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Sammanfattning 

Det finns ett behov av att kunna nyttja ett användarvänligt system för interaktion med kroppsnära 
sensorer vid undervisning och forskning vid skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid Kungliga 
Tekniska Högskolan. Ansvariga vid utbildningen har därför gett i uppdrag att utreda om ett specifikt 
sensorsystem, Movesense, kan utgöra grunden för ett användarvänligt verktyg för att kunna studera 
biomekaniska rörelser inom utbildning och forskning. En förstudie har genomförts för att undersöka 
sensorsystemets potential. En systemprototyp har utvecklats för konfiguration av sensorsystemet och 
hämtning av sensordata. En kvantitativ utvärdering av insamlade data från sensorsystemet och vide-
oanalys har utförts för att fastställa om det är möjligt att utföra rörelseanalyser med hjälp av system-
prototypen. Utredningen resulterade i en fungerande systemprototyp, samt slutsatsen att Movesense 
går att nyttja som verktyg för att studera vissa typer av rörelser. Prototypen har stor utvecklingspot-
ential och sensorsystemet har potentiella möjligheter inom utbildning och forskning. 

Nyckelord 
Inertial Measurement Unit, Movesense, Sensor, Bluetooth, Generic attributes 
  



 
 
 
 
 

   
 

  



 
 
 
 

   
 

Abstract 

There is a need to be able to utilize a user-friendly system for interaction with body-worn sensors in 
teaching and research at the school for chemistry, biotechnology and health at the Royal Institute of 
Technology. Responsible persons at the program have therefore assigned a Bachelor of Science (BSc) 
degree project to investigate whether a specific sensor system, Movesense, can serve as a user-friendly 
tool for studying biomechanical movements within education and research. A preliminary study is 
carried out to examine the sensor system's potential. A system prototype is developed for configuring 
the sensor system and retrieving sensor data. A quantitative evaluation of collected data from the 
sensor system, and video analysis is performed to determine whether it is possible to perform motion 
analysis using the system prototype. The investigation resulted in a functioning system prototype, 
and that Movesense can be used as a tool for studying certain types of movements. The prototype has 
great development potential, and the sensor system has potential opportunities in education and re-
search. 

Keywords 
Inertial Measurement Unit, Movesense, Sensor, Bluetooth, Generic attributes 
  



 
 
 
 
 

   
 

  



 
 
 
 

   
 

Förord 

Vi vill tacka Jonas Wåhslén vid Kungliga Tekniska Högskolan för inspiration och handledning i detta 
arbete. 



 
 
 
 
 

   
 

  



 
 
 
 

   
 

Ordlista 

API - Application programming interface 

HTML - Hypertext Markup Language 

IMU - Inertial Measurement Unit 

Jigg - En jigg är en typ av specialtillverkat verktyg som används för att spänna fast en komponent. 
Dessa kan användas för att styra placeringen och, eller rörelsen av olika delar vid tillverkningsproces-
ser eller vid programmering av komponenter.  

Kadens - Antalet cykliska rörelser per minut, ofta använt inom cykling där kadens beräknas på tramp-
tag/minut. 

REST - Representational State Transfer 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras examensarbetets bakgrund, problemformulering, målsättning, avgräns-
ningar samt författarnas bidrag till arbetet. 

1.1 Bakgrund 
Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) ska starta upp en 
masterutbildning i idrottsteknologi1. Inom ramen för denna utbildning, samt vid forskning som bed-
rivs i anslutning till skolan, finns ett behov av att kunna använda kroppsnära sensorer. Denna typ av 
sensorer kan bland annat användas för att mäta olika biomekaniska rörelser vilket till exempel möj-
liggör studerandet av olika aspekter av ergonomi eller rörelsemönster inom områden som sjukvård, 
hälsa och idrott. 

Det centrala för undervisningen är det data som sensorerna samlar in snarare än hur själva in-
samlingen går till. Det innebär att det ur ett undervisningsperspektiv finns ett behov av att kunna 
använda sensorer med ett enkelt och lättarbetat användargränssnitt. Det är även önskvärt att dessa 
sensorer är såväl hållbara som prisvärda. Ansvariga vid utbildningen upplever att utbudet av sensorer 
på marknaden är begränsat och att det inte finns någon beprövad sensor som uppfyller samtliga dessa 
krav. Framför allt upplevs de sensorer och sensorsystem som nu finns tillgängliga vara antingen re-
lativt dyra eller inte tillräckligt användarvänliga, för att vara användbara inom ramen för undervis-
ningen. De sensorer som används på skolan idag är framför allt BBC micro:bit2 inom undervisning 
och Vicon Blue Thunder3 inom forskning. 

Ansvariga vid utbildningen har identifierat sensorn Movesense4 som potentiellt användbar och vill 
nu undersöka om den kan vara ett bra verktyg inom undervisning och forskning. Sensorn har uppfat-
tats som både tålig och prisvärd, men ett problem är att den varken levereras med ett färdigt använ-
dargränssnitt, eller som en del i ett färdigt sensorsystem. Däremot har den ett öppet API, vilket möj-
liggör utveckling av ett användaranpassat gränssnitt. 

För att ett sådant användargränssnitt ska vara användbart i undervisningen behöver det finnas ett 
enkelt och gärna visuellt sätt att programmera sensorerna. Det är också önskvärt med någon form av 
lättillgänglig visuell återkoppling av insamlade data. Om användargränssnittet kan användas utan 
installation av specifik mjukvara skulle det öka tillgängligheten ytterligare. 

1.2 Problemformulering 
Det finns ett behov av att kunna nyttja ett användarvänligt system för interaktion med bärbara sen-
sorer vid undervisning och forskning vid Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa. Ansvariga vid ut-
bildningen vill kunna interagera med sensorn Movesense på ett användarvänligt sätt. Användarvän-
ligheten avser här utveckling av mjukvara i sensorn, kommunikation och eventuellt visualisering av 
data. Programmering av mjukvara i sensorn skulle med fördel kunna ske med någon form av visuell 
programmering likt till exempel Scratch5. Scratch är uppbyggt av visuella block som byggs samman 
likt ett pussel, för att användaren ska få en förståelse hur programmeringen sker utan att behöva 

                                                             
1 https://www.kth.se/en/studies/master/sports-technology 
2 https://microbit.org/ 
3 https://www.vicon.com/products/vicon-devices/blue-thunder-imu 
4 https://www.movesense.com/ 
5 https://scratch.mit.edu/ 
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kunskap om specifik syntax. För att minimera antal steg för användaren att kunna nyttja mätdata 
från sensorn bör interaktionen ske utan behov av installation av en specifik mjukvara. 

1.3 Målsättning 
Det huvudsakliga målet med projektet är att undersöka metoder för att interagera med en Movesense-
sensor på ett användarvänligt sätt. Uppgiften delas upp i följande delmål: 

1.3.1 Förstudie 
För att skapa en god bas för att utföra arbetet utförs en uppdelad förstudie innan arbetet inleds. 

• Undersöka funktionalitet hos Movesense. 
• Undersöka om det är möjligt att koppla Movesense REST-API mot en visuell programme-

ringsmiljö, likt Scratch. 
• Undersöka om det är möjligt att generera kod till en Movesense-sensor med visuella pro-

grammeringsmiljöer. 

1.3.2 Mjukvaruutveckling 
En fungerande systemprototyp av ett sensorsystem utvecklas. För att uppnå önskad användarvänlig-
het för undervisning och forskning ställs följande krav på systemprototypen: 

• Användaren ska kunna ansluta sig till Movesense-sensorer via ett webbgränssnitt. 
• Användaren ska erhålla visuell återkoppling av mätdata från sensorn i webbgränssnittet. 
• Kompileringsprocessen för vidareutveckling av mjukvara till sensorn ska kunna utföras auto-

matiserat och plattformsoberoende, till exempel med hjälp av Docker6. 

1.3.3 Analys av systemprototyp 
I slutfasen utförs en kvalitativ utvärdering av användbarheten för systemprototypen utifrån följande 
kriterier: 

• Är systemprototypen användarvänlig för den tänkta användaren? 
• Är det möjligt att utföra rörelseanalys med hjälp av systemprototypen? 
• Är det möjligt att använda WebAssembly som ett alternativ för utveckling på sensorn? 

1.4 Avgränsningar 
Uppdraget för detta arbete formulerades specifikt utifrån användandet av sensorn Movesense. Därför 
har avsikten inte varit att undersöka tillförlitligheten av mätningar med sensorn, eller jämföra dess 
mätningar med andra sensorer. 

Ytterligare avgränsningar som görs är att det inte utförs någon form av analys av kvalitet och prestan-
datest vid överföring av data från Movesense. Utformning av systemprototypen kommer rikta sig mot 
att fungera mot Movesense-sensorns IMU och inte dess övriga interna sensorer. 

Implementering av WebAssembly på Movesense-sensorn har bedömts kräva mer tid än vad detta ar-
bete omfattar. En systemprototyp för detta ändamål kommer därför inte realiseras och testas. 

                                                             
6 https://www.docker.com/ 
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1.5 Författarnas bidrag till examensarbetet 
Under examensarbetet har författaren Jonas Fredén Lundvall agerat huvudansvarig för utvecklingen 
av mjukvara till Movesense-sensorn och författaren Sebastian Löfstrand huvudansvarig för utveckl-
ing av webbapplikationen. 
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2 Teori och bakgrund 

I detta kapitel beskrivs bakomliggande fakta samt teorier om sensortekniker, kommunikationsproto-
koll, sensorsystemet Movesense samt verktyg för utveckling av webbapplikationer. 

