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Sammanfattning 

Hammed Hammid Mohammed, universitetsadjunkt vid KTH i Flemingsberg gav uppdraget 
att utveckla en mobil kontaktlös andningsbevakare för spädbarn och äldre i form av en mo-
bilapplikation som använder sig av kameran för att detektera fel i andningen. Denna skulle 
fungera som ett billigare och enklare alternativ till konventionella andningsbevakningsinstru-
ment. Uppgiften utfördes genom att först genomföra en litteraturstudie för att finna olika 
algoritmer och matematiska modeller att implementera och testa. Andra steget var att testa 
de mest lämpade algoritmerna och matematiska modellerna i en datorprototyp gjord i Matlab 
för att se ifall dessa fungerade som det var tänkt. Tredje steget var att föra över datorprototy-
pens algoritmer så fullständigt som möjligt till en mobilapplikation. 

Arbetet resulterade i en algoritm, implementerbar i mobiltelefon, som kan ingå som indikat-
ion på att andning pågår. Detta föregicks av tester av olika parametrar såsom belysning, kon-
traster, avstånd, position och vinklar mellan mobilkameran och försökspersonen. Testerna 
visade att stark ljussättning, goda kontraster mellan försöksperson och bakgrund samt rätt 
avstånd och position mellan kamera och försöksperson gav goda resultat. 

Resultatet i sin helhet gav insikten att användandet av den matematiska algoritmen FFT (Fast 
Fourier Transform) kan ingå som indikator på att det är andning som detekteras. 

Nyckelord 
Andning, andningsdetektion, mobilapplikation, Fast Fourier Transform 





Abstract 

Hammed Hammid Mohammed is a lecturer at KTH Flemingsberg. The assignment that he 
gave concerned developing a mobile contactless respiratory watcher in the form of a cell-
phone application. It would work as a cheaper and simpler alternative to conventional respir-
atory watchers. The task was performed by first carrying out a literature study to find different 
algorithms and mathematical models to implement and test. The second step was to test the 
most adequate algorithms and mathematical models in a computer prototype to see if it 
worked at all. The third step was then to transfer these algorithms to a cellphone application 
as accurately as possible. 

The resulting algorithm, implemented in a cellphone prototype, showed to be a useful indi-
cator of breath. This was preceded by tests using different parameters as lighting, contrasts, 
distance, position and angle between the cellphone camera and the subject. These tests 
showed that high level of light, strong contrasts between the subject and its background as 
well as right distance and position between camera and subject gave good result. 

The overall result gave the insight that the usage of FFT (Fast Fourier Transform) could be 
included as an indicator that breath is detected. 
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Förord 

Ett stort tack till Hamed Hamid Mohammed vars idé detta arbete bygger på och även ett stort 
tack till Anders Lindström vars återkoppling bidragit till att förbättra rapportens kvalité. 
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1|INLEDNING 

1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
I dag finns det inte någon form av bekväm andningsbevakning för äldre. För att mäta deras 
andning måste kontaktsensorer sättas på kroppen, vilket stör sömnen. Problemet är att det är 
viktigt med andningsbevakning även under natten. 

För spädbarn finns bra andningsbevakning, s.k. andningslarm, som man kan sätta på barnets 
blöja. Men då många föräldrar innehar varsin smarttelefon, skulle det bli både enklare och 
billigare med en mobilapplikation som kan utföra samma uppgift. Denna skulle då kunna 
använda mobilkameran för att bevaka barnets andning och detektera ifall något är fel. 

Uppdraget gick därför ut på att framställa en mobilapplikation som kunde detektera en per-
sons andning kontinuerligt. Uppdragsgivaren var universitetsadjunkten Hamed Hamid Mo-
hammed vid avdelningen Human Communication på KTH. Han är bland annat sakkunnig 
inom området signalbehandling.  

1.2 Målsättning 
Examensarbetets övergripande mål var att skapa en mobilapplikation som via mobilkameran 
kunde detektera spädbarns, äldres eller eventuellt andra patientgruppers andning. Detta ge-
nom att fånga succesiva bilder från kameran och analysera förändringar i dessa över tid. För-
hoppningen var att denna teknik skulle kunna fungera som alternativ till teknologi med lik-
nande ändamål ifall användaren skulle vilja ha en enkel och billig lösning. Billiga lösningar 
av sådant slag skulle även kunna ge möjlighet till billigare vård. 

Den slutgiltiga applikationen hade många kvalitetskrav, men det huvudsakliga var att den 
skulle kunna fungera under en hel natt och fungera under nattbelysning med nattlampa, samt 
vara så pass effektiv att det är möjligt att implementera den på en modern mobiltelefon. 

1.2.1 Undersökning av existerande algoritmer för analys av bildsekvenser 
Inledningsvis behövdes en litteraturstudie kring algoritmer som använts för analys och 
han-tering av den pixelförändring som sker för varje bild i en video. Förhoppningen var 
dessutom att finna arbeten som handlade om andningsbevakning av en person.  

1.2.2 Utveckling av prototyp 
En första prototyp för dator skulle tas fram vars prestanda skulle utvärderas med avseende på 
kriterier som ljussättning och kamerans vinkel relativt till försökspersonen. Mobilvideorna 
som skulle analyseras av denna prototyp behövde först omvandlas till bildserier innan de 
matades in i programmet. Prototypen skulle huvudsakligen bygga på ett eget lösningsförslag. 
Eventuellt skulle dock vissa av de olika undersökta algoritmerna och metoderna för bildana-
lys och andningsbevakning från litteraturstudien implementeras. Om det exempelvis skulle 
vara två specifika metoder eller algoritmer som till synes kunde lösa ett visst problem ungefär 
lika bra, skulle båda testas.  
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Utvecklingen av första prototypen bestod huvudsakligen av två delar. Den första var att finna 
en lösning på hur andning kunde detekteras. Den andra bestod av att finna ett sätt att detektera 
och larma ifall något var fel med andningen.     

För att lösa uppgiften behövde nedanstående delproblem lösas: 

1. Via dator omvandla videofilerna från mobilen till bildserier och sedan finna ett sätt
att läsa in en bild i taget från denna bildserie.

2. Finna ett sätt att ange vilken del av bilden som skulle analyseras.
3. Finna ett sätt att analysera förändringar i bilden så korrekt och effektivt som möjligt.

När datorprototypen blev fullständig skulle dess egenskaper och algoritmer implementeras i 
en mobilapplikation. De två största utmaningarna med denna, till skillnad från datorprototy-
pen, var dels att den skulle sampla och behandla inkommande bilder i realtid och dels att den 
skulle kunna fungera kontinuerligt under tillräckligt lång tid, helst en hel natt. En ytterligare 
utmaning var att se ifall det var möjligt att beräkna andningsfrekvensen kontinuerligt. Detta 
skulle innebära att beräkningen utförs varje sekund ifall nya bilder detekteras. 

