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Sammanfattning 
Vid rehabilitering är det viktigt att veta om och när muskler vid det skadade området återfår sin styrka. 
Gällande axelskador finns det idag ingen etablerad metod för mätning av muskelstyrka. I de metoder 
som testats är vissa attribut inte önskvärda och därför vill man på Karolinska universitetssjukhuset, 
Huddinge ta fram en ny, förbättrad metod. I metoden ska man kunna mäta en patients muskelstyrka 
och se skillnaden mellan mätningar över en tidsperiod. Av intresse är den maximala muskelstyrkan samt 
muskelstyrkan vid 45° abduktion och flexion. Projektet går ut på att ta fram en prototyp som kan 
användas enligt metoden och se om prototypen är lämplig. En testgrupp bestående av både friska och 
axelskadade personer genomförde tester för prototypens noggrannhet hos vinkelmätning, prototypens 
användbarhet samt lämplig vinkel för maximal muskelkraft i axeln. Resultatet visade att prototypens 
noggrannhet var inom det godkända intervallet för metoden. Användbarheten var också godkänd då 
alla testpersoner kunde använda prototypen inom de begränsningar vi satte. Vi såg ingen övergripande 
trend där maximal muskelkraft i axeln erhölls vid 45° även om det stämde för vissa individer. För vidare 
arbete och ökad validitet krävs fler studier med större testgrupper.  
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Abstract 
During rehabilitation, it is important to know if and when the muscles in the injured area have regained 
their strength. Regarding shoulder injuries, there is currently no established method of measuring 
muscle strength. In the methods tested, certain attributes are undesirable. Therefore, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Huddinge is looking into developing a new, improved method. In this method, 
one should be able to measure a patient's muscle strength and study the difference in measurements 
over time. The maximum muscle strength and the muscle strength at 45 ° of abduction and flexion is of 
interest. The project is to produce a prototype that can be used according to the new method and see if 
the prototype is appropriate. A test group consisting of both healthy and shoulder injured patients 
performed tests regarding the prototype accuracy of angular measurement, prototype usability and 
appropriate angle for maximum muscle strength in the shoulder. The result showed that the prototype 
accuracy was within the approved range of the method. Usability was also approved as all test subjects 
could use the prototype within the limits we set. We did not see an overall trend in which maximum 
muscle force in the shoulder were obtained at 45 °. For further work and increased validity, further 
studies with larger test groups is required.
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1 Introduktion 
I samband med en skada är det viktigt att undersöka kroppens tillstånd och om den är redo att 
återuppta fysisk aktivitet. Under rehabilitering för muskelskador används styrketräning för att återfå 
förlorad styrka och även stärka strukturer runt exempelvis ligament, senor och brosk. För att se 
huruvida en patient är klar med rehabilitering och kan återgå till normal muskelansträngning 
kontrollerar man ett flertal olika parametrar. En av parametrarna är muskelstyrka i det skadade 
området [1]. 
 
För musklerna kring axeln finns det flera metoder för styrkemätning inom sjukvården men ingen 
metod är allmänt etablerad [1,2]. I metoderna för styrkemätning förekommer både direkta och 
indirekta mätningar av muskelstyrkan. Direkta mätningar kan involvera en dynamometer för att mäta 
kraft och moment i samband med rörelser [1]. Indirekta mätningar kan involvera tidtagning av hur 
länge en viss position kan upprätthållas eller hur många repetitioner av en rörelse som kan utföras 
inom ett tidsintervall [2]. Gemensamt för båda typer av metoder är att axelns muskler påfrestas vid 
specifika rörelser. 
 
Ett problem med många metoder är att rörelserna som används för att utvärdera musklerna är 
olämpliga för patienter med axelskador eftersom rörelserna utför stor påfrestning på axeln/axlarna. 
Man anpassar därmed inte metoderna till skadade patienters begränsade rörelseförmåga. Man 
undviker exempelvis personer med axelsmärta vid tester [1,2] och kan inte få ett mått på deras 
styrka. Ett annat problem som kan uppstå är att det oftast är möjligt för testpersoner att använda fler 
muskler än axelmusklerna och på så sätt påverka mätresultatet. En utbildad undersökare kan dock 
motverka felaktiga rörelser i viss grad [2]. 
 
På Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Stockholm vill forskningsansvarig läkare Hans Berg 
utveckla en ny metod för att mäta förändring av axelstyrka under rehabilitering. I metoden ska det 
vara svårt att utöva fel rörelser vid mätning av muskelstyrka. Det ska heller inte vara riskabelt för 
personer med axelskada eller muskelvärk att utöva de nödvändiga rörelserna. Hans Berg har lagt 
fram en modell för den utrustning som behövs. Utrustningen ska fästas på armen och mäta kraft som 
appliceras samt motsvarande vinkel på sensorn. Denna kraft ses som ett praktiskt mått på 
muskelstyrka. Speciellt av intresse är mätning vid 45° av rörelserna flexion och abduktion. Lämpligt 
motstånd för mätningen genereras med en träningsapparat (YoYo, #215 / Squat ultimate, nHANCE™, 
Stockholm, Sverige) som Hans Berg utvecklat [3]. Detta projekt går ut på att producera en 
prototyputrustning enligt modellen och undersöka om utrustningen är lämplig. 

1.1 Mål 
Arbetet ämnar besvara följande frågeställningar för att avgöra om utrustningen är lämplig.   

A. Har sensorns mätning av vinkel ett systematiskt fel under 1°? 
B. Kan utrustningen användas av minst 95 % av testade axelskadade patienter?  
C. Är 45 ° en lämplig vinkel som överensstämmer med maximalt uppmätt styrka? Är maximum 

inom intervallet ± 5 ° från 45° för 95 % av de axelskadade patienterna? 

1.2 Avgränsningar 
Fråga A undersöks i intervallet 0° - 90° vid vinkelhastigheter 0°/s och 30°/s. Noggrannheten beräknas 
i förhållande till en annan elektronisk vinkelgivare. Patienterna i fråga B kommer från Karolinska 
universitetssjukhuset i Huddinge, Stockholm. Användbarheten avser om de kan nå upp till 45° 
abduktion och flexion. Fråga C undersöks i en koncentrisk rörelse utan att korrigera för hastighet, 
acceleration och gravitation. Flexion och abduktion undersöks.  
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2 Bakgrund 
Musklernas förmåga att generera kraft beror av flera parametrar och mätning av muskelkraft kan 
vara komplicerad. Begrepp från mekanikens statik och partikeldynamik är användbara för att kunna 
modellera kroppens rörelser och utforma lämpliga mätningar. För axelns muskler har ett flertal 
medicinska tester utvecklats varav några tillämpar mätutrustning. I den modell som Hans Berg lagt 
fram ingår att sensorer integreras till en mätutrustning.          

2.1 Muskler 
Kraften i en skelettmuskel när den är fullt aktiverad beror av muskelns längd och hastighet [4]. 
Utifrån hastighet delas muskelrörelser in i tre områden. Rörelsen kallas excentrisk då muskelns längd 
ökar, isometrisk då längden är konstant och koncentrisk då längden minskar [4]. Vid excentrisk 
rörelse ökar den mekaniska spänningen något med ökad fart och vid koncentrisk rörelse minskar 
spänningen med ökad fart [6]. Hastighetsberoendet visas i Figur 1 nedan. Sambandet gäller för 
enskilda muskelfibrer och förhållandet för muskelgrupper har vanligtvis samma form [4]. Vid mätning 
av förhållandet kraft-hastighet har man använt isokinetiska rörelser [4] vilket innebär att hastigheten 
är konstant [5]. 
 

 
Figur 1. Mekanisk spänning mot kontraktionshastighet hos muskelfiber 
Figurens illustration är inspirerad av D. Knudsons bok Fundamentals of Biomechanics [4]. 
 

