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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar konstruktionen av en sensorbaserad skosula. Skosulan designades 
med en mängd trycksensorer som sedan visualiseras på en mobilapplikation. Mobilapplikat-
ionen anslöts till sulan via Bluetooth. Det är vanligt att majoriteten av små barn går på tå. 
Ifall barnet inte slutar gå på tå efter barnet fyllt 2–3 år bör man kontakta läkare. Det finns 
olika teorier angående vilken typ av behandling som är bäst för barnen. I dagsläget finns det 
ingen bra lösning för att följa upp behandlingarna på barnen. Prototypen är designad för att 
uppfylla de krav som behövs för att ge en bra bedömning ifall behandlingen som barnet fått 
förbättrat barnets belastning på foten. Rapporten går även in på andra användningsområden 
som sulan skulle kunna användas inom. Slutsatsen i rapporten är att utveckling av produkten 
är möjlig men kräver mer forskning inom området samt vidareutveckling av prototypen. Pro-
totypen är i för tidigt stadie för att utföra riktiga tester på en försöksgrupp. För att validera 
sensorernas precision bör lämpliga testfall utvecklas. 

Nyckelord 
Piezoelement, mikrokontroller, bluetooth low energy, idiopatisk tågång.   



  



Abstract 

This report goes through the development of a sensor-based insole. The insole was designed 
with multiple pressure sensors which are then visualized on a mobile application. The mobile 
application was connected to the insole via Bluetooth. It is common for toddlers to prefer toe 
walking. If the child does not stop toe walking after the age of 2-3 years, you should contact 
a doctor. There are different kinds of treatment for these children. Today there isn’t a good 
solution to evaluate the children post treatment. The prototype is designed to meet the re-
quirements needed to give a good assessment of whether the child has improved or not. The 
report also addresses other use cases for the insole. The conclusion on the report is that de-
velopment of the product is possible but requires more research in the field as well as further 
development of the prototype. The prototype is in a too early stage to perform true tests on a 
trial group. To validate the sensor's precision, appropriate test cases should be developed. 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
Idiopatisk tågång är en diagnos som ges till barn som går för mycket på tå. Problemet är att 
det inte finns ett smidigt sätt att mäta och observera barns hållning och tågång utan att barnet 
vet att det observeras för att få barnets naturliga gång och hållning. De trycksensorer som 
existerar på marknaden är ofta stora mattor eller en stor och osmidig skosula. Dessa ansluts 
sedan via en stor kontakt till en dator eller via en stor sändare som fästs på benet. De tekniska 
utmaningar som examensarbetet ställs inför är att kunna utforma en liten och smidig prototyp 
till en tryckbaserad skosula. Sulan ska uppfylla den mätnoggrannhet som krävs för en korrekt 
observation. Eftersom storleken spelar roll behövs en liten krets för att sulan ska vara till-
räckligt liten för att få plats i skon. En del av lösningen är att använda en mikrokontroller 
med inbyggd Bluetooth för att minska kretsen. STMicroelectronics lanserade våren 2019, en 
ny serie av mikrokontrollers med inbyggd Bluetooth. På grund av att serien är nylanserad 
finns det begränsat med dokumentation och exempel.  
 

1.2 Målsättning 
Målet med examensarbete är att designa en prototyp till en sensorbaserad skosula för att 
kunna mäta hur foten belastats. Utifrån förstudien ska en rimlig kravspecifikation (se tabell 
1) tas fram som uppfyller de krav som marknaden har. STM32WB Nucleo kommer att an-
vändas som mikrokontroller samt dess Bluetooth funktionalitet för att kommunicera med en 
tillhörande mobilapplikation. Applikationen ska grafiskt kunna illustrera den data som 
skickas från skosulan. 
  