1.2.3 Utvärdering av metod och applikation 
Kvaliteten på applikationen mättes med hänsyn till i vilken position man behövde sätta mo-
bilen i förhållande till försökspersonen, hur svag ljussättning den kunde hantera (helst med 
enbart nattlampa), hur länge den kunde vara igång (helst en hel natt), samt hur väl den kunde 
detektera illavarslande tecken hos andningen (för definition se kap 2.1).  

1.3 Avgränsningar 
Avgränsningar som detta arbete hade är: 

• Enbart en Android-version av mobilapplikationen utvecklades.
• Definitionen av dålig andning begränsades till en andning som antingen har för låg

eller hög frekvens eller en som har upphört under en viss tid.
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2 Teori och bakgrund 

Sektion 2.1 beskriver hur ohälsosam andning definieras i det här arbetet. I 2.2 nämns dagens 
andningsbevakningsprodukter för spädbarn och äldre. Utvecklade algoritmer för detektering 
av bildförändringar i video från tidigare arbeten behandlas i sektion 2.3. Matematiska mo-
deller för extrahering av frekvenser samt minskning av brus i signal beskrivs i sektion 2.4. 
Slutligen nämns under 2.5 vilka egenskaper hos en mobilkamera som kan påverka testernas 
resultat. 

2.1 Ohälsosam andning 
De två mer specifika definitionerna av vad ohälsosam andning är kom från företagen Trygg-
saker och Snuza [1] [2]. Definitionerna liknar varandra och kan sammanfattas som: And-
ningsfrekvensen är lägre än 8 andetag per minut, eller att andningen har upphört under minst 
20 sekunder. 

Enligt tabell 2.1 nedan, från boken ”Delmar’s Comprehensive Medical Assisting: Administ-
rative and Clinical Competencies” [3], kan andningsfrekvensen variera mellan 0,20 Hz och 
0,73 Hz. 

Tabell 2.1 [3]: Normala andningsfrekvenser för olika åldersgrupper. 

Nyfödda 44 andningscykler/minut 0,73 Hz 

Spädbarn 20–40 andningscykler/mi-
nut 

0,33 Hz–0,67 Hz 

Barn (1–7 år) 18–30 andningscykler/mi-
nut 

0,30 Hz–0,50 Hz 

Vuxna 12–20 andningscykler/mi-
nut 

0,20 Hz–0,33 Hz 

En andningsfrekvens på 0,73 Hz sågs därmed som den övre gränsen på normal andning. 

2.2 Existerande produkter 
Företaget Joicecare har bland annat en produkt som kallas Nattfrid. Det är en specialdesignad 
kamera som kan placeras i den äldres hem för fjärrtillsyn. Vårdtagaren får då själv bestämma 
om och när den vill använda denna tjänst [4]. Det är dock inte möjligt med kontinuerlig be-
vakning. Bedömning av andning då något illavarslande väl har upptäckts sker genom att en 
ansvarig lyssnar på andningen via en känslig mikrofon som finns på kameran (telefonintervju 
med tekniska supporten i Joicecare 7 februari 2017). Att bevakningen inte är kontinuerlig 
och att bedömningen av vårdtagarens andning görs av en människa innebär uppenbarligen 
att systemet i sin helhet inte är fullständigt säkert.   
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För spädbarn finns produkten Nanny [2] som fungerar genom att en sensormatta placeras 
under spjälsängens madrass och känner av rörelserna i barnets bröstkorg. Signaler går sedan 
till en kontrollenhet som larmar ifall den märker att något är fel med andningen.  

För allmänt bruk finns företaget Philips licensprogram VitalSigns [5] som även kan anslutas 
till vissa mobila plattformar. Den kan avläsa både puls och andning på flera personer samti-
digt via en kamera. Användaren måste dock interagera med programmet på det sättet att 
denne måste sitta eller stå upp framför kameran på ett visst sätt för att allt ska fungera. Dess-
utom är det oklart hur bra den hanterar mörker med belysning enbart från en nattlampa. Dock 
experimenterar Philips med ett system [6] som kan bevaka både puls och andning via en 
kamera även då personen sover i svag belysning men systemet är inte skapat för mobiler. 

Ett annat liknande kommande system som Philips i nuläget testar är ett system avsett för 
sjukhus. Med en specialkamera filmar den en patient och precis som MIT:s produkt (mer om 
detta i kap 2.3.3) kan den mäta både puls och andning med hjälp av förstärkning av färgför-
ändringar på huden som orsakas av pulsen, samt av att amplifiera små rörelser och därigenom 
detektera andning. Enligt utvecklarnas rapport tillmötesgår inte produkten alla utmaningar, 
såsom svagt ljus och patientens egna motoriska rörelser. Att implementera systemet till en 
mobil nämndes inte heller. Samma sak gäller MIT:s produkt (mer om detta i kap 2.3.3). [7] 
[8] [9]

2.3 Algoritmer för detektering av bildförändringar i video 
Nedan beskrivs funnen teori om olika algoritmer för detektering av bildförändringar i video. 

2.3.1 Bedömning av pixelförändring för varje bild 
Ett exempel på algoritm som bedömer förändringar i pixlar är den som utvecklades av gym-
nasieeleven Samuel Tober 2016 [10]. Med hjälp av en GoPro Hero 3 silver edition kamera 
och bildhantering i Matlab lyckades han utveckla en algoritm i Matlab som kunde detektera 
en artärs expansion och sammandragning via bildernas pixelförändringar på ett givet område. 
På det sättet kunde den även bedöma försökspersonens blodtryck. Medelfelet då det systo-
liska blodtrycket mättes var 17% och 11% då diastoliska blodtrycket mättes. Systoliska blod-
trycket är det tryck som blodet utsätter artärens väggar med då hjärtat slår, och det diastoliska 
är det motsvarande då hjärtat vilar [11]. Det största problemet med algoritmen var att det 
enligt rapporten tog upp till ca 30 min för den att utföra sin uppgift på en 20 sekunder lång 
film.  

2.3.2 Särskilja förändringar som sker för varje bild 
Ett ytterligare bra exempel på algoritm där vissa delar kunde vara användbara för detta arbete 
är den som skapades av utvecklaren Jussi Matilla [12]. Dess metod för att detektera föränd-
ringar i en video handlar om att jämföra alla dess bilder med en referensbild, nämligen den 
första. Varje bild jämförs med referensbilden och om det visar sig att det skett en förändring 
i ett visst område markeras detta med vit färg i en resulterande bild. Alla dessa resulterande 
bilder läggs ihop till en resulterande bildserie. Man kan då sätta ihop denna bildserie till en 
video för att se alla förändringar som sker över tid. 

2.3.3 Pixelamplifiering 
Ett annat projekt är ett som utfördes av en grupp forskare och ingenjörer på MIT 2012. De 
skapade en mjukvara för dator som kunde förstärka alla de färgförändringar och små rörelser 
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som sker i en video som är osynliga för blotta ögat [8]. Man kunde exempelvis tydligt se alla 
de andetag som ett spädbarn gjorde då det låg och sov i sin spjälsäng, eftersom dess bröströ-
relser amplifierades. En begränsning är dock enligt deras rapport att man måste veta frekven-
sen hos de rörelserna man vill amplifiera på förhand.  

