälsorelaterade aspekter så är det bra om en vanlig smarttelefon kan utföra dem
då den bidrar med en rimlig kostnad, varierad användbarhet och mobilitet av systemet.

2.3 Spirometri
Här beskrivs vad som menas med spirometri och ett par andra tänkbara lösningar som finns
för att utföra spirometrimätningar med smarttelefoner.

2.3.1 Vad är spirometri?
Spirometri[15] är en undersökning som utförs med en spirometer för att mäta hur lungorna
fungerar främst med avseende på luftflöde och mängd. Att kunna mäta luftflöde och mängd
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är viktigt när en person lider av t.ex. astma eller KOL[16] (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom)
då båda dessa sjukdomar är kopplade till andningssvårigheter. Spirometri går att utföra på
olika sätt beroende på vad som ska mätas. Vid en spirometrimätning blir oftast resultatet en
kurva som har koordinataxlarna luftmängd och tid. Måtten brukar vara givna i liter och
sekunder för att få en lämplig kurva som beskriver det maximala luftflödet i liter per sekund.
I bilaga 1 beskrivs flera viktiga termer som används vid en spirometrimätning.
Ofta utförs spirometri genom att en patient andas in maximalt med luft för att sedan blåsa ut
luften i en spirometer. Spirometern i sin tur är ofta ett rör med en sensor som känner av
luftflödet. Under förstudien besöktes Haitham Al Zubeidi som är läkare på Skärholmens
vårdcentral. Han beskrev hur ett spirometritest går till och vilka värden som är mest
intressanta. VC (Vital Capacity) och FEV (Forced Expiratory Volume) är oftast de viktigaste
parametrarna att mäta. Eftersom resultatet från en och samma person kan variera mycket
beroende på utandningsteknik, dvs hur varje utandning görs, är det viktigt att det görs flera
upprepade mätningar. Vid spirometrimätning görs därför minst tre tester i rad och det bästa
resultatet från dessa tas ut. VC är ett mått på hur mycket luft en person maximalt orkar andas
ut i ett andetag och FEV är ett mått på hur mycket luft som en person under en bestämd
tidsperiod, t.ex. en sekund, kan andas ut i ett andetag efter en maximal inandning.
För att kunna mäta noggrannheten hos en spirometer kan ett referensluftsflöde användas. Ett
referensluftsflöde är ett konstant flöde av luft som kan användas för att göra vetenskapliga
mätningar.
I dagsläget saknas billiga möjligheter att på egen hand utföra spirometritester. Om en
privatperson som lider av någon sjukdom som är förknippad med lungorna vill mäta
lungornas funktion så kan han/hon inte på egen hand utföra spirometritester hemma utan att
betala mycket pengar. Det är inte ovanligt att en spirometer kostar flera tusen kronor då det
ingår skärm, bluetooth, sladdar, sensorer, beräkningsenhet mm. De lösningar som finns på
marknaden idag är vanligen dyra då de har mycket hårdvara och funktionalitet[17].
Spirometrarna är vanligtvis byggda för att användas på sjukhus eller vårdcentraler där de är
kopplade till en dator eller avancerade nog att ha en egen dator och skärm och kan användas
som en fristående maskin.

2.3.2 Alternativa lösningar på att mäta spirometri med smarttelefoner
Det har forskats relativt lite på spirometri för smarttelefoner. Några tidigare tester och
applikationer på området beskrivs av t.ex. Lamonaca et al [4] och Reyes et al[18]. Lamonaca
et al [4] diskuterade några olika medicinska tillämpningar en smarttelefon kan ha som t.ex.
mätning av lungor, blod, ögon mm. Deras analys av applikationen SpiroSmart visade att det
går att mäta spirometrivariablerna FEV1, FVC och FEV1/FVC med 5,2% , 4,8% respektive
4,0% felmarginal. För att mäta spirometri använder sig SpiroSmart av smarttelefonens
mikrofon. En ljudsignal spelas in på en armlängds avstånd och informationen som skapas vid
utandningen sänds till en server som analyserar fram ett luftflöde. Detta är dock inte så
praktiskt då bakgrunden påverkar resultatet mycket samt att det krävs så mycket
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processorkraft att det behövs en server för att analysera informationen. För att göra metoden
mer optimal förenklade därför Reyes et al [18] algoritmen så att smarttelefonen själv kan klara
av att analysera informationen utan en server. De försökte också göra en spirometer-app men
till skillnad från studien som beskrivs i Lamonaca et al [4] användes både kameran och en
mikrofon kopplad till smarttelefonens ljudport. Testerna utfördes med en smarttelefon som
filmar bröstets rörelse, en mikrofon som spelar in ljudet vid andning samt en vanlig
spirometer för att använda som referens. Appens algoritm är skriven i java och analyserar
videon direkt på smarttelefonen. Algoritmen analyserar videon genom att se hur intensiteten
av RGB förändras över tiden i deras ROI. Intensiteten I(t) beräknas för tiden t med hjälp av en
formel som uttrycks i funktion (8):

(8)
Där D är antalet pixlar i ROI och
är intensiteten för en utav RGB färgerna x för
pixeln med koordinaterna m och n vid tiden t. D valdes till 4410 (49*90 pixlar) av de 320*240
pixlarna som valts som upplösning. Anledningen till att Reyes et al [18] valde en så låg
upplösning var för att minska datamängden och göra det möjligt för programmet att köra och
analysera datan i realtid. Androids kamera API användes för att göra de nödvändiga
inställningarna och ett open source bibliotek användes för att få fram RGB värden. Videon de
analyserade efter att ha fixat inställningarna var nere på runt 30 fps. Figur 2.2 visar ett exempel
på hur ett resultat med denna metod ser ut.

Figur 2.2. Exempel på signaler under andningen hos en person. Övre bild: luftflöde (orange) och volym
(blå) mätt med spirometer. Mittenbild: Ljud inspelat med smarttelefon. Nedre bild: Bröströrelser mätt
med smarttelefon, från Reyes et al [18].
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Reyes et al visade också att videons värden följde samma mönster som ljudets med 96,6% ±
2,5% noggrannhet och med 100% noggrannhet detekterade videon samtliga in- och
utandningar jämfört med spirometern.
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3

Metoder

Det här kapitlet beskriver olika lösningsmetoder, experimentuppsättning och genomförd
metodutveckling.

3.1 Metodik och lösningsmetoder
Den metodik som har använts i det här arbetet har varit en kombination av litteraturstudie,
utveckling och experiment. Metodiken valdes för att inledningsvis underlätta utvecklingen
av en algoritm genom att få inspiration från redan existerande lösningar inom liknande
områden och sedan med experiment testa olika versioner och med hjälp av resultaten
successivt förbättra algoritmen fram till en version som skulle gå att använda i en app.
Litteraturstudien inriktades på andra användningar av smarttelefoner för bildanalys för att
mäta hälsotillstånd och den studien har alltså varit en grund för algoritmutvecklingen. Flera
olika algoritmer har testats vid utveckling av appen för att mäta rotationshastigheten hos
spirometerprototypens turbin för att konstruera en billig spirometerlösning till
smarttelefoner. En prototyp till spirometer har testats med fyra olika typer av smarttelefoner
med olika fps.
Uppgiften är att detektera rörelse med hjälp av information från kameran hos en smarttelefon.
Lösningsmetoden för detta är att utveckla en algoritm för att analysera information från
kameran och behandla den för att få fram en rotationshastighet som funktion av tiden.
Därefter är det tänkt att rotationshastighetskurvan ska kunna översättas till en
spirometrikurva. Koden skrivs i språket java och appen är skriven för en Android
smarttelefon. Appens resultat har grafiskt analyserats i Excel för att se hur rimligt det är. Efter
att algoritmen hade utvecklats testades dess funktionalitet med olika luftvolymer.