Spänningen i muskelfibrer kan modelleras med en aktiv och en passiv del [4]. Den aktiva delen är 
viljestyrd till skillnad från den passiva delen. Den aktiva delen av spänningen har ett maximum vid en 
längd L0. Längden L0 sammanfaller ofta med mitten av ledens rörelseomfång [4]. Fråga C i 
målbeskrivningen hänvisar till denna maximala kraft. Längden av muskler runt en led motsvarar 
vinkeln hos leden. Vid längder över L0 ökar bidraget från muskelns passiva komponenter [4]. 
Beroendet av längd för muskelgrupper följer inte alltid muskelfibrernas form [4]. Var L0 ligger kan 
förändras i samband med träning med upp till 10° [6]. 
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Figur 2. Mekanisk spänning mot muskellängd hos muskelfiber 
Figurens illustration är inspirerad av D. Knudsons bok Fundamental of Biomechanics [4]. 
 
Muskelkraften påverkas därmed av vinkelposition och hastighet vilket kan variera med rörelsen som 
utförs. Information om muskelns hastighet och vinkel i rörelsen är viktig för att beskriva 
förutsättningarna för muskelstyrkan och för att göra eventuella jämförelser av muskelstyrka. Hur 
armen rörs via axeln kan också variera på andra sätt. När armen förs framåt kallas det flexion och när 
den förs ut åt sidan kallas det abduktion [7]. Båda flexion och abduktion är koncentriska rörelser. Det 
finns en koppling mellan krafterna som verkar på armen och armens rörelse vilket kan användas för 
att mäta muskelstyrka utifrån rörelsen. Kopplingen beskrivs med mekanik.     

2.2 Mekanik 
Människokroppens rörelser är till stor del vridningar kring en led. Inom mekaniken används kraft-, 
rörelsemängds- och tröghetsmoment för att beskriva vridningar. Uttrycken för moment involverar en 
storhet i punkten A och riktningsvektorn 𝑟𝑂𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  från en referenspunkt O eller 𝑟𝑧𝐴⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ från en referensaxel z. 

Kraftmoment 𝑀𝑂
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  från kraften 𝐹𝐴

⃗⃗⃗⃗  i punkten A runt referenspunkten O har formen:  
 

(ekvation 1)     𝑀𝑂
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑟𝑂𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  × 𝐹𝐴

⃗⃗⃗⃗  [8], × är kryssproduktoperator. 
 

Rörelsemängdsmomentet 𝐻𝑂
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ från rörelsemängden (𝑚𝐴𝑣𝐴⃗⃗⃗⃗ ) i A runt O beskrivs med formeln:   

 

(ekvation 2)     𝐻𝑂
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑟𝑂𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ × (𝑚𝐴𝑣𝐴⃗⃗⃗⃗ ) [8] 

 
Tröghetsmomentet 𝐼𝑧  från massan 𝑚𝐴 i A runt axeln z definieras enligt:  
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(ekvation 3)     𝐼𝑧 = |𝑟𝑧𝐴⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ |2𝑚𝐴 [9], |𝑟𝑧𝐴⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ | är längden av riktningsvektorn och 𝑚𝐴 är massan i A. 
 

Moment från olika punkter i ett system kan summeras för att få deras gemensamma moment.  
 

Kraftmomentet 𝑀𝑂
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  är den vridande förmågan hos en kraft 𝐹𝐴

⃗⃗⃗⃗  i A med avseende på O [8]. Dess form 

involverar en kryssprodukt av vektorer vilket ger att beloppet på 𝑀𝑂
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ges enligt: 

 

(ekvation 4)     |𝑀𝑂
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  | = |𝑟𝑂𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  | sin(𝜃) |𝐹𝐴

⃗⃗⃗⃗ | [4], där 𝜃 är vinkeln mellan vektorerna. 

 
Gravitationskraften tillför ett kraftmoment på armen som är vinkelberoende enligt ekvation 4. 
Musklerna kan också generera ett kraftmoment med muskelkraften i Figur 1 och Figur 2. Detta 
kraftmoment kan användas för att beskriva muskelstyrka [4]. Muskelstyrkan beror dels av 

muskelkraften och dels av muskelns hävarm. Kraftmomentet 𝑀𝑂
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  på armen har en inverkan på dess 

rörelsemängdsmoment 𝐻𝑂
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ enligt momentekvationen:   

 

(ekvation 5)     𝑀𝑂
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =

𝒅

𝒅𝑡
(𝐻𝑂
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) [9], 

 
Rörelsemängdsmoment beskriver rotationsrörelser för system och har en koppling till den kinetiska 
energin i rotationen[9]. I det specialfall då rotationen sker i en stel kropp med tröghetsmoment 
𝑰𝒛 kring en fix axel z gäller att rörelsemängdsmomentets belopp beskrivs enligt:  
 

(ekvation 6)    |𝐻𝑂
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗| = Hz = 𝑰𝒛 ω [8], där ω är vinkelhastigheten för systemet runt z. 

 
För ett sådant system ges den kinetiska energin T i rotation utav:  
 

(ekvation 7)     T = ½ 𝑰𝒛ω2 [4], där ω är vinkelhastigheten för systemet runt z.  
 

Kombinationen av ekvation 6 och ekvation 5 ger vidare för detta system att beloppet på 
kraftmomentet ges av:  
  

(ekvation 8)    |𝑀𝑂
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | = Mz = 

𝒅

𝒅𝑡
 (Hz) = ω

𝒅

𝒅𝑡
 (𝐼𝑧) + 𝐼𝑧  

𝒅

𝒅𝑡
 (ω) [8]. 

Om 𝐼𝑧   är konstant gäller Mz = 𝐼𝑧
𝒅

𝒅𝑡
(ω).  

 
Av tröghetsmomentets definition, se ekvation 3, framgår att den beskriver fördelningen av massa 
runt z. För en arm kan tröghetsmomentet med avseende på axelleden förändras om leder böjs eller 
om mängden blod och muskelvävnad i armen ökar eller minskar. Det kvadratiska beroendet av 
avståndet |𝑟𝑧𝐴⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ | medför att massor långt ifrån axeln har större inverkan. 
 
Med dessa begrepp kan rörelsen av en arm beskrivas mekaniskt. Armen har ett tröghetsmoment, en 
vinkelhastighet och ett kraftmoment från muskler och omvärlden som verkar på den. Armens 
tröghetsmoment 𝐼𝑧  i ekvation 8 kommer vara konstant om armen inte deformeras. Då är 
kraftmomentet proportionerligt till vinkelaccelerationen. Om det då inte sker någon 
vinkelacceleration sker inget kraftmoment runt axeln vilket innebär att kraftmoment från muskler är i 
jämvikt med kraftmoment från omvärlden. Via mätning av omvärldens kraftmoment kan då beloppet 
av musklernas kraftmoment mätas.  

2.3 Nuvarande mätmetoder 
Kraft mäts med hjälp av en dynamometer. Handhållna dynamometrar används vid isometriska tester 
av muskelstyrka [1]. En lämplig kraft från omvärlden kan genereras för hand av undersökaren[1]. 
Isometriska tester utförs ofta vid någon specifik vinkel med kontrollerad hävarm[3]. Isokinetiska 
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dynamometrar mäter muskelstyrka vid en isokinetisk rörelse och reglerar ett motstående 
kraftmoment för att bibehålla konstant vinkelhastighet [9].  
 
Det finns även mätmetoder som inte kräver mätutrustning, de baseras istället på förmåga i samband 
med vissa rörelser: den sortens test är vanliga inom sjukvården [2]. Exempelvis kan förmåga 
uppskattas via maximalt antal repetitioner av en rörelse under ett tidsintervall [2].   
 