2.3.4 Indelning av varje bild till områden 
En grupp forskare och doktorander, huvudsakligen från det franska teknologiska institutet 
INRIA, utvecklade 2009 en ”patch-baserad” (områdesbaserad) lösning för att finna föränd-
ringar inom bild-par [13]. Deras metod gick ut på att först dela upp bilden i områden vars 
storlek anpassades manuellt efter situationen. Algoritmen bedömde sedan varje pixel som 
fanns mellan dessa områden var för sig genom att fatta en rad binära beslut (se ifall en viss 
egenskap hos pixeln var sann eller falsk). En pixel fick en poäng för varje egenskap som var 
sann. Ifall en pixel fick tillräckligt med poäng ansågs den ingå i en förändring mellan bil-
derna. 

2.3.5 Tidigare exempel på indelning av varje bild i en video till områden  
Redan 1982 testades vid Hamburgs universitet en algoritm relaterad till både uppdelning av 
bild till områden och analys av bild-par. Varje område, satt till 12 pixlar, beskrevs genom att 
stoppa in var och en av dess pixlars gråskalevärde i en viss funktion och ta medelvärde på 
alla returvärden. Funktionen var ett andragradigt polynom som tog emot en pixels gråskale-
värde och returnerade ett resulterande värde. [14] 

2.4 Matematiska modeller för detta arbete 

2.4.1 Extrahering av frekvenser 
För att beräkna frekvens och tillhörande amplituder från en graf som visar andningsrörelser 
kan man använda Fouriertransformen. Den utrycker en funktion/signalkurva i form av dess 
frekvenskomponenter [15]. Med andra ord transformerar den en funktion i tidsplan till en 
funktion i frekvensplan. Enligt Princeton University är Fouriertransformen en hörnsten inom 
signalanalys och en väletablerad metod inom flera vetenskapsområden [16]. 

Det finns även FFT (Fast Fourier Transform). FFT är en diskret fourier transformalgoritm. 
Det finns många versioner av FFT men den som Matlab använder begränsar antalet nödvän-
diga beräkningar för N punkter från N2 till N lg N, där lg är den binära logaritmen. Matlabs 
utgivare The Mathworks INC tillkännager inte namnet på sin version. Troligtvis använder de 
”Gauss Fourier transform” som är standard och har samma antal nödvändiga beräkningar. 
[17] [18]

2012 utvecklade en grupp MIT-forskare en variant av Fouriertransformen som är snabbare 
än FFT kallat ”Nearly Optimal Sparse Fourier Transform” [19]. Dock är den inte implemen-
terad i något API ännu. 

2.4.2 Minskning av brus i signal 
Om kurvan i en graf blir jämnare ger FFT bättre resultat då mycket av bruset försvinner. För 
att göra en signal mjukare och mindre ”hackig” kan man använda sig av en viss utjämnings-
algoritm. Den simplaste utjämningsalgoritmen kallas rektangulära lådbilen. Dess princip 
bygger på att ersätta varje datapunkt i en signal med genomsnittsvärdet av m närliggande 
punkter, m är då ett positivt (oftast ojämnt) heltal som kallas mjukhetsbredd. Detta är formeln: 
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𝑦𝑦[𝑖𝑖] = 1
𝑚𝑚
∑ 𝑥𝑥[𝑖𝑖 + 𝑗𝑗](𝑚𝑚−1)/2
𝑗𝑗=−(𝑚𝑚−1)/2     1. 

y[i] är den utgående signalen, x[i+j] är den ingående och m är antalet punkter. [20] 

2.5 Viktiga aspekter kring kamerans kvalité 
I en digital kamera delas en bild upp av en matris bestående av så kallade pixlar som får 
varsin andel av det totala antalet fotoner som kameran tar in från omgivningen för att produ-
cera bilden. Ju mindre pixelstorlek en kamera har, ju mindre ljus kan varje pixel ta in [21]. 
Detta gör i sin tur att kameran blir svårare att använda i mörker och under nattbelysning, då 
ljuskänsligheten minskar.  

Kamerans aperture påverkar hur stor del av bilden som ligger i fokus och som inte är suddig. 
Det mäts i f/X.x, exempelvis f/1.4. Ett högre värde gör att en större del av bilden inte är 
suddig [22]. Det är troligt att det i sådana fall skulle vara användbart att ha en sådan hög 
aperture som möjligt så att man kan tyda fler pixlar mer träffsäkert. 

IR laser-assisted auto focus är användbar då man vill ha en skarp bild även i svaga ljusför-
hållanden. Den fungerar på så sätt att det är en sändare vid kameralinsen som skickar ut en 
smal infraröd laser mot det som kameran för tillfället är riktad mot. Då lasern träffar objektet 
reflekteras ljuset tillbaka mot kameralinsen. Mjukvara räknar då ut tiden det tar för ljuset att 
komma fram och tillbaka. Då kan avståndet mellan kameran och objektet lätt räknas ut med 
hjälp av ljusets hastighet. Detta till skillnad från kontrastmätning som inte skulle kunna av-
göra skillnaden mellan flertalet mörka pixlar lika bra [23]. Därför var IR laser-assisted auto 
focus att föredra i detta arbete då testerna ibland skedde i miljöer med nattbelysning. 

2.5.1 Kamerans fotosensorer 
I en kameras uppsättning av sensorer för att skapa färgbilder ingår ljuskänsliga respektive 
färgkänsliga sensorer. En färgkänslig sensor är antingen känslig inom den röda eller blåa 
regionen av färgspektret medan en ljuskänslig sensor är känslig inom den gröna. Samtliga 
sensorer är ordnade efter ett kontinuerligt mönster där ljuskänsliga sensorer dominerar. [24] 

Frågan är sedan från vilket/vilka färglager som data ska tas. Det som nämns ovan pekar mot 
att det gröna är lämpligast. En annan idé kan vara att ta data från alla eller vissa lager genom 
att räkna ut deras genomsnittsvärde.  
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3 Metoder och verktyg 

I metodiken ingick en litteraturstudie där de mest lämpade algoritmerna och matematiska 
modellerna valdes för att testas i en datorprototyp. Sedan skulle dessa slutligen testas i en 
mobilapplikation vars prestation skulle valideras. 

3.1 Valda metoder 
Metodiken handlade huvudsakligen om att utveckla två prototyper. Först en implementering 
på en dator för att testa vissa algoritmer och modeller (vilka framgår i resten av kap 3) från 
förstudien. Andra implementeringen var en Android-applikation baserad på datorprototypen 
som skulle vara den slutgiltiga för att testa ifall allt kunde implementeras i en mobilapplikat-
ion. 

Grundprinciperna som båda prototyperna skulle följa var: 

1. Att kontinuerligt sampla så många bilder som möjligt från video/kamera i form av
pixelmatriser.

2. Att extrahera pixeldata från något/några färglager från varje bild och räkna ut dess
medelvärde. Varje medelvärde skulle då läggas i en array.