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer att begränsas till att konstruera en första prototyp bestående av be-
fintliga tekniker. Utvecklingen av mobilapplikation kommer enbart att fokusera på de väsent-
liga funktionerna, d.v.s. kommunikation med sulan och grafisk illustration av information 
som sänds till applikationen. Applikationer kommer enbart att utvecklas till iPhone.  
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2 Teori och bakgrund 

2.1 Idiopatisk tågång 
Diagnosen Idiopatisk tågång ges till barn äldre än 3 år som fortfarande går på tå utan några 
tecken på neurologiska, ortopediska eller psykiatriska sjukdomar [1]. Det är svårt att säga 
exakt hur många barn som har Idiopatisk tågång. Vid en studie på Astrid Lindgrens Barn-
sjukhus med 1436 barn var det 2.09% som fortfarande gick på tå efter deras sista kontroll när 
de var 5,5 år gamla [2]. En stor del av barnen som har idiopatisk tågång kan sätta ner foten 
platt på marken när de vill men de föredrar att gå på tårna. I dagsläget sker diagnostisering i 
laborationsmiljö. Men på grund av att många barn med idiopatisk tågång kan gå med hälen i 
marken när de vet att de blir observerade kan det vara svårt att diagnostisera korrekt. Därför 
är det inte ovanligt att fysioterapeuten försöker få en glimt av barnet och hur delas gång och 
hållning är innan det kommer in på kontoret eller labbsalen. Detta problem återkommer efter 
behandling när de ska observera förbättringen efter genomförd behandlingarna och eller op-
eration. Problemet är att det inte finns ett smidigt sätt att mäta och observera barnens naturliga 
gång och hållning utan att barnen vet att det de blir observerade. 
 

2.2 Kravanalys 

2.2.1 Konsultation med en fysioterapeut på KI 
En docent och fysioterapeut på Karolinska Institutet (KI) förklarade vad som krävs för att 
den sparade informationen ska kunna användas för utvärdering av idiopatisk tågång. Live-
sändning av belastningen är inte relevant för idiopatisk tågång. Den väsentliga informationen 
är ifall de går på tå eller inte. Därför är livesändning ointressant då det räcker att direkt ob-
servera barnet. Tre till fyra sensorer över sulan kan räcka för att få en simpel överblick om 
hur belastningen på fotnedslaget sker. Vid analys av idiopatisk tågång är det inte nödvändigt 
med noggrann analys av varje steg. För en bra överblick bör informationen samlas under en 
längre period. Ungefär en dag till en vecka. Ifall barnet i fråga bär sulan under en period (en 
dag till en vecka) kan information samlas in utan att barnet är ansträngt eller tänker på att 
justera sina fotnedsättningar på grund av de blir observerade. Informationen kan då sparas 
under en längre tid och endast det genomsnittliga steget kan då grafiskt illustreras för en 
analys av gången.  
 

2.2.2 Konsultation med en professor på GIH 
Ifall prototypen designas efter minimumkraven för idiopatisk tågång är användningsområdet 
för sulan begränsad till endast idiopatisk tågång. Detta på grund av att kraven för idiopatisk 
tågång är låga. Därför stämdes ett möte in med en professor på Gymnastik och Idrottshögs-
kolan (GIH). För att få en bild på vad som krävs ifall användningsområdet ska utökas till 
alldaglig idrott och eller analys av elitidrottare. Kraven varierar mellan analys av elitidrott 
och hobbylöpning. Enligt vår kontakt på GIH är en sensor per cm2 ett vanligt och bra värde 
som förekommer bland tidigare produkter. Samplingfrekvensen varierar mellan de produkter 
som finns i dagsläget. 100 Hz är ett bra värde för hobbylöpning. Majoriteten av fotbelast-
ningens max och minpunkter kan spelas in av mikrokontrollen och skickas vidare. 100 Hz är 
vanligt enligt vår kontakt på GIH. Detta är dock en så pass låg samplingsfrekvens att forskare 
måste nämna detta i sina forskningsresultat som en begränsning. För att undgå denna 
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begränsning hade en samplingsfrekvens på 1000 Hz varit önskvärt. Detta är en tillräckligt 
hög frekvens för att kunna mäta all mänsklig rörelse vid elitidrott. 
Exakta och upprepningsbara tryckmätningar är också två faktorer som spelar roll vid elitid-
rott. Vid hobbylöpning går det att visa färgkod vid tryck utan att behöva nämna exakt tryck i 
pascal. På grund av att exakt tryck är viktigt vid elitidrott bör det finnas möjlighet att kunna 
kalibrera sensorerna. Sulan behöver också konstrueras av ett material som inte ger vika för 
högt tryck och inte tappar reliabiliteten efter längre användning. Antal nivåer vid idiopatisk 
tågång är inte viktigt. Därför räcker det med att indikera med tryck eller inte tryck, d.v.s två 
nivåer är tillräckligt. Men det är mer realistiskt att utveckla en sula med 10–30 st nivåer. 
Detta för att kunna variera värdet vid olika vikter på barnen, utan större kalibrering. Vid 
elitidrott är dock fler nivåer intressant. På de produkter som finns nu varierar antalet mätbara 
nivåer mellan 256 till 4096. Vid hobbylöpning räcker 256. 
 