3.1.1 Alternativa modeller och lösningsmetoder
Rörelsedetektion kan göras på flera sätt som t.ex. att följa färgskillnader i en serie av bilder
eller att bara jämföra närliggande bilder. I varje bild kan algoritmen antingen använda alla
eller bara några av pixlarna. Algoritmen kan sedan antingen ta fram medelvärdet och jämföra
med andra bilder eller skillnaden mot motsvarande pixlar i närliggande bilder för att avgöra
om objektet som övervakas rör sig.
Detta arbete har inspirerats av de två metoderna (frame substraction method och background substraction method) som redovisas av Singla [1] och Lavanya [2] i avsnitt 2.1. Dessa
studier är relevanta för examensarbetet eftersom de handlar om detektion av rörelser med
kamera och innehåller förslag på algoritmer och beskriver hur algoritmerna fungerar. Båda
dessa metoder är anpassade till en stationär kamera som kan detektera om rörelser uppstår i
området som övervakas. För detta examensarbete är det dock en utmaning att även detektera
hur snabbt det rör sig inom ett bildområde, vilket gör att endast delar av dessa metoder har
varit användbara. Både Singla och Lavanya påtalade att kameran bör vara stillastående och
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ha en hög upplösning och bildtagningshastighet. Dessutom bör belysningen vara stabil med
en bra kontrast mot en statisk bakgrund. Dessa krav har tagits hänsyn till i detta
examensarbete.
I likhet med de olika studierna om pulsmätning som redovisas i avsnitt 2.2.1 analyseras även
photoplethysmogram (PPG) i detta examensarbete. Det är samma princip som används när
förändringar av ljusintensiteten ska mätas i en fingertopp som när den ska mätas för en
roterande turbin med olika färger. Studierna av Siddiqui et al [7], Grimaldi et al [8] och
Kurylyak et al [9] med pulsmätning i fingertoppen visar att röd färg ger det bästa resultatet,
medan studier av Poh et al [11] och Kwon et al. [12] med pulsmätningar i ansiktet visar att
grön färg är att föredra för att mäta färgintensiteten i varje bild. P.g.a. Bayerfiltret [19] som
finns i de flesta kameror ger den gröna färgen också oftast bäst resultat när det gäller mätning
av ljusintensitetsförändringar. Eftersom examensarbetet inte går ut på att mäta förändringar
i blodvolym och eftersom endast ljusintensitetsförändringar är intressanta här så har den
gröna färgkanalen valts för att analyseras. Studierna om pulsmätningar mäter förhållandevis
långsamma förändringar, med endast en till några få pulser per sekund. Examensarbetet
behöver däremot kunna klara av betydligt snabbare förändringar eftersom spirometerprototypens turbin roterar med en mycket högre frekvens.
Poh et al, Kwon et al. och Peng et al. [13] behandlar betydelsen av val av ROI. För att snabbt
kunna analysera skillnader i färgintensitet i ett område bör algoritmen därför innehålla ett
ROI. Reyes et al [18] som redovisas i avsnitt 2.3.2 skapade en app som använde en
smarttelefons kamera och en mikrofon för att mäta spirometri genom att filma bröstets rörelse
och spela in ljudet från utandningen. Deras algoritm för att beräkna ljusintensitet har använts
som grund för algoritmen i detta arbete.
Flera av studierna i avsnitt 2.2 och 2.3 har använt sig av tröskelvärden för att avgöra om en
förändring ska tolkas som en rörelse. Tröskelvärden har även använts i examensarbetets
andra till femte experiment för att minska risken att små intensitetssvängningar ska räknas
som rotationsvarv.

3.2 Material och experimentuppsättning
Figur 3.1 visar placering av en smarttelefon i förhållande till spirometerprototypens
genomskinliga rör där turbinen är monterad. Dessutom visar figuren övrig utrustning som
användes i samband med något eller alla experiment. I figur 3.1 visas en referensluftflödesspruta kopplad till en riktig spirometers munstycke (så att samma luftström passerar genom
båda) och till själva spirometern (med tangentbord och skärm) med en USB-kabel. Denna
uppsättning av material användes vid det inledande experimentet, för att få ett bildmaterial
som utgångspunkt för utvecklingen av algoritmen. Vid valideringen av resultatet användes
en enklare uppsättning, baserad på spirometerprototyp och referensluftsflödesspruta. Figur
3.2 visar en detaljerad bild på spirometerprototypen, medan detaljerade bilder på spirometer
och referensluftflödessprutan framgår av bilaga 2.
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Den använda luftflödessprutan (se figur 3.1 och bilaga 2) är en “Hans Rudolph 3l calibration
syringe model 5530” som används inom vården för att kalibrera spirometrar. Den ger ett bra
referensluftflöde på 3 liter. Spirometern som användes (se figur 3.1 och bilaga 2) är en Spiro
Lab från MIR.

Figur 3.1: Smarttelefon, spirometerprototyp och övrig utrustning i samband med experiment

Figur 3.2: Spirometerprototypen

3.2.1 Design
För att kunna vidareutveckla forskningsprojektet och eventuellt ta patent på prototypen så
har beställaren framfört önskemål om att trögheten, formen, mått och färg inte ska beskrivas
på en detaljerad nivå i denna redovisning. Om det är av intresse för läsaren att få en djupare
beskrivning av någon del i designen så får läsaren kontakta beställaren.

3.2.2 Androids kamerafunktionalitet
Android är Googles operativsystem till smarttelefoner. Androids kameraramverk är
väldokumenterad och har bra funktionalitet för att spela in video med kameran. Då det är
standard för äldre smarttelefoner att ha ca 30 fps bedömdes ramverket vara passande för detta
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arbete. Den smarttelefon som till att börja med användes i detta arbete har en kamera med 30
fps (30 bilder per sekund). Den prototyp som testades hade en roterande turbin med
varierande färg. Rotationen leder till färgförändringar som kan fångas av kameran och varje
bild kan därefter analyseras. Dessvärre visade det sig att den testade prototypens turbin hade
en för hög rotationshastighet. Därför användes även tre andra snabbare smarttelefoner för att
spela in videosekvenser, en Android med 60 fps och två iPhones med 120 fps.

3.3 Metodutveckling
Här beskrivs genomförda experiment och utveckling av algoritmen.

3.3.1 Experiment för att få fram en PPG-kurva
Det första experimentet (experiment 1) bestod av tre försök där tre smarttelefoner med olika
kameror användes för att få fram en PPG-kurva och därmed beräkna turbinens
rotationshastighet i prototypen. Försöken genomfördes med hjälp av referensluftsflödet,
smarttelefon och prototypen. I försöken placerades smarttelefonens kamera ca 5-10 cm från
prototypens genomskinliga rör med den roterande turbinen. Sen aktiverades mobilkameran
för datainsamling. Efter att kameran startat användes referensluftsflödet för att få igång
rörelsen i prototypens turbin. I bilaga 3 visas bilder på hur röret ser ut när den accelererar,
fångat med 120 fps kameran.
Mobilkamerorna i de två första försöken kunde inte ta tillräckligt många bilder per sekund
för att kunna registrera turbinens alla rotationsvarv. Det första försöket gjordes med en “Sony
xperia z1” med en kamera som filmade med 30 fps under 5 sekunder. Videon analyserades
med hjälp av en algoritm som loopar igenom videon och tar ut en bild (frame) i taget och
beräknar för varje bild ett värde beroende på hur höga intensitetsvärden (RGB-värden) den
har i genomsnitt. Andra försöket gjordes med en annan Android smarttelefon som filmade
med 60 fps under 5 sekunder. Algoritmen var nu uppdaterad till att bara använda den gröna
färgen[7] för att beräkna pixelmedelvärde på bilden. Resultaten från de två första försöken
var inte acceptabla. Därför gjordes ett tredje försök.
I det tredje försöket användes en iPhone 5s med en 120 fps kamera. Efter att ha filmat med
denna iPhone-mobil överfördes filmen till Android-mobilen där algoritmen användes för att
genomföra beräkningarna. I detta experiment blev det flera hundratals bilder på några få
sekunders video som algoritmen behövde behandla. Detta resulterade i att applikationen blev
trög. Algoritmen uppdaterades därför ytterligare genom att ta hänsyn till ett manuellt styrt
ROI för att minska beräkningstiden och för att öka noggrannheten på PPG-kurvan. Även ett
tröskelvärde infördes i algoritmen för att reducera bakgrundsbrus.

3.3.2 Utveckling av algoritmen
För att detektera prototypens turbinsrörelse och mäta dess rotationshastighet, använder
algoritmen sig av skillnaden i ljusintensiteten mellan några på varandra följande bilder.
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Eftersom turbinens ena halva är vit och den andra halvan är svart, går ljusintensitetens
medelvärde upp och ner periodiskt som en sinuskurva, när turbinen roterar med konstant
hastighet. För att mäta rotationshastigheten beräknas antal bilder (frames) mellan topparna
(de lokala maxima) på kurvan som visar ljusintensitetens medelvärde som funktion av tiden.
Genom att jämföra en bilds ljusintensitets medelvärde och se om detta värde är högre än både
den tidigare och nästa bilds värden kan kurvans toppar detekteras. I det första experimentets
två första försök, där bildtagningshastigheten var 30 fps och 60 fps, var de resulterande
kurvorna inte användbara spirometrikurvor. Rotationshastigheten bedömdes vara för hög
jämfört med mobilkamerans bildtagningshastighet. Därför har en iPhone med 120 fps använts
i det första experimentets tredje försök för att kunna hinna uppfatta bilder tillräckligt snabbt
för att få användbara spirometrikurvor utav rotationshastighetskurvorna. Den första
versionen av algoritmen som användes för att räkna ut intensitetsvärdet för en bild framgår
av figur 3.3. Algoritmen tar in en bild och loopar igenom alla pixlar i bilden. Den summerar
alla färgkanalernas värden. Därefter delar den summan med antalet pixlar och returnerar
bildens färgintensitetsmedelvärde.
private int getFrameValue(Bitmap frame) {
long r = 0, g = 0, b = 0, pixels = 0;
for (int y = 0; y < frame.getHeight(); y++) {
for (int x = 0; x < frame.getWidth(); x++) {
int color = frame.getPixel(x, y);
r += (color >> 16) & 0xFF;
g += (color >> 8) & 0xFF;
b += (color & 0xFF);
pixels++;
}
}
return (int)((r+g+b)/(pixels));
}
Figur 3.3. Den första metoden som användes för att räkna ut intensitetsvärdet för en bild.