3. Förmjuka ursprungssignalen som värdena i arrayen utgör genom att behandla den
med algoritmen rektangulära lådbilen (se kap 2.4.2) ett antal gånger. För att spara
beräkningsresurser sattes parametern m på 3.

4. Att till sist analysera signalen med hjälp av FFT var 20:e sekund för att finna frekven-
ser som kan svara mot andning. Efter detta rensas arrayen för att ge plats åt nya data.

Figur 3.1 längre ner ger en översiktlig bild av dessa fyra steg. 

Det fanns ingen vetskap om hur nödvändigt det var att göra ursprungssignalen mjukare. En-
bart resultatet kunde ge svar på detta. Syftet var dock att ta bort så mycket brus som möjligt 
som kunde störa FFT-analysen. Som framgick i förstudien var algoritmen Rektangulära låd-
bilen den minst krävande algoritmen att användas för detta ändamål och därför mest lämplig 
för en mobil. 

Fouriertransformen anges av Princeton University (se kap 2.4.1) som standard inom signal-
analys, vilket motiverade valet av FFT för detta arbete. 

Tidsintervallet på 20 sekunder valdes i enlighet med kap 2.1:s definition av vad ohälsosam 
andning är. I denna ingick att ifall inte någon andning detekterats under 20 sekunder bör det 
larmas. 

Det fanns olika idéer kring vilken del av bilden som var lämpligast att analysera. Det 
fanns fyra huvudsakliga tillvägagångssätt som övervägdes: 

• Analysera hela bilden.
• Dela in bilden i ett symmetriskt rutnät där varje ruta analyserades var för sig.
• Välja en viss linje i bilden som skulle analyseras.
• Välja en viss rektangel i bilden som skulle analyseras.
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Att välja en viss rektangel avvisades av uppdragsgivaren som hänvisade till att en rektangel 
innebär flera kolumner. Flera kolumner innebär medelvärdesfiltrering som motsvarar låg-
passfiltrering, som i sin tur skapar en mjukare signal med låg kontrast. Då är det bättre med 
enbart en kolumn för att skapa en skarpare signal med hög kontrast. Därmed valdes det 3:e 
tillvägagångsättet, dvs att välja en linje att analysera. Att hårdkoda linjens utformning skulle 
kräva att försökspersonen låg på ett visst avstånd och position för att det skulle bli ett gott 
resultat. Därför bedömdes det att det var bäst ifall användaren själv skulle kunna ange längd, 
position och vinkel på linjen efter var denne såg de tydligaste andningsrörelserna. Oftast sat-
tes den till att gå genom magen eller bröstkorgen. En viktig förutsättning var att kroppen 
filmades från sidan. 

Skillnaden mellan prototyperna var att datorprototypen behövde en redan inspelad video från 
mobilens kamera i form av en bildserie och att den linje som önskades analyseras behövde 
anges programmatiskt i källkoden. Mobilprototypen skulle fungera på det sättet att början 
och slutet av den linje som användaren önskade analysera skulle genom användaren anges 
med hjälp av två fingertryck på skärmen. Eftersom mobilprototypen hade direktkontakt med 
mobilkameran kunde den sampla pixeldata från varje bild som kom in kontinuerligt i realtid. 

Figur 3.1: Flödesschema som visar hur data samlas in och processas. När Sliding Window senare imple-
menterades ställdes timern om till 1 sekund. 
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3.1.1 Steg för att utveckla första prototypen 
Första prototypen utvecklades i Matlab. Där användes bland annat Jussi Mattilas metod för 
att extrahera enskilda bilder från video samt Samuel Tobers metod för att extrahera data från 
enskilda färglager från var och en av dessa bilder. [10] [12]

De huvudsakliga uppgifterna som skulle utföras av denna prototyp var följande: 

Videon av den andande försökspersonen gjordes först om till bildserie som sedan matades in 
i programmet. En viss linje från bilden angavs i koden med hänsyn till var de tydligaste and-
ningsrörelserna skedde i just den videon. Sedan skulle förändringen av denna linjes genom-
snittliga färgskalevärde samplas över tid och skapa denna array, ursprungssignalen (se även 
steg 2 och 3 i kap 3.1). 

För att upptäcka eventuell ohälsosam andning skulle applikationen omvandla ursprungssig-
nalen från ett 20 sekunders intervall till en FFT-signal. Hur FFT-signalen skulle tolkas fanns 
två idéer kring som skulle testas. Den ena var att procentuellt jämföra det maximala ampli-
tudvärdet i respektive frekvensspektrum. Den andra var att procentuellt jämföra genomsnitt-
liga amplitudvärdet innanför den hälsosamma andningens frekvensspektrum med det 
genom-snittliga utanför. 

 

3.1.2 Val av testpersoner 
Svårigheten att få tillgång till spädbarn samt äldre personer som försökspersoner gjorde det 
mer praktiskt att använda en frisk vuxen person. 

3.1.3 Parametrar för datorprototypen 
Under utvecklingen av första prototypen togs tre huvudsakliga parametrar i beaktande: 

• Första parametern var från vilken vinkel och position som kameran filmade försöks-
personen.

• Andra parametern var vilken ljusstyrka som testmiljön skulle ha. Detta skulle mätas
med hjälp av en luxmätare.

• Tredje parametern handlade om testmiljöns färgsättning, såsom olika färger på tapeter
och kläder på försökspersonen.

Figur 3.2: Den hälsosamma andningens frekvensspektrum (0,13–073 Hz) ligger mellan de streckade linjerna. 
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3.1.4 Steg för att utveckla prototyp för smarttelefon 
Den andra prototypen, som skulle komma att bli den slutgiltiga, skulle göras i en Android-
mobil. Stegen för att utveckla denna var följande. 

• Implementera alla algoritmer från datorversionen så gott det gick.
• Utföra tester på applikationens prestation.
• Utvärdera testerna.

Kvaliteten på Android-applikationens prestation bedömdes efter följande kriterier: 

• Om applikationen kan avgöra om försökspersonen andas hälsosamt eller ej.
• Träffsäkerhet kring detekterad frekvens.
• Hur beroende applikationen var av att kameran skulle ha en viss position gentemot

användaren.
• Hur länge applikationen kunde vara igång utan att den avbröts av operativsystemet

eller att batteriet tog slut.
• Hur svagt omgivande ljus applikationen kunde hantera.
• Eventuellt vilken typ av kamera som passar bäst för användning av denna applikation.

Flera olika mobiler skulle då behöva testas.

3.2 Icke valda metoder 
Det största problemet med ”pixelamplifiering” som omnämns i kapitel 2.3.3 är att det bara är 
till för att göra det lättare för en människa att bedöma andningsrörelser. Prototypen för detta 
arbete var tänkt att bedöma detta automatiskt. 

Att dela upp en bild i mindre delar vars storlek bestäms manuellt efter situationen (kap 2.3.4–
2.3.5) hade inte heller varit praktiskt för detta arbetes prototyp. I så fall skulle användaren 
varje gång vara tvungen att testa flera olika storlekar. 

