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Sammanfattning 

Inom kanotsporten är synkronisering av paddeltag i en kanot med fler än en 
kanotist väldigt viktig för att uppnå en så hög hastighet som möjligt. Hans 

Rosdahl från Gymnastik- och Idrottshögskolan har därför gett i uppdrag att 
utveckla en mobilapplikation som ger respons till kanotisten som använder 

applikationen om dennes paddeltag är synkroniserad med frontkanotisten. 

En förstudie har därför utförts för att bland annat undersöka de olika 
sensoralternativen som fanns tillgängliga och en applikation inom 

operativsystemet Android har utvecklats. Applikationen ansluter sig till 
IMU-sensorer, Intertial Measurement Unit, som sitter på varje paddel och 

som mäter tröghetskrafterna för att bestämma orientering av sensorn. 
Applikationen tar emot IMU-data från sensorerna som sitter på 

användarkanotistens och frontkanotistens paddlar och varje sensor avgör 

när ett paddeltag har utförts genom orienteringen på sensorn. Denna 
sensordata som visar ett utfört paddeltag används för att beräkna 

tidsskillnaden är på paddeltagen från båda kanotister. När tidsskillnaden har 
räknats ut får användaren visuell respons på mobilskärmen om denne är 

synkroniserad med frontkanotisten eller inte och på vilken nivå 
synkroniseringen ligger. 
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Abstract 

Synchronisation of paddle stroke is an important aspect within the sports of 
paddling with multiple paddles in one boat to maximise the velocity. Hans 

Rosdahl from The Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, 
therefore provided a task to develop a mobile phone application that offers 

feedback to the paddlers using the application if their paddle stroke is 

synchronised with the paddler in front. A pre-study has been carried out to 
investigate possible sensor alternatives that are available, and an application 

has been developed for the mobile operative system Android. The application 
connects to an IMU, Inertial Measurement Unit, sensor that measures 

inertia to determine the orientation of the sensor node. The application 
receives sensor data from the IMU from the user paddler’s and the front 

paddler’s sensor nodes and each sensor determines when a paddle stroke has 

occurred using its orientation. The data showing a stroke is used to calculate 
the time difference between these strokes to evaluate if the user is 

synchronised with the front paddler or not. After this evaluation, the user 
receives a visual response of their synchronisation level on their screen.   
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1 Inledning 

Examensarbetet utfördes på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, under en 

kurs på 15 högskolepoäng och följde de fördefinierade kraven för kursen 
HI111X Examensarbete inom datateknik. Examensarbetet gick ut på att 

skapa en mobilapplikation som underlättade synkronisering mellan 
kanotister i ett samarbete mellan Svenska Kanotförbundet, SKF, och 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. 

 

1.1 Problemformulering 

Under tävlingar inom kanotsporten är det av stor vikt att kanotisterna är 
någorlunda synkroniserade i sina paddeltag. Det är inte möjligt att i 

dagsläget veta om en fullt synkroniserad paddling är att föredra framför 

paddling med några hundra millisekunders fördröjning men en del forskning 
[1][2] hävdar att för att kanoten ska uppnå högsta möjliga hastighet, ska 

kanotisterna vara synkroniserade i sina paddeltag. I en kanot med mer än en 
person kan det uppstå svårigheter för en kanotist att veta hur synkroniserad 

dennes paddeltag är jämfört med frontkanotisten då det kan skilja 
millisekunder. På grund av detta väljs en kanotist ut som utgångspunkt för 

de resterande kanotisternas synkronisering. Kanotisten med bäst sikt framåt 

och som de resterande kanotisterna har bäst uppsikt över är den kanotisten 
som sitter framför vilket leder till att en utgångspunkts kan vara 

frontkanotisten för resterande kanotisters synkronisering. Det är denne som 
har bäst sikt framåt och kanotisterna som sitter bakom kan enklare följa 

frontkanotistens paddlande än om kanotisten som är utgångspunkten skulle 
sitta bakom resterande kanotister. Den andra kanotisten som sitter bakom 

frontkanotisten blir då användarkanotist. 

 

1.2 Målsättning 

Målsättningen med arbetet var att utveckla en mobilapplikation som 

ansluter sig till sensorer på användarkanotistens, kanotisten som sitter 
bakom frontkanotisten, och frontkanotistens paddlar i en kajak med två 

paddlare. Applikationen ska sedan ge respons till kanotisten om denne är 
synkroniserad med frontkanotisten eller inte och hur långt ifrån kanotisten 

är från full synkronisering. För att utföra detta delades projektet upp i 
mindre delar. 
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1.2.1 Förstudie 

För att skapa en god bas för att påbörja arbetet är det fördelaktigt att utföra 
en förstudie innan det egna arbetet inleds. Förstudien har delats upp i 3 

delar: 

• Utföra en litteraturstudie på liknande arbeten samt på forskning och 
utveckling inom examensarbetets område. 

• Undersöka vilka sensorer som finns tillgängliga för att uppfylla 
examensarbetets ändamål. 

• Utreda vilken överföringsteknik som är mest lämpad med faktorer 
såsom överföringshastighet och räckvidd i åtanke. 

 

1.2.2 Applikationsutveckling 

En mobilapplikation kommer att utvecklas som kanotisterna kan använda 
som hjälpmedel för synkronisering. Applikationen ska uppfölja följande 

krav: 

• Användaren ska ansluta sig till sensorerna som ska användas. 

• Applikationen ska ta emot data från sensorerna och genom en 

algoritm bestämma om kanotisten är i fas med frontkanotisten eller ej 
och om denne är en liten eller längre bit ifrån att vara synkroniserad. 

• Beroende på tidsskillnaden mellan kanotisternas paddeltag ska 
användarkanotisten få någon typ av visuell respons. 

 

1.2.3 Analys av applikation 

I slutfasen ska applikationen analyseras utifrån följande faktorer: 

• Är applikationen användarvänlig för den genomsnittlige användaren? 

På vilket/vilka sätt föreställs det? 

• Går det att ansluta applikationen med sensorerna som ska användas 

och tar mobilapplikationen emot data från sensorerna? 

• Får användaren respons på om denne ligger före, efter eller i fas med 

frontkanotisten? Finns det andra vägar till respons än de 
implementerade? 

• Är väntetiden för responsen till användaren acceptabel? Finns det en 
överföringsteknik som skulle kunna överträffa den implementerade 

tekniken när det kommer till överföringshastighet? 



Inledning | 3 
 

 
 

1.3 Avgränsningar 

Mobilapplikationen som utvecklas ska använda sig av någon sorts sensor 

som inte får vara alltför dyr och därför kommer hänsyn tas till priset på de 
olika sensorerna och endast sensorer som ligger innanför prisramen kommer 

att presenteras. Det maximala priset som har satts på sensorn är 5 000 
svenska kronor. 

 

Ytterligare en avgränsning som har gjorts är att överföringen ska ske trådlöst 

från sensorerna och överföringshastigheten får inte överstiga 0,5 sekunder. 
Detta har gjorts för att ge respons på synkroniseringen i realtid. Räckvidden 

som ska stödjas under överföringen ska vara på minst 5 meter.   

 

1.4 Författarnas bidrag till examensarbetet 

Examensarbetet har utförts av Asad Hussain och allt skrivet under denna 
rubrik är Asad Hussains bidrag. I detta examensarbete har en redan tidigare 

existerande applikation utvecklats till att ge respons på hur synkroniserade 
två kraftsensorer, som är kopplade till den existerande applikationen, är. 

Ytterligare funktionalitet som har adderats till den applikationen är 

mottagningen av sensordata från en IMU-sensor, ersättning av utdaterad 
kod med nyare moduler från Androids bibliotek har utförts och gränssnittet 

har effektiviserats. Kod för anslutning till kraftsensorerna och hantering av 
data från kraftsensorerna och IMU-sensorn har lagts under detta 

examensarbete. En algoritm har tagits fram för att hantera rådata från 
paddelsensorn. Litteraturstudier av tidigare examensarbeten och andra 

vetenskapliga rapporter relaterad till frågeställningen har också utförts. En 

egen applikation har utvecklats från grunden för att ge visuell respons till 
användarkanotisten om hur synkroniserad denne är med frontkanotisten. 
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2 Teori och bakgrund 

Detta kapitel går igenom förstudien för examensarbetet, bland annat det som 

tidigare utförts inom detta område samt annan nyttig teori relaterad till 
rapporten. Ett tidigare utfört arbete visade att synkroniserade paddelrörelser 

är att föredra framför osynkroniserade paddeltag mellan kanotisten i en 
kanot, detta presenteras under rubrik 2.1. Rubrik 2.2 presenterar möjliga 

sensortekniker som kan användas under examensarbetet och rubrik 2.3 går 
igenom sensorer som finns på marknaden som använder sig av 

sensorteknikerna som presenterats under rubriken 2.2. Rubrik 2.4 går 

igenom möjliga överföringsmetoder som kan användas för kommunikation 
mellan sensor och mobiltelefon och operativsystem för mobiltelefoner som 

kan användas i projektet presenteras under rubrik 2.5. 

 

2.1 Synkroniserad paddling 

Att paddlingen med flera personer i en kanot sker synkroniserat är viktigt på 
grund av ett antal olika aspekter. En sådan aspekt är att kanoten kan förlora 

sin rörelsemängd som är viktig att utnyttja i en sprinttävling inom 
kanotsporten för att uppnå en så hög hastighet som möjligt. Formeln för 

rörelsemängd lyder: 

   p = m × v              (1) 

Formel 1 används för att beräkna rörelsemängden p på ett objekt och 
rörelsemängden beror på objektets massa m och objektets hastighet v. Från 

formel 1 är det möjligt att tyda att ju högre hastighet objektet har desto 

större rörelsemängd har objektet eftersom massan är konstant men det går 
också att tyda att hastigheten ökar ju större rörelsemängden är.  

 

När kanotisterna i en kanot är synkroniserade i sina paddeltag nås en högre 
hastighet, hävdar Shawn Burke i en studie [1]. Figur 2.1 visar värden från 

Burkes studie av ungefärlig sammanlagd kraft som verkar på kanotisternas 

paddel i KanotA och KanotB, som paddlas av två kanotister i varje kanot, 
under en viss tid. Dessa värden som Burke använt sig av är fiktiva värden och 

är alltså inte värden som är tagna under paddling. KanotA paddlas i full 
synkronisering medan KanotB paddlas osynkroniserat mellan kanotisterna. 

Kanoterna antas ha en sådan hög hastighet att motkrafter såsom friktion kan 
uteslutas.  
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Grafen [1] i figur 2.1 visar hur kraften förändras på paddlarna hos 
kanotisterna i respektive kanot. Den ungefärliga sammanlagda kraften på 

paddlarna hos den synkroniserade kanoten, KanotA, visar hur toppar och 
dalar uppstår när paddeltagen görs eftersom båda kanotister utför ett 

paddeltag samtidigt. När båda kanotisters paddlar är ovanför vatten uppstår 

ingen signifikant kraft på paddeln. I grafen visas hur kraften på KanotB, som 
är fullt osynkroniserad, är konstant men kraftnivån uppnår inte lika hög nivå 

som KanotA gör under dess toppar. För att det konstanta kraftvärdet ska 
uppnås gör Burke ett antagande att tiden som paddeln är i vattnet är 

detsamma som tiden som paddeln är utanför vatten och när ena kanotistens 
paddel lämnar vatten hamnar den andra kanotistens paddel i vattnet. 

Eftersom den ene kanotistens paddeltag avslutas precis innan den andre 

kanotistens paddeltag påbörjas uppstår ett konstant värde på kraften. 

 

 

 

 

Med hjälp av data från figur 2.1 räknade [1] Burke fram hastigheten som 

uppnåddes genom kraften som uppstod och resultatet av beräkningen 

presenteras i figur 2.2. 
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Figur 2.2 visar hur hastigheten förändras parallellt med kraftinsatsen i 
KanotA och KanotB från figur 2.1. Enligt figuren och Burkes beräkningar 

uppnås en högre hastighet om kanotisterna paddlar fullkomligt 

synkroniserat med varandra men där marginella dippar uppstår när paddeln 
lyfts från vattnet än om kanotisterna paddlar osynkroniserat. I KanotB är 

hastigheten konstant eftersom kraftinsatsen är konstant hos paddlarna. 

 

2.2 Sensortekniker 

Under denna rubrik presenteras ett antal sensortekniker som kan användas 
för examensarbetets syfte. De olika teknikerna som presenteras har tagits 

fram under förstudien. Under rubrik 2.2.1 presenteras IMU-sensorn och 
tekniken bakom den. Rubrik 2.2.2 presenterar kadenssensorn och hur denna 

är uppbyggd att fungera medan rubrik 2.2.3 går in på kraftsensortekniken. 

Vattensensorn presenteras under rubrik 2.2.4.  

 

2.2.1 IMU-sensor 

En IMU, Intertial Measurement Unit, [4,5] använder sig av data från en 
accelerometer, ett gyroskop och, för vissa IMU:er, en magnetometer för att 

bland annat räkna ut och bestämma orienteringen på IMU:n. Dessa tre 
mikroelektromekaniska enheter används för att få så träffsäkra data som 

möjligt och för att undvika så många felberäkningar i IMU:erna som det går. 
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2.2.1.1 Accelerometer 
En accelerometer [3] är en mikroelektromekanisk enhet som mäter 
accelerationskrafter. Den kan mäta både statiska och dynamiska 

accelerationskrafter. Ett exempel på en statisk kraft är gravitationskraften 
och mätvärden från dynamiska krafter används för att upptäcka rörelser.  