2.2.3 Kravspecifikation 
 
Tabell 1 - Kravspecifikation för de olika användningsområden 

 Idiopatisk tågång Hobbylöpning Elitidrott 
Antal sensorer Minst 2 Ca 1 per cm2 Minst 1 per cm2 

Mätningar per  
sekund 

Endast vid  
fotnedslag 

Ca 100 Hz Ca 1000 Hz 

Batteritid Minst en dag Ca 1–2 timmar Ca 1–2 timmar 
Livedata Nej Ja Ja 
Inspelning Ja Ja Ja 

 

2.2.4 Operation vid tågång 
Enligt rutinerna för verksamheten Akutsjukvård och barnkirurgi på Drottning Silvias barn- 
och ungdomssjukhus [3] innebär operationen att man utför ett antal incisioner en bit upp på 
vaden. Vårdtiden för denna typ av operation beräknas vara en till tre dagar d.v.s. från in- till 
utskrivningstid. Utöver kostnaden för operationen tillkommer det kostnader för den tid som 
patienten är inlagd på sjukhuset. För en patient i Örebros län ligger vårdkostnaden mellan 
5000 kronor och 9000 kronor per dygn. Denna summa varier beroende på vilken typ av vård 
som krävas under inskrivningstiden. Patienten själv behöver enbart betala en patientavgift på 
100 kronor per dygn. Under rubriken Hemplanering i Sahlgrenskas rutiner kan det läsas att 
denna typ av operation kräver en del planering i hemmet hos patienten. Totala gipstiden är i 
allmänhet 6 veckor. När gipset har avlägsnats påbörjas rehabilitering för att återfå rörligheten 
och nattskenor används i minst 6 månader.     
 

2.3 Tidigare lösningar 
På marknaden finns det ett fåtal olika system för att kunna analysera hur en person fördelar 
trycket över sina fotsulor. Dessa system kan vara utformade som en statisk tryckplatta, likt 
Novels emed system [1] eller dess pedar system [5] som är en skosula. En fysioterapeut från 
Karolinska Institutet (KI) och en professor från Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) be-
rättade vid två olika tillfällen att de existerande sulorna är otympliga. De system som existerar 
är utvecklade för att analysera löpstil och fotbelastning. På grund av att sulorna är stora kan 
de vara otympliga att springa med. Framförallt är de inte tillräckligt små för att ett barn ska 
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kunna använda dessa utan att de tänker på dem hela tiden. Vilket är viktigt vid observation 
av idiopatisk tågång. Sulorna är dyra och ansluts till program som är utvecklade för dator och 
är inte speciellt intuitiva. Det finns inte ett perfekt system som simpelt kan föra över mätdata 
till en smartphone eller realtidsinformation till exempelvis en smartklocka.  
 

2.4 Mikrokontroller 
Under förstudien studerades olika mikrokontrollers för att hitta en som skulle passa denna 
applikation. De flesta mikrokontrollers har ej inbyggd Bluetooth. För att ansluta enheten via 
Bluetooth kräves en extern Bluetooth modul. Merparten av de externa Bluetooth modulerna 
är stora och inte lämpliga att implementera i det önskade systemet. För att minska systemets 
storlek studerades några mikrokontrollers med inbyggd Bluetooth. Espressif Systems ESP32 
[6] och STMicroelectronics nya STM32WB [7, p. 32] införskaffades för att kunna komma 
fram till vilken av dessa som uppfyller kraven bäst.  