3.3 Verktyg 

3.3.1 Mobilen 
Mobilen som användes var en Motorola Nexus 6, en Android-mobil. Att det blev just denna 
modell var för att det var den enda Android-mobilen som fanns till förfogande. Den visade 
sig dock vara en lämplig mobil för ändamålet då dess kamera inte hade IR-filter (filtrering 
av infrarött ljus). Inspelning av försökspersoners andning skulle nämligen bland annat testas 
i mörker med endast belysning från nattlampa och då måste kameran kunna ta in allt möjligt 
ljus. 

Motorola ägs av Google och enligt dem har Motorola Nexus 6 följande egenskaper: 

Framkamera: 

8MP camera 
1.4 µm pixels 
f/2.4 aperture 
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HD video capture (30 fps) 

Batteri: 3220 mAh 
OS: Android 
CPU: fyra kärnor med basfrekvens på 2.7 GHz 
Minne: 3 GB RAM, 32 GB sekundärminne 

[25] 

3.3.2 Matlab 
Matlab användes av Samuel Tober då han utförde sitt arbete med blodtrycksmätningen. Fö-
retaget MathWorks som skapat denna mjukvara skriver i sin hemsida att Matlab används av 
miljontals ingenjörer och forskare. Det kan exempelvis finnas i bilars säkerhetssystem, rymd-
färjor, hälsobevakningssystem, smarta elkraftnät och mobilnätverk [26]. Därför var denna 
mjukvara det självklara valet för att utveckla datorprototypen med. 

3.3.3 Viktiga API:er i Android inför utvecklingen av mobilapplikationen 
För att extrahera bilder från kamerans förhandsvisning implementerades i applikationens hu-
vudaktivitet interfacet TextureView.SurfaceTextureListener. Denna hade den implementer-
bara funktionen onSurfaceTextureUpdated(SurfaceTexture surface) som exekverades varje 
gång skärmen uppdaterades. I denna kunde det skrivas in kod som tog pixeldata från för-
handsvisningen i form av en bitmap från TextureView-objektet. Anledningen till att detta 
API valdes var för att det var det enda API där man kunde extrahera en färdig bitmap från 
början. 

För att sedan få fram Fouriertransformen användes open source API:et JTransforms-3.1 som 
implementerar FFT [27]. Den huvudsakliga utvecklaren nämner inte vilken version av FFT 
det är. Dock är det säkerligen ”Gauss Fourier transform” som används då denna enligt kap 
2.4.1 omnämns som standard. 

3.3.4 VirtualDub 
VirtualDub kan användas för att omvandla video-filer av vissa format till serie av bilder. Den 
är dessutom gratis och dög för ändamålet. VirtualDub är ett videoinspelnings-/bearbetnings-
verktyg för 32 och 64 bitars Windows-platformar (98/ME/NT4/2000/XP/Vista/7) och är li-
censerad under GNU General Public License (GPL). [28]  
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Figur 4.1: Genomsnittligt grönskalevärde från viss linje i bilden under ett 20 sekunders intervall. 

4 Resultat 

I detta kapitel visas resultaten från de olika testerna och hur de påverkade utvecklingen av 
algoritmen. Om inget annat anges grundar sig resultaten på vad mobilprototypen gav för ut-
data.  

4.1 Lämpligast färglager 
Det gröna lagret valdes att ta pixeldatadata från då detta enligt förstudien var ”ljuslagret”, 
vilket var passande då det var ljusvariationer som skulle mätas. Samtidigt bekräftade även ett 
flertal tester (se Appendix B) att gröna lagret var känsligast för detta, förutom vid låga ljus-
nivåer som 0,9 Lux. I sådana fall fungerar det röda lagret i princip lika bra. 

4.2 Samplingen 
I mobilprototypen visade det sig att det inte var behandling av pixeldata som var tidskrä-
vande. Det var snarare extraheringen av bitmaps från kamerans förhandsvisning i skärmen 
som var tidskrävande. Detta gjorde att samplingsfrekvensen vanligtvis blev mellan 13–14 
bitmaps/sekund trots att den satta uppdateringsfrekvensen av förhandsvisningen var 30 bil-
der/sekund. Detta var svårt att råda bot på då det inte fanns någon annan konkurrerande ak-
tivitet i mobilen att avsluta. Trots detta är det en tillfredställande storlek på samplingsfre-
kvensen då den enligt Nyquist-teoremet bör vara minst dubbelt så hög som den högsta fre-
kvensen man söker [29]. 

Samplingsfrekvensen varierade mellan varje sekund. Under ett tidsspann på en minut kunde 
exempelvis den genomsnittliga samplingsfrekvensen vara 14,70 bitmaps/sekund med en 
standardavvikelse på 0,98. Figur 4.1 visualiserar hur resulterande ursprungssignalen kunde 
se ut efter 20 sekunders samplande. 



Figur 4.2: FFT-signal baserad på ursprungssignal som inte behandlats med rektangulära lådbilen. 

Figur 4.3:  Resulterande FFT-signal då samma ursprungssignal behandlats med rektangulära lådbilen. 
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4.3 Utjämningsalgoritmen rektangulära lådbilen 
Rektangulära lådbilen tog bort mycket högfrekvent brus från ursprungssignalen (det 
"knottriga" som åskådliggörs längs vågdalarna i figur 4.1), vilket i sin tur påverkade FFT-
signalen. Nedanstående grafer baserade på data från datorprototypen visar i vilken grad 
denna algoritm gjorde detta. 

 

En ursprungssignal behövde behandlas med den rektangulära lådbilen 6 gånger i rad för att 
allt dess brus skulle försvinna och påverka en FFT-signal av samma grad som i figur 4.3. 

4.4 Tolkning av FFT-grafen 
Tabell 4.1 baseras på resultat i datorprototypen gjord i Matlab. Den visar att ett bra 
tröskelvärde för indikat-ion på att hälsosam andning sker är att genomsnittsamplituden 
inom den hälsosamma and-ningens frekvensspektrum ska vara minst 2 gånger större än 
genomsnittsamplituden utanför detta spektrum. 
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Figur 4.4: Hela resulterande FFT-grafen efter att försökspersonen andats i 0,17 Hz. 

Tabell 4.1: Förhållandet mellan maxamplituderna inom och utanför hälsosamma andningsspektret kan ses i 
mittenkolumnen. I högra kolumnen ses förhållandet mellan genomsnittsamplituderna inom och utanför häl-
sosamma andningsspektret 

Försökspersonens andnings-
frekvens 

Maxampli-
tud inom 
andnings-
spekt-
ret/max-
amplitud 
utanför detta 

Genomsnittlig 
amplitud inom 
andningsspektret/
genomsnittlig 
amplitud utanför 
detta

10 andningscykler/minut 240 % 1000 % 

20 andningscykler/minut 240 % 670 % 

30 andningscykler/minut 86 % 370 % 

40 andningscykler/minut 79 % 360 % 

Vanlig oregelbunden andning 220 % 540 % 

Försökspersonen andas ej 54 % 140 % 

ingen försöksperson 60 % 130 % 

Tabell 4.1 visar att det blir större kontrast och tydligare mönster i värdena ifall man 
procentuellt jämför genomsnittsamplituderna i vartdera spektrum. Därför valdes denna me-
tod att användas i algoritmen. 