 

Accelerometrar kan använda olika metoder för att få fram dessa mätvärden. 

En typ av accelerometer, som är den mest vanliga, är piezoelektrisk 
accelerometer [3] som använder sig av kristaller som skapar en spänning när 

kristallerna påverkas av accelerationskrafter och denna spänning omvandlas 
av accelerometern till en vektor för accelerationskraft. 

 

Syftet med en accelerometer [4] är att avgöra hur ett objekt som använder 

sig av accelerometern är lutat i ett tredimensionellt plan, se figur 2.3. I 
figuren är Rx, Ry och Rz de tre axlarna som används för att få fram 

accelerationskraften från sensorn, vilken är vektor R. För att räkna ut 
vektorn R används Pythagoras sats i ett tredimensionellt plan som lyder: 

 

                                         R2 = Rx2 + Ry2 + Rz2                      (2) 

 

Ekvation 2 kan i sin tur förenklas till: 

 

                                         R = √                                                        (3) 

 

Om accelerometern stod i en sådan position på jorden där variabel x från 

ekvation 3 är jordens tyngdacceleration, som förkortas som g, och 
variablerna y och z från ekvation 3 var 0 skulle R från samma ekvation vara 

lika med jordens tyngdacceleration.  

 

Hur accelerometrarna skickar data beror på om det är en digital eller analog 
accelerometer [4]. En digital accelerometer använder seriella protokoll för 

att skicka värden medan analoga accelerometrar använder sig av A/D-
omvandlare för att få fram ett digitalt värde. En analog signal skickas till 
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Figur 2.3 Tredimensionella planet för accelerometer med de tre axlarna Rx, Ry och Rz samt 
vektorn R som representerar accelerationskraften 

A/D-omvandlaren där signalen ligger inom spannet för hur många bitar 
omvandlaren har. Hur stort spannet är beräknas med hjälp av denna formel: 

             Signalmax = 2bitar – 1                                                      (4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I formel 4 är Signalmax det största värdet som kan skickas och bitar antalet 
bitar som omvandlaren har. En 10 bitars A/D-omvandlare kommer därmed 

ta emot ett värde mellan 0 och 1023 eftersom 210 – 1 = 1023. När 
accelerometersensorn känner av data går datat igenom ett antal steg [4] 

innan den skickas till användaren. Till en början omvandlas datat till ett 
spänningsvärde enligt ekvation 5 som lyder:  

 

                          VoltR = 
𝑅å𝑑𝑎𝑡𝑎 × 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑚𝑎𝑥
                                    (5) 

 

Rx

 

Rz 

Ry   

x 

R
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I ekvation 5 är Rådata det uppmätta värdet av accelerometern och 
Referensspänning är ett förutbestämt spänningsvärde som varje 

accelerometer har. Efter att ha fått ett värde för VoltR i ekvation 5, som är 
spänningen som skickas till A/D-omvandlaren, utförs nästa steg. Varje 

accelerometer har en noll-g-spänning [4] som är ett spänningsvärde som 

motsvarar 0g och detta värde används för att avgöra hur mycket 
accelerometerns axlar skiljer sig från 0g. Detta medför att 0g blir 

utgångspunkten för mätningen och ekvationen lyder: 

 

ΔVoltR = 
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑅

𝑁𝑜𝑙𝑙𝐺
 

 

I ekvation 6 fås VoltR från ekvation 5 och NollG är det förutbestämda värdet 
som motsvarar 0g. För att omvandla detta värde till g istället för volt utförs 

en sista beräkning och ekvationen som används är: 

 

R = 
𝛥𝑉𝑜𝑙𝑡𝑅

𝐾ä𝑛𝑠𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
                       

 

ΔVoltR fås genom ekvation 6 och Känslighet är en fördefinierad variabel 
som är olika för olika accelerometrar och som återfinns i specifikationerna 

[4]. Anta att en analog accelerometer med värden på Rådata är 586, att 
Referensspänning från ekvation 5 är 3.3V samt att det är en 10 bitars A/D-

omvandlare är Signalmax från ekvation 5 satt till 1023 utifrån ekvation 4. 
Antag även att NollG från ekvation 6 och Känslighet från ekvation 7 är satta 

till 1.65V respektive 0.4785V/g. Detta skulle leda till att Rx från ekvation 7 är 

fås ut till ~ 0.5g. 

 

2.2.1.2 Gyroskop 
Ett gyroskop liknar en accelerometer på sådant sätt att den mäter lutningar 

enligt figur 2.4. I figuren är Axz och Ayz vinklar och det ett gyroskop mäter 
är förändringshastigheten för en vinkel [4]. Uttryckt i en formel mäter ett 

gyroskop förändringshastigheten för vinkeln Axz enligt ekvation 8. 

 

FörändringshastighetAxz = 
𝐴𝑥𝑧1−𝐴𝑥𝑧0

𝑡1−𝑡0
                       

 

(6) 

(7) 

(8) 
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Axz 

Ayz 
Ryz 

Rxz 

Figur 2.4 Tredimensionella planet för gyroskop med axlarna Rx, Ry och Rz samt vinklarna Axz 
och Ayz som beror på vektorn R 

I ekvation 8 är Axz1 vinkeln Axz från figur 2.4 som mäts vid en tidpunkt t1 
och den mätningen görs efter mätningen av Axz0 som också är vinkel Axz 

från figur 2.4 men som uppmättes vid en tidigare tidpunkt, t0. 
FörändringshastighetAxz blir förändringshastigheten för vinkeln Axz från 

figur 2.4 och skrivs ut i enheten grader/s, grader per sekund. Ett analogt 

gyroskop använder sig dock av en A/D-omvandlare och A/D-omvandlaren 
uttrycker inte ett värde i grader/s och därför används en formel [4] som 

omvandlar värdet från A/D-omvandlaren till ett värde uttryckt i grader/s. 
För att omvandla värdet från A/D-omvandlaren till enheten grader/s 

används formlerna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FörändringshastighetAxz = 
(

𝑅å𝑑𝑎𝑡𝑎𝑋𝑍 × 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑚𝑎𝑥
−𝑁𝑜𝑙𝑙𝑉)

𝐾ä𝑛𝑠𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
                     

 

FörändringshastighetAyz = 
(

𝑅å𝑑𝑎𝑡𝑎𝑌𝑍 × 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑚𝑎𝑥
−𝑁𝑜𝑙𝑙𝑉)

𝐾ä𝑛𝑠𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
                     

Rx

 

Rz 

Ry  
 

x 

R

 

(9) 

(10) 
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Formel 9 används för att få förändringshastigheten för vinkel Axz i figur 2.4 
medan formel 10 används för att få förändringshastigheten för vinkel Ayz i 

figur 2.4. RådataXZ och RådataYZ är datat som A/D-omvandlaren ger ut för 
vinkeln runt y- respektive x-axeln från figur 2.4. NollV är ett förutbestämt 

värde som motsvarar till när gyroskopet inte befinner sig i någon lutning. De 

resterande variablerna har blivit förklarade under delrubrik 2.2.1 i samband 
med ekvation 4 till och med ekvation 7. 

 

2.2.2 Kadenssensor 

När en cyklist trampar på pedalen på sin cykel och uppnår ett varv kan det 

införas som ett mätvärde och det mätvärdet används av cyklister för att få ett 
resultat av sin prestation. Antalet pedalvarv som en cyklist utför per minut 

anges i RPM, Revolutions Per Minute, och det är detta som beskrivs som 
kadensen [8]. En kadenssensor använder sig av en IMU-sensor [9] för att 

avgöra när ett varv har utförts. En IMU-sensor är en sensor som med hjälp 

av en accelerometer, ett gyroskop och i vissa fall en magnetometer får fram 
mått i det tredimensionella koordinatsystemet. En kadenssensor på en kanot 

fungerar på så sätt att den känner av när ett varv har utförts av paddeln med 
hjälp av IMU-sensorn. 

 

2.2.3 Kraftsensor 

En kraftsensor [11] mäter kraft som appliceras på en kraftmätare. Detta kan 

användas genom att sätta kraftsensorn på änden av paddeln. När paddeln 
hamnar i vattnet ökar den applicerade kraften på paddelbladet på grund av 

motståndet från vattnet och det i sin tur skapar en böjning på paddelbladet. 

Kraftmätaren på paddelbladet känner av den ökande motståndskraften på 
bladet från vattnet och denna stigande kurva kan tolkas som att paddeln 

hamnat i vattnet. Denna information kan utnyttjas på så sätt att 
kraftmätaren drar nytta av tiden när den högsta kraften uppnås, toppen på 

kurvan. Denna topp jämförs med nästa topp, som uppstår när nästa 
paddeltag utförs i vattnet. 

 

Ytterligare ett sätt att använda en kraftsensor är genom att sätta sensorn på 

paddeln på så sätt att den sitter längre upp på skaftet. När sedan paddeln 
sätts in i vattnet skapas en böjning på skaftet på paddeln och denna böjning 

kan detekteras av kraftsensorn samt tolkas som att paddeln hamnat i vattnet 
och ett paddeltag utförs.  
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2.2.4 Vattensensor 

En vattensensor kan fungera på olika sätt men ett sätt är att det finns en 

mätare som detekterar när mätaren kommer i kontakt med vatten [13]. Detta 
kan användas på så sätt att rådata som skickas är tiden som paddeln precis 

når vattenytan och sedan tiden då den når vattenytan igen och på så sätt få 
hur lång tid det tar mellan två paddeltag.  

 

2.3 Tillgängliga sensorer 

Denna rubrik presenterar de olika hårdvarumodulerna som finns tillgängliga 

som använder sig av de tidigare nämnda sensorteknikerna. Dessa sensorer är 
både sådana som finns tillgängliga på marknaden men även sensorer som 

utvecklats under ett tidigare projekt. Rubrik 2.3.1 presenterar IMU-sensorn 

LPMS-B2, rubrik 2.3.2 presenterar kadenssensorn utvecklad av Vaaka, 
rubrik 2.3.3 går igenom kraftsensornoderna Mulle och 2.3.4 presenterar 

FIBARO:s vattensensor. 

 

2.3.1 IMU 

LPMS-B2 är en IMU-sensor som utvecklats av företaget LP-Research [5,6]. 
IMU-sensorn är kompatibel att överföra uppmätt data via Bluetooth 2.1 och 

Bluetooth Low Energy 4.1, med en frekvens på 400 Hz och en batteritid som 
överstiger 6 timmar. LPMS-B2 använder, förutom accelerometer och 

gyroskop, även data från en magnetometer som drar nytta av jordens 

magnetfält för att mäta giren på sensorn. Mätningar från sensorn görs även 
på temperatur och lufttryck vilket i sin tur används för att räkna ut altitud 

inom sensorn och eventuellt skicka ut denna data till en anslutande enhet. 
Det är även möjligt att överföra vinkeln på sensor till den anslutande 

enheten och vinkeln räknas även den ut genom en inbyggd algoritm i LPMS-
B2. IMU-sensorn använder sig av sin accelerometer, sin magnetometer och 

sitt gyroskop för att räkna ut denna vinkel som IMU-sensorn befinner sig i 
vid en preciserad tidpunkt. Dimensionerna på LPMS-B2 är 39 x 39 x 8 mm, 

se figur 2.5. 
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      Figur 2.5 IMU-sensorn LPMS-B2 

 

2.3.2 Kadenssensor 

Vaaka Cadence Sensors [10] är en sorts kadenssensor som finns ute på 

marknaden och som har skapats av företaget Vaaka. Vaakas kadenssensorer 

är lättviktiga och ansluter sig trådlöst via ANT+ eller Bluetooth. 

 

2.3.3 Kraftsensor 

Några kraftsensorer som erhållits av handledaren är sensornoderna Mulle 
[11], som utvecklats under en tidigare avhandling utfört av Dennis Sturm. 

Dessa noder, som syns i figur 2.6 samt figur 2.7, spänns fast på paddeln och 
med hjälp av en mätsticka återger noderna kraften som denna mätsticka från 

sensornoden uppmäter. Dessa Mulle-noder kan anslutas till en mobiltelefon 
trådlöst och detta sker via Bluetooth version 2.1. Noderna har 

kapslingsklassen IP67, vilket innebär att de är helt skyddade mot damm 

samt att de är vattentäta vid nedsänkning i vatten i upp 100 centimeters djup 
[12]. Det finns fyra tillgängliga noder varav två av de är för två olika paddlar 

som sätts på den vänstra delen av paddelskaftet och de andra två är till för 
den högra delen av paddelskaften på två olika paddlar. Dimensionen på 

Mulle-noderna är 85 x 45 x 67 mm.  

 

Mulle-noderna har en inbyggd IMU som skickar 3-axlig data från en 
accelerometer och 3-axlig data från ett gyroskop till den anslutna enheten. 

Noderna skickar med andra ord sensordata från den inbyggda IMU:n på x-, 
y- och z-axeln för en accelerometer och ett gyroskop.  
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Noderna använder sig av uppladdningsbara batterier och noderna behöver 

endast kopplas till en specifik flersyftesnod [11] som är avsedd bland annat 

för att ladda sensornodernas batterier. Noderna är dessutom utrustade med 
en tryckkänslig strömbrytare men för att förhindra att noden stängs av under 

användning i vatten genom vattendroppar som eventuellt kan hamna på den 
tryckkänsliga ytan har en komponent satts upp där för att förhindra sådana 

skeenden. Till Mulle-noderna finns en utvecklad Android-applikation, 
KayakXL [11], tillgänglig som ansluter sig med noderna och som kan ta emot 

rådata från dessa noder. Samplingsfrekvensen för noderna väljs via 

applikationen och den rekommenderade frekvensen är mellan 100 Hz och 
250 Hz. 