I det andra försöket uppdaterades algoritmen till att endast använda den gröna färgen [7] för
att beräkna pixelmedelvärden för bilderna från videon. I det tredje försöket som genomfördes
med en ännu mer avancerad smarttelefonkamera, som klarar 120 fps, blev resultatet
fortfarande svårläst. Algoritmen skrevs då om så att den tog hänsyn till ett ROI. Därmed blev
resultaten mer rimliga. Den uppdaterade algoritmen för att räkna ut medelintensitetsvärdet
för ett ROI i en bild visas i figur 3.4. Algoritmen tar in en bild, beskär bilden utifrån valt ROI
samt loopar igenom alla pixlar i bilden. Den summerar den gröna färgkanalens värden, delar
summan med antalet pixlar och returnerar bildens gröna färgintensitetsmedelvärde.
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private int getFrameValueZoom (Bitmap frame,int hStart, int hEnd, int wStart, int wEnd) {
if((hEnd<hStart || hStart<0 || hEnd>100) || (wEnd<wStart || wStart<0 || wEnd>100))
return -1;
long g = 0, pixels = 0;
int hTotal=frame.getHeight(), wTotal= frame.getWidth();
for (int y = (hStart*hTotal)/100; y < (hEnd*hTotal)/100; y++) {
for (int x = (wStart*wTotal)/100; x <(wEnd*wTotal)/100; x++) {
int color = frame.getPixel(x, y);
g += (color >> 8) & 0xFF;
pixels++;
}
}
return (int)(g/pixels);
}
Figur 3.4. Uppdaterad metod för att räkna ut intensitetsvärdet för en bild.

3.4 Validering
För att validera om man med hjälp av algoritmen kan utföra spirometertester på mobiltelefon
utfördes fyra experiment med olika luftvolymer (experiment 2-5, som beskrivs i detta avsnitt).
Eftersom examensarbetet har handlat om att utveckla en algoritm har det i valideringen varit
centralt att undersöka om algoritmen fungerar. Detta har främst gjorts genom att jämföra
algoritmens resultat med manuella avläsningar av de filmsekvenser som spelats in vid de
olika försöken. Om dessa överensstämmer ger algoritmen rätt resultat. I valideringen av
metoden som helhet spelar också flera andra faktorer in, såsom variationer i det mekaniska
motståndet för turbinen i prototypen, variationer i trycket med vilket luften passerar turbinen
mm.
Experimenten gjordes dels genom att på förhand fastställda luftvolymer fick passera genom
spirometerprototypens turbin, dels genom att verkliga personer fick blåsa i prototypen. I
dessa experimentet användes en iPhone 6 med en 120 fps kamera, dvs. en kamera med samma
funktionalitet som beskrivits i det tredje försöket i 3.3.1. Även i dessa experiment placerades
smarttelefonens kamera ca 5-10 cm från prototypens genomskinliga rör med den roterande
turbinen och mobilkameran aktiverades därefter för datainsamling (videofilmning).
Efter en tids användning kan turbinen i spirometerprototypen förskjutas något i röret.
Prototypen har därför justerats mellan de olika experimenten. Det gör att friktionen i
prototypen varierar mellan experimenten och de olika resultaten är därför bara jämförbara
inom samma experiment, inte mellan experimenten.
I experiment 2 användes referensluftsprutan för att ge tre olika volymer (1 liter, 2 liter och 3
liter). De olika volymerna fick passera turbinen i spirometerprototypen och detta
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registrerades med kameran. Fem mätningar gjordes per volym och därmed spelades totalt
femton filmsekvenser in. Dessa filmsekvenser analyserades dels med algoritmen, dels genom
manuell avläsning genom att titta på varje filmsekvens och räkna antalet rotationer.
Medelvärde och standardavvikelsen för luftvolym per varv räknades ut för varje volym.
I experiment 3 fick tre försökspersoner med olika kön, ålder, längd och vikt, men med samma
etnicitet, blåsa fem gånger var i spirometerprototypen. Rotationerna i turbinen i spirometerprototypen filmades med kameran. På motsvarande sätt som i experiment 2 ovan
analyserades resultatet med algoritmen och med en manuell avläsning. Vid den manuella
avläsningen framkom det att de inledande delarna i filmen från varje utblåsning var tydlig,
men därefter bildades imma i spirometerprototypen som gjorde det omöjligt att avläsa de
senare delarna av filmsekvenserna.
I experiment 4 användes på förhand fastställda luftvolymer på nytt, men nu med större
spridning i volymer, eftersom verkliga lungvolymer ofta är större än 3 liter. Även för dessa
test användes referensluftsprutan, men dess innehåll överfördes i en gummiballong, som
sedan användes för att överföra luften in i spirometerprototypen. På så sätt avgavs en på
förhand bestämd luftvolym i ett sammanhängande flöde. Tiden för tömning av ballongen var
1-5 sekunder beroende på volym, vilket ligger nära tiden för en verklig utandning. Eftersom
detta experiment inte innehöll utandningsluft, utan torr luft från referensluftsprutan bildades
ingen imma i spirometerprototypen. Den felkällan kunde därmed elimineras. Nio försök med
olika luftvolymer från 1-8,5 liter användes. Även här gjordes en manuell avläsning som kunde
jämföras med algoritmens resultat. Medelvärdet och standardavvikelse för luftvolym per
varv beräknades för de nio försöken. Därefter gjordes en regressionsanalys för att undersöka
sambandet mellan luftvolym och antal registrerade varv i spirometerprototypens turbin och
ett r2-värde och p-värde togs fram.
I experiment 5 genomfördes totalt femton försök med tre olika bestämda luftvolymer på
samma sätt som i experiment 4, för att undersöka hur antalet varv kan variera för samma
volym. En manuell avläsning gjordes och jämfördes med algoritmens resultat. Medelvärde
och standardavvikelsen för luftvolym per varv räknades ut för varje volym.
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4

Resultat

Nedan redovisas den algoritm och GUI som har utvecklats i detta arbete tillsammans med
resultat från genomförda experiment med prototypen. Resultaten från de två första försöken
med för långsamma kameror framgår av bilaga 4 (redovisas inte i det här avsnittet).

4.1 Den utvecklade algoritmen som har använts
Då en video är en serie av bilder ordnade efter tid kan algoritmen bearbeta pixelintensitetsvärdena vid olika tidpunkter för att få fram en intensitetskurva som representerar turbinens
rotation som funktion av tiden. Algoritmen som tar fram rotationshastigheten är skriven som
två metoder (alltså två olika funktioner).
Den första metoden extraherar enstaka bilder ur videon, anropar den andra metoden, gör en
bedömning på var i rotationen turbinen är och sparar topparnas position i bildserien (en topp
detekteras då ljusintensiteten för en bild är högre än föregående och efterföljande bild). Andra
metoden loopar över pixlarna i ROI för bilden och tar fram ett värde som ska motsvara den
genomsnittliga gröna pixelintensiteten. Detta kan också beskrivas enligt följande:
1. Metod 1 hämtar en bild ur videon och ger den till metod 2.
2. Metod 2 analyserar ljusintensiteten för den gröna färgen i ROI och returnerar svaret.
3. Metod 1 jämför värdet den får med tidigare värden.
4. Om en topp detekteras sparar den tiden det gått från senaste toppen.
Bilaga 5 beskriver den väsentligaste delen av metoden som till slut användes för att extrahera
bilder och spara resultatet. Algoritmen är baserad på JCodec som ramverk. Med den senaste
versionen av algoritm som använder sig av att loopa getFrame() metoden från JCodec fås alla
bilder ur en video.
Den andra metoden var först skriven så att den använde alla rgb-värden för varje pixel i varje
bild. Det blev liten spridning bland värdena och tunga beräkningar för en video med många
bilder vilket innebar att resultatet tog lång tid att få fram samt var svårt att använda. Därför
uppdaterades metoden först så att den bara tar den gröna färgen från bilderna. Även om
metoden blev lite snabbare löste detta inte problemet då den fortfarande hade en dålig
spridning på värdena. Slutligen förbättrades metoden ytterligare genom att uppdatera den
med ett ROI så att bilderna kan beskäras från alla sidor med en given procentsats, för att
enbart fokusera på det område där turbinen snurrar.
I denna studie användes följande algoritm (9) för att beräkna pixelintensitetens medelvärde
inom förvalt ROI inom varje enskild bild av videon:

(9)
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Där FV är bildens färgintensitet som funktion av bilden f och området som ska undersökas
ROI. N är totala antalet pixlar i området och 𝑖𝐺 (𝑓, 𝑥, 𝑦) är intensiteten för den gröna färgen
för pixeln på position (x, y) i bilden f.
För att få fram hur frekvent den ändrar intensitet från ljus till mörk så användes funktionerna
(10-12).

(10)

(11)