Modellens prototyp är en mätutrustning som ska mäta kraften i ett motstånd och motsvarande 
vinkel under en koncentrisk rörelse. Motståndet genereras med en träningsapparat kopplad till 
handen. Hävarm för kraften mäts inte av prototypen men förmodas vara en konstant för varje individ 
över mätningarna.   

2.4 Apparatur 
I konstruktionen av en egen mätutrustning var det lämpligt att använda en styrkrets för att samordna 
övrig elektronik. Företaget Arduino gör mikrokontrollerkort som kan användas för detta. Korten är 
öppen hårdvara och går att få tag i färdigbyggda från företaget [10]. I Arduinos förenklade C++ språk 
programmerar man kod som sedan kan laddas upp till kortet. Mjukvaran för detta är gratis. Kortets 
funktion genom att koppla det till andra komponenter. Arduino har en typ av tilläggskort som 
kopplas direkt på kontrollerkortet och kallas shield [11]. En shield ger extra funktioner till kretsen och 
kan exempelvis innehålla en sensor. För att kunna genomföra projektet enligt modellen behövdes 
sensorer för både kraft och rörelse. 
 
Vid mätning av kraft användes en lastcell med en trådtöjningsgivare och wheatstone-brygga som 
sensor. Sensorn mäter deformationen i lastcellen vid tryck eller drag, vilket deformerade 
trådtöjningsgivaren [12]. Givarens elektriska resistans ändras och mäts av wheatstone bryggan som i 
sin tur ger en mätbar signal. Ofta är den returnerade signalen från wheatstone bryggan i mV 
(millivolt) och behöver därför förstärkas vid processering [12]. För Arduinos kort (Arduino UNO) får 
man normalt en input/output signalupplösning på 4.9 mV vid 5 V (Volt) kraftgivare. Därför kan man 
inte märka skillnader under 4.9 mV utan signalförstärkning på lastcellen [12]. Vid användning av 
Arduino UNO med en lastcell behövs alltså en signalförstärkare. 
 
För rörelse och position användes en gyro-/accelerationssensor (BNO055, Robert Bosch GmbH, 
Stuttgart, Tyskland) som mäter rörelse vid 9 olika frihetsgrader (9DoF). Frihetsgraderna refererar då 
till translation i rymd (x-, y- och z-position), rotation i de tre eulervinklarna, samt geomagnetisk 
förändring i ett triaxiellt system [13]. En kalibrering före mätningar är rekommenderad. Arduino har 
integrerat rörelsesensorn i en shield som är kompatibel med Arduinos mikrokontrollerkort [11]. 
Endast funktion för mätning av rotation i eulervinklar användes i detta projekt. Framförallt mätning 
av sensorns lutning (eulervinkeln pitch) var intressant och tillämpades i prototypen. Med 
eulervinkeln pitch så refererar man till den eulervinkel vars rörelse kan liknas vid ett huvuds 
nickningar. Hädanefter när vi skriver "pitch" så menar vi då denna vinkel och rörelse. 
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3 Metod 
Nedan beskrivs prototypen av sensorn för kraft och vinkel samt det tillvägagångssätt som användes 
för att med prototypen samla in resultat kring frågeställningar A, B och C i målet.  
 
Prototypen som används för mätningar bestod av: 

• Moderkort och ADC: Arduino Uno Rev3 (Arduino, Italien) 

• Rörelsesensor: 9 Axis Motion Shield (Arduino, Italien) 

• Förstärkare till lastcell: (Load Cell / Wheatstone Amplifier Shield, RobotShop Inc., Mirabel, 
Quebec, Canada). 

• En förvaringslåda  

• En handortos 

• Lastcell: (S Type Load Cell (0-100kg), CZL301C, Phidgets Inc., Alberta, Calgary, Canada). 

• Ett handtag som lastcellen kunde fästas i.   

3.1 Tillverkning av prototyp 
Som moderkort och ADC valdes en Arduino Uno Rev3. ADC:n kopplades till en dator via USB-B kabel. 
Till ADC:n kopplades en shield med rörelsesensor (9 Axis Motion Shield, Arduino, Italien) och en 
shield som förstärkte signalen (Load Cell / Wheatstone Amplifier Shield, RobotShop Inc., Mirabel, 
Quebec, Canada) från en lastcell (S Type Load Cell (0-100kg), CZL301C, Phidgets Inc., Alberta, Calgary, 
Canada). Rörelsesensorn sattes på som första shield och förstärkaren som andra shield. Lastcellen 
var kopplad till förstärkaren. För extra skydd sattes ADC:n med shields i en förvaringslåda med hål för 
kablar. Denna fästes i sin på handortosen med silvertejp. Tejpen drogs om för att ta av och på 
prototypen. Se Figur 3 för enkel illustration av konstruktion/prototyp samt ett foto av den. Hårdvaran 
kompletterades med mjukvara för projektet som skrevs i Arduinos programmeringsmiljö Arduino 
1.8.5. Koden återfinns i Bilaga 1. För att sammanställa data från prototypen användes koden i Bilaga 
2.  
 
 

 
Figur 3: Modell och foto av prototyp 

3.2 Frågeställning A: vinkelmätningar 
Sensorn kalibrerades först enligt Arduinos instruktioner: sensorn roterades upp och ned från 
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horisontalplanet kring önskad axel med steg på ca 45°. Varje vridsteg följdes av en stilla paus på ca 1 
sekund. Efter kalibrering sattes Arduino med sensor bredvid en referens på ett gemensamt plan. 
Referensen var ett digitalt vattenpass (SMARTTOOLTM, M-D Building Products, Inc. Oklahoma City, 
OK, USA). Sensorn placerades så att dess lutning (eulervinkeln pitch) motsvarar den vridning som 
referensen mäter. Olika vinklar uppnåddes genom att det gemensamma planet vreds från 
horisontalplanet. Ett antal referensvinklar bestämdes varvid utslaget på både sensor och vattenpass 
noterades. Detta utfördes vid 0°/s. Därefter beräknades skillnaden mellan paret av vinkelvärden. Två 
mätserier med varsin kalibrering utfördes. Medelvärdet av skillnaderna i varje mätserie utfördes 
samt medelvärdet över bägge mätserier.    

3.3 Frågeställning B: användarvänlighet 
Tre friska testpersoner med anknytning till projektet samt en frivillig, extern patient med nyopererad 
axel fick testa att lyfta prototypen. Man fick prototypen fastsatt på sin arm och uppmanades att med 
sträckt arm lyfta prototypens massa utan påkopplat motstånd över 45° grader abduktion vilket 
mättes med prototypens lutning: eulervinkeln pitch. Patienten fick försöka både med den friska axeln 
och den opererade axeln. Patienten uppmanades att känna efter under rörelsen och eventuellt 
avbryta vid smärta eller obehag. Vidare vägdes massan hos prototypen. Denna mätning gjordes med 
prototypens kraftgivare genom att bära prototypen i kraftgivarens ände (se Figur 3).   

3.4 Frågeställning C: maxstyrka 
Dynamiska mätningar genomfördes på tre personer med friska axlar med anknytning till projektet. 
Dessa tre testpersoner var Hans Berg samt rapportens författare. Som motstånd användes en 
träningsutrustning som skapade belastning med ett svänghjul (YoYo, #215 / Squat ultimate 
nHANCE™, Stockholm, Sverige). Hans Berg tillhandahöll träningsutrustningen. Motståndet drog i 
armen via prototypens kraftgivare. 
 
 Varje person utförde tre set av fyra repetitioner/cykler i rad med en paus på en minut emellan set. 
Varje repetition utgjordes av en koncentrisk och en excentrisk del. YoYo drogs upp med abduktion 
från utgångsläget med armen vid sidan av kroppen upp till vändläget varpå den excentriska delen 
inleddes. Under den excentriska delen av cykeln bromsades YoYo in till utgångspositionen för nästa 
repetition. Testpersonerna uppmanades till att ge full styrka under hela cykeln med undantag för en 
liten paus i vändläget från koncentrisk till excentrisk rörelse. Kraft och vinkel mättes av prototypen.  
 