 

Eftersom olika paddlare kan ha olika preferenser på sina paddlar kan 
faktorer såsom böjning variera i olika paddlar. Detta innebär att 

kraftsensorerna måste kalibreras om och Mulle-noderna tillåter just detta 

med hjälp av en kalibreringsnod som kan användas vid kalibrering av Mulle-
noderna. Kalibreringen på det ena sättet går till på så sätt att paddeln 

placeras på en ställning och en vikt placeras på paddeln som i sin tur skapar 
en böjning på skaftet, se figur 2.8. Denna böjning ska motsvara kraften som 

paddlaren som ska använda sig av vid ett paddeltag. Mulle-noden kan då 
rätta sin utdata beroende på vad för paddel som ska användas. 

Figur 2.6 Paddelsensornoden Mulle Figur 2.7 Paddelsensornoden Mulle 
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Det finns dessutom ytterligare ett sätt att kalibrera paddelnoderna och det är 

genom applikationen KayakXL och för denna kalibrering krävs inte någon 

ställning för att placera paddeln på. Denna kalibrering använder sig istället 
av en kalibreringsnod [11] som utvecklats av gruppen som var med och 

skapade applikationen KayakXL. 

 

2.3.4 Vattensensor 

En vattensensor som finns ute på marknaden är FIBARO:s Flood Sensor [14] 
som stödjer kommunikation via Bluetooth om vatten upptäcks av sensorn. 

Storleken på den är inte optimal för att kunna sitta på en paddel. Sensorn är 
byggd till att stänga av vattenförsörjningen för att undvika vattenskador på 

modulen. Sensorn kan dock plockas isär och sättas ihop till en mindre nod 

med en liknande uppsättning som kraftsensorerna Mulle, då kan 
funktionaliteten som stänger av sensorn stängas av och sensorn kan då 

känna av vatten kontinuerligt. 

Ställning 

Paddel 

Vikt 

Figur 2.8 Kalibreringsställning av Mullenoderna genom att sätta paddeln på en ställning och 
placera en vikt på paddelskaftet 
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2.4 Trådlös överföring 

Trådlös överföring innebär överföring som inte är bunden genom en kabel 

utan sker bland annat genom radiovågor. Överföringen sker från en 
sändarnod till en mottagarnod. Det finns ett antal olika sorters datornätverk 

för överföring av data och ett av dessa är Personal Area Network, PAN 
[15,16]. PAN används för att överföra data inom en begränsad räckvidd. Det 

finns både trådlösa PAN (WPAN) och PAN som kräver ett 
överföringsmedium som är bundet genom kabel. Detta kapitel kommer att 

presentera överföringstekniker som är lämpliga för examensarbetets 

ändamål och som har en acceptabel överföringshastighet samt räckvidd. 

 

2.4.1 Bluetooth 

Bluetooth [16] är en överföringsteknik som använder sig av det trådlösa 
frekvensbandet 2.4 GHz och passar till kommunikation mellan noder som är 

inom några meter ifrån varandra, t.ex. i samma rum med en räckvidd på 10 
meter [16].  Den lågt begränsade räckvidden gör Bluetooth till en 

överföringsteknik som klassas som ett PAN. Det finns ett antal olika 
protokoll, ett av dessa protokoll är protokollet L2CAP, Logical Link Control 

and Adaptation Protocol. Datasegmentet av ett paket i L2CAP-protokollet 

kan vara så stor som 65 535 bytes och protokollet möjliggör även 
multiplexering. Om paketet är stort från det övre lagret så delas datat ner i 

mindre segment av L2CAP-protokollet. Det är även i detta lager som paketen 
ordnas i korrekt ordning vid mottagarsidan innan paketen skickas vidare till 

det övre lagret. 

 

2.4.2 ANT 

ANT [17] är ett protokoll som fungerar trådlöst och som är anpassat för 
nätverkskommunikation där sensorer är inblandade. Protokollet är väldigt 

energisnålt och kan hantera flertals topologier. ANT använder samma 
trådlösa frekvensband som Bluetooth på 2.4 GHz. 

 

För att skapa en kommunikation mellan sändare och mottagare måste de 

ställas in i en gemensam kanalkonfiguration där information såsom 
kanaltyp, frekvens, överföringstyp, närverk och liknande måste konfigureras 

[17]. Inom ett ANT-nätverk ska det finnas minst en master och en slave där 

master agerar som sändare och slave agerar som mottagare. 
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2.5 Mobilutveckling 

För mobilutveckling finns två större operativsystem, Android och iOS. Ett av 

de officiella språken för applikationsutveckling inom Android är Java [18] 
medan för iOS är det språket Swift [19]. Android Studio [20] är en 

utvecklingsmiljö som är anpassad för utveckling av Android-applikationer 
och är den officiella utvecklingsmiljön för Android. En funktion som 

utvecklingsmiljön använder sig av kallas Instant Run och den ser till att 
snabbt få in redigeringar som görs i koden in i mobilen. Den officiella 

utvecklingsmiljön för Apple är Xcode [21] och denna erbjuder ett integrerat 

system då det är anpassat för mobiltelefoner från Apple. 
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3 Metod och resultat 

Denna rubrik går igenom forskningsmetoderna som valdes för att utföra 

arbetet, valet av sensor som gjordes samt resultatet som arbetet ledde till. 

 

3.1 Forskningsmetoder 

I enighet med studierna som presenterats under rubrik 2.1 framgår det att de 
kraftimpulser som ges från paddling bör vara synkroniserade för att 

maximera hastigheten på en kajak. Examensarbetet började med en 
litteraturstudie där det ingick att titta på alternativa sensorer för 

Mullenoderna för att mäta synkroniseringen i paddling, detta har 
presenterats under rubrikerna 2.2 samt 2.3. Anledningen är att 

kraftsensorer, som Mullenoderna använder sig av, är svåra att applicera.  

Utifrån litteraturstudien valdes IMU som en attraktiv sensor då den var 
lättillgänglig och kan sampla med hög frekvens, vilket finns behov av för att 

få en noggrann synkronisering. Vidare beskrivning på valet av IMU-sensorn 
har gjorts under rubrik 3.2.  

 

För att kunna bedöma IMU-data från en paddel så utfördes tester med 

synkroniserade kraftsensorer, resultatet av testerna har presenterats under 
rubrik 3.3.1.2. Utifrån mätningar med kraftsensorerna är det möjligt att se 

när en kraftimpuls inträffar och jämföra med IMU-datat. Resultatet som 
presenterats under rubrik 3.3 gav att det är möjligt att med hjälp av en IMU-

sensor detektera en kraftimpuls och två olika metoder utvecklade för 

detekteringen, metoderna har presenterats under rubrik 3.3.2.2 samt rubrik 
3.3.2.3. Dessa metoder utvärderas sedan på en K2 och samtidigt 

utvärderades också lämpliga metoder för att ge feedback om synkronisering. 

 

3.1.1 Applikation 

Under applikationsutvecklingen skulle två applikationer användas och för 
den första applikationen, som hade som syfte att hantera Mulle-noderna, 

fanns det två alternativ. Det ena alternativet var att utveckla en egen 
applikation från grunden genom att gå igenom koden för den existerande 

applikationen KayakXL. Det andra alternativet var att vidareutveckla den 

redan existerande applikationen, KayakXL, och då inte behöva skapa en ny 
applikation från grunden. Det bestämdes att vidareutveckling av den 

existerande koden var lämpligt och att en helt ny applikation för Mulle-
noderna inte skulle hinna bli klar inom den begränsade tidsramen som 
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projektet skulle pågå. Den andra applikationen som skulle användas var den 
som skulle användas för att hantera sensorerna som valdes i rubrik 3.2. 

Applikationen skrevs i programmeringsspråket Java och uppdelningen av 
programmet gjordes med hjälp av att ta inspiration från Robert Cecil 

Martins koncept för ”clean architecture” [22]. Detta gör det möjligt för 

enklare underhåll och vidareutveckling av applikationen.  

 

3.1.2 Operativsystem och utvecklingsmiljö 

Operativsystemet som valdes för den egenutvecklade applikationen var 
Android och utvecklingsmiljön som användes under utvecklingen var 

Android Studio. Programvaruutveckling inom Android har utförts under 
utbildningen och Java är ett av språken som har använts flitigt under 

studierna. Även utvecklingsmiljön Android Studio har använts tidigare 
under utbildningen vid utveckling av Android-applikationer och den kändes 

bekväm att arbeta med. Detta ledde till att tid inte behövde läggas ner på att 

studera in ett, för utvecklaren, främmande programmeringsspråk som Swift 
och ett obekant operativsystem som iOS.  Instant Run-funktionaliteten, som 

nämnts under rubrik 2.5, ökar dessutom tidseffektiviteten ännu mer jämfört 
med att vänta en längre tid för att kunna se små eller stora ändringar samt 

nya funktioner i koden.  

 

Det fanns exempelkod [23] tillgänglig för sensorn LPMS-B2 och denna 
användes som mall för att skapa en bättre förståelse för hur 

kommunikationen faktiskt går till mellan nod och mobiltelefon. Denna kod 
var skriven i Java och integrerad med en Android-applikation. 

Operativsystemet Android var också tillgänglig hos flertals mobiltelefoner 
medan iOS endast fanns tillgänglig i mobiltelefoner utvecklade av Apple. Att 

utveckla en applikation för iOS skulle då begränsa användandet av 

applikationen till mobiltelefoner från endast en tillverkare. 

 

3.2 Val av sensor 

Sensorn som till slut valdes i den egenutvecklade applikationen blev IMU-
sensorn LPMS-B2. Sensorn hade en inbyggd klocka som skulle visa den 

exakta tidpunkten som ett mätvärde uppmättes och denna tidpunkt 
skickades till användaren tillsammans med mätvärden som uppmättes. 

Tidpunkten möjliggör även analys av det data som sensornoden skickar ut 
och kan användas som underlag vid forskning men också för framtida 

förbättring genom ett tydligare samband mellan IMU-data och paddeltag. 
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Överföringstekniken Bluetooth, som sensorn använder sig av, är en 
acceptabel metod för ändamålet att överföra sensordata till den anslutna 

mobiltelefonen på grund av att räckvidden överstiger räckvidden som satts i 
avgränsningen. Sensorn hade dessutom en medföljande kod som användes 

för att hantera sensorn, bland annat för anslutning till mobiltelefonen, 

nollställning av klockan, mottagande av värden och liknande. 

 

En sensor som skulle kunna användas var kraftsensorerna i Mulle-noderna. 

Mulle-noderna hade också en inbyggd klocka och det skulle göra det möjligt 

för produktägarna att se tidpunkterna på datat från kraftmätningarna som 
gjordes under användning av noden. Överföringstekniken som Mulle-

noderna använde sig av var också Bluetooth. Produktägarna hade dessutom 
varit involverad i projektet som utvecklade Mulle-noderna och hade därmed 

koll på hur noderna fungerade, vilket gav produktägarna en förståelse för 
hur noderna skulle användas. Noderna hade dock blivit väldigt utdaterade, 

vilket ledde till att sensorerna blev svåra att hantera. Sensorernas knappar 
verkade även vara defekta, detta gjorde det svårt att starta om sensorerna 

som dessutom hade väldiga problem med att ansluta till en mobiltelefon. 

Kraftsensorerna var även flera gånger större till storleken jämfört med IMU-
sensorerna, vilket innebar att de skulle tynga ner kanotisternas paddlar och 

även öka luftmotståndet på paddlarna. På grund av detta, och en del annat 
strul som var kopplad till anslutningen av sensorerna, ledde det till att dessa 

sensorer inte användes.  

 

Eftersom kommunikationen sker trådlöst kommer det finnas en väntetid 
mellan att mätaren känner av ett värde och applikationen tar emot värdet. 

Detta eftersom det finns buffertar [16] på mottagarsidan men också på 
sändarsidan. På sändarsidan placeras data i överföringsbufferten och 

sändaren, som då är sensornoden, kommer endast kunna skicka ut data från 

bufferten efter att en radiokanal har upptäckts att sända på. På 
mottagarsidan placeras paketet på mottagningsbufferten och därifrån väntar 

på att kunna klättra upp i nätverksmodellen mot applikationen. 

 

Att endast använda sig av en accelerometer skulle inte ha varit säkert 

eftersom det skulle ha krävts en hel del arbete endast på att hitta en algoritm 

för accelerometern som detekterar alla paddeltag som utförs. Eftersom även 
den mänskliga faktorn spelar roll i paddling så blir inte alltid varje paddeltag 

detsamma som paddeltaget innan. Till skillnad från en enskild accelerometer 
använder sig en IMU utav både av en accelerometer samt extrasensorer, 
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såsom ett gyroskop och i vissa fall även en magnetometer, för att ge så 
träffsäkra data som möjligt. Att endast använda en accelerometer skulle 

kräva utveckling av en algoritm som tar hänsyn till kanotens gungning, 
förflyttning samt paddeltag eftersom det skulle saknas extrasensorer för att 

korrigera värden som endast fås utav en accelerometer. Eftersom arbetet 

skulle utföras inom en begränsad tidsram fanns därför inte tillräckligt med 
tid för att utveckla en accelerometer som skulle kunna hantera paddeltag i en 

kanot. 