(12)
För att avgöra när intensiteten är maximal användes
som en funktion av bilden f på
n:te positionen i bildserien. Den returnerar det booleska värdet 1 (sant) om den är större än
både tidigare och nästa bild och annars 0 (falskt).
är antalet bilder för varv x där m är antalet bilder från det tidigare varvet.
är
varvtalet per sekund som funktion av
och fps som är antalet bilder per sekund videon är
tagen med.
Den utvecklade algoritmen som har använts kan uttryckas i ord och kod med följande steg:
Steg 1. Initiering av algoritmen
Det första som algoritmen gör är att initiera variablerna som ska användas. Dessa variabler
är; nuvarande bild (frame), videokanal (ch), filen där informationen sparas(info), filskrivaren
(fos), bildhämtaren (fg), heltalsvärden för att representera nuvarande bildens intensitetsvärde
(frameVal), föregående bildens intensitetsvärde(prevFrameVal), förrförra bildens
intensitetsvärde (pprevFrameVal) , antal toppar (count), bildnummer för senaste top
(prevTop), antal bilder sen senaste top (tmp), tröskelvärdet (th) och booleska värdet om
frameVal har ökat sen föregående bild (inc). Det första steget ser då ut enligt figur 4.1 nedan.
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FileChannelWrapper ch = null; Bitmap frame = null;
ch = NIOUtils.readableFileChannel(file);
File info = new File(folder,infoFileName);
info.createNewFile();
FileOutputStream fos = new FileOutputStream(info);
FrameGrab fg = new FrameGrab(ch);
int frameVal=0 ,prevFrameVal=0,pprevFrameVal=0, count=0,prevTop=0,tmp=0,th=10;
boolean inc=false;
Figur 4.1. Algoritmen initierar de variabler som ska användas
Steg 2.1 Videoloopen
Andra steget av algoritmen är en loop som går från första till sista bilden ur videon och
analyserar hur frekvent det blir toppar och sparar detta resultat. Loopen startar med att en
bild extraheras och sen byter värdena plats. Förrförra intensitetsvärdet sätts till förra och förra
sätts till nuvarande och sen hämtas ett nytt intensitetsvärde som sparas som nuvarande
intensitetsvärdet via metoden getFrameValueZoom. Den första delen av andra steget framgår
av figur 4.2.
for(int i=0; i<nrOfFrames; i++){
frame = fg.getFrame();
pprevFrameVal=prevFrameVal;
prevFrameVal =frameVal;
frameVal=getFrameValueZoom(frame,30,70,30,70); //ROI=(30-70%,30-70%) av bilden
Figur 4.2. Första delen av en loop som är andra steget av algoritmen
Steg 2.2 Toppar och resultat
Då ett ökat ROI ger en stor spridning så behövs ett tröskelvärde för att ta bort små intensitetsändringar så att de inte räknas med som toppar. Om nuvarande värdet är mindre än det
föregående och det förrförra är samma eller mindre än förra värdet, samt att värdet har haft
en ökande trend så betyder det att det förra värdet var en topp. När algoritmen är på en topp
räknar den fram avståndet från tidigare topp, sparar det resultatet, sätter nuvarande
bildnummer som senaste topp och sist sätts variabeln inc till falskt. Det sista som sker i loopen
är att den ser om nuvarande intensitetsvärdet är större än det tidigare och om det är det så
sätter den inc till sant. Den andra delen av det andra steget beskrivs i figur 4.3.
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if(frameVal < prevFrameVal +th && frameVal > prevFrameVal-th)
frameVal= prevFrameVal;
if(pprevFrameVal<=prevFrameVal && frameVal<prevFrameVal ){
if(inc){
tmp=i-prevTop;
String data=tmp+"\n";
fos.write(data.getBytes());
prevTop=i;
inc=false;
}
}

if(frameVal>prevFrameVal)
inc=true;

}
Figur 4.3. Den del av algoritmen som räknar fram avståndet mellan toppar
Steg 3 Slutet
Algoritmen slutar med att stänga ner och frigöra de variabler som använts samt att ta hand
om de fel och krascher som kan ha inträffat. Det görs med koden i figur 4.4.
fos.close();
} catch (IOException e) {
…
} catch (JCodecException e) {
... }finally {
NIOUtils.closeQuietly(ch);
}
}
Figur 4.4: Algoritmens sista steg som stänger ner och frigör variabler
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4.2 Resultat från genomförda experiment
Fem experiment har genomförts med en smarttelefon som har 120 fps. Det första experimentet
genomfördes med en bestämd luftvolym för att få fram en PPG-kurva. De därefter följande
experimenten bestod av försök med olika luftvolymer. I dessa experiment undersöktes
algoritmens funktionalitet, genom att jämföra algoritmens resultat med manuella avläsningar
av samma filmsekvenser. Experimenten visade också hur stor spridningen var i antal varv för
respektive volym, vilket visar hur väl metoden som helhet, med spirometerprototyp, kamera
och algoritm, fungerar. I ett av experimenten undersöktes också om ett linjärt samband finns
mellan luftvolym och antal varv.

4.2.1 Första experimentet – att få fram en fungerande PPG-kurva
En inspelning av en tre sekunders video med en smarttelefon med 120 fps visade att det går
att mäta tiden mellan topparna, vilket innebär att det är möjligt att kontrollera att den
utvecklade algoritmen fungerar. Av figur 4.5 framgår att det är tätare mellan topparna i början
på försöket då ett luftflöde tillförs och att det blir längre avstånd mellan topparna när
luftflödet upphör och turbinen saktar in. Som det går att se i figur 4.5 så är spridningen bland
intensitetsvärdena ganska låg, men i figur 4.6 framgår att spridningen har ökat när ett utvalt
ROI har använts. Det tog några minuter för algoritmen att bearbeta videofilmen. Figur 4.5 4.9 är framtagna med Excel från appens resulterande data. Resultat från tidigare försök med
långsammare kamera framgår av bilaga 4.

Figur 4.5. Intensitetsvärdets variation för en video av prototypen med 120 bilder/sekund under 2,5
sekunder utan ROI.
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Figur 4.6. Intensitetsvärdets variation för en video av prototypen med 120 bilder/sekund under 2,5
sekunder med ROI.

Figur 4.7 visar rotationshastighetens förändring över tiden i sekunder efter en manuell analys
av alla bilders intensitetsvärde och antal bilder mellan topparna. Figur 4.8 presenterar
motsvarande kurva för rotationshastigheten vid användningen av den utvecklade algoritmen.
Ur figur 4.8 kunde en genomsnittlig hastighet tas fram vilket redovisas i figur 4.9 som är
baserad på samma värden som figur 4.8.

Figur 4.7. Rotationshastighetens förändring för en video av prototypen med 120 bilder/sekund under
2,5 sekunder, manuellt beräknad.
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Figur 4.8. Rotationshastighetens förändring för en video av prototypen med 120 bilder/sekund under
2 sekunder enligt algoritmen

Figur 4.9. Förändringen av det genomsnittliga antalet varv per sekund över tiden. Inspelat med en
video av prototypen med 120 bilder/sekund i 2 sekunder.
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Under försöket som beskrivs i figurerna ovan roterade rotationsturbinen totalt 52 antal varv.
Flödessprutan som användes pumpade totalt 3 liter luft. Om ett antagande görs om att det
inte sker några förluster och om det bortses från bl.a. motstånd vid acceleration så blir den
genomsnittliga luftmängden ungefär 60 ml/varv. För att validera algoritmens funktionalitet
och metoden som helhet har flera experiment gjorts, se avsnitt 4.2.2-4.2.5.

4.2.2 Experiment med upprepade försök med tre låga luftvolymer
I experiment 2 undersöktes förhållandet mellan luftvolym och antal varv i spirometerprototypens turbin. Referensluftsprutan användes för att ge de tre olika bestämda volymerna
1 liter, 2 liter och 3 liter. Fem mätningar gjordes per volym. Resultatet av dessa femton försök
redovisas i figur 4.10 och i tabell 4.1. Till skillnad från det första experimentet valdes ett
mindre ROI och ett tröskelvärde användes i algoritmen. Även denna gång tog det några
minuter för algoritmen att bearbeta varje video. Resultaten analyserades dels med algoritmen,
dels genom manuell avläsning av antalet rotationer på den filmsekvens som kameran gav.
Experimentet visar att algoritmens beräkningar stämmer bra överens med den manuella
bildanalysen. Det pekar på att algoritmen fungerar. Av tabell 4.1 och figur 4.10 framgår att
det är en viss spridning mellan olika försök för samma volym.
Tabell 4.1 Förhållandet mellan tre bestämda luftvolymer med referensluftflödesspruta och
antal beräknade varv i spirometerprototypens turbin. Resultaten analyserades både med
algoritmen och genom manuell avläsning av antalet rotationer på aktuell filmsekvens.
Antal varv
Volym
(liter)

Algoritmberäkning

Manuell
beräkning

Luftvolym (ml)/varv
beräknat med algoritm

1

43

43

23

1

29

29

34

1

48

48

21

1

48

48

21

1

46

46

22

2

53

53

38

2

58

58

34

2

49

49

41

2

46

46

43

2

44

46

45

3

71

71

42

3

57

60

53

3

63

62

48

3

62

63

48

3

58

58

52
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En luftvolym på 1,0 liter ger ett medelvärde på 24 ml/varv och en standardavvikelse på 5,8
ml/varv (variationskoefficient 24%). En luftvolym på 2,0 liter ger ett medelvärde på 40
ml/varv och en standardavvikelse på 4,4 ml/varv (variationskoefficient 11%). En luftvolym
på 3,0 liter ger ett medelvärde på 49 ml/varv och en standardavvikelse på 4,1 ml/varv
(variationskoefficient 8%). Spridningen kan bero på flera faktorer i metoden som helhet, t.ex.
mekaniska faktorer i spirometerprototypen och olika tryck till följd av hur snabbt kolven i
referensluftsprutan sköts in vid de olika försöken.