2.1 Användningsområden för sensorsystem 
Hälsoanalyser baserat på mätdata från sensorer är för närvarande ett aktivt forskningsområde. Det 
går att finna en mängd studier som berör hur sensorsystem kan nyttjas för att analysera välmående 
och hälsostatus hos en människa. Caramia et al. [1] har till exempel studerat huruvida det är möjligt 
att klassificera Parkinsons sjukdom genom gånganalys som utförs med hjälp av bärbara sensorer och 
maskininlärning. Vitali et al. [2] har med hjälp av 13 bärbara sensorer undersökt hur människors 
fysiska prestationsförmåga påverkas vid ökad belastning under en hinderbana. Lamonaca et al [3] 
har studerat möjligheter att detektera fall och mätning av dålig kroppshållning med hjälp av sensor-
systemet i en smarttelefon. 

2.2 Sensortekniker 
En sensor som kombinerar en accelerometer med ett gyroskop kan detektera rörelse och benämns 
vanligtvis som en inertial sensor7. En enhet som innehåller en eller flera av dessa sensorer benämns 
i sin tur som en inertial measurement unit (IMU)8. 

Med hjälp av teknologin mikroelektromekaniska system (MEMS) är det idag möjligt att producera 
små och prisvärda IMUer [4]. Genom att fästa en IMU på ett objekt kan objektets position i en, två 
eller tre dimensioner bestämmas. Denna information kan användas för en mängd tillämpningar inom 
till exempel sjukvård, hälsa och idrott [5, 6, 7]. 

2.2.1 Inertial measurement unit 
En IMU kan mäta en kropps accelerationskraft och vinkelhas-
tighet. Vissa IMUer mäter även det magnetiska fält som krop-
pen omges av. Detta åstadkoms med hjälp av accelerometrar, 
gyroskop och magnetometrar.  

För att beskriva kapaciteten till mätningar hos en IMU an-
vänds ibland begreppet Degrees of freedom9 (DoF). DoF hän-
visar till antalet grundläggande sätt ett fast objekt kan röra sig 
i 3D-rymden. En accelerometer kan identifieras som three de-
grees of freedom (3DoF), det vill säga, det är möjligt att mäta 
rotationsrörelserna gir, roll och lutning.  En kombination av 
accelerometer och gyroskop kan identifieras som six degrees 
of freedom (6DoF) IMU där de ytterligare tre graderna kan 
identifieras för förflyttning i höjdled (figur 2.1), sidled och 
djupled. 6DoF i kombination med en magnetometer kan det 
identifieras som nine degrees of freedom (9DoF) IMU.  

                                                             
7 Svensk benämning är tröghetssensor 
8 Svensk benämning är tröghetssensorsystem 
9 Svensk benämning är frihetsgrader 

Figur 2.1 Visualisering av six degrees of freedom 
(6DoF) 
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IMUer används inom en mängd olika och vitt skilda områden. Till exempel används de inom film- 
och spelindustrin för att tillhandahålla detaljerade rörelsemönster till animering. Inom friskvård kan 
de till exempel användas för att registrera rörelseomfång i ländryggen för att förebygga och reducera 
ryggsmärta. I kombination med Global Navigation Satellite System (GNSS) kan de användas för att 
uppskatta bilars position [4]. 

2.2.2 Accelerometer 
En accelerometer är en elektromekanisk enhet som kan mäta statiska eller dynamiska accelerations-
krafter. En statisk kraft kan vara gravitationskraften och dynamiska krafternas mätvärden används 
för att upptäcka rörelser av dess kropp. 

För att erhålla dessa mätvärden används olika me-
toder, varav en metod är piezoelektrisk effekt [8]. 
De innehåller mikroskopiska kristallstrukturer 
som blir stressade av accelererande krafter, som 
medför att spänning genereras. En annan metod 
är att uppfatta förändring av kapacitansföränd-
ring. Om två mikrostrukturer hålls intill varandra 
har de en viss kapacitans mellan dem, om en acce-
lerationskraft flyttar en av strukturerna förändras 
kapacitansen. Därefter konverteras kapacitans till 
spänning för att tillhandahålla en accelerometer. 

 
Enligt Ryan Goodrich [9] finns det tillämpningar av accelerometrar inom både akademiska och kon-
sumentdrivna discipliner. Syftet med en accelerometer är att kunna avgöra hur en kropp är lutad i ett 
tredimensionellt plan, se figur 2.2. Figuren visar tre axlar (gir, roll, lutning) som används för att ut-
vinna accelerationskraften från sensorn, vektor R. Vektor R beräknas med hjälp av Pythagoras sats i 
ett tredimensionellt plan (formel 1). 

 

 

 

(1) 

  

Figur 2.2 Tredimensionella rummet för accelerometer med 
de tre axlarna roll, pitch, yaw. 
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2.2.3 Gyroskop 
Ett gyroskop mäter en vinkels förändringshastig-
het vilket i sin tur kan användas för att uppskatta 
positionsförändringar för en kropp [10]. I figur 
2.3 visas två vinklar, Axy och Axz. Förändrings-
hastighet för vinkel Axz beräknas med formel 2 
[11]. Gyroskopdata i sig är dock inte tillräckligt för 
att uppskatta orientering utan behöver kombine-
ras med en eller flera sensorer, till exempel acce-
lerometrar och magnetometrar [10]. 

 

 

 

(2) 

2.2.4 Magnetometer 
Med en magnetometer är möjligt att mäta styrkan hos olika magnetiska fält [10]. En vektormag-
netometer är en underkategori av magnetometrar, som gör det möjligt att även mäta magnetfältets 
styrka i en specifik riktning. Med hjälp av tre inbördes vinkelräta vektormagnetometrar är det möjligt 
att mäta ett magnetfälts styrka och riktning i tre dimensioner [10]. 

2.2.5 Beräkning av lutning och roll 
Från 3DoF accelerometerdata är det möjligt att beräkna roll och lutning för en sensor med hjälp av 
trigonometriska samband (formel 3 & 4). I förlängningen innebär det att det också är möjligt att be-
räkna roll och lutning för ett objekt där sensorn är fäst.  

 

 

 

(3) 

 

 

 

(4) 

 
För högre precision av de beräknade vinklarna samt för att även kunna beräkna gir krävs att denna 
data kombineras med data från gyroskop eller magnetometer.  

Figur 2.3 Tredimensionella planet för ett gyroskop med ax-
larna Rx, Ry och Rz samt vinklarna Axz och Ayz som beror 
på vektor R. 
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2.2.6 Beräkning av hastighet och position 
Vid behandling av mätdata från en accelerometer är det vanligt att beräkna accelerationsvektorn som 
representerar accelerationen i förhållande till fritt fall och mäts i meter per sekundkvadrat. Det inne-
bär att först beräkna resultanten av samtliga krafter för de riktningar som mäts och sedan subtrahera 
tyngdaccelerationen (formel 5).  

Med data över storleken hos accelerationsvektorn R från en sensor över tid är det möjligt att beräkna 
hastighet respektive position under motsvarande tidsperiod. Det kräver beräkning av numeriska  

integraler för erhållna accelerationsdata. På grund av att det vanligtvis är svårt att bestämma lämpliga 
utgångsvärden för dessa integraler resulterar denna typ av beräkningar ofta i så kallad baslinjedrift 
[12]. Det innebär att baslinjen för de beräknade värdena avviker från sitt horisontella utgångsläge 
(figur 2.4). Genom att välja lämpliga utgångsvärden och korrigera för så kallade polynomiska trender 
kan baslinjedrift vanligtvis i stor utsträckning korrigeras [12]. 

 

 

 

(5) 

 

2.3 Attribute protocol 
Attribute Protocol (ATT) är ett protokoll som kan implementeras inom ramen för specifikationen för 
Bluetooth. Protokollet gör det möjligt för en enhet att annonsera ut och tillgängliggöra en samling 
attribut och deras respektive värden för andra enheter i dess närhet [13]. Attribut kan definieras som 
både läsbara och skrivbara. De kan också erbjudas som en slags prenumerationstjänst. Enheter som 
upptäckt en sådan tjänst kan registrera sig hos den erbjudande enheten och blir sedan informerade 
om attributets nya värde varje gång detta uppdateras. Ett attribut som utgör en sådan tjänst benämns 
antingen som en notifikation eller en indikation. Skillnaden mellan dessa ligger i att mottagande 

Figur 2.4 Hastighet beräknad från ofiltrerad accelerationsdata. Kurvan uppvisar 
tydlig baslinjedrift. 
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enhet till en indikation förväntas skicka en kvittering på att informationen om det nya värdet är mot-
taget. 

Varje attribut är associerat med tre egenskaper eller inställningar [13]. Attributets typ definieras av 
en universally unique identifier (UUID) [14] och indikerar vad attributet representerar. Varje attribut 
har även en hanterare som unikt identifierar attributet på den enhet där det huserar. Därtill har at-
tributet en uppsättning rättigheter som används för att kontrollera dess tillgänglighet. 

2.4 Generic attributes 
Generic attributes (GATT) utgör ett ramverk för hanteringen av data som skickas och lagras med hjälp 
av protokollet ATT. I detta ramverk definieras två olika roller vilka benämns server respektive klient. 
En GATT-server hanterar förfrågningar, kommandon och kvittenser från en GATT-klient, samt 
skickar eventuella notifikationer och indikationer asynkront till registrerade GATT-klienter [13]. 