 

Det fanns en kadenssensor tillgänglig på marknaden, Vaaka Cadence Sensor 
[10], som skulle kunna ha använts på ett sådant sätt att när ett paddeltag 

upptäcks på kadenssensorn tas tidsskillnaden på denna tid och tiden som 
nästa paddeltag upptäcks. Detta skulle dock skapa begränsningar i projektet 

då det skulle omöjliggöra att få den exakta tidpunkten för varje paddeltag 
och få dessa värden utskrivna till en fil på mobilen. Vaakas kadenssensor 

saknade en inbyggd klocka och skulle därför inte vara mest optimal för 
ändamålet. Med en inbyggd klocka kan data samlas in och analyseras på ett 

sådant sätt som en sensor som inte är försedd med en klocka inte skulle vara 

kapabel till. Bland annat kan tidsskillnaden mellan två olika par av paddeltag 
upptäckas och analyseras genom att hitta mönster. Till exempel skulle de 

kunna upptäckas om tidsskillnaden mellan två par av paddeltag blir större 
någon gång under loppets gång och om då försöka hitta faktorer som ledde 

till den ökade tidsskillnaden mellan två par av paddeltag. Efter att faktorerna 
som eventuellt påverkar tidsskillnaden har lokaliserats kan det förenkla 

förbättringsmöjligheten av de faktorerna för att minska tidsskillnaden. 

 

Vattensensorer skulle kunna ha använts och då ha satts längst ut på paddeln, 
på paddelbladet som kommer i kontakt med vatten. Detta skulle dock kunna 

skapa problem eftersom sensorn skulle användas i vattenmiljö och då kunde 

vatten hamna på sensorn trots att paddeln inte var i vattnet, på grund av 
vattenstänk från andra kanoter eller från den andra kanotistens paddel. 

Detta skulle i sin tur leda till att felaktiga rådata skickas. För att undvika 
detta problem skulle en modul behöva byggas genom att plocka isär sensorn 

och sätta in den i en självkonstruerad enhet. Två stycken av dessa enheter 
skulle då behöva byggas under examensarbetet men modulerna skulle 

behövas byggas i flertals exemplar av produktägarna beroende på hur många 

som skulle kunna behövas. Detta skulle kräva tid och arbetskraft. Dessutom 
var den tillgängliga vattensensorn större än IMU-sensorn LPMS-B2 och den 

betydande storleken skulle leda till högre friktion från vattnet samt ett ökat 
luftmotstånd. 
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3.2.1 Rådatainsamling och utveckling av algoritm 

Innan utvecklingen av den egna applikationen krävdes insamling av data 

från Mulle-noderna för att upptäcka vilka förändringar i IMU:n som är 
tydliga i samband med ett paddeltag. Data skulle hämtas in från en sensor 

och därefter avgöra om kanotisten som sitter bakom frontkanotisten är 
synkroniserad med frontkanotisten. Datainsamlingen utfördes på 

Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH, genom att Mulle-noderna sattes på 
en kayakergometer och paddling utfördes på kayakergometern. Paddlingen 

utfördes i tre hastigheter, långsam, medelsnabb och snabb. Detta utfördes 

för att få en klar kurva på hur olika paddlingshastigheter kan påverka och om 
det kan orsaka oförutsedda sensorkänningar. 

 

3.3 Applikationsutveckling 

Under denna rubrik presenteras resultatet av applikationsutvecklingen och 

arbetet som gjordes. Resultatet som redogjorts har utförts genom att 
använda forskningsmetoderna från rubrik 3.1 samt sensorerna från rubrik 

3.2. Båda applikationer som användes under examensarbetet presenteras. 
KayakXL som användes för initial utredning av korrelation mellan ett 

paddeltag som upptäcks av en kraftsensor och IMU-data. Applikationen 

PaddlingSensor utvecklades senare för att ansluta till LPMS-B2-sensorer och 
använda sig av data från de, till storleken, mycket mindre sensorerna för att 

känna av ett paddeltag utan behovet av en kraftsensor. Kraven som 
applikationen skulle uppfylla var att data skulle kunna tas emot från två 

sensorer, en för varje kanotist i en kanot, och denna data skulle användas av 
applikationen för att detektera ett paddeltag och i sin tur ge respons på hur 

synkroniserade dessa paddeltag från båda kanotisterna är. 

 

3.3.1 KayakXL 

Androidapplikationen som vidareutvecklats från KayakXL tillåter anslutning 
till två Mulle-noder där ena sensorn som är ansluten sitter på paddeln hos 

kanotisten som använder applikationen och den andra noden som är 

ansluten sitter på frontkanotistens paddel.  

 

Utöver det tillåter applikationen insamling av data från IMU-sensorn LPMS-

B2. Denna data skrivs till en fil på mobilen och sparas med värden från x-, y-, 

och z-axeln från accelerometern, gyroskopet och magnetometern. 
Tillsammans med denna data sparas tidpunkten för när mätningen gjordes 
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från IMU-sensorn. Överföring av denna data sker via Bluetooth 4.1 och 
ansluts när användaren ansluter till sin egen Mulle-nod. 

 

Eftersom mycket data behöver skrivas till textfiler, då datainsamlingen sker 

under en tid, används minneskort i mobilen som primärt minne att spara 
filerna i, både rådata från kraftsensorn samt rådata från IMU-sensorn. För 

att använda så lite minne som möjligt i filerna sparas endast rådata samt 
kommatecken som separerar rådata från varandra. Det innebär att det inte 

finns någon stödtext såsom ”Kraft: 129, tid i Unixtid: 1525782493”. Utan 

stödtext, såsom ”Kraft:” och ”tid:”, minimeras utrymmet som filen tar på 
telefonen så mycket som möjligt och endast essentiell information från 

sensorerna sparas. Det som sparas i filen för kraftsensorerna är tiden från 
klockan i sensorn som datat skickades, kraften som uppmättes, tiden som 

datat togs av enheten, 3-axlig accelerometerdata från IMU:n i kraftsensorn 
och 3-axlig gyroskopdata från IMU:n i kraftsensorn. Data från IMU:n valdes 

att sparas i filen trots att LPMS-B2 också sparade sin IMU-data eftersom 
IMU-datat från Mulle-noderna kan initialt användas innan en övergång görs 

till den mindre IMU-sensorn LPMS-B2. Denna data kan då användas 

samtidigt som datat från kraftsensorn vilket ger en bättre översikt på hur 
IMU:n orienteras vid paddeltag. 

 

Data från IMU-sensorn sparas i en egen fil och då sparas accelerometerdata, 

gyroskopdata samt magnetometerdata. Alla dessa data sparas med 
respektives x-, y-, och z-axelvärden. Möjlighet att spara andra värden såsom 

altitud, temperatur och lufttryck finns tillgänglig då datat samlas in och 
hanteras av applikationen under användning. 

 

Funktionalitet för insamling av rådata från kraftsensorerna har skapats av 

Khurram Yousaf men effektivisering av anslutning till noderna samt 
effektivisering av användargränssnittet har utförts under detta arbete. Koden 

för KayakXL har också förnyats med nya moduler ur Androids bibliotek och 
utdaterade funktioner som inte gäller, såsom timern, har ersatts till nyare 

timer-funktioner. Funktionalitet i applikationen KayakXL som har hand om 
IMU-sensorn med anslutning och hantering av data har utförts under 

arbetets gång. 

 

Applikationen möjliggör alternativ för användare att konfigurera 
inställningarna på sättet som föredras, att manuellt bestämma vilken nod 



Metod och resultat | 25 
 

 
 

som ska användas genom att skriva in MAC-adress för noden, att bestämma 
frekvensen som ska användas och annan nyttig information. Denna 

funktionalitet fanns i applikationen KayakXL sedan tidigare och har skapats 
av Khurram Yousaf.  

 

3.3.1.1 Algoritm 
För att kunna synkronisera paddelrörelser behöver det räknas ut vilken 

tidpunkt ett paddeltag utförs och vid vilken tidpunkt nästa paddeltag utförs. 
Störst böjning av paddelskaftet sker när paddeln är i vattnet. Vind och 

luftmotstånd kan också skapa en minimal böjning av skaftet och denna 
aspekt var viktig att ha i åtanke. Det gick att ta tiden på när paddeln sattes in 

i vattnet, få fram en tid på när paddeln sattes in i vattnet igen och sedan 

räkna ut tidsskillnaden mellan dessa paddeltag. Det var även möjligt att ta 
tiden på när paddeln lämnade vattnet och sedan hur lång tid det skulle ta 

innan paddeln lämnade vattnet igen. Efter att ha samlat in rådata genom 
GIH:s kajakergometer gjordes valet att ta tiden när paddeln sätts in i vattnet 

eftersom ett mönster som upptäcktes var att varje gång ett paddeltag 
utfördes på ena sidan av paddeln, uppmättes alltid en topp och något 

gemensamt för alla toppar är att en kraft som överstiger 350 Newton alltid 

uppnåddes. 

 

Kanotisten som sitter bakom frontkanotisten ansluter sig till två noder, sin 

egen nod och frontkanotistens nod. Kanotisten får då data från båda dessa 
noder. Datat från dessa noder jämförs och jämförelsen avgör om kanotisten 

är synkroniserad med frontkanotisten. Jämförelsen som görs är tiden mellan 

två paddeltag. När paddeln sätts in i vattnet uppstår en topp, se figur 3.1 för 
en hypotetisk avbildning. 
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      Figur 3.1 Hypotetisk avbildning av en topp som uppstår när paddeln sätts i och tas ur vattnet  

 

För att känna av toppen ska den uppmätta kraften överstiga 350 Newton. 

Först kände applikationen av att den uppmätta kraften överstigit 350 

Newton. Sedan behövde den försäkra sig om detta värde uppmättes under en 
kontinuerlig uppgång av kraften eller om det var en tillfällig uppgång under 

en avtagande kraftkurva. För att utföra den kontrollen jämfördes värdet som 
översteg 350 med det värdet som lästes in tio inläsningar tidigare. Detta 

innebar att en kö med tio platser behövde skapas och varje gång ett värde 
anslöt sig till kön behövde värdet som var först i kön lämna denna kö, kön 

behöll därmed alltid storleken tio. När sedan ett värde som översteg 350, x, 

sattes in sist i kön jämfördes detta värde x med värdet som var först i kön, y. 
Om värdet x var mindre än värdet y tolkades detta som en tillfällig uppgång 

och räknades inte med som ett nytt paddeltag. 

 

Efter att en uppgång mättes för både användaren och frontkanotisten 

jämfördes tiden då dessa data togs emot och utifrån mottagningstiden 

bestämdes det hur mycket kanotisterna är synkroniserade med sina 
paddelrörelser. Om kanotisten var 50 millisekunder efter eller före 

frontkanotisten skulle det räknas som att de är synkroniserade. Var siffran 
mellan 50 millisekunder och 150 millisekunder var användaren ett steg efter, 

alternativt före, frontkanotisten och fick då en ton uppspelad varannan 
sekund. Om användaren skiljde sig mer än 150 millisekunder från 

frontkanotisten låg denne två steg efter och fick två toner uppspelade 

varannan sekund.  
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3.3.1.2 Rådatainsamling 
Insamlingen av rådata skedde två gånger för att undersöka hur Mulle-
nodens rådatainsamling varierade mellan de två testen. Innan det första 

testet kalibrerades Mulle-noden på paddeln och under det andra testet hade 
placeringen av Mulle-noden på paddeln flyttats till paddelskaftets mitt och 

kalibrerats om. Under testen samlades IMU-datat från Mulle-noden in för 
att se vad accelerometern och gyroskopet i IMU:n gav för resultat. Se 

examensarbetets GitHub-sida [24] för resultatet av rådatainsamlingen. 

Grafer har sammanställts för både långsamma, medelsnabba och snabba 
drag. Se bilaga A för grafer av värden som samlats in under medelsnabba och 

snabba paddeltag från det första testfallet. Se bilaga B för grafer som 
representerar medelsnabba och snabba paddeltag från det andra testfallet. 

Fullständigt resultat finns på examensarbetets GitHub-sida [24]. 

 

Första testfallet 

Figur 3.2 och figur 3.3 presenterar data som hämtades från Mulle-nodernas 
kraftsensor och IMU under det första testfallet. Figur 3.2 visar topparna som 

uppstod av kraftmätningen under långsamma paddeltag där x-axeln i 

graferna representerar tiden i millisekunder och y-axeln representerar 
värden som uppmättes av sensorn. Figuren visar även vad den 3-axliga 

accelerometern fick för värden parallellt med kraftfluktueringarna. Figur 3.3 
vi visar vad gyroskopet fick för värden under rådatainsamlingen i takt med 

kraftfluktueringen. 