Figur 4.10. Förhållandet mellan luftvolym och antal varv i spirometerprototypens turbin.
En referensluftspruta användes för att ge tre bestämda volymer

4.2.3 Experiment med tre försökspersoner
I experiment 3 utfördes test med tre försökspersoner som fick blåsa i spirometerprototypen.
För varje försöksperson utfördes fem tester. Information om försökspersonernas kön, ålder,
längd och vikt finns i tabell 4.2 och resultatet från experimentet redovisas i tabell 4.3.
Tabell 4.2 Försökspersonernas kön, ålder, längd och vikt
Försöksperson

Kön

Ålder

Längd
(cm)

Vikt (kg)

1

Man

25

175

60

2

Kvinna

53

161

56

3

Man

55

188

85
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Tabell 4.3 Antal varv från fem försök med spirometerprototypen för tre försökspersoner
Försök

Försöksperson 1
varv

Försöksperson 2
varv

Försöksperson 3
varv

1

39

23

33

2

41

36

53

3

66

33

50

4

62

33

54

5

41

33

53

Experimentet visar hur metoden med spirometerprototypen fungerar när riktiga försökspersoner använder den. Tabell 4.3 visar en relativt stor spridning mellan olika försök för de
tre försökspersonerna. Som framgår i avsnitt 2.3.1 kan resultatet från en och samma person
variera mycket beroende på utandningsteknik. En del av skillnaderna kan alltså förklaras av
detta.
Vid en omräkning av antalet varv till luftvolym, med den ekvation som bäst beskriver
sambandet i experimentet 4 (se figur 4.13) kommer försöksperson 1 upp till som mest en
volym på 4,8 liter. Experiment 4 gjordes i nära anslutning till experiment 3, utan mellanliggande justering av spirometerprototypen och friktionen i prototypen kan därför antas vara
densamma i de båda experimenten. Resultatet har jämförts med ett vanligt spirometritest för
försöksperson 1 som på tre försök fick ett FVC på 5,1, 5,6 och 5,8 liter. För den försökspersonen
är resultatet därför något för lågt jämfört med ett spirometritest med en vanlig spirometer,
eftersom det är det högsta värdet som anger personens lungkapacitet (se bilaga 2). Ett
exempel på resultat från en riktig spirometer för försöksperson 1 visas i figur 4.11.
Experimentets resultat analyserades först med algoritmen och därefter gjordes en manuell
analys, för att se hur väl dessa analyser överensstämde med varandra. Det visade sig då att
imma hade bildats på insidan av spirometerprototypen under slutet av varje filmsekvens,
vilket gjorde att det inte gick att se alla rotationer och därmed kunde inte en tillförlitlig
manuell analys göras. Eftersom även algoritmen är beroende av en tydlig filmsekvens att
analysera kan imman även ha påverkat resultatet från algoritmen och bidragit till att det har
blivit för lågt.
Experiment kan inte användas för att validera den utvecklade algoritmen eftersom imman
gjorde att den manuella analysen av filmsekvenserna inte gick att göra.
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Figur 4.11 Resultat från ett spirometritest med en riktig spirometer för försöksperson 1.

4.2.4 Experiment med ett större antal luftvolymer
I experiment 4 genomfördes nio försök med luftvolymer upp till 8,5 liter. I experimentet
testades algoritmens funktionalitet genom att jämföra algoritmens resultat med manuell
analys. Sambandet mellan olika luftvolymer och antal varv i spirometerprototypens turbin
undersöktes också. Samma ROI och tröskelvärde som i experimentet i avsnitt 4.2.2 användes
i algoritmen. Det tog några minuter för algoritmen att bearbeta varje video. Figur 4.12 och
Figur 4.13 är framtagna med Excel från appens resulterande data. Figur 4.12 visar en PPG från
ett av de nio försöken. Som det går att se i figur 4.12 är spridningen av intensitetsvärdet större
än i första experimentet (jämför med figurerna 4.5 och 4.6) vilket beror på att ett mindre ROI
har använts. Den ökade spridningen underlättade detektion av toppar.

Figur 4.12 Intensitetsvärdets variation för en video från ett av de nio försöken (4,3 liter) med 120
bilder/sekund under 3 sekunder.
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Tabell 4.4 och figur 4.13 visar resultatet från de nio försöken med olika luftvolymer från 1 liter
till 8,5 liter. Filmsekvenserna från försöken har analyserats med algoritmen och jämförts med
manuell analys. Dessa analyser visar god överensstämmelse med varandra upp till 7,0 liter.
Vid en luftvolym på 8,5 liter gav algoritmen ett resultat som låg åtta varv lägre än det antal
varv som kunde avläsas i den manuella analysen. Det tyder på att algoritmen i detta
experiment fungerar tillfredsställande upp till 7,0 liter, men att den inte ger ett helt korrekt
värde för den högsta testade volymen. I bilaga 6 finns en figur som visar intensitetsvärdets
variation för försöket med 8,5 liter. Figuren visar att algoritmen missar att registrera några
toppar i den tidigare delen av filmsekvensen, då hastigheten i turbinen är som högst.
Tabell 4.4 Luftvolym och antal beräknade varv i spirometerprototypens turbin för nio försök samt
beräknad luftvolym (ml) per varv. Antal varv har beräknats både manuellt och med algoritm.
Antal varv
Luftvolym

Algoritm-

Manuell

Luftvolym (ml)/varv beräknat med

(liter)

beräkning

beräkning

algoritm

1,0

9

9

107

1,8

18

18

100

2,5

35

36

72

3,4

38

38

88

3,4

55

58

61

4,3

72

72

60

5,5

64

64

86

7,0

104

106

67

8,5

114

122

75

Av tabell 4.4. framgår det att större luftvolym resulterar i flera varv hos
spirometerprototypens turbin. Figur 4.13 visar att det i detta experiment finns ett samband
mellan luftvolym och antal beräknade varv hos spirometerprototypens turbin. Sambandet är
linjärt med ett r2-värde på 0,94 och är statistiskt signifikant med ett p<0,001.
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Figur 4.13 Samband mellan luftvolym (i liter) och antal beräknade varv i spirometerprototypens
turbin för nio försök. Antalet varv har beräknats med algoritmen.
En jämförelse med resultaten i experiment 2 som finns i tabell 4.1 visar en stor skillnad mellan
experiment 2 och 4 i antal varv som varje luftvolym gett och därmed även i antal milliliter luft
som passerar turbinen per varv. I experiment 4 var turbinen inte lika stadigt åtskruvad i
spirometerprototypens rör som i experiment 2. Därmed svängde turbinen mer och friktionen
kan antas ha varit högre. I experiment 4 gav försöken vid låga luftvolymer betydligt färre varv
per volym än i experiment 2.

4.2.5 Experiment med upprepade försök med tre större luftvolymer
I experiment 5 genomfördes totalt 15 försök med tre olika bestämda luftvolymer för att
undersöka hur stor spridningen är i antal varv för respektive volym vid ett bredare volymsintervall än i experiment 2. Tabell 4.5 och figur 4.14 visar resultatet från experimentet som var
uppdelat i fem försök med en luftvolym på 2,5 liter, fem försök med 5,0 liter och fem försök
med 7,5 liter. Spridningen i antal varv i spirometerprototypens turbin är förhållandevis liten
vid en luftvolym på 2,5 liter, medan den är större vid 5,0 och 7,5 liter.
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Tabell 4.5 Antal beräknade varv i spirometerprototypens turbin för fem försök vardera med
luftvolymer på 2,5 liter, 5,0 liter och 7,5 liter samt beräknad luftvolym (ml) per varv.
Antal varv
Volym (liter)

Algoritmberäkning

Manuell
beräkning

Luftvolym (ml)/varv beräknat
med algoritm

2,5

56

57

45

2,5

50

55

50

2,5

59

59

42

2,5

57

63

44

2,5

42

54

60

5,0

74

89

68

5,0

95

109

53

5,0

113

113

44

5,0

82

93

61

5,0

93

102

54

7,5

139

145

54

7,5

117

129

64

7,5

109

149

69

7,5

131

142

57

7,5

146

150

51

En luftvolym på 2,5 liter leder till i genomsnitt 48 ml/varv, med en standardavvikelse på 7,0
ml/varv (variationskoefficient 15%). En luftvolym på 5,0 liter leder till i genomsnitt 56
ml/varv, med en standardavvikelse på 8,8 ml/varv (variationskoefficient 16%). En luftvolym
på 7,5 liter leder till i genomsnitt 59 ml/varv med en standardavvikelse på 7,2 ml/varv
(variationskoefficient 12%).
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Figur 4.14 Spridningen i antal beräknade varv i spirometerprototypens turbin för tre olika
luftvolymer (2,5 liter, 5 liter och 7,5 liter).
Resultat i experiment 5 visar att medelvärdena för luftvolym per varv varierar mellan 48
ml/varv och 59 ml/varv beroende på luftvolym. De medelvärden för detta mått som fåtts i
de olika experiment 2, 4 och 5 avviker tydligt från varandra. Experiment utfördes vid olika
tidpunkter och mellan dem hade fastsättningen av turbinen i spirometerprototypen justerats
(se avsnitt 3.4). Det gjorde att turbinen snurrade snabbare i experiment 2 och 5 än i experiment
4. Det har gjort att spirometerprototypens turbin i vissa försök i experiment 5 har haft en så
hög rotationshastighet att kameran inte har registrerat alla bilder, vilket kan ses i skillnaden
mellan den manuella avläsningen och algoritmens resultat samt genom att analyser av
intensitetsvärdets variation i flera av försöken visar på liknande resultat som vid försöket med
8,5 liter i experiment 4 (bilaga 6), dvs. att algoritmen missar att registrera några toppar i den
delen av filmsekvensen då hastigheten i turbinen är som högst. Det har bidragit till en
förhållandevis stor spridning i resultatet mellan de olika försöken för samma volym.
Experimentet visar att osäkerheten i metoden med en kamera med 120fps ökar när friktionen
är låg och turbinen roterar fortare i röret.