GATT definierar en hierarkisk struktur för utbyte av data där högsta nivån utgörs av en profil. En 
profil innehåller en eller fler services10 som tillsammans är tänkta att kunna uppfylla ett användnings-
fall. En service kan innehålla en samling av characteristics11, samt länkar till andra services. En cha-
racteristic innehåller i sin tur ett enskilt värde samt ett valfritt antal deskriptorer som är tänkta att 
beskriva detta värde [13]. Samtliga profiler, services och characteristics identifieras med hjälp av en 
UUID.  

Specifikationen för Bluetooth innehåller ett stort antal fördefinierade profiler, services och charac-
teristics kopplade till en rad olika tänkta användningsfall. För dessa finns reserverade UUID samt 
även stöd för användning av två förkortade format för identifiering. Dessa använder då 16 respektive 
32 bitar istället för de standard 128 bitar som används för en UUID. 

2.5 Movesense 
Movesense är en mångsidig, liten vatten- och stötsäker sensor utformad för att mäta rörelser (figur 
2.5). Movesense använder sig av ett öppet API och är utvecklad, designad och tillverkad av Suunto12. 
Sensorn har en nioaxlad rörelsesensor: tre accelerometrar, tre gyroskop och tre magnetometrar. 
Kommunikation sker över Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE). För tekniska specifikationer se bi-
laga [Bilaga A]. 

Movesense använder det egenutvecklade REST-baserade [15] ramver-
ket Whiteboard för kommunikation såväl inom som mellan enheter 
[16]. Med hjälp av Whiteboard tillhandahåller en sensor ett antal 
REST-baserade tjänster som benämns Movesense API [17]. 
Whiteboard är inte baserat på öppen källkod vilket begränsar åtkoms-
ten till sensorn. Kommunikation med sensorn och nyttjande av tjäns-
terna i Movesense API kan därför i princip ske på två sätt. Antingen 
via en specialbyggd jigg [18] för seriell kommunikation och det fritt 
tillgängliga egenutvecklade programmet ”wbcmd” [19], eller via fritt 
tillgängliga egenutvecklade ramverk för mobila plattformarna iOS och 
Android [20]. 

                                                             
10 Svensk benämning är tjänster 
11 Svensk benämning är kännetecken 
12 https://www.suunto.com/ 

Figur 2.5 Movesense-sensor 
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Utöver att använda Movesense API finns också möjligheten att utveckla egna program för sensorn. 
Dessa installeras genom att installera den nya mjukvaran på enheten genom överföring, antingen 
trådlöst eller genom Movesense specialbyggda jigg. 

2.6 Användargränssnitt 
Enligt Jakob Nielsen [21] finns det tio generella principer för interaktionsdesign. Dessa kan löst an-
vändas som riktlinjer för användbarhet för användargränssnitt, se tabell 2.1. 

Tabell 2.1: Jacob Nielsens tio generella principer för interaktionsdesign 

Synlighet för system-
status 

Systemet bör alltid hålla användaren informerad om vad som sker, 
med lämplig återkoppling, inom rimlig tid. 

Matcha system och 
den verkliga världen 

Systemet ska följa användarens språk snarare än systemspecifika ter-
mer. Följ konventioner i verkligheten, då presenteras information i en 
naturlig och logisk ordning. 

Användarkontroll 
och frihet 

Användare väljer ofta systemfunktionalitet av misstag och behöver 
därmed ett tydligt sätt att lämna det oönskade tillståndet utan att be-
höva en utökad dialog. 

Konsistens och stan-
darder 

Användare skall inte behöva fundera över om olika ord, situationer 
eller handlingar betyder samma sak. 

Förebygga fel Förhindra att fel uppstår i första hand, eller kontrollera dessa för att 
sedan avlägsna, alternativt presentera felen för användaren med möj-
lighet till bekräftelse innan användaren utför någon åtgärd. 

Erkännande snarare 
än att återkalla 

Minimera användarens minnesbelastning genom att visa objekt, åt-
gärder och alternativ. Instruktioner för användning av systemet ska 
vara synliga eller vara lättillgängliga, när så är lämpligt.  

Flexibilitet och effek-
tivitet i använd-

ningen 

Acceleratorer kan ofta snabba upp interaktionen för den avancerade 
användaren. Systemet kan då tillgodose både oerfarna och erfarna 
användare. Tillåt användare att skräddarsy frekventa åtgärder. 

Estetisk och mini-
malistisk design 

Dialoger bör inte innehålla irrelevant information. Onödig informat-
ion i en dialog konkurrerar med relevant information och minskar 
dess relativa synlighet. 

Hjälp användare att 
identifiera, diagnos-
tisera och återhämta 

från fel 

Felmeddelanden ska presenteras i vanligt språk och inte innehålla ko-
der, presentera problemet och föreslå en lösning. 

Hjälp och doku-
mentation 

Även om det är bättre om systemet kan användas utan dokumentat-
ion kan det vara nödvändigt att tillhandahålla hjälp och dokumentat-
ion. All information ska vara lätt att söka efter. Fokusera på använda-
rens uppgift, lista konkreta åtgärder som ska utföras och inte vara för 
stora. 
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2.7 JavaScript-ramverk 
Ett JavaScript-ramverk är ett applikationsramverk skrivet i JavaScript där utvecklaren kan modifiera 
funktionalitet för att användas på önskvärd plats i applikationen. 

2.7.1 Angular 
Angular13 är ett TypeScript-baserat ramverk med öppen källkod som utvecklats och underhålls av 
Google. Ramverket används för att utveckla dynamiska webbapplikationer och är baserat på system-
arkitekturen model-view-controller. Ramverket använder mallar (templates), som skrivs i HTML-kod 
för rendering av data innehållande skräddarsydda element och attribut. 

2.7.2 React 
React14 är ett JavaScript-baserat ramverk med öppen källkod som utvecklats och underhålls av Fa-
cebook Inc. Ramverket är komponentbaserat där komponenter hanterar dess egna tillstånd. Dessa 
komponenter kan sedan kombineras för att generera komplexa användargränssnitt. 

2.8 Visuella programmeringsspråk 
Ett visuellt programmeringsspråk är en programmeringsmiljö där användaren nyttjar ett grafiskt 
gränssnitt för att utföra programmering med hjälp av olika block (figur 2.6). Detta medför att det inte 
finns något förkunskapskrav av syntax för användaren, utan kan med hjälp av block som kopplas 
samman generera kod. Två stora aktörer på marknaden är Scratch och Blockly15. Scratch är ett projekt 
av Lifelong Kindergarten Group vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab. Blockly 
är ett projekt med öppen källkod som drivs av Google. 

                                                             
13 https://angular.io/ 
14 https://reactjs.org/ 
15 https://developers.google.com/blockly/ 

Figur 2.6 Exempelutförande för användning av Blockly för att generera JavaScript kod. 
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2.9 WebAssembly 
WebAssembly är ett format för binära instruktioner avsedda att exekveras av en virtuell maskin. For-
matet är främst avsett för att stödja möjligheten till att köra resurskrävande applikationer i webblä-
sare, men det är i grunden designat för att kunna fungera på många olika plattformar [22]. Jacobsson 
och Wåhslén [23] har visat att det är möjligt att implementera tolkning av WebAssembly på ett in-
byggt system. 

2.10 WASI 
WebAssembly System Interface (WASI)16 är ett projekt med målet att standardisera hur kod skriven 
i WebAssembly interagerar med den plattform där den exekveras. Tanken är att ta fram ett antal 
standardiserade gränssnitt som sedan kan implementeras på respektive plattform. På så sätt kan en 
och samma kod exekveras på samtliga plattformar där dessa gränssnitt implementerats. Projektet är 
nyligen lanserat (2019) och fortfarande under utveckling. Inledningsvis ligger fokus på att utveckla 
en modul som benämns WASI Core och bland annat berör filhantering17. 
  

                                                             
16 https://wasi.dev/ 
17 https://github.com/CraneStation/wasmtime/blob/master/docs/WASI-intro.md 
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3 Metoder och resultat 

I detta kapitel presenteras metoder som använts i arbetet samt erhållna resultat. Inledningsvis utför-
des en förstudie med syfte att studera tidigare utförda arbeten och undersökningar kopplat till Move-
sense och liknande sensorsystem. Med utgångspunkt i beställarens önskemål och kunskaper inhäm-
tade under förstudien utvecklades en systemprototyp. Systemprototypen validerades och utvärdera-
des med avseende på funktionalitet och användarvänlighet genom ett antal test samt intervjuer. Ba-
serat på kunskaper från förstudien samt erfarenheter från utveckling av systemprototypen undersöks 
även möjligheten till att använda WebAssembly på sensorn. 

3.1 Förstudie 
Den genomförda förstudien utgjordes av tre delar. En litteraturstudie för att dels undersöka tidigare 
genomförda arbeten kring Movesense, men även kring sensorsystemet Micro:bit; en undersökning av 
funktionalitet hos Movesense, för att utröna eventuella möjligheter och begränsningar för designen 
av den tänkta systemprototypen; och en undersökning av behov för utvecklingsmiljö och tillväga-
gångssätt för att kunna kompilera, överföra och köra program på sensorn. 