Enkelt beskrivet bestod YoYo apparaten av ett svänghjul med högt tröghetsmoment samt en lina 
lindad kring sin axel som en yoyo-leksak. Genom att dra i linan sattes hjulet i rotation varpå linan 
lindades av axeln. Vid ett vändläge hade linan lindats upp till sitt fäste på axeln: därpå lindades den 
av rotationen tillbaks runt axeln och drogs in. Linans längd justerades så att rörelsen mellan 
vändlägen omfattade 45°. Testpersonerna stod med sin arbetande axel ovanför svänghjulets axel.  
 
Vinkeln vid samtliga mätningar var sensorns pitch: vinkeln från horisontalplanet. Vinkel 90° 
motsvarade därmed att armen ligger i vertikalplanet och vinkel 0° motsvarar att armen ligger i 
horisontalplanet. Detta gällde i den mån sensorskölden inte var vriden i övrigt. Testperson och 
patient uppmanades att ha armen vriden så att förvaringslådan med sensorn var ovanpå armen och 
inte vid sidan. Med placeringen av sensorn på handortosen enligt Figur 3 motsvarade detta att hålla 
handflatan riktad mot kroppen mittlinje.      
 
Den vinkelberoende faktorn sin(𝜃) i ekvation 4 (som relaterar kraft och moment) beräknades 
teoretiskt genom att modellera mätmetoden med en triangel enligt Figur 4. Faktorn beräknades för 
olika kvoter mellan armlängd och axelhöjd i intervallet [0.3, 0.7] samt för sensorvinklar i intervallet 
[0°, 85°].  
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figur 4: Triangelmodell för mätmetod  
 
I modellen är armen triangelns sida mellan punkterna a och s. Linan mellan YoYo och kraftgivaren är 
sidan mellan s och f. Sidan mellan a och f motsvarar axelhöjden: sträckan från fot till axel. Vinkeln vid 
punkten a i triangelmodellen motsvarar 90° - vinkeln som sensorn mäter. 𝜃 från ekvation 4 är vinkeln 
mellan arm och motstånd vid punkten s i triangelmodellen.  
 
Vid förstärkningskompensation av kraften multiplicerades uppmätt kraft med sin(𝜃) för motsvarande 
sensorvinkel för att motverka förstärkningsfaktorn 1/ sin(𝜃). Kvoten armlängd/ axelhöjd sattes till ett 
tal som ansågs beskriva testpersonernas anatomi.  
 
Sambandet kraft-vinkel för varje vinkel v fastställdes genom att ta medelvärdet av uppmätta krafter 
kring vinkel v i intervallet [0, 90°]. Om kraftens motsvarande vinkel var inom 3° från vinkel v togs den 
kraften med i beräkningen av medelvärdet. Värdena togs från samtliga uppsättningar av 
rörelsecykler.   
 
Beräkningarna till Metod 3.1 utfördes med programmeringsmiljön Matlab R2017a. Matlab användes 
även för att extrahera data från den text som kopierades från Arduino IDE:s utskriftsfönster Seriell 
Monitor samt för att generera graferna i resultatet. Koden till Matlabprogrammen hittas i Bilaga 2.  
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4 Resultat 
Nedan presenteras resultat för frågeställningar A, B och C: vinkelskillnad, om användarna kunde lyfta 
sensorn samt vilken kraft som mättes vid olika vinklar. Vinkelskillnaden mellan referens och sensor 
visas i Tabell 1, denna låg under 1° i medelvärde. Lyftförmågan hos friska testpersoner 1-3 samt den 
axelskadade patientens skadade och friska axel visas i Tabell 2, samtliga personer kunde lyfta 
prototypen över 45° abduktion. Kraftmätningarna påvisade två utav tre maximum för koncentrisk 
kraft nära 45° hos testpersonerna 1-3. Detta visas i figur 9. 
 

4.1 Frågeställning A: vinkelresultat 
Vinkelutslagen till första och andra mätserien hade olika medelvärde och varians av vinkelskillnaden. 
Båda kalibreringar hade i medelvärde mindre än 1° vinkelskillnad. Efter kalibrering 1 var medelvärdet 
0.8°. För kalibrering 2 var motsvarande medelvärde av sensorns skillnad 0.2°. Vid kalibrering 1 var 
största uppmätta skillnad 1.6°, vid kalibrering 2 var största uppmätta skillnad 0.4°.   
 

Vinkelutslag 
hos referens 
[°] 

0.2 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 

Vinkelutslag 
hos sensor [°] 
kalibrering 1 

0.19 9.31 20.50 31.12 41.19 50.50 60.75 71.62 80.44 

Skillnad 1 [°] 0.0 0.7 0.5 1.1 1.2 0.5 0.8 1.6 0.4 

Vinkelutslag 
hos sensor [°]  
kalibrering 2 

0.06 10.25 19.81 29.81 39.84 49.81 60.00 69.56 80.12 

Skillnad 2 [°] 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0.4 0.1 

Tabell 1. Vinkelfel efter kalibrering. 
 

4.2 Frågeställning B: användarresultat 
I tabell 2 visas att alla testade användare kunde lyfta prototypen över 45° abduktion.  
Patienten med skadad axel upplevde prototypen som tung att lyfta med sin skadade axel. Prototypen 
vägde 1.25 kg.  
 

Användare Kunde lyfta över 45° (abduktion) 

Patient 1 (frisk axel) Ja 

Patient 1 (skadad axel) Ja 

Testperson 1, 2 och 3 Ja 

Tabell 2: Användarvänlighet 
 

4.3 Frågeställning C: resultat på styrka 
Resultatet till styrkemätningarna styrka kommer i fyra delar. Först visas i Figur 5 ett exempel på 
rådata från ett set på fyra rörelsecykler med sensorvinkel och motsvarande kraft från motståndet 
över tid. Därpå visas sammanställningen av samtliga rådata i Figur 6 med kraftens vinkelberoende för 
de tre testpersonerna. Detta följs av Figur 7 och Figur 8 med de teoretiska värdena på 1/sin(𝜃) i 
ekvation 4 utifrån triangelmodellen i Figur 4. Slutligen visas vinkelberoendet hos den komposant av 
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kraften från motståndet som bidrog till kraftmomentet i Figur 9.   

Figur 5: Exempel på mätningar från flexion.  
Den undre, blå dataserien i Figur 5 är sensorvinkeln, den övre orangea dataserien är motsvarande 
uppmätta kraft.  Dataserierna är från ett set på fyra rörelsecykler från testperson 1. För testperson 1 
sker vändläget för YoYo:n kring 20° och utgångsposition för varje cykel är kring 80°. Vinkelfarten 
ligger kring 20°/s mellan rörelsens vändlägen. Den koncentriska fasen är när sensorvinkeln går från 
80° till 20°. Den här sortens rådata används i Figur 6.      
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Figur 6: Koncentriskt kraft-vinkel samband från tre personer 
I ovanstående figur visas medelvärdet av krafterna för abduktionsmätningarna från ett område kring 
varje motsvarande vinkel under den koncentriska fasen. Kurvorna har olika form och amplitud. 
Samtliga kurvor uppvisar högfrekventa svängningar i uppmätt kraft, svängningarna har en amplitud 
kring 5 N. Skillnaden mellan maxkraft och kraften vid 45° är 4°, 28° och 10 ° respektive 10 N, 10 N och 
20 N. Det maximala kraftvärdet i figur 6 samt motsvarande sensorvinkel har pekats ut för varje 
person där dessa redovisas på höger sida i figuren. En linje är utritad vid 45° för att belysa kraften vid 
den vinkeln. 2 av 3 personer har en maximal medelkraft där vinkeln är mer än 5° från 45°.  
 