 

Figur 3.2 visar en tydlig nedgång av accelerometerns värde för y-axeln 
samtidigt som kraften ökar och ett paddeltag utförs. Detta visar ett tydligt 

samband mellan kraftinsatsen vid ett paddeltag och accelerometerns y-axel. 
Figur 3.3 visar en uppgång på z-axeln av gyroskopet samtidigt som 

paddeltaget men lite senare även toppar på x- och y-axeln. 
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Figur 3.2 Förändring av kraft och accelerometer under långsamma drag från det första testfallet 

 

Figur 3.3 Förändring av kraft och gyroskopdata under långsamma drag från det första testfallet 
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Andra testfallet 

Figur 3.4 och figur 3.5 presenterar data som hämtades från Mulle-nodernas 

kraftsensor och IMU under det andra testfallet. Figur 3.4 visar topparna som 
uppstod av kraftmätningen under långsamma paddeltag där x-axeln i 

graferna representerar tiden i millisekunder och y-axeln representerar 
värden som uppmättes av sensorn. Figuren visar även vad den 3-axliga 

accelerometern fick för värden parallellt med kraftfluktueringarna. Figur 3.5 
vi visar vad gyroskopet fick för värden under rådatainsamlingen i takt med 

kraftfluktueringen. 

Figur 3.4 Förändring av kraft och accelerometerdata under långsamma drag från det andra testfallet 

 

Figur 3.4 visar en tydlig nedgång av accelerometerns värde för y-axeln 

samtidigt som kraften ökar och ett paddeltag utförs. Detta visar ett tydligt 
samband mellan kraftinsatsen vid ett paddeltag och accelerometerns y-axel. 

Figur 3.5 visar en uppgång på z-axeln av gyroskopet samtidigt som 
paddeltaget men lite senare även toppar på x- och y-axeln.  
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3.3.2 PaddlingSensor 

Androidapplikationen som utvecklades från grunden, PaddlingSensor, 

tillåter anslutning till två LPMS-B2-sensorer varav ena sitter på 
frontkanotistens paddel och den andra sitter på användarens paddel. Koden 

för applikationen och fullständigt testresultat finns tillgänglig på 
examensarbetets GitHub-sida [24]. Förutsättningen är att båda sensorerna 

sätts på samma sida på båda paddlar. Applikationen tar emot data från båda 

sensorer via Bluetooth tillsammans med en tidsstämpel på datat och kod för 
hantering av inkommande data samt hantering av den direkta kopplingen 

mellan enhet och sensor fanns tillgänglig på sensortillverkarens hemsida 
men en del modifikationer krävdes för att integreras med den egna 

tillverkade applikationen. 

 

Datat som tas emot från sensorn sätts in i en kö med storleken 2 147 
483 647, största heltalsvärdet som finns i Java för den primitiva datatypen 

int, där det finns en kö för varje IMU-sensor, se figur 3.6. Eftersom det är 
mycket irrelevant data som skickas med, såsom axlar på accelerometer och 

gyroskop som inte används, så filtreras datat och endast relevant data skapar 
ett dataobjekt som läggs in i kön, se figur 3.7. Den direkta kopplingen och 
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Figur 3.5 Förändring av kraft och gyroskopdata under långsamma drag från det andra testfallet 
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hanteringen av inkommande data från LPMS-B2-sensorerna utfördes av 
koden som tillhandahållits från sensortillverkarens hemsida. 

 

Figur 3.6 Skapandet av köer och datamottagningsobjekt i modellklassen 

 

Applikationen utför insamling av data från båda IMU-sensorerna LPMS-B2, 

både från frontkanotistens sensor och användarens sensor. Denna data 

skrivs till en fil på mobilen och datat som sparas är mottagna värden av x-, y, 
och z-axlarna från accelerometern och gyroskopet samt x-axeln av vinkeln på 

sensorerna, som lades till under utvecklingen av metod två av applikationen. 
Tillsammans med denna data sparas tidpunkten för när mätningen gjordes 

från IMU-sensorerna. Sensordata från de två olika sensorerna sparas i två 
olika filer som separeras med olika namn men för att det ska vara möjligt att 

analysera data från de två olika filerna måste sensorernas klockor startas, i 

stort sett, samtidigt. För att nollställningen av sensorernas timer ska ske så 
nära inpå varandra som möjligt startas timern på båda sensorer om inpå 

varandra precis innan skrivningen till varsin fil börjar, denna nollställning 
görs genom metoden resetTimestamp() i klassen LpmsB2. Överföring av 

denna data sker via Bluetooth och ansluts innan applikationen tar 
användaren till responsvyn där användaren får respons på hur 

synkroniserad denne är med frontkanotisten. Om anslutningen misslyckas 
återsänds användaren till startmenyn. 
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Figur 3.8 till och med figur 3.13 visar hur applikationen ser ut visuellt för 
användaren. Synkroniseringen är uppdelad i tre olika nivåer där nivå 1 är full 

synkronisering, nivå 2 innebär en bit ifrån synkronisering och nivå 3 innebär 

längre ifrån synkronisering. Om båda kanotisternas paddeltag upptäcks vid 
samma tidpunkt är de fullt synkroniserade. Om paddeltagen är ett antal 

millisekunder ifrån varandra är synkroniseringsnivån 2. Hur stort detta antal 
millisekunder är väljs av användaren genom applikationens inställningar där 

användaren även ställer in tidsdifferensen mellan kanotisterna som ska ge 
respons för nivå 3, se figur 3.10. Beroende på vilken nivå användaren 

befinner sig på under paddling får användaren en visuell respons för att 

kunna justera sina paddeltag med syfte att nå full synkronisering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om användaren är på nivå 1 blir skärmen grön på telefonen, se figur 3.13. 

Om kanotisterna ligger på synkroniseringsnivå 2 blir skärmen istället gul på 
telefonen. Vid nivå tre blir skärmen röd, se figur 3.12. För att få konstant 

respons utan att behöva oroa sig för att röra skärmen för att undvika att 
skärmen släcks så har det implementerats att telefonens skärm inte stängs av 

under körning av applikationen oavsett timerinställningar för 

Figur 3.8 Startsidan Figur 3.9 Instruktions-
sidan 

Figur 3.10 Paddeltags-
inställningar 

Figur 3.7 Sensordata som används för att skapa ett objekt i kön 



Metod och resultat | 33 
 

 
 

skärmsläckning på telefonen. Via startmenyn har användaren möjlighet att 
navigera till Instruktionssidan. Denna sida innehåller all dokumentation på 

hur applikationen ska användas, hur anslutningen till sensorerna ska gå till, 
hur sensorerna ska sitta på paddeln, hur responsen ska tolkas från  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

applikationen och allt som kan vara nödvändigt för användaren av 

applikationen att veta. Denna information ges i det språket som användaren 
har valt i applikationens inställningar. I nuvarande stund stödjs endast 

engelska och svenska men eftersom all text som finns i applikationen som 
syns för slutanvändaren finns i XML-filer vid namn ”strings.xml”, är det 

möjligt att lägga in flera ”strings.xml”-filer för olika språk. Detta är ett 

förbyggt system i Android som tillåter flerspråkiga möjligheter för 
applikationen om strängarna definieras i filerna ”strings.xml” och dessa filer 

måste ligga i katalogen ”/res/values/strings/”, se figur 3.14. 

 

Figur 3.11 Anslutnings-
sida 

Figur 3.12 Visuell 
respons för nivå 3 

Figur 3.13 Visuell 
respons för nivå 1 



34 | Metod och resultat 
 

 

 

 

I figur 3.14 syns två filer i mappen ”strings”, filen ”strings.xml” innehåller 
den engelska versionen av applikationen med engelsk text medan 

”strings.xml (sv)” innehåller text för den svenska inställningen, se figur 3.15 

och figur 3.16. 

 

 

 

 

 

Figur 3.15 och figur 3.16 innehåller båda elementet med namnet 

”user_node_connect_info” men elementets innehåll i den engelska filen är 
på engelska medan innehållet i den svenska filen är skriven i det svenska 

språket. När applikationen visar upp elementet ”user_node_connect_info” 
visas det elementet upp från filen som motsvarar den inställda 

språkinställningen. 

Figur 3.14 Strings.xml för svenska och engelska 

Figur 3.15 Ett element i engelska strings-filen 

Figur 3.16 Ett element i svenska strings-filen 



Metod och resultat | 35 
 

 
 

Modellklassen i applikationen är en ”singleton”, det vill säga att endast en 
instans skapas av klassen och den instansen används av de resterande 

klasserna i koden. Utöver det har den en klass för varje paddel och dessa 
klasser ärver från en gemensam superklass. Denna superklass har alla 

attribut som är nödvändiga för alla paddlar och de enskilda paddelklasserna 

kan då i framtiden innehålla attribut som är unikt för endast den paddeln. 
Detta förenklar processen att lägga till fler paddlar och då bara behöva ärva 

som superklassen utan att behöva kopiera och klistra in likadan kod för varje 
paddel. Se figur 3.17 för ett enkelt avbildat UML-diagram av applikationen 

PaddlingSensor. Klassen FeedbackSound är inte implementerad men 
kodskelett har skrivits för klassen för att förenkla arbetet till att 

implementera auditiv respons. 

Figur 3.17 Klassdiagram för PaddlingSensor 
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När användaren startar applikationen kommer användaren till startsidan, se 
figur 3.8. Därifrån kan användaren välja att gå till Start för att initialisera 

applikationen samt sensorerna och göra applikationen redo för att ta emot 
sensordata och återge respons. Om användaren väljer detta alternativ 

kommer användaren till Anslutningssidan, se figur 3.11. Denna sida ber 

användaren, genom en ruta som poppar upp, att slå på Bluetooth i 
mobiltelefonen om denna inte redan på påslagen. Därefter behöver 

användaren trycka på knappen ”Search For IMU-Sensors” och då söker 
applikationen efter Bluetoothenheter och om en Bluetoothenhet upptäcks 

undersöks namnet på denna enhet. Om namnet innehåller ”LPMS”, som alla 
LPMS-B2-sensorer gör, läggs denna sensor till i en ArrayList som i sin tur är 

kopplad till en Adapter. Denna adapter uppdaterar listan i vyn för 

användaren och användaren ser denna sensor på skärmen. Användaren kan 
då välja att trycka på denna eller en eventuell annan LPMS-B2-sensor som 

lagts till i listan och visas på skärmen. När användaren väljer en sensor 
sparas denna sensor i modellen. Efter att användaren valt sensorn som sitter 

på användarens paddel genom att trycka på den så kommer användaren till 
en nästan identisk sida men denna gång är det frontkanotistens sensor som 

ska väljas. Användaren går genom samma process som föregående 

Anslutningssida men denna gång läggs inte alla LPMS-B2-sensorer till i vyns 
ArrayList. Den sensor som inte läggs till är sensorn som redan har lagts till 

och valts som användarens sensor. Detta förhindrar användaren från att 
välja en och samma sensor både som sin egen och som frontkanotistens. När 

användaren väljer frontkanotistens sensor sparas även denna sensor i 
modellen. Efter att användaren valt sensorn som sitter på sin paddel och 

frontkanotistens paddel så ansluts båda sensorerna till mobiltelefonen 

genom sensorernas MAC-adresser, båda sensorers klockor nollställs direkt 
inpå varandra och responssidan visas upp på mobilskärmen. Till en början 

är responssidan blank och när de första paddeltagen från båda sensorer 
upptäcks ger applikationen respons på synkroniseringsnivån. 

 

Förutom att gå till Start kan användaren välja att gå till Instructions för att 

komma åt en enda lång sida med instruktionerna eller Settings för att 
komma åt inställningarna. I Inställningsmenyn kan användaren välja 

samplingsfrekvens, tidsintervall för de tre synkroniseringsnivåerna och 
språk. Samplingsfrekvensen väljs utifrån en lista med förutbestämda värden 

som sensorerna accepterar. Dessa värden är: 5, 10, 25, 50, 100, 200 och 400. 
För val av tidsintervall kan användaren skriva in en siffra från 1 till och med 

999. Användaren kan inte skriva in ett värde för tidsintervallet för nivå 1 som 

överstiger tidsintervallet för nivå 2. Användaren har inte heller möjlighet att 
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skriva in ett värde för tidsintervall för nivå 2 som understiger intervallen som 
redan är satt för nivå 1. 

 

3.3.2.1 Algoritm 
När båda sensorer har anslutits och initialiserats skapas klassen 

StrokeHandler som har som uppgift att hantera paddeltagen. Denna klass 
implementerar interfacet Runnable [25], som används av klasser vars 

instans ska ärvas av en tråd då interfacet implementeras av klassen Thread 
[26]. Detta möjliggör flertrådiga program och på så sätt begränsas inte 

programmet till att behöva göra allt på en tråd utan arbetet kan delas upp i 
olika processer. Detta låter hanteringen av paddeltag ske i bakgrunden utan 

att påverka huvudtråden som applikationen körs på. 

 

Figur 3.18 visar hur algoritmen ser ut i tråden för StrokeHandler. Tråden kör 
i metoden run() i StrokeHandler-klassen och run()-metoden börjar med att 

initialisera en CountDownTimer [27] för varje paddel. Denna timer är satt 
till att köra i 200 millisekunder och efter var tionde millisekund undersöker 

denna klass om den paddeln som timern tillhör har påbörjat ett paddeltag. 