3.1.1 Litteraturstudie 
Den genomförda litteraturstudien har formen av en kritisk litteraturgranskning. Sökstrategin har 
grundat sig i att framför allt använda nyckelorden IMU, Movesense och Micro:bit. Sökningarna har 
genomförts i databaserna IEEE Xplore och ACM Digital Library samt söktjänsterna KTH Primo och 
Google Scholar. I de fall då antal träffar blivit väldigt stort har sökningen förfinats med hjälp av ytter-
ligare sökord och filter. Därefter har urvalet skett i två omgångar. Det första urvalet genomfördes 
utifrån läsning av titel samt sammanfattning och den andra utifrån läsning av artiklarna. 

Syftet med sökningen efter tidigare arbeten med koppling till IMU var att försöka finna exempel på 
artiklar där denna typ av sensorer har använts för undersökningar liknande det tänkta användnings-
området för systemprototypen. Dessa områden identifierades brett som sjukvård, hälsa och idrott. 
Antalet sökträffar blev generellt stort trots förfinade sökord samt applicering av filter. Eftersom 
undersökningen syftade till att ta fram exempel på hur denna typ av sensorer används, snarare än att 
skapa en mer ingående översikt sållades inledningsvis artiklar äldre än fem år bort. Vid första urvalet 
valdes sedan de tio sökträffar inom respektive område som ansågs närmast kopplade till den verk-
samhet som bedrivs vid institutionen. I det andra urvalet valdes de tre sökträffar från respektive om-
råde som ansågs närmast kopplade till den verksamhet som bedrivs vid institutionen. Denna urvals-
process resulterade i nio sökträffar. 

Vid granskning av tidigare genomförda arbeten kring Movesense bedömdes artiklar vara relevanta 
om de beskrev mjukvara kopplad till sensorn eller uppbyggnaden av ett sensorsystem. I det första 
urvalet ratades därför de sökträffar där det antingen framgick att sensorsystemet Movesense inte an-
vänts, alternativt att dess förekomst inte var kopplad till användning av själva sensorn. I det andra 
urvalet ratades sökträffar där mjukvara kopplad till sensorn eller uppbyggnaden av ett sensorsystem 
inte beskrevs. Det slutliga resultatet blev att ingen sökträff var relevant för syftet med arbetet. 

För informationssökningen kring Micro:bit ansågs artiklar relevanta som beskrev hur kod till sensorn 
kunde genereras från grafiskt programmeringsspråk, eller hur själva sensorsystemet är uppbyggt. Vid 
första urvalet ratades sökträffar där det framgick att fokus inte var kodgenerering eller beskrivning 
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av sensorsystemet. I det andra urvalet sparades sökträffar där kodgenerering eller sensorsystemet 
beskrevs.  

3.1.2 Funktionalitet hos Movesense 
En förstudie av Movesense funktionalitet utförs genom att granska Movesense dokumentation på fö-
retagets hemsida, Movesense dokumentation och källkod på Bitbucket [17] samt det diskussionsfo-
rum på Stack Overflow [24] som hänvisas från Movesense hemsida. 

3.1.3 Krav rörande utvecklingsmiljö 
En förstudie av Movesense krav på utvecklingsmiljö genomförs för att kunna kompilera och överföra 
mjukvara till Movesense, genom att granska Movesense dokumentation och källkod på Bitbucket [17] 
samt diskussionsforum på Stack Overflow [24] som hänvisas från Movesense hemsida. 

3.2 Utveckling av systemprototyp 
Vid utvecklingen av systemprototypen används programmeringsspråket C++18 för att utveckla mjuk-
varan till Movesense-sensorn. Mjukvaran i sensorn har uppdaterats “over-the-air” (OTA) med hjälp 
av de applikationer som finns tillgängliga som kodexempel [17]. För att kompilera kod och skapa 
OTA-paket på ett plattformsoberoende sätt har en Docker Container19 använts. Containern har kon-
figurerats med utgångspunkt i dokumentationen för Linux-system [17].  

Webbapplikationen som utgör systemprototypens visuella gränssnitt utvecklas med hjälp av HTML5, 
JavaScript, TypeScript och de delar av Web Bluetooth API20 som finns tillgängligt i webbläsaren 
Chrome för plattformarna macOS, Android och Windows21. För att underlätta utvecklingen av webb-
applikationen nyttjas ramverket React, eftersom författarna besitter kunskaper om detta ramverk se-
dan tidigare. 

Genom att följa Jacob Nielsens tio generella principer [21] utformas en minimalistisk design där an-
vändaren är begränsad till att aktivera funktionalitet som är tillgänglig. Därmed informeras använ-
daren kontinuerligt om vad som sker i systemet. Till exempel hindras användaren från att välja sensor 
eller starta en prenumeration innan en anslutning till sensorsystemet är upprättad. Formuläret ska 
följa en naturlig ordning genom att först koppla upp sig mot sensorn, sedan ange vilken funktionalitet 
som ska nyttjas och därefter läsa eller prenumerera på sensordata. Knapparna är färgkodade efter 
konventioner i verkliga världen, till exempel väljs grön för startknappen och röd för stoppknappen. 
Användarval såsom vilken sensor och vilken provtagningsfrekvens begränsas till förbestämda värden 
istället för att användaren ska ange detta i text. Färgkodning och begränsning av användarval i kom-
bination med att samtliga instruktioner presenteras överst i gränssnittet undviks därför förvirring i 
konfigurering av sensorsystemet. 

Då detta endast är en prototyp läggs ingen tid på hjälp och dokumentation direkt i gränssnittet, före-
byggande av fel utförts när fel har uppmärksammats och därmed utförs inte utförliga tester på flera 
plattformar eller användartester med avsikt att generera fel. 

                                                             
18 http://www.cplusplus.com 
19 https://www.docker.com/resources/what-container 
20 https://webbluetoothcg.github.io/web-bluetooth/ 
21 https://googlechrome.github.io/samples/web-bluetooth/  
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3.3 Utvärdering av systemprototyp 
För att uppnå användarvänlighet i systemprototypen föreställs det att användaren skall kunna nyttja 
en plattformsoberoende webbapplikation med ett tydligt gränssnitt. I gränssnittet skall användaren 
med fåtal interaktioner kunna ansluta sig till en Movesense-sensor och tillhandahållas dess data. 

Sensordata hämtas med hjälp av webbapplikationen. Vid val av specifik sensor visualiseras detta med 
senast hämtade data i textform tillsammans med visualisering av dataflödet. För att kontrollera prov-
tagningsfrekvensen (!) på hämtade data, identifieras antal värden (") per tidsstämpel, och tidsskill-
nad i sekunder mellan förändringar (#) av tidsstämpel. För att sedan beräkna den faktiska provtag-
ningsfrekvensen. Detta beräknas med formeln ! = "/#. 

3.3.1 Webapplikation 
En utvärdering av webbapplikationens användargränssnitt utförs mot Jacob Nielsens tio generella 
principer [21]. Utöver detta utförs även en minimal fältundersökning där två studenter vid KTH age-
rar testpersoner. Dessa ombeds utan instruktioner att försöka koppla upp sig mot sensorn med hjälp 
av webbapplikationen, sedan starta en prenumeration av valfri sensorresurs och slutligen hämta den 
resulterande dataloggen. De ombeds därefter byta sensorresurs och provtagningsfrekvens. Fältun-
dersökningen efterföljs av en djupintervju kring hur testpersonerna upplevde gränssnittet. 

3.3.2 Rörelseanalys 
Förbestämda rörelser utförs med en Movesense-sensor fäst vid olika kroppsdelar simultant med vi-
deoinspelning. Sedan utförs en kvantitativ utvärdering av insamlat data för att undersöka om det är 
möjligt att analysera rörelser med hjälp av systemprototypen. Videoinspelning sker med hjälp av ka-
meran på en Sony Xperia XZ122. Erhållna mätdata från systemprototypen processeras och analyserar 
med hjälp av datorprogrammet Matlab. 

3.3.2.1 Knäböj 
En analys av positionsförändring utförs genom att en upprepad rörelse i höjdled utförs i form av ett 
antal knäböj där testpersonen har en sensor fäst i ett band runt bröstkorgen (figur 3.2). Rörelsen 
utförs framför en 40 cm hög och streckad bild med 1 cm mellan varje streck (figur 3.2) Från den 
accelerationsdata som erhålls från systemprototypen beräknas de positionsförändringar som sker 
från högsta till lägsta positionen för respektive knäböj. Motsvarande positionsförändringar uppmäts 
genom analys av det inspelade videomaterialet. 

Tabell 3.1: Testparametrar för rörelseanalys av knäböj 

Sensor Accelerometer 
Provtagningsfrekvens 208 Hz 
Antal repetitioner 10 st 
Antal test 3 st 

 
Något förenklat kan en fullt genomförd knäböj sägas resultera i en inledande negativ hastighet från 
stående till bottenläget följt av en positiv hastighet från bottenläget och tillbaka till stående. För att 
beräkna positionsförändringen från stående till bottenläget kommer därför först hastigheten över tid 
beräknas från erhållna accelerationsdata. Vid behov kommer hastigheten sedan korrigeras för bas-
linjedrift. Därefter identifieras tidsintervallet för respektive period av negativ hastighet i varje knäböj. 

                                                             
22 https://www.sonymobile.com/global-en/products/phones/xperia-xz1-compact/camera/ 
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Intervallets yttre gränser används sedan för att ta fram den relativa positionsförändringen genom 
beräkning av den numeriska integralen för respektive intervall (figur 3.1). 