4.5 Detektion av kontinuerlig andningsfrekvens 
Figur 4.4 visar den resulterande FFT-grafen i enlighet med de loggdata som skrevs ut efter 
ett intervall på 20 sekunder då försökspersonen hade en andningsfrekvens på 0,17 Hz. I figur 
4.5 är toppen zoomad för att tydligare visa var i frekvensspektrumet den detekterade and-
ningen ligger. Där ser man att den ligger vid frekvensen 0,15. 
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Figur 4.5: Samma graf som i figur 4.4, här med toppen zoomad. Här ser man tydligare vid vilken frekvens 
toppen ligger.

Liknande tester utfördes med samma försöksperson då denne hade andningsfrekvenserna 
0,33, 0,50, 0,67 respektive 0,83 Hz.  

Tabell 4.2 visar relationen mellan försökspersonens verkliga andningsfrekvens och den and-
ningsfrekvens som detekterades via den topp som var av samma slag som den som kan ses i 
figur 4.4 och 4.5. 

Tabell 4.2: Förhållande mellan verklig och detekterad andningsfrekvens. 

En metronom hjälpte försökspersonen att hålla bestämd frekvens på andningen. 

4.6 Detektion av varierande andningsfrekvens 
En rad tester visade att då försökspersonen hade sin vanliga andning utan att försöka ha en 
specifik andningsfrekvens uppkom toppen på slumpmässiga platser i den hälsosamma and-
ningens frekvensspektrum. Ett exempel på var toppen kunde hamna kan man se i figur 4.6 
och 4.7. 

Verklig andningsfre-
kvens 

0,17 Hz 0,33 Hz 0,50 Hz 0,67 Hz 0,83 Hz 

Uppmätt andnings-
frekvens 

0,15 Hz 0,35 Hz 0,50 Hz 0,65 Hz 0,85 Hz 
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Figur 4.7: Zoom av den del av figur 4.6 som visar toppen. I det här fallet ser man att toppen hamnade på 0,30 
Hz. 

Figur 4.6: Exempel på var toppen kunde hamna då försökspersonen andades på sitt vanliga sätt, dvs. en and-
ning vars frekvens varierar men ändå ligger inom det friska andningsspektret.

 

Se Appendix A för att se fler exempel och ytterligare kommentarer. 

4.7 Gränsfall 
Hur mobilprototypen i sin nuvarande form kan hantera gränsfall såsom växlande mellan and-
ningsfrekvens innanför den hälsosamma andningens frekvensspektrum till andningsfrekvens 
utanför denna, kan lätt beskrivas med hur FFT-grafen förvrängs. Se figur 4.8 och 4.9.   
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Figur 4.8: Växlande mellan för hög andning och normal andning. 

Figur 4.9: Växlande mellan för låg andning och normal andning. 

Att de resulterande graferna för båda kombinationerna ser i princip likadana ut kan te sig 
märkligt. I figur 4.9 ser man som förväntat en topp inom den friska andningens frekvens-
spektrum och en annan till vänster som då ligger under den friska andningens frekvensspekt-
rum. Figur 4.8 däremot vars andra topp borde ligga till höger om den topp som ligger inom 
den friska andningens frekvensspektrum ligger istället till vänster om detta spektrum precis 
som i figur 4.9. Uppdragsgivaren kunde inte heller förklara detta fenomen. Problemet var 
detsamma i både datorprototypens och mobilprototypens FFT-API. 

Eftersom gränsfall av sådana slag oftast ledde till att mobilprototypen varnade att det inte 
skedde någon frisk andning accepterades denna begränsning då det är osäkert ifall sådan 
andning är ett dåligt tecken eller inte. 
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Figur 4.10: Exempel på hur en FFT-graf kunde se ut då kameran exempelvis filmade en vägg. 

4.8 Tolkning av FFT-grafens amplituder 
Det fanns inget klart samband mellan detektion av frisk andning och storleken på amplitu-
derna som den kunde ge upphov till inom den friska andningens frekvensspektrum. Figur 
4.10 visar hur en resulterande FFT-graf kunde se ut då det inte fanns någon försöksperson 
framför kameran.  

Som man kan se i figur 4.10 är att toppen inom den friska andningens frekvensspektrum har 
en amplitud så hög som ca 0,30. Blickar man tillbaka på vad exempelvis figur 4.6 och 4.7 
visar från en situation där försökspersonen har varierande andningsfrekvens, kan man se att 
motsvarande topp hade en amplitud på ca 0,12. Tittar man sedan vidare på figur 4.4 och 4.5 
där försökspersonen har kontinuerlig andningsfrekvens ser man att toppen har en amplitud 
på ca 9,00. Detektion av andning visade sig då handla mer om hur denna topp förhåller sig 
till resten av grafen (mer om detta i kap 4.9 och 4.10). 

4.9 Maximal frekvens i FFT-grafen att undersöka 
Flertalet tester då kameran enbart var riktad mot exempelvis en vägg visade att prototypen 
ändå ibland kunde detektera ”andning”. Figur 4.10 utgör ett exempel som förklarar detta fe-
nomen. Beräkningar av dess grafs värden visade att genomsnittsamplituden utanför den häl-
sosamma andningens frekvensspektrum är så låg att den genomsnittliga amplituden inom den 
hälsosamma andningens frekvensspektrum överstiger tröskelvärdet för detektion av hälso-
sam andning.  

Något som lindrade detta var att i beräkningarna utesluta de amplituder som representerar 
frekvenser som är så höga att de ändå inte är relevanta. Gränsen mellan de relevanta frekven-
serna och de icke relevanta bestämdes efter den maximala andningsfrekvens som försöksper-
sonen kunde åstadkomma. Denna visade sig vara omkring 1,50 Hz. Därför involverades en-
bart de amplituder som representerade 0,00–1,50 Hz i beräkningarna. Detta gjorde att den 
även blev mer robust (men inte helt immun) gentemot slumpmässiga hostningar hos försöks-
personen samt hastiga förändringar i testmiljöns ljusstyrka såsom tändning och släckning i 
rummet. 
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4.10 Ljusstyrka som krävs 
Det märktes att mobilprototypen trots lösningen som beskrivs i kap 4.9 fortfarande ibland 
hade en tendens att detektera andning även utan försöksperson. Anledningen var att max-
amplitudens värde i FFT-grafen var rätt oregelbunden och rentav opålitlig. Det är bara 
dess förhållande till andra amplitudvärden i grafen som kan användas för att studera periodi-
citeten i ursprungssignalen. En periodicitet som skulle kunna vara en indikation på andning 
kan av en slump även uppstå hos en signal bestående av enbart brus. Det behövdes ett ytter-
ligare tröskelvärde. 