2.5 Sensorer    
De vanligaste trycksensorerna är kapacitiva, resistiva, piezoelektriska och piezoresistiva sen-
sorer [8]. 
 

2.5.1 Piezoelektrisk trycksensor 
När en piezoelektrisk trycksensor utsätts för tryck uppstår det en förändring i materialets 
elektriska potential (se figur 1). Materialet i en piezoelektrisk trycksensor består av ett 
kristallämne (quartz eller keramik) [9] som placeras mellan sensorns membran och bas [10]. 
 

 
 

Figur 1 – Piezoelektrisk trycksensors uppbyggnad. 

 
De naturliga egenskaperna hos en kristall gör det till ett lämpligt material i en piezoelektrisk 
trycksensor [11]. Kristallen genererar en positiv elektrisk laddning när den utsätts för tryck 
[12], vilket illustreras i figur 1. Ett högre tryck på kristallen genererar en större uppladdning. 
Det innebär att en elektrisk potential uppstår mellan kristallen och basen. Förhållandet mellan 
den elektriska potentialen (V) och den elektriska laddningen (Q) ges av följande formel:
    

 
 𝑉 =  

𝑄

𝐶
 (1) 

 
Där C är kapacitansen mellan kristallen och sensorns bas. Den genererade spänningen är 
proportionell mot kristallens genererade laddning (se formel 1). Ökat tryck över kristallen 
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genererar en större elektrisk laddning. Detta resulterar i en högre genererad spänning. Genom 
att mäta potentialskillnaden mellan kristallen och piezoelektriska sensorns bas kan det appli-
cerade trycket beräknas. 
  

2.5.2 Kapacitiv trycksensor  
Likt en piezoelektrisk trycksensor förändras kapacitansen i en kapacitiv trycksensor när den 
utsätts för tryck. En kapacitiv trycksenor består i huvudsakligen av två konduktiva plattor, en 
referensplatta samt en mätningsplatta (se figur 2). Mätningsplattan böjs när tryck appliceras 
och referensplattan fungerar då som referens på grund av att den har en fast position. När 
mätningsplattan böjs, förändras avståndet mellan plattorna. Genom att mäta avståndet mellan 
dem kan en kapacitans mellan dem beräknas på grund av att avståndet mellan dem motsvarar 
kapacitansen. Kapacitiva trycksensorer har sina fördelar gentemot piezoelektriska och piezo-
resistiva sensorer. Kapacitiva trycksensorer har mycket stabila utsignaler, dock är de känsliga 
mot höga temperaturer och dess konstruktion är mer komplexa än andra typer av trycksenso-
rer [13].  
 

 
 

Figur 2 - Kapacitiv trycksensors uppbyggnad. 

 
När membranet utsätts för tryck, förflyttar sig den konduktiva plattan som sitter på membra-
net närmare den konduktiva plattan som är fixerad i botten av sensorn. Kapacitansen ges av 
följande formel: 
 

 
 C =  

𝜀𝑟𝜀𝐴

𝑑
 (2) 

 
Där 𝜀𝑟 är den relativa permittivitet, 𝜀 dielektriska konstanten, A arean av de konduktiva plat-
torna och d avståndet mellan plattorna [14]. Från ovanstående formel kan det ses att ett högre 
tryck, vilket innebär att d minskar, resulterar i en större genererad kapacitans. För att förbättra 
känsligheten och noggrannheten hos en kapacitiv trycksensor. Konstrueras vanligtvis senso-
rerna som figur 3 illustrerar. 

 
 

Figur 3 - Uppbyggnaden av kapacitiv trycksensorer. 
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Konstruktionen visar att membranet placeras mellan de två konduktiva plattorna, denna de-
sign bildar två kondensatorer C1 och C2. Den ekvivalenta kretsen illustreras i figur 4. 
                                                                              

 
 

Figur 4 - Kapacitiv trycksensorers ekvivalenta schema. 