3.3.2.2 Kadens 
En analys av detektering av upprepade rörelser utförs genom att en testperson utför kortare löpningar 
med en sensor fäst i ett band runt bålen (figur 3.3). Från den accelerationsdata som erhålls från 
systemprototypen beräknas antalet upprepade rörelser som kan identifieras. Dessa rörelser identifie-
ras och räknas genom analys av det inspelade videomaterialet.  

Tabell 3.2: Testparametrar för rörelseanalys av kadens 

Sensor Accelerometer 
Provtagningsfrekvens 208 Hz 
Distans 10 meter 
Antal test 3 st 

3.3.2.3 Vinkelförändring 
En analys av detektering av vinkelförändringar utförs genom att en testperson placerar sin arm i olika 
vinklar från kroppen upprepade gånger med en sensor fäst i ett band runt överarmen. Rörelsen utförs 
framför en bild med angivna vinklar markerade i intervaller om 10° från 0° till 90° (figur 3.4). Vid 
positionerna 0°, 45° och 90° placeras upphöjda markörer som testpersonen precis når med sina fing-
rar. Testpersonen placerar växelvis sin arm en kort stund med vägledning av markörerna i position-
erna 0°, 45° och 90°. Från den accelerationsdata som erhålls från systemprototypen beräknas armens 
vinkel för respektive armposition. Motsvarande armpositioner noteras genom analys av det inspelade 
videomaterialet.  

Tabell 3.3: Testparametrar för analys av vinkelförändring 

Sensor Accelerometer 
Provtagningsfrekvens 208 Hz 
Antal repetitioner 30 st 
Antal test 3 st 

Figur 3.1 Hastighetsförändring under en genomförd knäböj. Röd yta representerar positionsföränd-
ringen från stående utgångsläge till bottenläget av knäböjen. 
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Figur 3.2 Visualisering av ett knäböj med Movesense-sensor placerad på bröstet. 

Figur 3.3 Visualisering av löpning för mätning av kadens med Movesense-sensor placerad runt bålen. 

Figur 3.4 Visualisering av rörelse för vinkelförändring, från vänster 90°, 45°, 0°. Movesense-sensor placerad runt överarmen. 
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3.4 Potentiell implementation av WASI 
Att öppna och stänga filer samt läsa från en fil identifieras som ett minimum av basala funktioner för 
att WebAssembly ska vara möjliga att användas på Movesense-sensorn. Baserat på kunskaper från 
förstudien samt erfarenheter från utveckling av systemprototypen tas, om möjligt, förslag fram på 
hur de tre grundläggande systemanropen path_open, fd_read och fd_close kan implementeras på 
sensorn enligt specifikationerna för WASI Core [25]. 

3.5 Resultat för systemprototyp 
Systemprototypen resulterade i två mjukvaruprototyper, en mjukvara för Movesense-sensorn samt 
en webbapplikation som grafiskt gränssnitt. För fullständiga UML-diagram se bilaga B. 

3.5.1 Mjukvara för Movesense-sensorn 
Mjukvaran på Movesense-sensorn utvecklades med hjälp av Movesense firmware-version 1.8.1. Den 
bestod av en klass och baserades på en GATT-profil som användes för kommunikation mellan enheter 
i systemprototypen. GATT-profilen på sensorn bestod av en service innehållande två characteristics, 
A och B. Characteristic A gjordes läs- och skrivbar och användes för kommunikation från andra en-
heter till sensorn. Mjukvaran på sensorn sattes att internt prenumerera på värdet av A, vilket gjorde 
det möjligt för andra enheter att förmedla fördefinierade kommandon genom att uppdatera värdet av 
A. Dessa kommandon baserades på tresiffriga decimala tal vars hexadecimala motsvarighet skrevs till 
A. I kommandots decimala form angav hundratalssiffran sensorresurs och entalsiffran provtagnings-
frekvensen i antal tvåpotenser av tretton. Till exempel innebar då kommandot “100” 3DoF accelero-
meter med provtagningsfrekvensen 13Hz respektive “901” 9DoF med provtagningsfrekvensen 26Hz. 
För fullständig förteckning av tillgängliga kommandon se tabell 3.4. 

Tabell 3.4: Tillgängliga kommandon för systemprototypen i decimalform. Konverteras till hexadecimal form innan de överförs 
till sensorn. 

 
13 Hz 26 Hz 52 Hz 104 Hz 208 Hz 416 Hz 

Accelerometer 100 101 102 103 104 105 
Gyroskop 200 201 202 203 204 205 
Magnetome-
ter 

300 301 302 303 304 305 

IMU 6 600 601 602 603 604 605 
IMU 9 900 901 902 903 904 905 

 
Characteristic B var läsbar och möjlig för andra enheter att prenumerera på via registrering för indi-
kationer. B användes för kommunikation från sensorn till andra enheter i form av att överföra mät-
data. När sensorn erhöll nya mätdata internt uppdaterade mjukvaran värdet av B, för att då automa-
tiskt skicka detta till registrerade enheter. 

Mjukvaran överförde en uppsättning sammanhörande mätdata samtidigt i ett datapaket. Varje en-
skilt mätdata räknades om och överfördes som ett heltal med storleken 2 byte. Omräkningen gick i 
stort ut på att beräkna flyttalets relativa storlek inom ett spann av möjliga värden och sedan skicka 
det heltal som närmast representerar samma relativa storlek av det största möjliga överförbara hel-
talet (formel 5). 
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(5) 

Utifrån att studera de värden som erhölls från sensorn identifierades ett rimligt intervall av värden 
inklusive säkerhetsmarginal att vara från -2 000 till 2 000 vilket gav ett totalt spann av 4000. Det 
största heltalet som kan representeras med 2 byte är 65 535 vilket tillsammans med spannet gav den 
slutgiltiga formeln (formel 6). 

 

 

 

(6) 

Till varje uppsättning sammanhörande mätvärden skickades även en tillhörande tidsstämpel i formen 
av ett heltal med storleken 2 byte. Detta heltal representerade ett antal millisekunder sedan senaste 
omstart. 

3.5.2 Webbapplikation 
Webbapplikationen utvecklades i React 16.8.7. Applikat-
ionen tillåter anslutning till en förprogrammerad Move-
sense-sensor. Från applikationen var det möjlighet att kon-
figurera vilken sensorresurs med tillhörande provtagnings-
frekvens som skulle aktiveras på sensorn (figur 3.6). Till ex-
empel sensor IMU9 vilket motsvarar accelerometer, gy-
roskop och magnetometer tillsammans, eller val av enskild 
sensor, till exempel en accelerometer. Data överfördes från 
Movesense-sensorn till webbapplikationen via Bluetooth 
med hjälp av ramverket Web Bluetooth. 

Vid prenumeration av data på en förvald sensor och fre-
kvens visualiserades data från sensorn i realtid (figur 3.6). 
Data som hämtats gick att spara i JSON-format, se figur 3.5 
för datastruktur.  

Figur 3.5 Datastruktur för exporterad sensordata i 
JSON-format. 
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Fältundersökningen visade att båda testpersonerna förstod hur gränssnittet skulle användas utan yt-
terligare instruktioner. I djupintervjuerna framkom synpunkter om att gränssnittet kändes aningen 
kompakt och att det potentiellt skulle kunna struktureras om något. Önskemål framfördes om någon 
form av avgränsning mellan knappar och sensorval för att möjliggöra en tydligare uppdelning av 
funktionaliteten.  En testperson gav som förslag att ordna knappar och funktionalitet till en eller möj-
ligtvis två rader med någon form av avgränsning. Testpersonen föreslog även att knappen för att 
koppla mot en Movesense-sensor kunde placeras längst till höger i gränssnittet.  

3.6 Resultat från genomförda rörelseanalyser 
Tre rörelseanalyser har genomförts med sensorsystemet i kombination med videoanalys på inspelad 
video med en Sony Xperia XZ1 Compact. Med dessa rörelseanalyser undersöktes sensorsystemets 
funktionalitet, genom att jämföra erhållna data från sensorsystemets med tillhörande videoanalys.   

3.6.1 Knäböj 
Utifrån de data som erhölls från sensorsystemet beräknades medelvärdet av den lodräta nedåtgående 
positionsförändringen till 12,2 ± 0,5 cm med 95% konfidensgrad (tabell 3.5). Motsvarande positions-
förändring uppmättes via videoanalys till ett medelvärde på 24,0 ± 0,9 cm med 95% konfidensgrad 
(tabell 3.6). 

Tabell 3.5: Beräknad nedåtgående positionsförändring (cm) vid knäböj baserat på data från sensorsystemet. Medelvärde 
samt felmarginal med 95% konfidensgrad. 

 
Test #1 Test #2 Totalt 

Antal 10 10 20 
Medelvärde 12,8 11,7 12,2 
Felmarginal 0,5 0,6 0,5 

 

Figur 3.6 Grafiskt gränssnitt för webbapplikationen, grafen visualiserar ett flöde av accelerome-
terdata i 13 Hz. 
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Tabell 3.6: Uppmätt nedåtgående positionsförändring (cm) vid knäböj baserat på videoanalys. Medelvärde samt felmarginal 
med 95% konfidensgrad. 

 
Test #1 Test #2 Totalt 

Antal 10 10 20 
Medelvärde 24,8 23,1 24,0 
Felmarginal 1,5 0,8 0,9 

 

Absolutbeloppet av differensen mellan de beräknade och de uppmätta positionsförändringarna för 
respektive enskilt knäböj visade sig ha ett medelvärde på 11,7 ± 0,9 cm med 95% konfidensgrad (tabell 
3.7). 