Den förstärkande faktor som teoretiskt uppstod då kraftmätningarna inte enbart tog hänsyn till den 
kraftkomposant som bidrog till kraftmomentet visas i Figur 7 och 8.  Från ca 0° till ca 50° ligger 
faktorn under 110%. Förändring av kvoten armlängd/axelhöjd förskjuter detta intervall något. Vid 
högre vinklar ökar förstärkningen kraftigt.   

 
Figur 7: förstärkande faktor av kraftmätningen. 
Ytan är beräknad förstärkning av faktorn 1/sin(𝜃) i ekvation 4 utifrån triangelmodell i figur 4.   
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Figur 8: Nivåkurvor till figur 7 

Nivåskillnaden mellan kurvorna är 0.1 förstärkning. Kurvorna är uppritade i området med 
förstärkningsfaktor mellan 1.0 till 2.0 med 0.1 mellanrum i Figur 7. 
 

 
Figur 9: Koncentriskt kraft-vinkel samband för tre personer med förstärkningskompensation 

Uppifrån och ner är kraftkurvorna från testperson 1, 2 respektive 3 visade i Figur 9.  Kurvorna är från 
Figur 6 och vinkelkompenserade med värden från Figur 7. De nya kurvorna redovisas på samma sätt 
som föregångarna i Figur 6, det maximala kraftvärdet samt motsvarande sensorvinkel har pekats ut 
för varje person och redovisas på höger sida i figuren. Igen kan man se en linje samt punkter vid 45°. 
1 av 3 personer har en maximal medelkraft där vinkeln är mer än 5° från 45°. 
Kvoten armlängd/ axelhöjd är satt till 0.5. Högfrekventa svängningar med en amplitud kring 5 N 
förekommer i samtliga kurvor.  Förstärkningskompensationen påverkade enbart kraftmaximums 
vinkelposition hos testperson 2. Vinkelskillnad till 45° gick från 28° till 2° för testperson 2. 
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5 Diskussion  
 
 Enligt projektets frågeställning A är vinkelfel 1° acceptabelt för en lämplig utrustning. Medelvärdet 
av vinkelskillnader hos prototypen beräknades till 0.5° utifrån Tabell 1. Därmed täcker rörelsesensorn 
projektets behov och frågeställning A är besvarad med ett ja: vinkelsensorn med kalibrering är 
acceptabel. Vinkelsensorn är grundläggande för projektets modell samt frågeställning B och C. Vid 
mätningarna stöttades sensor och referens av en gemensamma platt yta vilket ökade kontrollen över 
vridningen inklusive överenstämmelsen mellan mätinstruments vridning. Att ytan och 
mätinstrumentens position kontrollerades för hand samtidigt som vinkel skulle läsas ser vi som källan 
till eventuella störningar i datainsamlingen. En annan sak att tänka på är att vi inte hade sensorn i sin 
förvaringslåda på handortosen vid testet. Då denna botten till sensorn kan ha en viss lutning kan ett 
systematiskt fel uppstå. Vinkeln kan även påverkas om sensorn är vid sidan av handleden istället för 
ovanpå. När man utför de andra testerna kan alltså sensorns fel vara annorlunda. Med tanke på 
uppmaningen i testet att ha sensorn ovanpå handen samt avsaknad av uppenbar lutning hos lådan 
och handortos gissar vi att dessa fel var försumbara. Systematiska fel från konstruktionen går att 
mäta och behandla i koden och även en felvriden sensor kan hanteras genom att använda fler 
eulervinklar.  
 
Enligt projektets avgränsningar skulle även vinkelmätningar vid 30°/s utföras vilket dock inte blev 
möjligt. Med tanke på att sensorn är gjord för att även mäta vinkelhastighet gissar vi att 
vinkelmätningen fungerar lika bra i rörelse som vid 0°/s. Det var ett antagande vi var tvungna att göra 
för det fortsatta arbetet. Det första problemet med mätning vid 30°/s var att vinkelhastigheten hos 
referens och sensor inte kunde mätas på ett lätt sätt. Med lite mer tid hade vi kunnat utnyttjat 
rörelsesensorns accelerometer och på så sätt fått ut vinkelhastigheten. Det andra problemet var 
svårigheten att avläsa sensor och referens samtidigt under en rörelse. En kamerainspelning hade 
kunnat användas för detta ändamål. Vi rekommenderar en framtida undersökning av sensorns 
funktion vid rörelse samt effekten av utebliven kalibrering vilket förstås kan förekomma vid 
användning.    
 
I frågeställning B skulle det besvaras huruvida axelskadade patienter kunde använda prototypen 
genom att kontrollera om de kunde lyfta den till 45° vid abduktion. Om patienter kan lyfta 
prototypen bör de också därpå kunna använda prototypen tillsammans med YoYo:n. I tabell 2 ser 
man att alla användare klarade av att använda prototypen och lyfta den till 45°. Försöksgruppen blev 
dock oplanerat liten och vi fick endast resultat från en extern patient. Därför är det svårt att fastslå 
någon kvantitativ slutsats. För att få mer allmänt giltiga svar krävs fler studier med större 
försöksgrupper. Vi har nu observerat att en axelskadad patient kunde använda prototypen. Den 
axelskadade patienten upplevde sensorn som tung att lyfta vid en vikt på 1.25 kg. Detta kan åtgärdas 
då vi sett att det finns mindre, lättare komponenter på marknaden som ger liknande prestanda. En 
lättare fästanordning skulle också kunna ersätta handtaget i Figur 3. Ett annat tänkbart sätt att 
minska kraftmoment från gravitation på sensorn är att fästa rörelsesensorn högre upp på armen. 
Möjligen finns det en begränsad nytta med att minska kraftmomentet från sensorn då det är tungt 
att lyfta bara armen vid axelskada. Det är möjligt att även kraftmomentet från gravitation på armen 
behöver åtgärdas för att nå fler patienter. Ett högt kraftmoment från gravitation i förhållande till 
muskelstyrkan är också problematiskt ur mätsynpunkt.  
 
Mätningarna av dynamisk axelkraft till frågeställning C kunde inte utföras på patienter med 
axelskada. Anledningarna till detta var förseningar under arbetet, inställda patientmöten med 
patienterna från Karolinska samt svårigheter att transportera träningsapparaten YoYo till den externa 
patienten. Istället utfördes mätningar av tre tillgängliga testpersoner med friska axlar. På grund av 
förseningar och ett antagande att flexionsmätningar skulle visa liknande resultat begränsades 
mätningarna till att enbart undersöka abduktionsrörelsen. Hur testpersonernas förväntningar och 
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relation till projektet inverkat på resultatet är okänt men rörelserna kan undermedvetet ha påverkats 
därav.  
 
Mätningarna som exemplifierades i Figur 5 demonstrerade att vinkelhastigheten för koncentriska 
rörelsen var nära konstant vid 45° under en cykel och över flera cykler. Rörelsen var approximativt 
isokinetisk, mätsituationen påminner om isokinetiska dynamometrar. Från ekvation 8 erhålls då att 
det totala kraftmomentet på axeln var relativt litet. Därmed var axelmusklernas kraftmoment nära 
kraftmomentet från motståndet adderat med gravitationens kraftmoment. Den låga 
vinkelaccelerationen ger även lika hastighetsmässiga förutsättningar i Figur 1 för musklerna vid 
muskellängder kring 45°. Vid vändläge och start var hastigheten mindre vilket bör ha ökat det 
moment som axeln kunde utöva enligt Figur 1. Eftersom det också var vinkelacceleration vid 
vändläget var det inte jämvikt mellan motstånd, gravitation och axelstyrka. En förklaring till rörelsens 
vinkelhastighet ligger i ekvation 7. Vid högre vinkelhastigheter behövs mer tillskott av energi ΔT för 
att få en vinkelhastighetsförändring Δω. Detta medför att skillnader i vinkelhastighet mellan 
repetitioner och personer kräver en större skillnad i tillförd energi och använd muskelstyrka förutsatt 
att tröghetsmoment är detsamma. En möjlig åtgärd för att ytterligare ämna ut vinkelhastigheten för 
intressanta vinklar är att öka vinkelaccelerationen precis vid vändlägena. Då bör vinkelacceleration i 
resten av rörelsen minimeras enligt ekvation 7.  
 