Därför undersöktes ifall differensen mellan max- och minamplituden i ursprungssignalen 
kunde visa tydliga samband och därmed kunna ge underlag för ett visst tröskelvärde. An-
vändningen av detta i kombination med tröskelvärde för procentuell relation mellan den ge-
nomsnittliga amplituden inom respektive utanför andningsspektret i FFT-signalen (se kap 
4.4) minskade antalet felbedömningar ytterligare. Tabell 4.3 visar genomsnittlig differens 
mellan max- och minamplituden i ursprungssignalen och dess respektive standardavvikelse 
under olika ljusförhållanden. 

Tabell 4.3: Förhållandet mellan max- och minamplitud i ursprungssignalen under olika ljusnivåer. 

Testmiljö med en ljusnivå 
på 12–23 Lux 

Genomsnittlig differens mel-
lan max- och minamplitud 

Differensens standardavvi-
kelse 

Med försöksperson 7,96 5,88 

Utan försöksperson 0,56 0,19 

Testmiljö med en ljusnivå 
på 6–7 Lux 

Med försöksperson 4,07 1,10 

Utan försöksperson 0,47 0,13 

Testmiljö med en ljusnivå 
på 3–4 Lux 

Med försöksperson 1,33 0,52 

Utan försöksperson 0,25 0,06 

Under samtliga tester var det skarp färgkontrast mellan försökspersonen och bakgrunden. 
Man kan även se det tydliga sambandet att differensen hamnar under 1 då det inte finns någon 
försöksperson. Därför valdes tröskelvärdet till 1. 



21|RESULTAT 

4.11 Avstånd till kameran 
Det avstånd till mobilens kamera som försökspersonen fann vara det mest tillfredställande 
fanns det inget exakt mått på. Istället visade det sig att det var ett visst avstånd mellan ca 35 
cm och 45 cm som försökspersonen ansåg vara satisfierande.  

Även det exakta avståndet som var för långt respektive för nära var svårt att uppskatta. Dock 
märktes det att ett avstånd på runt 50 cm och uppåt gav resultat av sämre kvalité samt att ett 
avstånd närmre än 35 cm innebar att försökspersonens överkropp täckte en för stor del av 
bilden. 

4.12 Mobilprototypens batteriförbrukning 
Applikationen kunde utan extern strömkälla med ett fulladdat batteri vara igång ca 3 timmar 
och 45 minuter innan batteriet tog slut. Detta var under förutsättningen att ingen annan ap-
plikationsaktivitet var igång. 

Ett verktyg för att mäta en viss androidapplikations resursanvändning är Android Battery 
Historian [30]. Det är en mjukvara som tar emot en Android-mobils buggrapport och behand-
lar dess metadata för att skapa en presentation av detta som kan visas i en webbläsare. Tabell 
4.4 visar den relevanta information som den gav angående mobilprototypens batterianvänd-
ning. 

Tabell 4.4: Översikt över mobilprototypens energiförbrukning. 

Rad 1 visar att applikationens uppskattade energiförbrukning utgör 43,45% av systemets to-
tala energiförbrukning. Informationen i rad 2 visar hur många av dessa procentenheter som 
utgör applikationens energiförbrukning för användande av processorn. 

4.13 Sliding Window 
En idé som diskuterades vid slutet av arbetet var om det gick att implementera Sliding Win-
dow. Denna idé skulle bygga på att mobilprototypen för varje sekund ser ifall det kommit in 
ny rådata och i sådana fall utför beräkning av de rådata som kommit in de senaste 20 sekun-
derna istället för var 20:e. En sådan cykel skulle då starta 20 sekunder efter att användaren 
tryckt på ”capture”. 

Device estimated power use 43,45%

Device estimated power use due to CPU us-
age 

14,94%

Figur 4.11: Sliding Window 
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Figur 4.12: Här trycker 
användaren in de två 
koordinater som utgör 
början och slutet av 
den linje som denne vill 
få analyserad. Sedan 
är det bara att trycka 
på ”CAPTURE” för att 
starta analysen.

Detta kunde implementeras utan större problem. Dock noterades små tidsmässiga förskjut-
ningar av när tråden för beräkning av rådata startades. Efter exempelvis 2 minuter kunde 
dessa små förseningar tillsammans orsaka en förskjutning på ca 20 millisekunder. Detta för 
att tråden varje gång först behövde rensa bort all rådata äldre än 20 sekunder. 

4.14 Den resulterande mobilapplikationen 
Innan samplingen kunde starta fick användaren trycka in de koordinater på skärmen som 
skulle utgöra början och slutet av den linje vars pixeldata skulle läsas av. Linjens tjocklek var 
en pixel och sattes oftast att gå genom magen eller bröstkorgen, se figur 4.12. 

För att mätningarna skulle fungera över huvud taget krävdes det att försökspersonen låg stilla 
och filmades från sidan. Detta för att algoritmen som detta arbete bygger på enbart är bra på 
att detektera förändringar i kontraster. Hade försökspersonen blivit filmad framifrån då denne 
satt upp eller ovanifrån då denne låg hade det behövts detektion av strukturförändringar i 
pixlarna och detta hade krävt en helt annan algoritm. Det fanns ingen större komplikation 
vad gäller vilka kontraster som är lämpligast. Det enda som orsakade dålig detektion var då 
försökspersonens kläder hade liknande eller samma färg som bakgrunden. 
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5 Analys och diskussion 

Även om mobilprototypen i stort uppfyllde målsättningen på det sättet att den med FFT 
kunde detektera normal/onormal andning så krävs det mer för att skapa en tillräcklig trygg 
appli-kation för allmän användning. Detta syftar på att applikationen inte riktigt kan hantera 
ovän-tade händelser såsom hastiga förändringar i testmiljöns ljusstyrka. Ett annat problem 
är att utöver att försökspersonen inte kan vara vänd mot kameran måste denne även ständigt 
hålla sig kvar i stort sett samma position samt vara helt stilla för att det ska finnas fortsatt 
garanti på att andningen kan detekteras. Allt detta utgör den huvudsakliga anledningen till 
att denna produkt i nuläget varken kan användas av sovande äldre eller spädbarn. Nedan 
framkommer analys av fler aspekter kring resultatet. 

5.1 Sampling av rådata 
Skälet till att samplingen gick långsamt var okänt då inte ens Android studios ”Android 
De-vise Monitor” kunde ge tillräcklig information. En gissning kan vara att omvandling av 
bild-informationen från skärmen till en bitmap innebär många steg för TextureView-API:et. 

Att samplingen/sekund varierade för varje sekund hänger uppenbarligen ihop med att även 
uppdateringstakten av skärmen var sådan. Androids hårdvarumässiga kamera-API som skö-
ter skärmens uppdatering kan inte garantera användarens önskade uppdateringsfrekvens, bara 
sträva efter den. Dock hade inte denna brist någon avgörande påverkan på 
ursprungssignalens kvalité. Variansen på samplingsfrekvensen var förmodligen inte 
tillräckligt stor för att ha en sådan påverkan.

5.2 Rektangulära lådbilen 
Som kap 4.3 visar påverkar Rektangulära lådbilen mestadels FFT-signalens amplituder 
tillhörande frekvenser större eller lika med ca 1.5 Hz. Man kan därför ifrågasätta hur nöd-
vändig den verkligen var då den maximala frekvensen som lästes av var 1.5 Hz. Dock var 
detta bra att säkerställa.   