Tabell 3.7: Differens mellan beräknad och uppmätt nedåtgående positionsförändring (cm) vid knäböj. Medelvärde samt fel-
marginal med 95% konfidensgrad. 

 
Test #1 Test #2 Totalt 

Antal 10 10 20 
Medelvärde 12,0 11,4 11,7 
Felmarginal 1,3 1,2 0,9 

 

3.6.2 Kadens 
Vid löpning identifierades sju återupprepade rörelser vid respektive försök (figur 3.7 och figur 3.8). 
Dessa sammanfaller tidsmässigt med de enbenta fotnedsättningar som kunde identifieras vid analys 
av respektive videosekvens. I slutet av båda försöken stannar testpersonen genom att använda båda 
benen för att avsluta rörelsen. Detta sammanfaller tidsmässigt med en åttonde något mindre kraftig 
accelerationsförändring som kan urskiljas för respektive försök (figur 3.7 och figur 3.8). 

  

Figur 3.7 Lodrät acceleration vid löpning. Ofiltrerad data (blå kurva) samt exponen-
tiellt glidande medelvärde (röd kurva). 
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3.6.3 Vinkelförändring 
Vid mätning av vinkelförändringar uppmättes ett medelvärde av -3,0° ± 0,56° med konfidensgrad 
95% vid helt lodrät armposition, det vill säga den position som var tänkt att motsvara en vinkel av 0° 
i axelleden. För vågrät armposition, avsedd att motsvara 90° vinkel i axelleden, blev medelvärdet 
82,4° ± 0,63° med konfidensgrad 95%. Den tredje positionen mitt emellan vågrät och lodrät, tänkt 
att motsvara 45° vinkel i axelleden, gav ett medelvärde av 41,3° ± 0,38° med konfidensgrad 95%. 

För absolutbeloppet av differensen mellan uppmätta värden och motsvarande avsedd vinkel i axelle-
den blev medelvärdet 3,1°, 3,7° och 7,7° för de respektive avsedda vinklarna 0°, 45° och 90°. Totalt 
ger det ett fel med ett medelvärde av 4,8° ± 0,5° med 95% konfidensgrad för samtliga positioner till-
sammans (tabell 3.8). 

Tabell 3.8: Absolutbelopp av differensen (grader) mellan uppmätt värde och avsedd vinkel i axelleden. Medelvärde samt fel-
marginal med 95% konfidensgrad. Källa författarna. 

 
0 45 90 Totalt 

Antal 30 30 30 90 
Medelvärde 3,1 3,7 7,7 4,8 
Felmarginal 0,6 0,4 0,6 0,5 

 

3.7 Validering av systemprototyp 
För att validera systemprototypernas funktionalitet undersöks hämtning av sensordata. En kontroll 
av att sensorsystemet tillhandahåller önskade sensordata och korrekt provtagningsfrekvens utförs på 
hämtade sensordata. För att validera användarvänligheten görs en fältundersökning där utövaren in-
strueras att hämta sensordata från sensorsystemet med hjälp av webbapplikationen. 

Figur 3.8 Lodrät acceleration vid löpning. Ofiltrerad data (blå kurva) samt exponenti-
ellt glidande medelvärde (röd kurva). 
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3.7.1 Movesense mjukvara 
En kontroll av provtagningsfrekvens utförs på 2 736 hämtade värden sensordata från accelerometern 
med förvald provtagningsfrekvens på 208 Hz. På 2 736 överförda värden existerar 8 värden per tids-
stämpel med tidsskillnaden 39 ms mellan varje förändring av tidsstämpel. Detta resulterade i en prov-
tagningsfrekvens på 205 Hz vid tillämpning av formeln ! = "/#. 

3.8 Resultat för potentiell implementation av WASI 
För att kunna implementera en filhantering som uppfyller specifikationerna av WASI Core krävdes 
en definition av vad som skulle utgöra en fil. Ett beslut togs att använda Movesense-sensorns interna 
resurser som en grund för att representera filer. Det vill säga att varje enskild resurs i form av en 
sensor med en specifik provtagningsfrekvens representerades av en fil (figur 3.9). Den enskilda filen 
representerades i sin tur av en sammansatt datatyp (struct) innehållande en sträng som identifierar 
resursen, ett fält (array) av åtta bitars heltal som representerar filens värde samt en fildeskriptor. 

Utifrån de förutsättningar som följde av denna definition togs sedan förslag fram till implementering 
av de tre grundläggande systemanropen path_open, fd_read och fd_close. 

3.8.1 Systemanropet path_open 
Att en fil som representerar en resurs öppnas innebär i den här implementeringen att mjukvaran på 
sensorn internt börjar prenumerera på förändringar av resursens värde. När ett nytt värde annonse-
ras uppdateras variabeln som representerar filens värde den struct som representerar filen internt. 

Detta åstadkoms genom två REST-anrop till Movesense API som måste klaras av inom en lämpligt 
vald tidsperiod, som kontrolleras med hjälp av en timer. Om någon av dessa anrop resulterar i ett 
annat resultat än HTTP_OK, eller om timern når sitt slut returnerar path_open värdet -1 för att indi-
kera att ett fel uppstått. Annars returneras en fildeskriptor som skapas enligt specifikationen för 
WASI Core. Denna fildeskriptor sparas även i den struct som representerar filen. 

Sekvensen av REST-anrop inleds med getResource för att få en intern referens till den valda resursen. 
Detta följs av ett anrop till asyncSubscribe för att erhålla notifikationer varje gång ett uppdaterat 
värde för resursen finns tillgängligt. Sedan skapas filens fildeskriptor och returneras av path_open. 
Därefter fortsätter mjukvaran att uppdatera den struct som representerar filens värde varje gång en 
notifikation om ett uppdaterat värde erhålls. Se bilaga C för pseudokod. 

3.8.2 Systemanropet fd_read 
Att läsa från en fil som representerar en resurs i den här implementationen blir att läsa ett avsett antal 
bytes från den array av åtta bitars heltal, som representerar filens värde. Under tiden som filen läses 

Figur 3.9 Förslag på filstruktur vid implementering av WASI. 
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hindras intern uppdatering av filens värde. Detta borde kunna åstadkommas med hjälp av en mutex 
av typen WbMutexHandle. Se bilaga C för pseudokod. 

3.8.3 Systemanropet fd_close 
Att stänga en fil innebär här att avaktivera den struct som representerar filen samt sluta prenumerera 
på förändringar av resursens värde. Avaktiveringen sker genom att variabeln som representerar filens 
fildeskriptor sätts till värdet noll. Avslutning av prenumerationen för förändringar av värdet sker ge-
nom ett REST-anrop till asyncUnsubscribe. Se bilaga C för pseudokod. 
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4 Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras systemprotypen samt resultat från rörelseanalyser. 

4.1 Systemprototyp 
Systemprotypen för Movesense mjukvara och webbapplikationen utvecklades simultant då de var be-
roende av varandra för att kunna utföra felsökningar och testning av funktionalitet på Movesense 
mjukvara. Initieringsprocessen för utveckling av systemprototypen var tidskrävande då överförings-
processen av ny mjukvara behövde ske OTA, då det inte fanns tillgång till en jigg under projektet. 

4.1.1 Felkällor 
Vid omräkningen av flyttal till heltal i mjukvaran på sensorn utfördes en avrundning till närmaste 
heltal. Avrundningen innebar att ett fel uppstod när heltalet sedan på motsvarande sätt omvandlades 
tillbaka till ett flyttal i webbapplikationen. Storleken av detta fel undersöktes genom att jämföra ur-
sprungliga flyttal med återskapade flyttal för mätdata från undersökningen av vinkelförändring med 
3DoF accelerometer. Medelvärdet av absolutbeloppet för differensen mellan respektive par av värden 
visade sig vara 0,03 ± 0,000 001 med 95% konfidensgrad. För att undersöka vilken effekt detta fel 
kunde ha på vidare behandling av mätvärden beräknades sensorns vinkel i y-led från grupper av ur-
sprungliga flyttal och återskapade flyttal.  Medelvärdet av absolutbeloppet för differensen mellan re-
spektive par av vinklar visade sig då vara 0,09° ± 0,004° med 95% konfidensgrad. Baserat på dessa 
undersökningar ansågs avrundningsfelet vara tillräckligt litet för att inte påverka systemprototypens 
användbarhet för rörelseanalys. 

Den tidsstämpel som skickades tillsammans med varje datapaket använde bara de två nedre oktet-
terna av de 4 bytes som användes för att representera tidsstämplar internt i sensorn. Det innebar att 
värdet för de skickade tidsstämplarna återställdes knappt en gång varje minut istället för drygt en 
gång på 50 dagar. Eftersom den inbördes ordningen av mottagna datapaket var intakt när loggfiler 
skapades i webbapplikationen var det däremot fortfarande möjligt att i efterhand återskapa korrekta 
tidsstämplar. Därför ansågs inte den maximala storleken av skickade tidsstämplar utgöra ett problem 
för användbarheten av systemprototypen. 

4.1.2 Movesense mjukvara 
Ett centralt problem att lösa vid utformningen av mjukvara för Movesense-sensorn var kommunikat-
ionen med sensorn. För att systemet inte skulle vara beroende av ytterligare hårdvara i form av en 
specialbyggd jigg, togs beslutet att systemet skulle använda trådlös kommunikation. 