4.3 Användning av applikationen
Här beskrivs applikationen samt hur det är tänkt att en användare ska kunna använda
applikationen.
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4.3.1 GUI - graphical user interface
Den utvecklade appen har följande två viktiga komponenter: algoritmen och det grafiska
användargränssnittet (GUI). För appen är det viktigt att det finns ett bra GUI där användaren
lätt kan manövrera mellan de olika aktiviteterna. Detta GUI har de olika layouterna: “main”,
“settings”, “new test”, “previous test”, “how to use app”, “send result” och “view result”.
Från “main” kan användaren via knapparna i mitten på skärmen lätt gå till “new test” ,
“previous test”, “how to use app” och “settings”.
På “new test” kan användaren göra ett nytt test och efter testet antingen radera resultatet eller
gå till “send result” eller “view result”. Från “previous test” kan användaren välja ett tidigare
test med hjälp av någon valfri filhanterare och antingen radera det eller gå till layouterna
“send result” eller “view result” med det testet.
Layouterna för “settings”, “how to use app”, “send result” och “view result” har inte ännu
någon funktionalitet. Det har ännu inte undersökts vad användarna vill ha för inställningar
och det har inte tagits reda på vad användarna anser vara det bästa sättet att samverka mellan
spirometerprototypen och telefon. Det är inte heller känt hur läkare och patient ska
kommunicera med varandra och vad användarna behöver se som resultat. De aktiviteterna
är för närvarande bara exempel på hur de kan se ut och fungera.

4.3.2 Beskrivning av ett spirometritest med smarttelefon
För att utföra ett spirometritest så klickar användaren på “nytt test” på appens startskärm.
Användaren kommer då till en skärm där det finns de fyra knapparna “Starta kamera”, “visa
resultat” ,”skicka resultat” och “radera resultat”. Av dessa är bara “starta kamera” klickbar.
När användaren valt att starta kameran så startas default-appen för kameran på enheten med
extra parametern att spela in max fem sekunders video.
Nu kan användaren spela in videon och blåsa i röret. När videon är klar startas algoritmen i
bakgrunden. Algoritmen loopar igenom videon bild för bild.
I varje bild beräknas pixelmedelvärdet inom ett förinställt ROI av den gröna färgen. Då
turbinen (som är målad med vit och svart färg) roterar, så betyder ett högt intensitetsvärde att
den vita sidan av turbinen ligger framför mobilkameran medan ett lågt intensitetsvärde
betyder att den svarta sidan av turbinen ligger framför mobilkameran. En svängande
sinusliknande kurva fås när alla bilder i videon har bearbetats. Sedan jämförs varje värde på
kurvan med de två tidigare värdena för att se om det tidigare värdet var ett lokalt max-värde.
Om så är fallet sparas hur länge sedan det var på ett max-värde (d.v.s. tidsperioden mellan
två efterföljande max-värden beräknas). Annars ökas antalet bilder upp med ett. När
algoritmen är klar med videon, kan nu användaren välja att antingen se, skicka eller radera
resultatet genom att klicka på en av de tre knapparna som var avstängda och som nu har
aktiverats. Se figur 4.15.
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Figur 4.15: Samverkan mellan GUI och algoritm för ett spirometritest
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5

Analys och diskussion

Det finns ett stort intresse för att se vad som är möjligt att göra med smarttelefoner, men det
finns få beskrivna metoder i litteraturen för spirometritest anpassade för smarttelefoner. Det
saknas fortfarande billiga möjligheter att på egen hand utföra spirometritester. Detta arbete
beskriver utveckling av en algoritm, som en del i en ny enkel metod som går ut på att filma
en rotation i en turbin med en smarttelefonkamera, som efter fortsatt utveckling skulle kunna
fungera för spirometri.
Den stora utmaningen i detta arbete har varit att bemästra den höga rotationshastigheten hos
prototypens turbin. Det finns ett flertal studier som mäter puls med hjälp av smarttelefoner.
Det är samma princip som används när förändringar av ljusintensiteten ska mätas i en
fingertopp som när den ska mätas för en roterande turbin med olika färger. Däremot är det
mycket stor skillnad i hur snabbt rörelseförändringarna sker då en normal puls inte ger mer
än något eller några få utslag per sekund och den testade turbinen har en rotationshastighet
på upp till 60 varv per sekund och ibland ännu mer. De genomförda experimenten har därför
visat att det behövs en smarttelefon med en kamera som klarar 120 fps för att fånga
rotationshastigheten hos denna prototyp och några experiment har visat att en ännu snabbare
kamera, på mer än 120 fps, kan behövas för att fånga rotationshastigheter som uppkommer
när stora luftvolymer passerar turbinen på kort tid.
Flera olika algoritmer har testats vid utveckling av den aktuella applikationen. Algoritmen
som användes i studien av Reyes et al [18] har använts som grund för den utvecklade
algoritmen. Reyes et al skapade en app som använde en smarttelefonkamera och en mikrofon
för att mäta spirometri. Förutsättningarna i denna alternativa metod är dock helt annorlunda,
eftersom metoden användes för att studera andning, som sker med en betydligt lägre frekvens
än detta arbetes roterande turbin. Den ställer alltså inte samma krav på kamera med lika hög
fps och det finns inte heller behov av någon spirometerprototyp att blåsa i. En viktig
vidareutveckling av deras algoritm är bl.a. att algoritmen i detta examensarbete kan detektera
topparna i en PPG genom att analysera om en bilds intensitetsvärde är högre än både den
tidigare och nästa bilds värden.
I genomförda experiment blev det flera hundratals bilder på några få sekunders video som
algoritmen behövde behandla. Detta resulterade i att applikationen blev trög. För att öka
noggrannheten på resultatet och minska beräkningstiden valdes därför, i enlighet med vad
som framkommit i litteraturgenomgången, att enbart analysera den gröna färgen för att mäta
färgintensiteten i varje bild. Det var också nödvändigt att uppdatera algoritmen så att den
bara tog hänsyn till den relevanta delen av varje bild (ROI) för att minska beräkningstiden
och för att öka noggrannheten.
Flera av studierna i litteraturgenomgången har också använt sig av tröskelvärden för att
avgöra om en förändring ska tolkas som en rörelse. Eftersom det inte är helt nödvändigt för
ett stort ROI och skulle komplicera beräkningarna och därmed göra applikationen trögare har
detta dock medvetet valts bort i algoritmen för första experimentet, då det bara var intressant
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att få fram en PPG-kurva. För övriga experiment användes ett mindre ROI vilket gav större
förändringar av intensitetsvärden och ett tröskelvärde behövde därför införas för att inte
räkna små intensitetssvängningar som rotationsvarv. Ett tröskelvärde på ca 10% av
intensitetsvärdets spridning sattes.
Samverkan mellan smarttelefon, app och spirometerprototyp är avgörande för att lyckas med
spirometritest. En stor del av arbetet har därför lagts på att hitta lämpliga algoritmer och
utföra justeringar av applikationen för att ge allt mer rimligt resultat.
Det kan konstateras att kamerans prestanda är väldigt viktig för kvaliteten av resultaten. En
video inspelad med en kamera med allt för lågt fps går snabbare att analysera men ger ett
betydligt mindre pålitligt resultat. Om användaren är villig att vänta ett tag på att få fram
resultatet så är en kamera med högre fps att föredra - helst minst 120 fps. Det tog några
minuter för algoritmen att bearbeta en videofilm på några sekunder inspelad med en kamera
som har 120 fps. Tiden för en användare att få fram ett resultat påverkas alltså av hur bra
prestanda telefonen har, hur mycket information som ska analyseras och hur välskriven
algoritmen är.
Under projektet har det visat sig att det, i likhet med vad både Singla [1] och Lavanya [2]
påtalade, finns ett antal faktorer som påverkar resultatet under ett test. En faktor är hur
mycket kameran rör på sig under testet - om den står still eller inte. En annan faktor är hur
bakgrunden ser ut - om den är helvit, svart eller har en färg. Även speglingar i ytan på röret i
spirometerprototypen och i bakgrunden har betydelse. En helvit bakgrund och att man inte
rör på sig eller kameran kan rekommenderas. Avståndet mellan kamera och rör spelar också
en viktig roll för att få rätt fokus på kameran, men också att få med så mycket som möjligt av
rotationsturbinen i bild. För att få ut någorlunda tillförlitliga resultat bör därför röret helst
sitta fast eller stå still bara några centimeter från kameran.
Fyra experiment med olika luftvolymer som passerade turbinen gjordes i syfte att validera
metoden och då särskilt algoritmens funktion. En rad olika faktorer påverkar hur många varv
som algoritmen ger som resultat. En av faktorerna är algoritmens funktionalitet. Andra
faktorer är hur stadigt turbinen sitter i spirometerprototypen och därmed hur hög friktionen
är när turbinen snurrar i prototypen, hur stadigt prototypen och kameran står och att
kamerans hastighet är tillräckligt hög för att registrera rotationen i turbinen. Ljusförhållanden
påverkar också. Det måste vara tillräckligt ljust och sikten i spirometerprototypens rör får inte
skymmas. I experiment 3, med verkliga försökspersoner, bildades imma i röret som gjorde
registreringen av rotationen av turbinen svår att avläsa.
Utblåstiden är också en faktor som påverkar resultatet då mängden luft per tidsenhet ger
lufttrycket i prototypen. Trycket i sin tur är det som får fart på turbinen och påverkar
hastigheten. Som tidigare nämnts kan en kamera på mer än 120 fps behövas för att fånga
rotationshastigheter som uppkommer när stora luftvolymer passerar turbinen på kort tid. Om
trycket däremot är för lågt kommer turbinen att stå still eftersom det alltid finns en bromsande
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friktion i prototypen. För att även fånga låga tryck får friktionen i prototypen alltså inte vara
alltför hög.
Algoritmen analyserar den videofilm av turbinens rotation som spelas in vid varje försök. För
att kunna särskilja resultatet av algoritmens funktion från andra faktorer gjordes analyser av
de videofilmer som kameran spelade in även manuellt och jämfördes med de resultat som
algoritmen gav. På så sätt kunde andra faktorer, som påverkar vad som hamnar på filmen,
reduceras i underökningen av själva algoritmen. Resultaten visade på att algoritmen fungerar,
förutsatt att kameran hinner med att registrera turbinens rotation.
Den testade prototypen förutsätter alltså en kamera med många fps. För att mäta en rimlig
hastighet från en video som mobilen spelat in med prototypen så får den inte snurra mer än
ett halvt varv per bild då den är vit på ena och svart på den andra sidan. Tiden mäts genom
att räkna antalet bilder från det att den var på den vita sidan till att den blir vit igen. Om den
går från vit till vit utan några svarta bilder mellan de två vita så har den enligt algoritmen inte
rört sig över den vita halvan än och därmed inte åkt ett halvt varv. Om försök görs med en
för långsam kamera kan det därför bli underliga värden som framgår av försök med 30 fpskameran, se bilaga 4. Värdena blev oanvändbara då spirometern har en hastighet som går
över 15 varv per sekund och går från vit till vit flera gånger i rad och har hoppat över ett eller
flera varv mellan bilderna.
Om någon topp missas så blir resultatet fel. Med en kamera på 120fps får turbinen inte ha en
högre hastighet än 60 varv i sekunden då algoritmen måste ha minst en vit och en svart bild
för att få fram en topp. Värdet som fås av algoritmen är grovt avrundat då skillnaden på 2 till
3 bilder ger en hastighet från 60 varv/s till 40 varv/s. Hastigheten blir exponentiellt mer
rimlig för varje ny bild som läggs till mellan topparna. För att få ett rimligare resultat deriveras
det för att få den genomsnittliga hastigheten för luften genom röret. Det leder till att de grova
avrundningarna minimeras då den är baserad på hur många upptäckta varv totalt det är vid
tidpunkten och inte bara avståndet från det tidigare varvet.
För att utveckla metoden ytterligare behöver en ekvation tas fram som ger en omräkning
mellan antal varv och luftvolym. Denna ekvation bör vara stabil över tiden. Experiment 4
visar att det går att ta fram ett statistiskt signifikant linjärt samband mellan antal varv och
luftvolym. Även om det var en spridning i materialet, visar det ändå att en ungefärlig
luftvolym kan räknas fram med hjälp av antalet varv. I detta experiment var friktionen i
spirometerprototypen högre än i flera av de andra experimenten, vilket gjorde att kameran
hann med att registrera bilderna på ett tillförlitligt sätt upp till en luftvolym på 7,0 liter. Ett
avsevärt problem är dock att jämförbarheten mellan olika experiment är så låg och att utfallet
varierar kraftigt främst på grund av att turbinen snurrar olika fort beroende på hur stadigt
fastsatt den är i prototypen. Det gör att värden bara kan jämföras inom ett och samma
experiment. I en verklig tillämpning skulle det innebära att materialet skulle behöva
kalibreras inför varje mätning, vilket skulle vara både svårt och opraktiskt för en privatperson,
samt att det finns en risk att användaren justerar den så att den hamnar utanför området då
den fungerar som bäst tillsammans med den övriga utrustningen (kamera och algoritm). Det
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talar för att spirometerprototypen behöver vidareutvecklas avseende mekanik. Även
känsligheten för bildning av imma i röret behöver lösas.
Det finns en hel del kvar att arbeta med vad gäller funktionalitet för denna prototyp. Då appen
är billig kommer den slutliga kostnaden för metoden snarare bero på prototypen. Eftersom
denna ännu ej är färdigutvecklad är det för tidigt att avgöra om vidareutveckling av metoden
kan leda till ett bra sätt att mäta spirometri till en låg kostnad.
Om vidareutvecklingen av metoden lyckas kan denna nya metod för spirometri komma att
leda till positiva konsekvenser för samhällets hållbara utveckling från ett ekonomiskt, socialt
och miljömässigt perspektiv. Metoden sätter människan i centrum och verkar för en trygg och
hälsosam livsmiljö, vilket är viktigt från ett socialt perspektiv. Då många redan har en
smarttelefon så möjliggör den för många människor att utföra spirometritester på egen hand,
för en låg kostnad utan ett läkarbesök. Det gör att mätningarna kan ske oftare och läkarbesök
kan ske när det verkligen behövs. Det ökar kvaliteten för individen, som kan följa upp sin
hälsa mer regelbundet, och för samhället, som kan använda resurserna inom vården mer
effektivt. Det ger positiva effekter både socialt och ekonomiskt. Även förhållandevis fattiga
människor kan få tillgång till ett billigt spirometritest, vilket är viktigt ur etisk synvinkel. Om
produkten kommer i produktion kan också arbetstillfällen skapas, vilket både skapar sociala
och ekonomiska värden.
Metoden bygger på användning av smarttelefoner, som påverkar miljön både vid tillverkning
och när de blir elektroniskt avfall. Många har dock redan smarttelefoner av andra skäl och då
är den tillkommande miljöpåverkan endast förknippad med tillverkningen av ett litet
spirometerrör av plast. En miljövinst är att det blir färre resor till läkare.
Slutligen kan nämnas att andra tänkbara alternativa sätt att mäta luftflödet skulle kunna vara
med en spirometer som fungerar som en generator med hjälp av en magnet i prototypen. När
den roterar så genereras ström som kan mätas och omvandlas till rotationshastighet. Liknande
mätningar kan även göras genom att mäta tryckförändringar med en enkel tryckmätare.