 
Från figur 4 kan det ses att de två kondensatorerna bildar en spänningsdelare. Spänningen 
över kondensator (C2) kan tas fram genom att beräkna dess reaktans samt applicera ekvat-
ionen för spänningsdelning genom följde formel:  
 

 
 

X =  
1

𝑗𝜔𝐶
 (3) 

 
Där X är reaktansen, j ett komplext tal, 𝜔 är vinkelfrekvensen och följande formel visar Vut 

(Vut = V2), spänningen över C2: 
 

 
 

𝑉2 = 𝑉𝐷𝐷

𝑋2

𝑋1 + 𝑋2
 (4) 

                                                                                            
Spänningen över kondensator (C2) är beroende av dess kapacitans. Detta innebär att tryck 
kan detekteras när genom att mäta spänningen över kondensator (C2). 
 

2.5.3 Piezoresistiv trycksensor  
Piezoresistiva trycksensorer varierar i dess resistans när de utsätts för tryck. Dessa sensorer 
är uppbyggda av ett halvledarmaterial som exempelvis silikon som monteras på ett elastiskt 
membran (se figur 5). Halvledarmaterialet agerar som ett piezoresistivt sensorelement.  
                                                                          

 
 

Figur 5 - Uppbyggnad av piezoresistiv trycksensor. 

 

När en piezoresistiv trycksensor utsätts för tryck, böjs membranet samt det piezoresistiva 
materialet utvidgas och blir tunnare vilket illustreras i figur 6. 
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Figur 6 - Deformation av piezoresistiv trycksensor. 

 

Deformationen av det piezoresistiva materialet resulterar i en förändring i dess resistans. Pi-
ezoresistiva trycksensorer är mycket känsliga för större temperaturskillnader [15]. Därför har 
det utvecklats ett flertal tekniker för att kunna kompensera för dessa temperaturförändringar. 
Vanligtvis implementeras piezoresistiva trycksensorer i en Wheatstone bridge för att minska 
mätningsfel [16].  
 
Två stora företag som tillverkar piezoresistiva ark är 3M och Caplinq. 3M kallar sin produkt 
för Velostat [17] och Caplinq kallar sin för Linqstat [18]. Dessa produkter är väldigt lika i 
utformning och utförande. De är tillverkade från en film av polymer som impregneras av 
kimrök som är ett fint kolpulver. Detta ger Velostaten eller Linqstaten dess piezoelektriska 
egenskap. Resistansen på Velostatplasten minskar då när tryck tillförs. Genom att mäta denna 
resistans kan man därifrån räkna ut trycket på Velostatplasten. Velostatplastens resistans kan 
variera mycket vid tillverkning, från 500 kΩ till 30 kΩ i dess viloläge. Detta innebar att sen-
sorerna kräver kalibrering för att ett korrekt värde ska kunna läsas från dem. 
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3 Metod och resultat 

I detta kapitel redovisas först tillvägagångsättet och de olika modeller samt prototyper som 
designats. Sedan hur mjukvaran utvecklades och sist hur mobil applikationen designades och 
programmerades. 

3.1 Utformning av prototyp 
Detta delkapitel går igenom processens av att välja rätt sensortyp och tillvägagångsätt vid 
design och utformning av sulan. 

3.1.1 Piezoelektriska trycksensorer 
Första prototypen utgick ifrån piezoelektriska trycksensorer. En skosula designades i CAD-
programmet Fusion 360. Den utformades för att kunna fästa piezo-elementen runt kanten på 
elementen och fortfarande ha rum för elementen att böjas vid tryck. Sulan designades för 6 
element. Kabelkanaler designades in i sulan för att simpelt kunna anslutas utanför till en 
mikrokontroller.  
 

 
 
Figur 7 - 3D-rendering av första prototypen. 

 
Sulan designades för 3D-utskrift samt för olika storlekar av piezo-elementen. Prototypen av 
sulan skrevs ut i hårdplast (PLS)för lättast utskrift.  
 