För ramverket Whiteboard existerar endast bibliotek för trådlös kommunikation med sensorn över 
Bluetooth LE tillgängliga för plattformarna iOS och Android. Eftersom ramverket samtidigt inte var 
baserat på öppen källkod, togs beslutet att det inte var rimligt inom ramen för arbetet att utveckla ett 
eget bibliotek för Whiteboard-baserad kommunikation från en webbläsare. Det innebar samtidigt att 
det inte gick att använda Whiteboard för kommunikationen mellan enheter i systemprototypen och 
således inte att koppla Movesense REST-API mot en visuell programmeringsmiljö. 

Då det är möjligt att skapa anpassade GATT-tjänster på Movesense-sensorn undersöktes istället om 
det skulle vara möjligt att använda en sådan för kommunikation. Efter att ha skapat ett fungerande 
mindre testsystem togs beslutet att basera kommunikationen mellan enheter i systemprototypen på 
en GATT-tjänst. 
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För att förenkla överföringen av data var det önskvärt att en hel uppsättning sammanhörande data 
överfördes samtidigt i ett datapaket. Varje enskilt mätdata representerades internt i sensorn som ett 
flyttal med storleken 4 byte. Om data överfördes i denna form skulle det alltså till exempel krävas en 
överföring av 36 byte per datapaket för resursen 9DoF. Eftersom ATT endast tillåter en maximal nyt-
tolast på 20 byte per datapaket togs beslutet att räkna om varje mätvärde och överföra dem som ett 
heltal med storleken 2 byte. 

På ett tidigt stadium av arbetet gjordes ett försök att skapa en version av mjukvaran som bestod av 
fler än en klass. När denna version fördes över till en sensor blev sensorn av okänd anledning okon-
taktbar. Eftersom det inte fanns någon jigg att tillgå för att kunna återställa sensorn blev resultatet 
att sensorn i praktiken blev obrukbar. Med utgångspunkt i att endast tre sensorer totalt fanns till-
gängliga vid utvecklingen av systemprototypen togs beslutet att bygga vidare på den tidigare designen 
med en mjukvara för sensorerna bestående av endast en klass. 

Några dagar före sista inlämningsdatum för denna rapport släpptes en ny version av Movsense 
firmware, version 1.9.0. Baserat på de nyheter och förbättringar som framfördes23 bedömdes att 
mjukvaran som utvärderats sannolikt inte hade konstruerats annorlunda om den istället baserats på 
denna version. Med tanke på den knappa tid som fanns att tillgå genomfördes dock ingen närmare 
undersökning eller test för att utvärdera den eventuella inverkan som version 1.9.0 kunde få för ut-
formningen av mjukvaran.  

4.1.3 Webbapplikation 
Webbapplikationen utvecklades för att hantera sensordata och tillhandahålla ett användarvänligt 
gränssnitt för att interagera med sensorsystemet. Fältundersökningen visade att samtliga personer 
förstod hur funktionalitet nyttjades i gränssnittet. Även om Jacob Nielsen [21] ger aspekter av vad 
som är viktigt för användbarhet är det vår subjektiva bedömning som avgjorde om applikationen var 
användarvänlig eller inte tillsammans med fältundersökningen. Detta skulle behöva kompletteras 
med mer utförliga tester av testpersoner samt utökad kunskap om användargränssnitt för att kunna 
konstatera om gränssnittet är användarvänligt eller inte.  

Webbgränssnittet är uppbyggt med hjälp av knappar och valmöjligheter, och har på grund av tidsbrist 
inte tillämpat någon visuell programmeringsmiljö. Att tillämpa en visuell programmeringsmiljö är 
fullt möjligt då applikationen är skriven i JavaScript, och Blockly kan generera JavaScript genom att 
utveckla egna moduler som kan innehålla variabler och kod för konfigurering av Movesense mjuk-
vara. 

Överföringen av sensordata från Movesense sker med Bluetooth, en hög provtagningsfrekvens inne-
bär extremt många överföringar av sensordata vilket resulterade i en potentiell överbelastning i webb-
applikationen. 

4.2 WebAssembly som alternativ lösning 

4.2.1 Felkällor 
En stor felkälla blev att förslaget till hur en implementering av grundläggande filhantering enligt spe-
cifikationen för WASI inte har realiserats och testats i verkligheten. Samtidigt hämtades mycket kod 

                                                             
23 https://bitbucket.org/suunto/movesense-device-lib/src/master/CHANGES.md 
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från systemprototypen när pseudokoden skapades och den enda komponent som inte återfinns alls i 
systemprototypen är WbMutex. 

4.2.2 Analys av resultat 
Hur en fil representeras blir väldigt centralt för utformningen av filhanteringen. Valet av vad som 
vore lämpligt att representera som en fil baserades på att det grundläggande syftet med en sensor är 
att kunna ta del av dess resurser. Den struktur och representation av filer som presenteras gör inga 
anspråk på att varken vara den enda eller den bästa lösningen. Den är samtidigt inte heller fullständig 
eftersom förslaget endast avser den mest grundläggande funktionaliteten. 

Med tanke på att förslaget varken är komplett eller realiserat i verkligheten blir det omöjligt att dra 
några långtgående slutsatser. Inga uppenbara hinder för implementationen har identifierats vilket i 
kombination med att WebAssembly tidigare har kunnat implementeras på ett liknande system [23] 
gör att det definitivt är värt att utreda närmare. 

4.3 Rörelseanalys 

4.3.1 Felkällor 
I samtliga delar av utvärderingen av rörelseanalysen innebär Movesense-sensorn i sig en felkälla. Som 
tidigare angivits, har avsikten med arbetet inte innefattat undersökningar av tillförlitligheten hos 
själva sensorn, vilket innebär att ingen noggrann verifiering av mätdata eller kalibrering av sensorn 
har genomförts. 

Vid mätning och analys av data för nedåtgående positionsförändring vid knäböj upptäcktes ett antal 
felkällor. Kopplat till videoanalysen utgörs det snarare av begränsningar för inspelningen av video-
materialet än avläsningen av positioner i detsamma. Avstånden mellan kameran, sensorn och bak-
grunden kommer innebära en förvrängd bild på grund av den vinkel som kameralinsen fångar sen-
sorn i, på det inspelade videomaterialet. På samma sätt förvränger antagligen även kamerans lins 
videomaterialet; tillsammans innebär sannolikt dessa att de positionsförändringar som kan avläsas 
förstoras i förhållande till den verkliga positionsförändringen. I vilken utsträckning detta sker är svårt 
att avgöra utan mer ingående mätningar och beräkningar men de avlästa positionsförändringarna 
visade sig åtminstone skilja sig betydligt från de grova uppskattningar som gjordes vid konfigurering 
av experimentet. Dessa grova uppskattningar utfördes för att försöka säkerställa att sensorn inte 
rörde sig utanför den streckade bakgrunden vid inspelningen. Två uppskattningar utfördes genom att 
studera utövandet av knäböj från kamerans position. Dels med det egna ögats synvinkel från motsva-
rande position som kameran samt i den förhandsvisning som visas på mobiltelefonens skärm före 
och under filmning. En tredje uppskattning gjordes genom att hålla upp en linjal och grovt mäta po-
sitionsförändringen i realtid. Samtliga dessa grova uppskattningar resulterade i att sensorn uppskatt-
ningsvis rörde sig ungefär 15 cm vid varje knäböj medan avläsningarna från videoanalysen gav ett 
medelvärde på 24,8 cm. 

Även själva beräkningen av positionsförändring från accelerometerdata utgör i sig en felkälla. Detta 
eftersom de numeriska integralberäkningar som utfördes resulterade i baslinjedrift [12]. De metoder 
som användes för att försöka korrigera detta resulterar ofrånkomligt i smärre mätfel. Även den ma-
nuella avläsningen av integreringspunkter från den korrigerade hastighets- och tidskurvan innebär 
en felkälla. 
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Vid undersökningen av vinkelförändring finns felkällor rörande både armen själv, dess position samt 
sensorns position i förhållande till armen. Armen i sig är inte en homogent formad och rak enhet 
vilket resulterar i svårigheter att entydigt definiera vad som motsvarar en given vinkel samt var sen-
sorn ska placeras för att dess position ska stämma så väl överens med armen som möjligt. För armens 
position innefattar det även svårigheter att både placera axelledens centrum i den bakomliggande 
gradskivans utgångspunkt och även att hålla axelledens position konstant. 

4.3.2 Analys av resultat 
Felet mellan de beräknade respektive uppmätta positionsförändringarna vid knäböj är stort. Därmed 
är det inte möjligt att på ett tillförlitligt vis mäta storleken av en positionsförändring med hjälp av 
systemprototypen. De uppmätta resultaten tycks visserligen stämma bättre med de grova uppskatt-
ningar som utfördes inför experimentet, men dessa utfördes inte på ett sätt som möjliggör en robust 
jämförelse. Däremot verkar det framgå relativt tydligt från erhållna mätdata att en nedåtgående rö-
relse verkligen sker. Dels i form av att en slags återkommande rörelse som kan identifieras och tids-
mässigt verifieras mot videoanalysen och dels att en betydande förändring av positionen i förhållande 
till ett utgångsläge framgår när positionsförändringen beräknas. 