Som figur 3.18 visar så startas timern för frontkanotistens paddel, 
frontPaddleTimer, efter att ett paddeltag har upptäckts på 

användarkanotistens paddel men inte har upptäckts på frontkanotistens 
paddel. Om ett paddeltag upptäcks hos frontkanotisten i frontPaddleTimer 

under undersökningen som sker var tionde millisekund samt inom de 200 
millisekunderna som timern är igång så stoppas timern och den första if-

satsen i huvudslingan i figur 3.18 upptäcker de båda paddeltagen. Om ett 

paddeltag inte upptäcks på frontkanotistens paddel i frontPaddleTimer 
inom de 200 millisekunderna avmarkeras användarkanotistens paddeltag 

och avmarkeringen kvarstår på paddeln tills ett paddeltag upptäcks på nytt. 
På samma sätt men för användarkanotistens paddel fungerar 

userPaddleTimer. 
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För att upptäcka paddeltag skapas paddeltagsklasser för båda paddlar, 
FrontPaddleStroke och UserPaddleStroke. Dessa körs på egna trådar då 

klasserna implementerar interfacet Runnable [25]. Dessa klasser har tillgång 
till sina respektive köer, FrontPaddleStroke har tillgång till kön frontQueue 

som innehåller data från frontkanotistens sensor och UserPaddleStroke har 
tillgång till kön userQueue som innehåller data från användarkanotistens 

sensor. Se figur 3.6 för skapandet av köerna frontQueue och userQueue.  

 

När applikationen tar emot sensordata så placeras all relevant data 
kontinuerligt in i en kö. Detta leder till att flera värden på rad som läggs in i 

kön kommer att motsvara ett paddeltag. För att samma paddeltag inte ska 
tolkas som två olika paddeltag finns det ett booleskt värde som markeras 

som sant när respons för ett paddeltag har skickats och när värdet är sant 

kan programmet inte skicka respons igen förrän detta värde avmarkerats till 
falsk. Det booleska värdet kan endast ändras till falsk efter att värden som 

läggs in i kön inte längre motsvarar ett paddeltag för båda paddlarna. Figur 

PaddlingSensors algoritm för hantering av paddeltag 

1 - Initialisera en CountDownTimer för varje paddel, frontPaddleTimer och userPaddleTimer 

2 - Skapa en paddeltagsklass på varsin tråd som ska upptäcka ett paddeltag för varje paddel och starta 
tråden 

3 - Medan applikationen är igång 

 3.1 - Om ett paddeltag från båda paddlar upptäckts och respons inte har skickats 

                3.1.1 - Räkna ut tidsskillnaden mellan paddeltagen 

                 3.1.2 - Ge respons beroende på hur stor tidsskillnaden är 

                 3.1.3 - Markera att respons har skickats 

3.2 - Annars om användaren har tagit ett paddeltag men inte frontkanotisten och 
respons inte har skickats 

                 3.2.1 - Starta timern för frontkanotisten, d.v.s. starta frontPaddleTimer 

3.3 - Annars om frontkanotister har tagit ett paddeltag men inte användaren ---------
och respons inte har skickats 

                3.3.1 - Starta timern för användarkanotisten, d.v.s. starta userPaddleTimer 

3.4 - Om frontkanotistens och användarkanotistens paddlar inte är i ett paddeltagsläge 

                 3.4.1 - Avmarkera att respons har skickats 

Figur 3.18 Algoritm för hur paddeltag hanteras i klassen StrokeHandler i metoden run()  
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3.19 visar pseudokod på hur programmet hanterar data från sensorerna och 
hur markeringen av ett detekterat paddeltag går till. 

 

Data hämtas från sist i kön och på så sätt får algoritmen alltid det senaste 
värdet som lades till i kön. Efter att värdet hämtats ur kön analyseras värdet 

för att komma fram till om värdet visar att ett paddeltag håller på att utföras 
eller om ett paddeltag inte håller på att utföras och eventuellt att ett 

paddeltag avslutats. För att skilja på ett paddeltag från ett annat och för att 
inte registrera samma paddeltag som två olika paddeltag har ett booleskt 

värde införts som visar sant om ett paddeltag har upptäckts och som visar 

falskt om värdet från kön inte motsvarar ett paddeltag och ett eventuellt 
paddeltag avslutats.  Om datat visar att ett paddeltag håller på att utföras och 

det booleska värdet inte har markerats som sant kommer tråden som 
exekverar koden att fortsätta in i den första if-satsen i figur 3.19, if-sats 1.2 i 

figuren, och markera det booleska värdet som sant. Därefter kommer 
StrokeHandler meddelas om att ett paddeltag på denna paddel, paddeln som 

klassen tillhör, har upptäckts. Fortsättningsvis kommer tråden att hämta in 

de senaste tillagda värdena från kön tills ett värde upptäcks som inte 
motsvarar ett paddeltag och tråden kommer komma in i den andra if-satsen, 

1.3. Därefter kommer tråden avmarkera det booleska värdet och ändra det 
till falskt samt meddela klassen StrokeHandler att paddeltaget har avslutats. 

Algoritm för detektering av paddeltag 

1 - Medan StrokeHandler är igång 

 1.1 - Hämta datat som ligger sist i kön 

 1.2 - Om datat motsvarar ett paddeltag och ett paddeltag inte har markerats som --------

--                       detekterat 

  1.2.1 - Markera att ett paddeltag detekterats 

  1.2.2 - Meddela StrokeHandler att ett paddeltag på denna paddel ---------

-  upptäckts 

 1.3 - Om datat inte motsvarar ett paddeltag och ett paddeltag har markerats som --------

-- detekterat 

  1.3.1 - Avmarkera att ett paddeltag detekterats 

  1.3.2 - Meddela StrokeHandler att ett paddeltag på denna paddel ej ------

-  upptäckts 

Figur 3.19 Pseudokod för att detektera paddeltag i PaddleStroke-klasserna i metoden run() 
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3.3.2.2 Metod ett 
Vid en första utveckling av applikationen användes tröskelvärden från 
accelerometers y-axel, gyroskopets x-axel och gyroskopets y-axel som 

sensorn skulle nå för att räknas som ett paddeltag. Dessa tröskelvärden 
bestämdes efter simulering av paddelrörelser på land och då analysera 

värden som mottogs av sensorn LPMS-B2. Se figur 3.20 för hur ett paddeltag 
detekterades i PaddleStroke-klasserna i enighet med algoritmen i figur 3.19. 

Enligt resultatet av rådatainsamlingen syntes ett tydligare samband mellan 

kraftinsaten och gyroskopets z-axeln men på grund av placeringen av 
sensorn i denna metod, se figur 3.25, försvann denna tydliga förändring i z-

axeln på gyroskopet.  

 

 

 

Figur 3.20 visar tröskelvärdena som hade satts upp för accelerometerns y-

axel och gyroskopens x- och y-axlar som behövde över- respektive 

understigas samtidigt för att ett paddeltag skulle detekteras. För att testa vad 
för resultat denna metod skulle ge testades applikationen på en kanot med 

två kanotister där två LPMS-B2-sensorer sattes på ena sidan av 
kanotisternas paddelskaft. Testningen utfördes i tre sekvenser där första 

sekvensen skulle ske i full synkronisering, andra sekvensen en liten bit ifrån 
full synkronisering och tredje sekvensen längre ifrån full synkronisering.  

 

Figur 3.21 till och med figur 3.23 visar resultatet av den första testsekvensen 

där y-axeln i graferna representerar värden som uppmättes under 
paddeltagen. Den röda linjen visar data från sensorn som satt på 

frontkanotistens paddelskaft och röda blå linjen representerar data från 
sensorn som satt på den andra kanotistens paddelskaft. Tröskelvärdena har 

markerats genom en streckad linje. Vid testning av applikationen visade inte 

applikationen korrekt respons vid olika synkroninseringsnivåer och ibland 
ingen respons alls. Vid en titt på graferna i resultatet av den första 

testsekvensen upptäcktes det att tröskelvärdena som hade satts inte 
överensstämde med värden som kanotisterna fick under testningen. Värden 

som nåddes under samma tid var antingen för höga eller för låga.  

Figur 3.20 If-sats som motsvarar att ett paddeltag har detekterats i metod ett 
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Resultat av metod 1: 

 

 

Figur 3.21 Förändring av accelerometerns y-axel under första testsekvensen 

Figur 3.22 Förändring av gyroskopens x-axel under första testsekvensen 
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3.3.2.3 Metod två 
Efter ett misslyckat försök med att sätta korrekt tröskelvärde på de tre olika 

axlarna som användes i metod ett togs istället beslutet att använda vinkeln 
på sensorn. Sensorn skulle då känna av i vilken vinkel som paddeln befinner 

sig i då sensorn sattes fast parallellt med paddelskaftet. Se figur 3.24 för hur 
ett paddeltag detekterades i PaddleStroke-klasserna i enighet med 

algoritmen i figur 3.19. 

 

 

 

Figur 3.24 visar att vinkeln togs för x-axeln på sensorn och ett tröskelvärde 

sattes upp som måste överstigas för att ett paddeltag skulle detekteras. 
Vinkeln på x-axeln var noll när sensorn och paddeln låg parallellt med 

vattenytan och var 90 grader när paddeln stod vinkelrät mot vattenytan och 

Figur 3.23 Förändring av gyroskopens y-axel under första testsekvensen 

Figur 3.24 If-sats som motsvarar att ett paddeltag har detekterats i metod två 
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den sidan som sensorn satt på, höger eller vänster, var närmast vattenytan. 
Figur 3.25 visar en bild på en paddel som har LPMS-B2-sensorn monterad. 

Figuren visar paddeln i neutralt läge där sensorn sitter så högt upp på 
paddelskaftet som möjligt, knappen på sensorn pekar rakt uppåt och 

överdelen av sensorn pekar mot mitten. Figuren är illustrerad på ett sådant 

sätt att den är sedd från kanotistens synvinkel, vilket innebär att sensor 
kommer ligga vid kanotistens högra hand. På samma sätt och vid samma 

hand måste båda kanotisters sensorer placeras. Vinkeln som användes för 
denna metod uppstår mellan axlarna x+ och y- i figur 3.25. Genom denna 

kunskap och hur paddeln roteras under paddling resulterade det till att ett 
tröskelvärde som är 25 grader eller större sattes till att markera ett 

detekterat paddeltag. 

 

Testningen av applikationen med metod två som utgångspunkts utfördes på 
vatten med på en kanot med två kanotister där två LPMS-B2-sensorer sattes 

på ena sidan av paddelskaften på båda paddlarna. Paddlingen skedde i tre 
sekvenser där den första sekvensen skulle ske i full synkronisering och 

applikationen skulle ge respons i form av en grön skärm, se figur 3.13. Under 

den andra sekvensen skulle kanotisterna försöka hålla sig en liten bit ifrån 
full synkronisering för att försöka få fram responsen för synkroniseringsnivå 

två. Under den tredje sekvensen skulle kanotisterna försöka ligga så lång 
ifrån synkronisering av sina paddeltag att de skulle uppnå 

synkroniseringsnivå tre och då få tillhörande respons från applikationen som 
illustrerats i figur 3.12. Testningen av applikationen gick precis som det hade 

tänkts där korrekt respons utgavs till användarkanotisten om dennes 

synkroniseringsnivå med frontkanotisten. Resultatet av den första sekvensen 
med data från båda kanotister kan ses i figur 3.26 och resultatet av sekvens 

två och tre återfinns under rubriken Bilaga C. 
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Resultat av metod 2: 

 Figur 3.26 Förändring av vinkeln på x-axel under första sekvensen 

Figur 3.25 Paddel med LPMS-B2-sensorn fastspänd och det tvådimensionella planet 
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Figur 3.26 visar vinkeln på x-axeln som uppstod under paddling och den 
streckade linjen representerar tröskelvärdet på 25°. Den blå cirkeln vid 

första toppen som uppstod i grafen visar när paddeltag från båda paddlar 
upptäcks och den orangea cirkeln till höger om den blå representerar tiden 

då det upptäckta paddeltaget hade avmarkerats. Som grafen inom den blå 

cirkeln visar upptäcktes frontkanotistens paddeltag först och efter några 
millisekunder upptäcktes den andra kanotistens paddeltag vid den toppen. 
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4 Analys och diskussion 

Under denna rubrik analyseras och diskuteras resultaten samt utförs en 

presentation av för- och nackdelar med resultatet. Under rubrik 4.1 
analyseras samt diskuteras resultaten av de båda applikationerna KayakXL 

och PaddlingSensor. Rubrik 4.2 analyserar och diskuterar sensorerna som 
användes, Mulle-noderna och LPMS-B2 medan rubrik 4.3 analyserar den 

valda överföringstekniken för sensordata till mobiltelefon. Under rubrik 4.4 
analyseras och diskuteras samplingsfrekvensen på de båda sensorerna. 

Under rubrik 4.5 utförs en analys samt diskussion kring rådatainsamlingen 

som utfördes medan algoritmen som utvecklades för de båda 
applikationerna analyseras och diskuteras under rubrik 4.6. Påverkan som 

de utvecklade applikationerna och de valda sensorerna kan ha på samhället 
diskuteras under rubrik 4.7. 

 

4.1 Applikation 

Under denna rubrik analyseras och diskuteras de båda applikationerna som 

användes under arbetet. KayakXL som användes för insamlingen av rådata 
och att hitta ett samband mellan kraft- och IMU-data samt PaddlingSensor 

som utvecklades och användes för att ge visuell respons till användaren på 

hur synkroniserad denne är med frontkanotisten genom att använda sig av 
IMU-sensorerna LPMS-B2. 