 
 
Figur 8 - Bilder på den färdiga prototypen. 
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Sedan designades små plattor för att fästa på toppen av elementen. Dessa skrevs ut i mjukt 
gummi (NinjaFlex[19]) för att minska vibrationer och störningar till elementen vid nedslag. 
För att underlätta felsökning och testning designades ett simpelt kretskort för att ansluta kab-
larna från sulan till en flat-kabel direkt in i mikrokontrollern. Vid det första testet fanns ej en 
existerande Iphone applikation och därför användes en Arduino UNO utan Bluetooth kom-
pabillitet och testning samt debugging skedde seriellt till datorn. Problemet som uppstod med 
piezo-elementen var att de enbart genererade en elektronisk puls vid nedslag. När foten slog 
ned i marken gav den en bra analog signal. Detta kommer inte fungera i denna applikation 
på grund av att variation i tryck måste analyserar genom hela steget och inte enbart vid ned-
slag. Därför övergavs denna typ av sensor för att påbörja utveckling av en ny prototyp. 
 

3.1.2 Velostat (piezoresistiva element) 
Att kontinuerligt kunna mäta trycket på sulan är ett krav. Därför påbörjade utvecklingen av 
en ny prototyp baserad runt Velostatplast. Ett första test påbörjades genom att placera Ve-
lostatplast mellan två kopparplattor och mäta dess resistans med en multimeter. Ett tydligt 
resistansvärde gavs och det kunde tydligt mätas hur resistansens förändrades när varierade 
tryck applicerades på plattorna. En spänningsdelare designades med en fast resistor i serie 
med sensorn. På detta sätt kunde variationerna i tryck omvandlas till spänningsnivåer. Dessa 
spänningsnivåer avlästes med hjälp av den analoga till digitala konverteraren på mikrokon-
trollern. För konstruera en sula med ett flertal sensorer designades ett rutnät av koppar med 
Velostat-plast emellan. Lodräta kopparremsor på ovansidan och vågräta kopparremsor på 
undersidan av plasten (se figur 9).  
 

 
 
Figur 9 - 3D modell på hur koppartejpen appliceras på vardera sida om velostatplasten. Efter appliceringen så trimmas 
koppartejpen för att inte sticka ut över velostatplasten och kortsluta kretsarna. 

 
Ledningar löddes sedan på alla kopparremsors. De lodräta kopparremsorna på ovansidan an-
slöts sedan till vardera ingångar på en multiplexer. De vågräta kopparremsorna anslöts till 
vardera utgångar till tre seriekopplade shiftregister. Multiplexens utgång anslöts till en analog 
till digital konverterare (ADC) på mikrokontrollen. En resistor anslöts även mellan multi-
plexens utgång och jord. Multiplexern och shiftregistern styrdes sedan med hjälp av mikro-
kontrollen via respektives styrsignal. På detta sätt kunde shiftregisterens utgångar tillföra 
spänning på en av de vågräta kopparremsorna i taget. Med hjälp av multiplexern kunde det 
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sedan bestämmas vilken av de lodräta kopparremsorna som skall anslutas till mikrokontrol-
lens ADC.  
På detta sätt kunde en spänningsdelare skapas med en fast resistor ned till jord och en variabel 
resistor i form av velostatplasten. Som figur 10 illustrerar kunde varje punkt på sulan itereras 
igenom, genom att ändra vilken kopparremsa som skulle vara aktiv. För att mäta alla punkter 
börjar mikrokontrollen med att aktivera den första vågräta kopparremsan med hjälp av shift-
registren. Sedan aktiverades den första lodräta kopparremsan genom att ansluta multiplexerns 
utsignal till den första lodräta raden. För varje rad gick multiplexern igenom varje kolumn. 
Denna procedur upprepades 64 gånger.    
 

 
Figur 10 - Schema och 3D modell som förklarar hur spänningsdelaren fungerar för att kunna mäta trycket på de olika 
punkterna på sulan. På schemat är multiplexern och shiftregistret illustrerat som två strömbrytare. Ifall man ändrar ut 
port på shiftregistret kommer 3.3V appliceras på en annan än den rödmarkerade remsan på sulan. På samma sätt kan 
man ändra multiplexerns in port och på det sättet ändra så den mäter spänning på någon annan remsa än den grönmar-
kerade. 