Identifiering av återkommande rörelser hos det objekt som sensorn är fäst vid tycks vara möjligt med 
sensorsystemet. Samtliga löpsteg kunde identifieras från de mätdata som erhölls vid de olika försö-
ken. Samtidigt har en del andra rörelser gett snarlika mönster vilket måste hanteras med hjälp av 
anpassade filter eller algoritmer men sammantaget borde det vara fullt möjligt att beräkna kadensen 
för en rörelse utifrån mätdata erhållet från sensorsystemet. 

Sensorsystemet verkar även delvis kunna möjliggöra beräkning av vinkelförändringar hos det objekt 
som sensorn är fäst vid. I förhållande till spannet av värden är medelvärdet av det uppmätta felet litet. 
Detta innebär att det är rimligt att med hjälp av sensorn någorlunda tillförlitligt kunna beräkna vin-
kelförändringar vid större eller grövre rörelser. För mindre rörelser blir det däremot svårt att dra 
några definitiva slutsatser från undersökningen. Felmarginalen av mätningarna för konfidensinter-
vallet 95% är väldigt liten; tillsammans med utplaceringen av markörer som referenspunkter för test-
personen tyder det på att en given armposition ger väldigt konsistenta mätvärden från sensorsyste-
met. Samtidigt går det inte att bedöma precisionen i själva mätvärdet annat än vid grova rörelser 
eftersom en helt någorlunda objektiv och precis position för armen inte detekterats i undersökningen. 

Vid båda undersökningarna av positions- respektive vinkelförändring uppstår alltså en osäkerhet 
kring precisionen i de uppmätta värdena eftersom de rörelser som undersöks inte är standardiserade. 
För att närmare undersöka med vilken precision sensorsystemet kan detektera rörelser behöver yt-
terligare tester där själva rörelsen i form av avstånd och vinklar mer objektivt kan mätas eller från 
början vara kända. 

Som helhet är det rimligt att dra slutsatsen att det är möjligt att utföra åtminstone grundläggande 
rörelseanalys med hjälp av systemprototypen. Huruvida systemet ger tillräckligt exakta mätvärden 
för att kunna användas till forskningsändamål kräver ytterligare utredning, men systemet borde 
kunna användas i utbildningssyfte på Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH. Studenterna 
kan då få tillgång till en tålig, prisvärd och numera användarvänlig sensor för att till exempel lära sig 
om olika användningsområden för en IMU eller hur rörelseanalyser kan utföras. I förlängningen kan 
det förhoppningsvis leda till att fler studenter intresserar sig för den här typen sensorsystem samt 
utvecklingen av de hälsofrämjande verktyg eller produkter som kan skapas med den här typen av 
sensorsystem som bas.  
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5 Slutsatser 

Arbetets resultat visar på att Movesense-sensorn potentiellt har stora möjligheter att nyttjas med 
hjälp av systemprototypen inom åtminstone utbildning och eventuellt även forskning vid KTH. Det 
är möjligt att ansluta över Bluetooth mot den egenutvecklade mjukvaruprototypen som körs på en 
Movesense-sensor genom ett webbgränssnitt. Sedan kan visuell återkoppling av sensordata erhållas 
i realtid för de mätdata som skickas från sensorn. Dessa mätdata kan även sparas till fil.  

Den kvalitativa utvärderingen på sensorprototypens användarbarhet visade att rörelser i viss mån är 
möjliga att identifiera. Vid förflyttning i höjdled var det till exempel inte möjligt att på ett tillförlitligt 
sätt mäta storleken på de positionsförändringar som uppstod. Identifiering av återkommande rörel-
ser i form av löpsteg och beräkning av vinkelförändring vid grovmotoriska rörelser verkade dock möj-
ligt att beräkna med hjälp av sensordata från systemprototypen.  

5.1 Förslag på fortsatt arbete 
Resultatet i arbetet har visat att Movesense potentiellt har stora möjligheter att nyttjas inom forsk-
ning och undervisning vid KTH. Det har även resulterat i intresse för flertal potentiella utredningar 
av Movesense och utvecklingspotentialer för systemprototypen.  

Två potentiella utredningar är att utförligt undersöka Movesense tillförlitlighet av mätningar med 
dess sensorer, och därefter jämföra sensordata från mätningarna med andra dylika sensorer. En yt-
terligare utredning vore att utförligt analysera och prestandatesta Movesense vid överföring av 
sensordata. 

Då arbetet endast utvecklade en prototyp har flertal utvecklingsmöjligheter identifierats. Några av 
dessa är att tillämpa filter på Movesense sensordata, till exempel Kalman-filter direkt innan sensor-
data överförs. Synkronisering av två eller flera sensorer för att kunna utföra mer avancerade analyser. 
Implementera ett grafiskt programmeringsspråk som gränssnitt för motsvarande underliggande sy-
stem som den framtagna prototypen. Modifiera systemet för att försöka stödja WASI fullt ut och i 
förlängningen WebAssembly.  

Tillämpning av lagring av sensordata lokalt på Movesense för att överföra sensordata vid ett senare 
tillfälle var en önskad funktionalitet från beställaren, men inte ett krav. Under arbetet har en mjuk-
varuprototyp för sensorn som var tänkt att stödja detta utvecklats. Prototypen fungerade dock inte 
som tänkt, utan fastnade i oändligt upprepad anropssekvens. I firmware version 1.9.1 lyfts detta som 
ett fel som har åtgärdats. Det innebär att denna prototyp nu borde kunna färdigställas av beställaren. 
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Bilaga A: Datablad för Movesense 

Bilagan presenterar datablad för Movesense. 

 

www.movesense.com  info@movesense.com  sales@movesense.com
  

MOVESENSE SENSOR  

  
Versatile, light and small but extremely durable sensor capable of measuring any 
movement and much more. Customizable functionality through open APIs that 
enable development of unique in-device apps. The functionality can be tailored to fit 
the exact needs of the target use case. 

x Swim and shock proof construction, suitable for any sports 
x Low profile snap connection for smooth and subtle attachment to apparel or gear 
x User replaceable coin cell battery 
x State of the art ultra-low power components 
x Small size, light weight and water proof 
x Based on Suunto design and development 
x Developed, designed and manufactured in Finland 
x Available with custom branding 

 

Technical highlights 
x 9-axis motion sensor:  acceleration, gyroscope, magnetometer 
x Heart rate,  R-R- intervals,  BLE heart rate service, optional: single channel ECG 
x 1-wire expansion bus 
x Temperature 
x Data logging memory 
x Bluetooth® 4.0  radio 
x Tools for developing customized applications that run inside the sensor 
x Software libraries for developing compatible mobile applications 
x Wireless firmware update capability 
x Recognizes its attachment base through unique ID in Movesense connector 
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www.movesense.com  info@movesense.com  sales@movesense.com
  

Movesense Sensor Technical Brief 

 

  
Dimensions 
9 36.6mm/1.44” dia. x 10.6mm/0.42” thick 
9 Weight 10g / 0.35oz with battery 
9 Water resistant to 30m/100ft 

 
Sensors 
9 Acceleration & Gyroscope 

o ±2/±4/±8/±16g full scale 
±125/±245/±500/±1000/±2000°/s full 
scale, sampling frequency: 
12.5/26/52/104/208Hz 

9 Magnetometer  
o ±4/±8/±12/r16 gauss full scale 

9 Temperature 
o  accuracy <±0.5°C,  0°C to +65°C 

9 Heart rate, RR intervals, BLE HR service 
o Optional: non-medical 1 Ch ECG 

 

MCU 
9 Nordic Semiconductor nRF52832 

o 32 –bit ARM® Cortex®-M4 
o 64kB on-chip RAM* 
o 512kB on-chip FLASH* 
o (*) Memory is shared with the Movesense Os 

and the user application 
9 Bluetooth Low Energy radio 

 

Battery 
9 CR 2025 Lithium coin cell battery 
9 Operating time up to months, depending on 

the user application 

I/O 
9 Red led on the front, SW controllable 
9 Wake-up, heart rate and 1 –wire expansion 

interface via Movesense studs, stud center-to-
center distance: 27.0mm/1.06” 

9 Optional Smart Attachments with unique ID 
 
Logger memory 
9 3Mbit EEPROM 

 
Software 
9 SDK for developing apps for the sensor 
9 Sensors and peripherals controllable via API 

o incl. BT advertising, power schemes 
9 Easy to use C++ Movesense Device API 
9 iOS and Android mobile libraries with wireless 

sensor firmware update capability 
9 GNU toolchain for embedded ARM 

 
Approvals and compliances 
9 CE, FCC, IC, C-Tick, CMIIT 
9 Conforms REACH, RoHS 
9 Bluetooth 4.0 

 
Patents 
US 13/071,624, US 13/832,049,  
US 13/832,598, US 13/917,668,  
US 13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009,  
US 8,750,959, US 8,814,574, US 8,886,281, others 
pending 
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Bilaga B: UML-diagram 

Bilagan presenterar UML-diagram för den utvecklade systemprotypen. 

Figur 0.1. UML diagram för Movesense mjukvara. 
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Figur 2. UML diagram för webbapplikationen. 
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Bilaga C: Pseudokod för WASI 

Bilagan presenterar pseudokod för hur de tre grundläggande systemanropen path_open, fd_read och 
fd_close skulle kunna implementeras på sensorn enligt specifikationerna för WASI Core. 

 

 

 
  

Figur 1 Pseudokod för __wasi_fd_read 

Figur 2 Pseudokod för __wasi_fd_close. 
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Figur 3 Pseudokod för __wasi_path_open 

Figur 4 Pseudokod för onNotify. 
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