Gravitationens kraftmoment antogs vara försumbar i sammanhanget men skulle kunna inverka då 
den är vinkelberoende. Gravitationens kraftmoment på axeln är teoretiskt störst vid mindre 
sensorvinklar enligt ekvation 4. Utan gravitation som extra motstånd förskjuts uppmätt 
kraftmaximum till något mindre sensorvinklar. En lösning på inverkan från gravitation är att utföra de 
dynamiska testerna med ryggen mot marken istället för ståendes. För axelskadade patienter med 
mindre muskelstyrka är gravitationen inte lika försumbar.  
 
sin(𝜃) i ekvation 4 komplicerade bestämmandet av maxkraft och motsvarande vinkel. Inverkan av 
vinkeln mellan armen och linan med motståndskraft var betydande vid vissa sensorvinklar enligt 
Figur 7 och Figur 8. Variation i kvoten armlängd/axelhöjd hade också en inverkan vilket ger en 
skillnad mellan individer. Beroende på vilken kvot armlängd/axelhöjd som används vid 
kompenseringen kan en mer eller mindre drastisk förskjutning av maxkraft och motsvarande vinkel i 
dataserien göras. Den kompenserade data som visas i Figur 9 är en bättre approximation av 
kraftkomposanten i motståndets kraftmoment på axeln och då även en bättre approximation av 
axelns styrka. Eventuella fel i vinkel och tillämpad kvot armlängd/axelhöjd som användes vid 
kompensationen uppskattas som mindre viktiga felkällor än den stora förstärkningen i Figur 7 och 
Figur 8. Kompensationen skulle inte behövas vid mätning av enbart den kraftkomposant genom 
kraftgivaren som är relevant för kraftmomentet. Detta kan åstadkommas av en kraftgivare med fix, 
rät riktning från handortosen som enbart är känslig för kraft i denna riktning. 
 
Fluktuationerna i Figur 6 och Figur 9 beror delvis på provtagningsfrekvensen som var satt till 5 Hz, se 
Bilaga 1. Eftersom rörelsen går kring 20°/s över flera vinklar blir det kraftmätning för relativt få 
vinklar per cykler. Variation i testpersonernas prestation mellan cykler kan också ha förekommit 
enligt Figur 5 vilket skulle bidra till kurvornas ojämna utseende. Denna osäkerhet i kraftmätning 
medför också en osäkerhet kring vilken vinkel som motsvarar kraftmaximum. En större datamängd är 
önskvärd vilket kan ske med ökad provtagningsfrekvens via justerad Arduino kod. Den låga 
provtagningsfrekvens var inget uppenbart problem för oss vid själva mätningarna, se Figur 5. Tidigare 
omvandling av rådata som i Figur 5 till kraftkurvorna i Figur 6 och Figur 9 hade kunnat belysa 
problemet.  
 
Resultatet i Figur 6 och Figur 9 tyder på ett koncentriskt kraftmaximum kring 45° för vissa 
testpersoner och vid större sensorvinklar för andra testpersoner. Fråga C besvaras därför med ett nej 
då kraven inte uppfylldes för motsvarande 95% av testpersonerna. Det syns dock inga tecken på att 
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axelns intressanta kraftmaximum kräver 90° abduktion för att mätas vilket är fördelaktigt för 
modellen och patienterna. En individuell bestämning av vinkel för kraftmaximum kan vara relevant 
och utifrån resultatet i Figur 9 återfinns de intervallet [30°, 60°]. Låg provtagningsfrekvens ses som 
den viktigaste felkällan i kraftmätningen och bör undvikas i framtiden. Vidare är det önskvärt för 
fråga C att utföra dynamiska mätningar på axelskadade patienter för att se deras optimala vinklar.  
 
Vid val av moderkort/ADC var Arduino UNO ett bra val för projektets “proof-of-concept”: det vill säga 
för att se om prototypen fungerade bra med metoden. Konstruktionen förenklades med Arduinos 
shields koncept och utbudet av kompatibla sensorer blev samtidigt mindre. Då Arduinos produkter är 
populära kan man enkelt hitta bra dokumentation online vilket minskar inlärningskurvan drastisk. En 
komponent som var svår att få rätt på var lastcellen. Den behövde kalibreras för att visa kraft i N 
vilket löstes med ett extra stycke kod till Arduinon (se Bilaga 1). Lastcellen levererades från fabrik 
med nakna kablar. För lättare koppling till förstärkarkortet beslöt vi att löda fast andra 
kopplingskablar (hona-hona) till lastcellens. Vi testade först att koppla de nakna kablarna direkt till 
förstärkarkortet men insåg att kablarna alltför lätt kunde lossna från kortets anslutningspins. 
 
Vid vidareutveckling av användarvänligheten för sensormodellen och prototypen behövs ett 
utvecklat tillvägagångssätt och komponentval. Vi märkte vid mätningarna att Arduinos program (IDE) 
inte är gjort för successiva mätserietester då man exempelvis inte kunde spara mätdata på ett 
smidigt sätt. Det finns program som kan användas tillsammans med IDE för att erbjuda den 
funktionaliteten men integration av de programmen ger en ny nivå av svårighet i prototypens 
mjukvara. Mätdata kan även sparas på ett minneskort. Dessa är alternativ för framtida arbeten. Vi 
fick kopiera utskrivna data från ett fönster i IDE till en textfil och därifrån göra grafer i Matlab vilket 
komplicerade testproceduren och gjorde den mer tidskrävande. IDE tillhandahåller möjlighet att 
studera data i tidigare nämnda utskriftsfönster eller i en graf där data ritas upp. Grafen kunde varit 
till stor nytta men man kunde dessvärre inte ändra några parametrar såsom axelgradering i grafen. 
Data som mättes från sensorerna visades bara i grafen under ett relativt kort tidsintervall för att 
sedan försvinna. Då våra mätningar tog längre tid än tidsintervallet var grafen endast användbar för 
att se om utrustningen gav utslag vilket också syntes i fönstret där data skrevs ut.  
 
Den nuvarande prototypen har brister vid interaktionen med tekniken. Dessa inkluderar svårigheter 
med datahantering, krav på att hålla sensorn rätt ovanpå på handen samt tejpbehov när prototypen 
ska fästas. Om dessa brister åtgärdas kan modellen testas och utvärderas för användning som 
komplement till annan vård och teknik vid tidig rehabilitering av patienter. Svårigheter som 
gravitation, vinkelhastighet och förstärkningskompensering vid kraftmätningar är till stor del 
individuella och vinkelspecifika. De bör därför inte leda till problem om en individs kraft vid en viss 
vinkel övervakas under en rehabilitering. I fråga om pris, tid för test samt användarvänlighet fyller 
modellen en ny nisch bland nuvarande mätmetoder. Utrustningens delar ligger mellan en handhållen 
dynamometer och en isokinetisk dynamometer i pris. Om en YoYo redan finns tillgänglig sjunker 
kostnaden till en nivå motsvarande en handhållen dynamometer. Testproceduren är enkel och ingen 
omfattande utbildning eller kompetens behövs för avläsning av resultat. Patienten behöver inte ha 
armen i 90° abduktion vilket är skonsamt för axelskadade patienter.  
 