52(66)

6

Slutsatser

Målsättningen med detta examensarbete har uppnåtts då arbetet har visat att det går att
utveckla en app som skulle kunna gå att använda i ett billigt och enkelt spirometritest, genom
att filma en rotation av en turbin med en smarttelefonkamera och analysera resultatet. Arbetet
har resulterat i en algoritm som fungerar tillfredsställande för att bestämma turbinens
rotationshastighet. Den utvecklade algoritmen detekterar topparna i en PPG genom att
analysera om en bilds intensitetsvärde är högre än både den tidigare och nästa bilds värden.
För att minska beräkningstiden och för att öka noggrannheten analyserar algoritmen enbart
intensiteten av den gröna färgen i ett begränsat område (ett sk ROI) i varje bild. Algoritmen
är skriven som två metoder (funktioner). Den första tar ut enstaka bilder ur videon och gör en
bedömning var i rotationen de befinner sig. Den andra metoden loopar över pixlarna i bilden
och tar fram ett värde som ska motsvara den genomsnittliga färgen.
Metoden som helhet behöver dock fortsatt utveckling. De faktorer som påverkar resultatet av
metoden, utöver algoritmens funktionalitet, är de optiska förutsättningarna, friktionen då
turbinen roterar i prototypen och antalet bilder per sekund som kameran kan registrera. De
optiska förutsättningarna består av att det är bra sikt i prototypens rör, att ljusförhållandena i
rummet är tillräckligt goda, att avståndet mellan kameran och röret är lämpligt så att bilderna
blir tydliga och att kameran inte rör på sig under filmningen. Friktionen då turbinen roterar i
prototypen behöver vara densamma vid olika tillfällen och på en lämplig nivå, så att den inte
roterar för fort när stora volymer luft passerar på kort tid och inte heller för hög så den inte
börjar rotera alls vid små volymer eller långa utblåstider. Antal bilder per sekund som
kameran kan registrera måste vara anpassad till rotationshastigheten hos turbinen så att
kameran fångar alla rotationer.
Den stora utmaningen i arbetet har varit att bemästra turbinens höga rotationshastighet. Det
behövs därför en smarttelefon med en kamera som klarar minst 120 fps (bilder per sekund)
för att fånga rotationshastigheten hos den testade prototypen. Under arbetets gång har det
också visat sig att spirometerprototypens turbin roterar olika fort i olika experiment beroende
på hur stadigt den sitter fast i prototypen. Ett annat problem med prototypen i den form den
har nu är att det bildas imma i den när verkliga personer blåser i den. Det gör att kameran
inte kan registrera turbinens rotation inne i spirometerröret under den senare delen av de
försöken.
Detta arbete har bidragit till kunskapsutvecklingen av hur smarttelefonens kamera kan
användas för att utföra spirometri med hjälp av en nyutvecklad spirometerprototyp. Då det
går att få fram en ungefärlig rotationshastighet på prototypens turbin har projektet skapat
grunderna för en spirometer som använder sig av en smarttelefon.
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6.1 Rekommendationer
I det fortsatta utvecklingsarbetet föreslås den utvecklade algoritmen användas. Turbinen kan
rekommenderas ha de mått och den design som använts i detta examensarbete, men för att
det ska fungera är det viktigt att få ner rotationshastigheten så att den understiger hälften av
kamerans fps. För den testade prototypen får den i princip därför inte överstiga 60 varv per
sekund, men i praktiken rekommenderas att inte överstiga 50 varv per sekund. Viktiga
förutsättningar för att den utvecklade algoritmen ska kunna analysera en video av prototypen
för att få fram rotationshastigheten är dessutom att kameran och röret inte rör sig, att
bakgrunden är enfärgad samt att röret ska vara relativt nära kameran men ändå så att
kameran har ett bra fokus. Röret behöver också vidareutvecklas så att det inte bildas imma i
det.