5.3 Minimal ljusstyrka
Som framgår i tabell 4.3 i kap 4.10 fungerar tröskelvärdet för differensen mellan max- och 
minvärdet i ursprungssignalen som bäst i omgivande ljusnivåer på minst ca 6–7 Lux. 
Under svaga ljusförhållanden såsom nattbelysning med bara nattlampa fungerar inte 
algoritmen. Detta är förklarligt då svagare belysning i sin tur borde leda till svagare 
ljusvariationer. 

5.4 Batteriförbrukningen 
Vad gäller batteriförbrukning levde inte prototypen upp till de ideala förväntningarna, dvs. 
att den skulle kunna vara igång en hel natt. Anledningen till att den utgör nästan hälften av 
batteriförbrukningen och att batteritiden enbart blir några timmar beror sannolikt främst på 
att den ständigt behöver använda sig av både mobilens kamera och dess skärm. Därför skulle 
dess användning under längre tid kräva att mobilen var ansluten till extern strömkälla.  

5.5 Sliding Window 
Sliding Window gjorde att den teoretiska maximala förseningen på att detektera ifall 
något var fel på andningen blev till en sekund istället för 20. Applikationen blev med detta 
snabbare på att larma. 
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5.6 Konsekvenser för samhället 
Den ekonomiska fördelen är att användare som redan har en smartphone kan använda denna 
istället för att behöva köpa dagens hårdvarubaserade produkter. Hur stor den ekonomiska 
fördelen blir bygger naturligtvis även mycket på hur mycket denna applikation kommer att 
kosta för användaren att köpa. Dock kan priset säkerligen justeras till att vara både 
kommersiellt lönsamt och överkomligt. Marknadsplattformar såsom Google Play ger denna 
möjlighet genom att kunna göra åtkomsten av applikationen global. Då behöver inte priset 
vara osedvanligt högt för att ge lönsamhet.

Den miljömässiga fördelen är att inga extra naturresurser behöver förbrukas genom att 
tillverka fler exemplar av dagens produkter. Det blir även mindre utsläpp genom mindre 
transport.     

Ur social synpunkt kan produkten bidra till bättre folkhälsa genom att förenkla 
andningsbevakning hemma. Då kan även risker för plötslig spädbarnsdöd eller andnöd hos 
äldre bevakas lättare. Att produkten varken sparar eller skickar vidare sina interndata  
innebär dessutom att det är liten risk att känsliga data hamnar i orätta händer. 

Produkten berör två etiska områden. Den första är den etiska aspekten kring hur man ska 
behandla sin nästa. Den ställer krav på att någon bryr sig om patienten och reagerar på larm 
om att andningen inte är hälsosam, i det här fallet hos spädbarn och äldre. Dock uppnås inte 
den etiska ståndpunkten "värna allas välfärd" då produkten enbart kan användas av de med 
tillräckligt bra smartphone. Långt ifrån alla i världen har möjlighet att inneha en sådan 
smartphone.
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6 Slutsatser 

Även om inte detta arbete resulterade i en fullständig mobil andningsbevakare för äldre och 
spädbarn lade det grunden till en indikator på att andning sker. Detta förutsätter att använda-
ren ligger helt stilla och filmas från sidan. Då krävs god belysning samt goda färgkontraster 
mellan dennes kläder och bakgrund så att prototypen kan dra nytta av tydliga ljusföränd-
ringar. Genom detta framkom att man med hjälp av FFT och vissa tröskelvärden i viss mån 
kan finna indikationer på hälsosam/ohälsosam andning. Det visades även att kontinuerlig 
mätning och analys var ytterst nödvändigt för att detektera och larma upphörande av frisk 
andning i god tid. För att prototypen ska fungera under en längre tid behövs extern strömkälla. 

Ett förslag till kommande arbete kan vara att använda kompletterande algoritmer som vid 
sidan av denna kan ge en mer träffsäker bedömning av en persons andning. Självlärande 
objektigenkännande system, såsom Googles ”TensorFlow Lite” [31], kan då vara lämpligt 
att pröva. Detta skulle styrka själva konceptet då nuvarande algoritm ensamt inte kan använ-
das till att fullt bevisa att andning sker, utan enbart som indikator. Det finns nämligen så 
många andra rörelser i en omgivande miljö som kan efterlikna andningsrörelser. Det självlä-
rande systemet kan då lära sig känna igen en människa i en bild och kontinuerligt anpassa 
det område i bilden som ska analyseras efter var i bilden människan befinner sig.  
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Figur A.1 

Figur A.2 

Appendix 

A   Exempel på resulterande FFT-grafer vid varierande andningsfrekvens 

Dessa efter varandra resulterande FFT-grafer härrör från ett test där mobilprototypen använ-
des under 40 sekunder. Användaren hade då sin vanliga andning utan strävan efter att ha en 
specifik andningsfrekvens. 

B   Färglager som testades 
Nedan visas resultatdata från då data extraherats från alla eller vissa färglager, dvs. gråskala 
(RGB), RB, RG, GB, R, B eller G. I samtliga exempel hade försökspersonen en andningsfre-
kvens på 0,17 Hz. 
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Figur B.1: Fouriertransformerad rådata från det gröna lagret. 

Testmiljö med 43 lux 

Figur B.2: Fouriertransformerad rådata från alla lager, dvs. gråskala. 



33|APPENDIX 

Figur B.3: Fouriertransformerad rådata från gröna och blåa lagret. 

Figur B.4: Fouriertransformerad rådata från röda och gröna lagret. 
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Figur B.5: Fouriertransformerad rådata från röda och blåa lagret. 

Figur B.6: Fouriertransformerad rådata från röda lagret. 
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Testmiljö med 23 lux 

Figur B.8: Fouriertransformerad rådata från det gröna lagret. 

Figur B.7: Fouriertransformerad rådata från blåa lagret. 
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Figur B.9: Fouriertransformerad rådata från alla lager, dvs. gråskala. 

Figur B.10: Fouriertransformerad rådata från gröna och blåa lagret. 
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Figur B.11: Fouriertransformerad rådata från röda och gröna lagret. 

Figur B.12: Fouriertransformerad rådata från röda och blåa lagret. 
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Figur B.13: Fouriertransformerad rådata från röda lagret. 

Figur B.14: Fouriertransformerad rådata från blå lagret. 
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Testmiljö med 0,9 lux 

Figur B.15: Fouriertransformerad rådata från det gröna lagret. 

Figur B.16: Fouriertransformerad rådata från alla lager, dvs. gråskala. 
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Figur B.17: Fouriertransformerad rådata från gröna och blåa lagret. 

Figur B.18: Fouriertransformerad rådata från röda och gröna lagret. 
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Figur B.19: Fouriertransformerad rådata från röda och blåa lagret. 

Figur B.20: Fouriertransformerad rådata från röda lagret. 
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Figur B.21: Fouriertransformerad rådata från blåa lagret. 
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