Om prototypens brister åtgärdas tror vi att modellen som produkt har potential att användas inom 
rehabiliteringsvården. Vår bedömning är att all nödvändig teknik för modellen finns och att priset för 
funktionen är konkurrenskraftigt. Modellen bemöter ett existerande behov av mer patientvänliga 
mätmetoder. Om det behovet uppfylls kan axelrehabilitering och patienters tillstånd förbättras. För 
vidare studier behövs det fler tester där testgrupperna är betydligt större. Då kan man vidare se 
validiteten i modellen och möjligheter att vidareutveckla den till en produkt.  
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6 Slutsats 
Modellen och dess prototyp är lämplig för att mäta axelkraft men har i nuvarande implementation 
tydliga brister i användarvänligheten. Prototypen har påvisat bra tekniska förutsättningar och 
möjlighet att mäta viktig kraft hos patienter med axelskada. Ingen allmän vinkel för maximal axelkraft 
kunde fastställas. Endast "proof-of-concept" är utfört. För ökad validitet behövs fler tester av 
modellen med större testgrupper av axelskadade patienter.   
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Bilaga 1: kod till Arduino IDE 
#include <WheatstoneBridge.h> 

#include <NineAxesMotion.h> 
#include <Wire.h> 
  
//Motion Sensor data 
NineAxesMotion MSensor; 
unsigned long lastStreamTime = 0; 
const int streamPeriod = 20;          //To stream at 50Hz without using additional timers (time 
period(ms) = 1000/frequency(Hz)) 
bool updateMotionData = true;         //Flag to update the sensor data. Default is true to perform the 
first read before the first stream 
  
//Load Cell data 
WheatstoneBridge strain1(A0, 365, 675, 0, 1000); 
//                                    //(AnalogPin, inputMin, inputMax, outputMin, outputMax) 
//                                    //A0 for strain 1, A1 for strain 2 
int val1 = 1;                         //Calculated Force 
int valRaw1;                          //Raw ADC Value 
int cal1 = 0;                         // 
int cal;                              //Neutalized Force 
  
double movingMean = 0;                //Noise reducing mean value of force 
int sampleSize = 10;                  //Sample size when calculating moving mean value 
  
int forceAt45;                        //Force at 45 degrees 
bool peakRead = false;                //Peak value of force 
int peakTimeLeft = 1;                 // 
  
float load_Strain1 = 0; 
float ReadingA_Strain1 = 367.0;       // deafult 301 (ADC) 
float LoadA_Strain1 = 0.0;            // default 0 (kg) 
float ReadingB_Strain1 = 373.0;       // default 302 (ADC) 
float LoadB_Strain1 = 0.5;            // default 80 (kg) 
  
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  I2C.begin(); 
  MotionInit(); 
} 
  
void MotionInit() { 
  MSensor.initSensor(); 
  MSensor.setOperationMode(OPERATION_MODE_IMUPLUS); 
  MSensor.setUpdateMode(MANUAL); 
} 
  
void calibrateForce() { 
  if (Serial.parseInt() == 1) 
  { 
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    cal = cal1 + val1; 
    Serial.print("\nCalibrated\n\n"); 
    delay(1000); 
  } 
} 
  
void readForceSensors() { 
  val1 = strain1.measureForce(); 
  valRaw1 = strain1.getLastForceRawADC(); 
} 
  
void readMotionSensors() { 
  if (updateMotionData) { 
    MSensor.updateEuler(); 
    MSensor.updateCalibStatus(); 
    updateMotionData = false; 
  } 
} 
  
float forceToKg() { 
  float newReading_Strain1 = analogRead(0);  // analog in 0 for Strain 1 
   
  //Eq. of load by interpolation 
  float load_Strain1 = ((LoadB_Strain1 - LoadA_Strain1)/(ReadingB_Strain1 - ReadingA_Strain1)) * 
(newReading_Strain1 - ReadingA_Strain1) + LoadA_Strain1; 
  return load_Strain1; 
} 
  
void printSensors() { 
  if ((millis() - lastStreamTime) >= streamPeriod) { 
    lastStreamTime = millis(); 
//    Serial.print("\t H: "); 
//    Serial.print(MSensor.readEulerHeading()); 
//    Serial.print(" R: "); 
//    Serial.print(MSensor.readEulerRoll()); 
    Serial.print(" P: "); 
    Serial.print(MSensor.readEulerPitch()); 
    updateMotionData = true; 
  } 
//  Serial.print("\tADC: "); 
//  Serial.print(valRaw1, DEC); 
//  Serial.print("\tF.Equipment = "); 
//  Serial.print(cal, DEC); 
  Serial.print("\t|\t"); 
//  Serial.print("F.Calculated: "); 
//  Serial.print(val1 - cal, DEC); 
//  Serial.print("\t\t"); 
  Serial.print("F.mean: "); 
  Serial.print(meanForce()); 
  Serial.print("\t\t"); 
  Serial.print("F.kg: "); 
  Serial.println(forceToKg()); 
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  delay(200); 
} 
  
double meanForce() { 
  movingMean = (movingMean*(sampleSize-1)+val1)/sampleSize;  
  return movingMean; 
} 
  
void forcePeakRead() { 
  if (MSensor.readEulerPitch() < 46 && MSensor.readEulerPitch() > 44) { 
    peakRead = true; 
    peakTimeLeft = sampleSize/2;   
  } 
  if (peakRead) { 
    peakTimeLeft--;  
    if (peakTimeLeft==0) { 
      peakRead = false; 
      forceAt45 = movingMean;     
    } 
  } 
} 
  
void loop() { 
  //calibrateForce(); 
  readForceSensors(); 
  readMotionSensors(); 
  forceToKg(); 
  printSensors(); 
  meanForce(); 
  //forcePeakRead(); 
} 
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Bilaga 2: programkoder till Matlab 

shoulderAngleFactor 
%%ShoulderAngleFactor 
%%plot the factor f for the angle relationship of the triangle model 
%f = 1/sin(beta) where 
%%beta = v/(c^2 + 1 - 2c*cos(v)) 
dense = 20; 
cmin = 0.3; cmax = 0.7; vmax = 85; vmin = 5; 
C = cmin:(cmax-cmin)/dense:cmax; 
V = vmin:(vmax-vmin)/dense:vmax; 
[X, Y] = meshgrid(C, V); 
  
d = pi/180; 
  
f = (X.^2+1-2*X.*cos((90-Y).*d)).^(1/2)./sin((90-Y).*d); 
  
%beta =(90-Y)./(X.^2+1-2*X.*cos((90-Y).*d)); 
%beta(beta>180)=180; 
%refA = (X+Y).*0+pi/2; %only one surface allowed 
%beta = X.^2 + Y; 
  
amp = 10; 
fN = f; 
% fN(f>amp)=amp; 
% fN(f<(-amp))=-amp; 
  
%refF = (X+Y).*0+1; %only one surface allowed 
  
%surf(X, Y, beta); 
%surf(X, Y, fN); 
  
%%[C, h] = contour(X, Y, fN, 1.1:0.1:2); 
%%clabel(C, h); 
v = 1:90; 
faktor = zeros(3, 90); 
for c = 1:3 
    temp = 0.3+0.1*c; 
    temp2 = (temp^2+1-2*temp*cos((90-v)*d)).^0.5./sin((90-v)*d);  
    size(temp2) 
    faktor(c, :) = 1./temp2; 
end 
plot(1:90, faktor(1, :), 1:90, faktor(2, :), 1:90, faktor(3, :)); 
xlabel('kvot armlängd/axelhöjd'); ylabel('axel vinkel'); zlabel('förstärkande faktor'); 

readOutCsv 
%%extracts numerical data from text, plots and saves in proper format 
  
filename = "KG2.txt"; %% chose your file name 
fileID = fopen(filename); 
%%T = readtable(filename); %%   not usefull enough for this  
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C = textscan(fileID, '%s'); %% Brute way 
C = C{1, 1}; %% remove outer container 
  
teststr = "test"; 
  
idstr = ["P:", "F.kg:"]; %% what to search for / guide where to read 
  
  
M = cell(length(idstr), 1); %% where to store 
  
  
noofcells = length(C);  
  
h = 1; 
  