 

4.1.1 KayakXL 

Initialt var planen att utveckla en egen algoritm från grunden för 

hanteringen av data från Mulle-noderna. Detta blev dock inte av, det 
berodde på en del faktorer. Koden för KayakXL hade en struktur som inte 

var tydlig och det var en enorm brist på dokumentation samt klassdiagram. 
Att utveckla en applikation som skulle hantera att ta emot data från 

hårdvaran i Mulle-noderna skulle kräva väldigt många moduler från 

KayakXL som i sin tur skulle kräva mycket tid och arbete och det skulle till 
slut bli en applikation som är identisk med KayakXL med några smärre 

skillnader i kodstrukturen och med ett nytt användargränssnitt. Skulle 
kodstrukturen skilja sig för mycket skulle det kunna leda till att koden inte 

blir kompatibel med hårdvaran och istället för att lägga ner mer tid än det 
som redan lagts på att utveckla en ny applikation togs beslutet att en 

vidareutveckling av applikationen KayakXL var det bättre valet ur ett 

tidsmässigt perspektiv. Dessutom skrevs koden år 2012 och på grund av det 
var stora delar av koden utdaterad som ledde till att delar av programmet 



48 | Analys och diskussion 
 

inte utförde uppgifter som skulle utföras på ett korrekt sätt vilket försvårade 
arbetet till att läsa in koden, förstå strukturen samt vidareutveckla den. 

Språket som applikationen använder sig av är engelska och det är relativt 
simpla engelska fraser för någon som är insatt i paddlingsområdet. Däremot 

innehåller applikationen förkortningar som kan vara svåra att förstå om det 

är första gången applikationen används. Applikationen förutsätter 
grundläggande förståelse för det engelska språket och helst, men inte 

nödvändigtvis, en tidigare användning av applikationen för att göra sig 
bekant med den. 

 

Knapparna i applikationen är relativt stora och anpassad för de flesta 

fingerstorlekar. MAC-adressen för Mullenoderna måste skrivas in manuellt 
och en funktion som söker efter tillgängliga noder är inte implementerad. 

Denna funktionalitet var förprogrammerad i applikationen KayakXL och 
applikationen var för hårt bunden till den manuella inställningen av 

inmatning av MAC-adress vilket försvårade arbetet med att utveckla en 
modul som söker efter tillgängliga Mulle-noder och låter användaren ansluta 

sig till dessa. Däremot behöver IMU-sensorn LPMS-B2:s MAC-adress inte 

skrivas in manuellt utan den ansluts automatiskt om den är påslagen och 
befinner sig inom ett lämpligt avstånd. 

 

4.1.2 PaddlingSensor 

PaddlingSensor utvecklades för att hantera data från IMU-sensorerna 

LPMS-B2. Den utvecklades med åtanke i att ha ett simpelt 
användargränssnitt som är enkelt att förstå, användarvänligheten i 

gränssnittet sattes i fokus. Knapparna gjordes stora med stor text och så få 
knappar som möjligt, sökningen av sensorer sker genom ett knapptryck där 

endast LPMS-B2-sensorer blir synliga för att koppla sig till att ta emot data 

ifrån och responsvyn är blank som endast skiftar färg beroende på 
synkroniseringsnivå. För att utöka användarvänligheten har en egen 

Instruktionssida skapats där användare kan ta del av information om hur 
applikationen används. Förutom att göra applikationen användarvänlig har 

även koden formats till att vara utvecklarvänlig för att göra det enklare för 
framtida vidareutveckling av applikationen. Koden är uppdelad enligt 

objektorienterade principer på låg koppling och hög kohesion. Metoderna i 

varje klass är dokumenterade för att göra det enklare för andra att sätta sig 
in i koden och vidareutveckla den. 
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En negativ aspekt med applikationen är att den endast är lämpad för 
sensorerna LPMS-B2. Detta innebär att om företaget bakom sensorerna 

slutar tillverka sensorerna och det inte finns tillgängliga LPMS-B2-sensorer 
blir applikationen värdelös eftersom vid sökning av sensorer för anslutning 

syns endast LPMS-B2-sensorer för användaren. Dock är det möjligt att 

anpassa applikationen till att fungera med alla möjliga IMU-sensorer då 
endast klassen som tar emot data från LPMS-B2-sensorn är bunden till 

LPMS-B2, förutom filtret i användargränssnittet som filtrerar ut alla 
sensorer som inte innehåller namnet ”LPMS”. Till det filtret kan den nya 

sensorn läggas till så filtret visar både LPMS-B2-sensorer samt den 
eventuellt andra sensorn som inte är LPMS-B2. Klassen som ska ta emot 

värden från den andra sensorn kan skapas i koden och i modellen så skapas 

den nya klassen istället för klassen som hanterar LPMS-B2-data. En 
inställning kan också införas där användaren under inställningarna kan välja 

vilken typ av IMU-sensor som ska användas, om det är en LPMS-B2 eller 
någon annan modell. På så sätt behöver inte nuvarande kod tas bort utan 

endast en ny kod läggas till som är anpassad till att även fungera med den 
andra sensormodellen.  

 

Metod ett av applikationen gav inte korrekt respons för de olika 

synkroniseringsnivåerna på grund av felaktigt satta tröskelvärden. Eftersom 
det inte fanns något underlag för vilka trösklar som uppnåddes med sensorn 

LPMS-B2 i positionen på paddeln som syns i figur 3.25 behövde 
tröskelvärden tas fram och detta skedde genom att testa på land och inte på 

vatten. Sensorn sattes fast på skaftet av en bandyklubba och paddelrörelser 

utfördes med klubban. Under denna testning visades värden från 
accelerometerns gyroskopets tre axlar på mobilskärmen och utifrån detta 

test där värden på skärmen analyserades i realtid valdes tröskelvärden från 
applikationen. De axlar som då tycktes visa tydligast skillnad var 

accelerometerns y-axel och gyroskopets x- och y-axel, varav dessa axlar 
valdes för användning i metod ett. Däremot skulle metod ett lyckas om det 

fanns ett underlag för vilka värden på accelerometern och gyroskopet som 

uppnås under ett paddeltag. Detta kan göras i metod två, då både 
accelerometer- och gyroskopdata sparas i en fil tillsammans med vinkeln på 

sensorn i förhållande till x-axeln. Genom att accelerometer- och 
gyroskopdata sparas i filen under användningen av metod två kan denna 

data från filen analyseras för att hitta vilka tröskelvärden som uppnås av 
accelerometern och gyroskopet samtidigt som tröskelvärdet på vinkeln i 

förhållande till x-axeln överstigs. Rådatainsamlingen från KayakXL kunde 

inte användas som underlag då enheterna som accelerometern och 
gyroskopet uppmättes i skiljde sig åt mellan de båda sensorerna. 
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Accelerometern och gyroskopet i Mulle-noderna var inte heller orienterade 
och monterade i förhållande till paddelskaftet likadant som LPMS-B2-

sensorerna monterades enligt figur 3.25. 

 

För att metod ett samt metod två ska fungera måste båda sensorer på båda 
kanotisters paddlar sättas på ett korrekt sätt och på ett likadant sett. 

Sensorerna måste ligga på ett sådant sätt att de är parallella med vattenytan 
och att deras framdel, delen som knappen sitter på, peka rakt upp. Dessutom 

måste sensorn placeras på ett sådant sätt att texten på framdelen ska vara 

upp och ner sett från mitten av paddelskaftet, se figur 3.25. Skulle 
sensorerna sättas på ett felaktigt sätt skulle inte detekteringen av 

paddeltagen fungera som tänkt och paddeltag skulle möjligtvis upptäckas vid 
helt andra tidpunkter än när paddeltagen tas. Detta skulle kunna ske på 

grund av att sensorn skulle kunna överstiga tröskelvärdet vid en felaktig 
position om den inte sätts på korrekt på paddelskaftet. 

 

Synkronisering av tiden för sensorerna utförs genom att klockorna nollställs 

nästan samtidigt. Eftersom nollställningen sker på en och samma tråd utförs 
nollställningen på ena sensorn för att sedan utföras på den andra. Denna 

fördröjning är minimal men klockorna är fortfarande inte fullt ut 
synkroniserade. Ett sätt att se till att de startar exakt samtidigt skulle vara att 

skapa två trådar som ska nollställa varsin sensors klocka och låta trådarna 

nollställa klockorna vid en specifik Unixtid. Bland annat genom en 
CountDownTimer [27] som skapas i varsin tråd som hela tiden kontrollerar 

Unixtiden och utför nollställningen vid den angivna tiden som båda trådar 
ska utföra sina nollställningar. För att detta ska ske samtidigt krävs då en 

flerkärnig processor, annars utförs båda arbeten sekventiells av den enda 
processorkärnan. 

 

Användaren får inte respons på om denne ligger före eller efter 

frontkanotisten utan användaren får endast reda på om denne ligger i fas 
med frontkanotisten och på ett ungefär hur långt ifrån frontkanotistens 

paddeltag är jämfört med användarkanotistens paddeltag. Det är ingen 
skillnad på respons om användaren ligger 200 millisekunder före eller 200 

millisekunder efter frontkanotisten. Detta skulle vara något som skulle 

kunna implementeras i en vidareutveckling av applikationen. Bland annat 
skulle övre halvan av skärmen kunna visa en färg om användaren är före och 

den undre halvan av skärmen visa en färg om användaren är efter. En annan 
typ av visuell respons skulle också kunna visas. Bland annat skulle en visare 
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kunna ha tio punkter som den kan peka på och det skulle innebära tio 
synkroniseringsnivåer där tidsintervallen kan göras små och då ge 

användaren en bättre bild över hur synkroniserad denne är med 
frontkanotisten men även hur visaren rör på sig under färd. 

 

Utöver visuell respons fanns det även möjlighet att införa auditiv respons i 

applikationen. Detta genom att spela upp ett visst ljud när användaren är i 
fas med frontkanotisten och andra ljud som spelas upp in olika 

synkroniseringsnivåer. I den utvecklade koden fanns ett kodskelett 

tillgängligt för att implementera auditiv respons i applikationen och att lägga 
till auditiv respons ska inte vara några större problem. Det som i stort sett 

saknades var ljudfiler. Ett annat sätt att få respons är genom vibrationer från 
telefonen som vibrerar i olika pulser för att skilja mellan olika 

synkroniseringsnivåer. Bland annat skulle nivå 1 kunna ge ifrån sig en 
vibration, nivå två ge ifrån sig två vibrationer och nivå tre ge ifrån sig tre 

vibrationer. Ytterligare ett sätt att få respons skulle kunna vara genom en 
eventuellt inbyggd ficklampa i telefonen där en blinkning med lampan 

innebär att användaren har nått synkroniseringsnivå 1 och två blinkningar 

med lampan betyder att nivå 2 har uppnåtts. Detta förutsätter dock att en 
ficklampa finns tillgänglig i mobiltelefonen men denna responsväg skulle 

också kunna bli ett störmoment att konstant blinka en ficklampa i ögat. Det 
skulle även kunna drabba synen negativt. 

 

Den visuella responsen som användaren får sker i stort sett direkt med några 

millisekunders fördröjning på grund och processortid. Detta är en lämplig 
väntetid eftersom det sker så snabbt att användaren knappt märker av en 

fördröjning. På grund av det finns det ingen annan överföringsteknik som 
skulle kunna överträffa den nuvarande på ett sådant sätt att en skillnad syns 

för användaren. 

 

4.2 Sensorer 

Kraftsensorerna var stora och mindre sensorer är eftertraktade av 

produktägarna. Därför lades funktionen att kunna hämta in IMU-data från 
en mindre IMU-sensor och skriva över detta till en fil i applikationen 

eftersom det visade sambandet mellan IMU-sensorn och kraftinsatsen, på 
hur man med hjälp av en IMU kan få reda på hur synkroniserade kanotister 

är genom att upptäcka paddeltag. Det skulle även få kanotisterna att lätta 
vikten på sina paddlar genom att ha LPMS-B2-sensorn jämfört med att ha en 
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nod som Mulle fastspänd på skaftet. Figurerna 4.1 och 4.2 visar 
storleksskillnaden mellan dessa noder. 

 

Att försöka sätta sig in i hur en hårdvara och en mjukvara fungerar samt hur 

kommunikationen mellan dessa går till var en väldigt tidskrävande uppgift 
som begärde inläsning av en hel del kod och att förstå sig på den. En enklare 

uppgift skulle ha varit att utveckla koden för hårdvaran och mjukvaran från 
grunden men på grund av tidsbrist kunde detta inte utföras. 

 

 

Figur 4.1 Mulle-nod (vänster) och LPMS-B2 (höger) liggande 

 

 

Figur 4.2 Mulle-nod (vänster) och LPMS-B2 (höger) stående 
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4.3 Överföringsmetod  

Överföringsmetoden som används för båda noderna är Bluetooth och dessa 

metoder var förutbyggda i noderna. Detta begränsade möjligheten att välja 
en annan överföringsmetod. Dock var Bluetooth en av de lämpade 

överföringsmetoderna enligt förstudien och orsakade därmed inte några 
problem. 

 

4.4 Samplingsfrekvens 

Den högsta samplingsfrekvensen som uppnåddes för Mulle-noderna var 250 

Hz. Vid test av frekvensvalet 500 Hz samlades rådata in långsammare än vid 
frekvensvalet av 250 Hz under stunder. I början av insamlingen samlade den 

in rådata med frekvensen 250 Hz, trots frekvensvalet av 500 Hz, men efter 

några sekunder verkade det uppstå gap mellan insamlingen av rådata från 
kraftsensorerna. En möjlig förklaring till detta är att det uppstår en flaskhals 

vid ett för stort frekvensval. Frekvensen av 250 Hz är en godtagbar 
samplingsfrekvens för uppmätning av kraftsensordata men vid uppmätning 

av IMU-data krävs en högre frekvens för att tydligare se övergång mellan 
paddeln i vattnet och utanför vattnet och få en distinkt uppmätning av ett 

paddeltagsvarv.  