6.2 Förslag till fortsatt arbete
Resultaten i detta examensarbete pekar på stora möjligheter till en fortsatt utveckling av detta
alternativa sätt att utföra spirometritester. Appens GUI behöver utvecklas vidare för att
anpassas till användarnas behov. Inför en vidareutveckling av appen och prototypen så bör
det göras en marknadsundersökning för att se vilka kunder som potentiellt kan finnas för
produkten så att den kan anpassas till deras behov. Nu har appen både aktiva och inaktiva
inställningar för vad den ska ta hänsyn till vid mätning för att avgöra om personen är frisk
eller sjuk. Appen har även en aktivitet för att sända resultatet men som i dagsläget inte sänder
filen då det inte beslutats vart den bör sändas. Ska resultatet skickas till en extern databas,
direkt till läkaren eller bara sparas lokalt? Ytterligare problemställningar som kan behöva
arbetas med är vilka parametrar, t.ex. ålder, kön och etnicitet, som användaren ska skriva in i
appen.
Det kan även övervägas om ett annat tröskelvärde borde användas i algoritmen för att minska
applikationens känslighet för förändringar i bakgrunden. Det kan dock leda till att analysen
blir trögare. Om en prototyp med lägre rotationshastighet utvecklas minskar behovet av
snabb beräkningshastighet. De experiment som har gjorts tyder på att det är lämpligt att
vidareutveckla spirometerprototypen så att friktionen i den inte varierar från tillfälle till
tillfälle utan hålls på en konstant nivå som ligger nära den friktion som var i experiment 4. Då
ger algoritmen ett tillförlitligt resultat tillsammans med användning av en smarttelefon med
en kamera med 120fps och tiden för beräkningen blir rimlig för användaren.
Det behöver avgöras vilken spirometristandard som ska användas eftersom det är olika i
Sverige och i andra EU-länder samt hur en korrekt konvertering mellan rotationshastigheten
och verkligt luftflöde ska se ut. Vid fortsatt utveckling av prototypen föreslås dessutom ett
vidare arbete bl.a. med vilket avstånd som är optimalt mellan rör och kamera, hur det kan
säkerställas att rotationsturbinen hela tiden befinner sig i mitten av bilden så att färgen av
bakgrunden påverkar resultatet så lite som möjligt samt hur prototypen ska vara utformad
för att ge rimliga resultat både för friska och sjuka - dvs ha en lagom hög rotationshastighet inte för hög och inte för låg.
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Bilagor
Bilaga 1
Vad är spirometri?
Spirometri[15] är en undersökning som utförs med en spirometer för att mäta hur lungorna
fungerar främst med avseende på luftflöde och mängd. Att kunna mäta luftflöde och mängd
är viktigt när en person lider av t.ex. astma eller KOL[16] (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom)
då båda dessa sjukdomar är kopplade till andningssvårigheter. Spirometri går att utföra på
olika sätt beroende på vad som ska mätas. Vid en spirometrimätning brukar resultatet oftast
bli en kurva som har koordinataxlarna luftmängd och tid. Måtten brukar vara givna i liter och
sekunder för att få en lämplig kurva som beskriver det maximala luftflödet i liter per sekund.
Det finns flera termer man bör vara bekant med vid en spirometrimätning. De vanligaste
variablerna som används vid ett spirometritest[20] är:
●
●
●
●
●
●
●

FEV1 (Forced Expiratory Volume) ,
VC (Vital Capacity),
FVC (Forced Vital Capacity),
FEV% (FEV1/VC)
PEF (Peak Expiratory Flow)
RV (Residual Volume)
TLC (Total Lung Capacity)

VC är ett mått på hur mycket en person maximalt orkar andas ut i ett andetag och mäts i liter.
FVC är en variant på VC .
FEV1 är ett mått på hur mycket luft som en person kan andas ut i ett andetag under första
sekunden efter en maximal inandning. Den används framförallt för att mätta maximalt in- och
utflöde och brukar mätas i liter per sekund.
FEV% är kvot mellan FEV1 och FVC eller VC dvs FEV% = FEV1/VC. Det är ett mått på hur
mycket av den totala mängden luft som andats ut under första sekunden och brukar anges i
procent. Det är ofta detta värde används för att indikera om en person kan vara sjuk.
PEF är ett mått på det maximala utandningsflödet som patienten kan göra. PEF är toppen på
kurvan som vanligen sker tidigt i utandningen. Det är viktigt att patienten fyllt lungorna helt
innan detta värde mäts annars blir resultatet för lågt. Detta värde är även känsligt för
sjukdomar, ålder och kön.
RV är den mängd luft som lungorna inte orkat pumpa ut vid utandningen och den mäts i liter.
Detta värde kan inte fås fram med ett vanligt spirometritest då spirometritest mäter luft som
kan andas ut.
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TLC är den totala mängden luft som lungorna har när de är fyllda till maximal kapacitet som
brukar mätas i liter. Denna mängd kan inte heller mätas vid en spirometrimätning då TLC =
VC+RV och det inte går att mäta RV med spirometri.
Det finns olika typer av spirometri som statisk spirometri och dynamisk spirometri. Vid
statisk spirometri mäts bara luftvolymen och vid den dynamiska spirometrin mäts luftflödet.
Ofta utförs spirometri genom att en patient andas in maximalt med luft för att sedan blåsa ut
luften i en spirometer. Spirometern i sin tur är ofta ett rör med en sensor som känner av
luftflödet.
Under förstudien besöktes Haitham Al Zubeidi som är läkare på Skärholmens vårdcentral.
Han beskrev hur ett spirometritest går till och vilka värden som är mest intressanta. VC och
FEV är oftast de viktigaste parametrarna att mäta. När man mäter gör man tre tester i rad och
tar ut det bästa resultatet från dessa.
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Bilaga 2

Figur B2.1: Spirometern
M. Perillo, “MIR Spirolab 2 - User manual”
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipment/documents/spirometry/user_manu
als/MIR%20Spirolab%202%20-%20User%20manual.pdf
publicerad 2001-07-09 hämtad 2016-10-04

Figur B2.2: Luftflödessprutan
Rudolph volyme calibration syringes, Hans Rudolph inc
http://www.nichemedical.com.au/pdf/2015%20Hans%20Rudolph%20Calibration%20Syri
nges.pdf
publicerad 2013-01-14 hämtad 2016-10-04
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Bilaga 3
Nedan visas bilder på hur röret ser ut när den accelererar fångat med 120 fps kameran.
Bilderna visar när den rört sig från vit till ca 50% vit och 50% svart och sen till svart.

Figur B3.1: 120 fps kamerabild #135 i videon när prototypen är vit

Figur B3.2: 120 fps kamerabild #150 i videon när prototypen är ca 50% vit och 50% svart

Figur B3.3: 120 fps kamerabild #135 i videon när prototypen är svart
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Bilaga 4
Resultat från genomförda försök med långsammare kamera
Först testades en video inspelad med en kamera på 30 fps under 5 sekunder. Resultatet som
visas i figur B4.1 ser inte rimligt ut då det tydligt syns i videon att den snurrar snabbt i början
och bromsar in mot slutet. Därefter testades samma video men med zoom för att minimera
risk för att det är bakgrunden som är dålig. Men inte heller då blir resultatet tillräckligt bra,
vilket figur B4.2 visar. I båda fallen blir resultatet mer rätt efter ca tre sekunder då nu
hastigheten är så låg att det nu går att avläsa att det sker en rotation dvs värdet går både upp
och ner. De tidigare punkterna har en för hög hastighet och blir därför från topp till topp utan
att någonsin gå ner genom att den har rört sig ett eller fler varv mellan varje bild.

Figur B4.1: Hur intensitetsvärdet varierar med den snabba prototypen i fem sekunder med 30
bilder/sekund utan zoom

Figur B4.2: Hur intensitetsvärdet varierar med den snabba prototypen i fem sekunder med 30
bilder/sekund med zoom
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I ytterligare försök så användes algoritmen på en ny trögare prototyp. Som det nu går att se i
figur B4.3 så fungerar den nästan på den nya långsamma prototypen med en 30 fps kamera.
Det är på gränsen då den snurrar med en maximal hastighet av ca 15 varv/s.

Figur B4.3: Visar hur det intensitetsvärdet ändras över tiden. Inspelat med den långsamma
prototypen med 30 bilder/sekund kameran i 3 sekunder
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Bilaga 5
Senaste versionen av algoritmen för att extrahera bilder och spara resultatet
private void JCodecTester(){
...
FileChannelWrapper ch = null;
try {
Bitmap frame = null;
ch = NIOUtils.readableFileChannel(file);
File info = new File(folder,infoFileName);
info.createNewFile();
FileOutputStream fos = new FileOutputStream(info);
FrameGrab fg = new FrameGrab(ch);
int frameVal=0 ,prevFrameVal=0,pprevFrameVal=0;
int count=0,prevTop=0,tmp=0;
boolean inc=false;
for(int i=0; i<nrOfFrames; i++){
frame = fg.getFrame();
pprevFrameVal=prevFrameVal;
prevFrameVal=frameVal;
frameVal=getFrameValue2(frame);
if(pprevFrameVal<=prevFrameVal && frameVal<prevFrameVal ){
if(inc){
tmp=i-prevTop;
data=tmp+"\n";
fos.write(data.getBytes());
prevTop=i;
inc=false;
}
}
if(frameVal>prevFrameVal)
inc=true;
}
fos.close();
} catch (IOException e) {
...
} catch (JCodecException e) {
...
}finally {
NIOUtils.closeQuietly(ch);
}
}
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Bilaga 6

Figur B6.1: Intensitetsvärdets variation för en videon från försöket med 8,5 liter med 120
bilder/sekund under 3 sekunder.
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