TESTPOS = []; 
  
while (h <= noofcells) %%   for-loop  
    tempcell = C{h};  
    %%      disp("I'm in the loop!"); 
    if contains(tempcell, teststr, 'IgnoreCase', true) %%note the placement of tests in M 
        TESTPOS = [TESTPOS, length(M{1})]; 
                
    else 
        for is = 1:length(idstr) 
            if strcmp(tempcell,idstr(is)) 
                M{is} = [M{is}, str2double(C{h+1})];  
                %%  disp(idstr(is)); 
                h = h+1; %% no need to read twice 
                break; %%   only one idStr applies 
            end 
        end 
    end 
     
    h = h+1; 
end 
    TESTPOS = [TESTPOS, length(M{1})]; %%en of testing  
    M{2} = M{2}.*9.82; %%newtons, maybe shows better 
  
for t = 1:(length(TESTPOS)-1) 
    sep = 5*(t-1); %% chops the different test up, for visibility 
    prim = 1+TESTPOS(t); fin = TESTPOS(t+1); 
    tempP = M{1}(prim:fin); 
    tempF = M{2}(prim:fin); 
    if prim < fin   
        % plot(sep+prim:fin+sep, tempP);  
        %str = ['pitch: ', num2str(mean(tempP))];  
        %text(sep+prim, tempP(1), str); 
        %hold on; 
        %str = ['Force in N: ', num2str(mean(tempF))]; 
        %plot(sep+prim:fin+sep, tempF);  
        %text(sep+prim, tempF(1), str);   
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        csvwrite(['KGK', num2str(t), '.csv'], [tempP; tempF]); %%save result in a manageable form 
    end 
     
end 
%hold off 
  

dataPlots 
%%plots data from readOutCsv 
clear; 
  
%% shows the angle and corresponding measured force.  
HBDS{1} = csvread('HBDS1.csv');  
HLDS{1} = csvread('HLDS1.csv');  
VRDS{1} = csvread('VRDS1.csv');  
HBDS{2} = csvread('HBDS2.csv'); HBDS{3} = csvread('HBDS3.csv'); HBDS{4} = csvread('HBDS4.csv'); 
HLDS{2} = csvread('HLDS2.csv'); HLDS{3} = csvread('HLDS3.csv');  
VRDS{2} = csvread('VRDS2.csv'); VRDS{3} = csvread('VRDS3.csv');  
% HBDS{1} = HBDS{1}(:,1:25); 
% HLDS{1} = HLDS{1} (:, 1:25); 
% VRDS{1} = VRDS{1}(:, 1:25); 
  
fin = 0; %end of set 
figure(1) 
temp{1} = HBDS{1};     %change depending on interest 
for p = 1:length(temp)      
    prim = fin+10; %start of set 
    fin = prim-1+length(temp{p}(2, :)); %end of set 
    x = prim:fin; x = x*0.2; %time position of set in plot, 0.2 s per measurement 
  
    plot(x, temp{p}(1, :), 'Color', [1, 0.5, 0]); 
    hold on; %old data is removed by first plot 
    plot(x, temp{p}(2, :), 'Color', [0, 0.5, 1]);     
end  
  
xlabel('tid [s]');     ylabel(['kraft [N] & motsvarande vinkel [', char(176), ']']);  
title('Exempel på abduktionsrörelse med YoYo');    hold off; 
   
%% mean of above, for each angle, with the 45 mean noted (3 seperate graphs) 
compensate = false; %%compensates for angle factor and updates title of graph if true 
HBM = specialMean(HBDS, compensate);   VRM = specialMean(VRDS, compensate);  
HLM = specialMean(HLDS, compensate); 
figure(3) 
F = [HBM; VRM;HLM]; 
col = [0, 0.5, 1; 1, 0.25, 0.25; 1, 0.5, 0];  %colors used 
plot(120, 0); %set size  
hold on; 
for p = 1:3 
    f = F(p, :);     fM = max(f); 
    markerPosition = [45, find(f == fM)]; 
    plot(1:90, f,  '-o', 'MarkerIndices',markerPosition,'Color', col(p, :)); 
    f45 = f(45);  
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    str = ['person ', num2str(p), newline]; 
    str = [str, 'maxkraft: ', num2str(fM, 3),' N vid ', num2str(find(f==fM), 2), char(176)]; 
    str  = [str, newline, num2str(f45, 3), ' N vid 45', char(176) ];   
    text(90, f45-7, str, 'Color', col(p, :), 'FontSize', 9);    
end 
  
line([45, 45], [0, max(F(:, 45))], 'Color', [0, 0, 0], 'LineStyle', ':'); 
ax = gca;     ax.XTick = 0:10:90; 
hold off; 
 
xlabel(['vinkel [', char(176), ']']);        ylabel('koncentrisk medelkraft [N]');  
str = 'Kraft-vinkel-samband för tre personer'; 
if (compensate) 
    str = [str,newline ,'med förstärkningskompensation']; 
end 
title(str);     
  
function [M] = specialMean(D, compensate) 
%% uses the cell strukture from readOutCsv and dataPlots to calculate mean force at angles 
%% also (optionaly) applies a compensating factor to the forces 
M = zeros(1, 90); 
  
for angle = 1:90    
    temp = 0;     
    for t = 1:length(D) 
        tempMat = D{t}; 
        %%disp([t, angle]); 
         
        conc = false(1, length(tempMat)); 
        for d = 2:length(tempMat)-1 %finds concentric parts    
            conc(d) = (tempMat(1, d) < tempMat(1, d-1) && tempMat(1, d) > tempMat(1, d+1)); 
        end         
        hits = (abs(tempMat(1, :)-angle))<3; %%finds the entries for the angle 
        hits = hits(conc);  
        M(angle) = M(angle) + sum(tempMat(2, hits)); %%adds the corresponding forces 
        temp = temp + sum(hits);  
         
    end 
  
    M(angle) = M(angle)/temp; 
    if (compensate) 
        c = 0.6; d = pi/180;  %degrees to radians conversion 
        f = ((c^2+1-2*c*cos((90-angle)*d))^0.5)/sin((90-angle)*d); 
        f = 1/f;   M(angle) = M(angle)*f; 
    end 
       
end 
end 
 



TRITA TRITA-CBH-GRU-2018:104

www.kth.se


	kth-cover3757242706054560232.pdf
	Sem3Gr12MätaAxelkraft.pdf
	1 Introduktion
	1.1 Mål
	1.2 Avgränsningar

	2 Bakgrund
	2.1 Muskler
	2.2 Mekanik
	2.3 Nuvarande mätmetoder
	2.4 Apparatur

	3 Metod
	3.1 Tillverkning av prototyp
	3.2 Frågeställning A: vinkelmätningar
	3.3 Frågeställning B: användarvänlighet
	3.4 Frågeställning C: maxstyrka

	4 Resultat
	4.1 Frågeställning A: vinkelresultat
	4.2 Frågeställning B: användarresultat
	4.3 Frågeställning C: resultat på styrka
	5 Diskussion
	6 Slutsats
	7 Referenser
	Bilaga 1: kod till Arduino IDE
	Bilaga 2: programkoder till Matlab
	shoulderAngleFactor
	readOutCsv
	dataPlots


	Blank Page