 
Detta var ytterligare en faktor till varför dessa noder inte var det mest 

lämpade valet för att uppmäta IMU-data och det bekräftade behovet av en 

IMU-sensor såsom LPMS-B2 som kan hantera en samplingsfrekvens på upp 
till 400 Hz. LPMS-B2 kan hantera frekvenstalen 5, 10, 25, 50, 100, 200 och 

400 och detta kan väljas i inställningarna av applikationen PaddlingSensor. 

 

4.5 Rådatainsamling 

Insamlingen av rådata visar hur accelerometerns och gyroskopets x-, y- och 
z-axlar varierade under paddlingen på kajakergometern. En del toppar blev 

platta på grund av att värdet inte ändrades för en liten stund och det beror 
på att sensorerna hade ett toppvärde av kraft som inte kunde överstigas. 

Toppvärdet berodde på hur noden kalibrerades. 

 

Ytterligare något som skiljer det första testfallet från det andra är värdet på 
när sensorn är i vila, d.v.s. när paddeln inte är böjd. Det kan uppstå när 

noden spänns fast hårdare på paddelskaftet efter att en kalibrering redan har 
utförts. Det går att tyda ur graferna från det första testfallet, som visar 
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kraftvärden som skiftar runt 200 trots att paddeln är i vila och ingen 
kraftinsats utförs på paddeln. I det andra testet är dock viloläget nere och 

skiftar mellan 0 och 1, som det bör göra. 

 

Under insamlingen sattes Mulle-noden på den högra halvan av paddelskaftet 
sett från paddlarens perspektiv, lite till vänster om högerhandens position på 

paddeln. Kraftsensorns bakdel var riktad mot paddlaren vid vila och 
överdelen av Mulle-noden var riktad rakt uppåt. Insamlingen av rådata visar 

hur accelerometerns x- och y-värden tydligt minskar i samband med att ett 

paddeltag utförs. Gyroskopets z-axel däremot visar på en tydlig uppgång 
medan paddeltaget utförs. Denna data kan användas för att utveckla ett 

system som endast använder sig av IMU-data och då tolkas topparna av 
gyroskopets z-axel tillsammans med dalarna från accelerometerns x- och y-

axlar som ett paddeltag. Detta innebär att en stor kraftsensor inte behöver 
användas och den, till storleken, mycket mindre IMU-sensorn kan användas. 

Detta innebär att mätvärdena inte heller kan påverkas av faktorer såsom 
vindstyrka medan vindstyrka kan skapa en böjning i skaftet och påverka 

kraftsensorns mätningar. Fortsatt forskning kommer dock att krävas inom 

detta område eftersom accelerometers x- och y-värden dalar en del även när 
kraften inte visar någon kraftig uppgång och det kan vara svårt att se ett 

mönster för IMU:n endast under dessa rådatainsamlingar. Därför är det med 
fördel som kraftsensorn används tillsammans med IMU:n från Mulle-

noderna för att försöka hitta ytterligare mönster mellan kraftsensorn och 
IMU:ns sensorer för att känna av ett paddeltag utan hjälp av en kraftsensor. 

Dessutom kan axlar från IMU:n som är irrelevanta eller som inte visar något 

tydligt mönster filtreras bort och då endast använda sig av relevant data från 
IMU:n för att avgöra om ett paddeltag har utförts. 

 

4.6 Algoritm 

Under denna rubrik analyseras algoritmerna för de två applikationerna 

KayakXL och PaddlingSensor. Algoritmerna användes för att hantera datat 
och använda data från sensorerna på ett nyttigt sätt med syfte att upptäcka 

ett paddeltag och att skilja ett paddeltag från ett annat. 

 

4.6.1 KayakXL 

Algoritmen som använts använder tiden på när data togs emot av 
applikationen och använder Unixtid. Detta är dock inte den exakta tiden som 

paddeltaget gjordes utan det är ett par millisekunder efter. För att lösa detta 
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hade det fungerar om sensorerna skickade ut Unixtid tillsammans med datat 
och då kunde applikationen läsa av den exakta tiden på när kraften 

uppmättes. Men klockan som finns inbyggd i Mulle-noderna startar från noll 
varje gång noden startas om. Detta skulle innebära att det skulle kräva en 

samtidig start på båda noder för att klockorna i dessa noder skulle vara 

synkroniserade med varandra. På grund av svårigheten att starta båda 
klockor samtidigt och felmarginalen som kan uppstå bestämdes det att 

Unixtid var det mest lämpade sättet för tidsmarkering.  

 

4.6.2 PaddlingSensor 

Algoritmen som används för detektering av paddeltag i applikationen 
PaddlingSensor är anpassad till att fungera för alla sensormodeller.  Tiden 

som dessutom används för tidsstämpling av data markeras direkt i LPMS-
B2-sensorn och det innebär att tiden visar den exakta tidpunkten som värdet 

uppmättes. På grund av att sensorernas klockor går att nollställa går det att 

synkronisera ihop tiden som värden uppmättes från båda sensorer och 
sammanställa båda sensorers data genom att nollställa klockorna i princip 

samtidigt. 

 

Att placera värden i en kö för att senare hämta värden från kön gjordes för 
att i ett framtida arbete göra det möjligt att ändra algoritmen till att mäta ett 

antal värden på rad istället för att bara ta ett värde från kön och kolla om det 
värdet visar att ett paddeltag utförs. Storleken på kön sattes till det högsta 

heltalsvärdet som tillåts i Java, 2 147 483 647, eftersom kön är 
implementerad på ett sådant sätt att när kön blir full tas det första värdet ur 

kön. Vid en liten kö uppstod problemet att det blev för mycket data för 
skräpsamlaren att hantera och applikationen slutade köra efter några 

minuter på grund av för hög belastning på minnet när skräpsamlaren inte 

hann samla in allt skräp och resurser kunde därmed inte frias tillräckligt 
snabbt. Vid en stor kö, med nuvarande storlek, kunde applikationen köra 

utan problem i flertals minuter. 

 

4.7 Samhällspåverkan 

Ur ett miljöperspektiv finns det metoder för att göra användningen av Mulle-
noderna och LPMS-B2-sensorerna mer miljövänliga. Batterierna kan bland 

annat laddas genom solpaneler istället för ur ett eluttag. I ett land som 
Sverige kan det bli svårt att ladda sensorerna under vinterhalvåret då solen 

är uppe en kort tid men det är även väldigt sällan det paddlas under 



56 | Analys och diskussion 
 

vinterhalvåret i landet. Applikationen, däremot, kommer användas på en 
mobiltelefon som i de allra flesta fall laddats genom eluttaget och dessa 

skulle också kunna laddas genom solpaneler. Miljöpåverkan är mindre utan 
användningen av denna applikation och att istället uppfylla synkronisering 

utan elektroniska hjälpmedel är ett miljövänligare alternativ.  

 

Att sätta ihop nya Mullenoder genom att köpa in delar av noden från olika 
tillverkare som utvecklar varsin del skulle kräva en del arbetskraft till 

skillnad från att köpa in LPMS-B2-sensorer som är färdiga att användas från 

förpackningen. Den sistnämnda sensor har dock satts ihop av tillverkaren 
LP-Research som är baserad i Japan och arbetsförhållanden som råder 

mellan dessa arbetsplatser kan diskuteras. Bland annat hur 
arbetsförhållandena ser ut bland tillverkarna av alla delar i Mulle-noden och 

sedan vid sammansättningen av alla delar men också hur arbetsmiljön är hos 
företaget LP-Research. Enligt en undersökning gjord av Internationella 

Fackliga Samorganisationen, IFS, har Sverige bättre arbetsförhållanden än 
Japan [28]. Undersökningen är ett rättighetsindex som undersöker hur ofta 

brott mot arbetarnas rättigheter sker i de flesta av världens länders och 

enligt undersökningen gjord 2018 visar det att Sverige är bland länderna 
som har minst antal brott utförda mot rättigheterna för arbetare. Japan 

ligger ett steg över Sverige, andra skalar på en femgradig skala, där 
upprepade brott sker mot arbetarnas rättigheter. Däremot är det viktigt att 

påpeka att skillnader även finns på företagsnivåer i ett land och det finns 
ingen garanti för att alla företag i Sverige har bättre arbetsförhållanden än 

alla företag i Japan. 

 

Applikationerna KayakXL och PaddlingSensor, tillsammans med Mulle-
noderna och LPMS-B2-sensorerna, behöver inte nödvändigt endast nyttjas 

inom kanotsporten utan kan appliceras inom andra användningsområden. 

Ett användningsområde är som hjälpmedel för funktionshindrade personer. 
Bland annat skulle kraftsensorerna kunna sättas på en rullstol och då mäta 

hur mycket kraft den rullstolsburne personen applicerar på de två hjulen. 
Denna data kan då skickas till läkare eller andra som kan ha nytta av denna 

information som i sin tur kan se denna information eller annan information 
såsom koordinationsförmåga mellan båda armar genom att upptäcka vid 

vilken tid den rullstolsburne applicerar kraften på hjulen och om det sker 

samtidigt eller inte. Applikationen och kraftsensorerna kan även användas 
inom rehabilitationsområdet för någon som bland annat tappat 

koordinationsförmåga på båda armar eller båda ben, bland annat genom en 
stroke eller någon olycka. Övningar kan då utformas som innebär att 
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kraftsensorerna skapar toppar i grafer och då se om detta sker synkroniserat 
mellan båda armar eller båda ben. Denna data kan också sparas till vidare 

forskning inom rehabilitation men även för att se kurvan på hur nära 
synkronisering patienten kommer med tiden. Denna effektivisering av 

forskning inom rehabilitation kan spara tid för personal att utvärdera 

patienters framsteg inom bland annat rehabilitering och kan i sin tur leda till 
att personalen får tid till annat och detta kan innebära ekonomiska vinster i 

form av tidsvinst. 
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5 Slutsatser 

Resultatet visade att olika IMU-data kan användas på paddelskaften 

tillsammans med kraftsensorerna för att samla in data och hitta mönster 
mellan topparna i kraftdata och toppar, alternativt dalar, i data från sensorer 

i IMU:n. Denna data kan användas för att göra en övergång där endast IMU-
data är nödvändig på paddlarna för synkronisering av paddeltag och behovet 

av stora kraftsensorer för detta ändamål försvinner. 

 

Målsättningen att utveckla en mobilapplikation för operativsystemet 
Android som tillåter anslutning till sensorer har uppnåtts. Sensorerna 

skickar i sin tur sensordata till applikationen som tolkar datat och avgör om 
kanotisten är synkroniserad med frontkanotisten, som även det var ett av 

målen med examensarbetet. Ytterligare ett mål var att kanotisten skulle få 

respons på sin synkroniseringsnivå och även det målet har uppnåtts genom 
att användaren får visuell respons på skärmen. Detta visar att det går att 

utveckla och använda IMU-sensorer för att ge respons på hur synkroniserade 
dessa sensorers detekterade paddeltag är när de sitter på varsin paddel 

 

5.1 Rekommendationer 

Som fortsatt arbete rekommenderas en funktionalitet som gör det möjligt att 

välja i inställningarna vilken IMU-sensormodell som ska användas i 
applikationen PaddlingSensor och göra det möjligt att lägga till flera 

modeller om bland annat billigare alternativ dyker upp. Utöver det kan också 

en algoritm utarbetas som känner av paddeltagen på båda sidor eftersom 
grafen i resultatet för metod två av PaddlingSensor visade tydliga och 

kontinuerliga toppar och dalar för paddeltag på vardera sida av paddeln. 

 

Ytterligare rekommendationer på arbete inom området för synkronisering av 

kraft är användningen av kraftsensorer inom rehabiliteringsområdet för 

personer som bland annat drabbats av stroke eller på annat sätt förlorat 
koordinationsförmåga mellan båda armar eller ben. Bland annat kan 

kraftsensorerna sättas på någon sorts maskin och då låta patienter försöka 
uppnå en synkronisering av sina lemmar som en övning och på så sätt kan 

patienterna och specialisterna få en direkt respons på hur synkroniserade 
lemmarna är. Denna data på sikt använda data för att möjligtvis effektivisera 

rehabiliteringsprocessen genom att se mönster på hur olika övningar 

påverkar koordinationsförmågan. 
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Bilaga A – Grafer av relevant sensordata från första testfallet 

Figur A.1 Förändring av kraft och accelerometerdata under medelsnabba drag 

 

Figur A.2 Förändring av kraft och gyroskopdata under medelsnabba drag  
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Figur A.3 Förändring av kraft och accelerometerdata under snabba drag 

Figur A.4 Förändring av kraft och gyroskopdata under snabba drag 
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Bilaga B - Grafer av relevant sensordata från andra testfallet 

Figur B.1 Förändring av kraft och accelerometerdata under medelsnabba drag  

 

Figur B.2 Förändring av kraft och gyroskopdata under medelsnabba drag 



68 | Bilaga B - Grafer av relevant sensordata från andra testfallet 
 

 

Figur B.3 Förändring av kraft och accelerometerdata under snabba drag 

 

Figur B.4 Förändring av kraft och gyroskopdata under snabba drag 
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Bilaga C – Grafer på sekvens två och tre från metod två 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur C.1 Förändring av vinkeln på x-axel under andra sekvensen 

Figur C.2 Förändring av vinkeln på x-axel under tredje sekvensen 
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