 
Efter att designen på sensorerna hade slutförts påbörjades testerna. Första testet var att klippa 
ut mindre bit av velostatplasten (ca 3*3 cm). Sedan tejpades koppartejp fast på vardera sida 
om plasten för att sedan mäta resistansen med hjälp av en multimeter. Genom att applicera 
tryck på plasten kunde det observeras att resistansen varierande förhållandevis till det appli-
cerade trycket. Nästa steg var att testa spänningsdelaren. En mikrokontroller programmera-
des att läsa av den analoga spänningen i en ingång. 5V applicerades till kopparremsan på ena 
sidan av velostatplasten och den andra sidan anslöts till ADC ingången på mikrokontrollen. 
Slutligen anslöts en resistor mellan ADC:n och jord för att bilda spänningsdelaren. Genom 
att skriva ut värdet från ADC:n kunde man illustrera varierat tryck på sensorn. Eftersom det 
utförda testet gav ett önskat resultat fortsatte utvecklingen av denna metod. Designen och 
utformningen av sulan var inte fastställd i detta skede. Därför designades en testsensor istället 
för en hel sula. De vanligaste multiplex och shiftregister kretsarna har 8 in- eller utgångar. 
Därför designades en testmatris av sulan med 8x8 st. tryckpunkter. På detta sätt kunde en 
testskrets konstrueras utan att behöva seriekoppla flera kretsar för att utöka antalet in- och 
utgångar.  
 
Det finns koppartejp där klistret på tejpen är konduktiv i Z-led. Konduktiv på båda sidor men 
endast i Z-led på undersidan. Nackdelen med den typ av tejp är att den är väldigt dyr jämfört 
med vanlig koppartejp med icke konduktivt klister. Tejpen med konduktivt klister i Z-led var 
mer än 7 gånger dyrare. Därför valdes den icke konduktiva tejpen.  
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Figur 11 - Illustration av hur testsensorn skall konstrueras. Shiftregister (sn74HC595N), multiplexer (HC4051M). 

 
Denna typ av design behöver ett ledande material mot velostatplasten. Detta löstes genom att 
tejpa 5 mm bred koppartejp klister mot klister med en bred målartejp. På detta sätt kunde 
koppartejpen fästas mot målartejpen med ca 5 mm mellanrum. Detta resulterade med en 
koppartejpremsa varje centimeter. De 5 mm mellanrum på målartejpen där inte kopparrem-
sorna låg fick agera klister till konstruktionen. Därefter applicerades detta på en 8 x 8 cm stor 
velostat ark. Detta upprepades två gånger, en gång på vardera sida av velostatplasten. Ovan-
sidan applicerades med kopparremsorna lodrätt och undersidan vågrätt. Sedan löddes en flat-
kabel till varje sida och anslöts på en kopplingsbräda med shiftregister respektive multi-
plexer. Som i sin tur kopplades in till en mikrokontroller för att läsa av sensorerna. 
  

 
 
Figur 12 - Bilder från konstruktionen av testsensorerna. 

 
Ett simpelt program skrevs till mikrokontrollen. Programmet itererade igenom alla positioner 
på sensorn och skriv ut dess värden på datorn. När sensorn väl är klar så kommer sensorn 
produceras professionellt och förmodligen lamineras. Därefter kommer hela sensorn gjutas 
in i ett material som påminner mer som en sula än tejp och kopplingstrådar överallt. 
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Materialet kommer designas så att den kraft som slutligen når velostatplasten efter dämp-
ningarna från bland annat gummit i sulan, kommer täcka spektrumet av tryck som en männi-
ska lägger i max och min under foten. Detta för att kunna läsa av hela spektra från lätt tryck 
på foten till nedslaget vid ett hopp eller löpning.  
För att kunna mäta detta tryck behövs som nämnt tidigare en fast resistor för att bilda spän-
ningsdelningen. Slutliga värdet på denna resistor kommer att fastställas efter designen samt 
materialet på sulan är bestämt. Under testfasen framtogs ett resistorvärde baserat på de test-
förhållanden som rådde. Testen skedde på bord och de tryck som applicerades gjordes men 
hjälp av handen och ej med kraften av en människas vikt på golvet.  
 
Genom att mäta resistansen på varje punkt av sulan utan att applicera något tryck på dem 
kunde dess resistans i viloläge fastställas. Medelvärdet var ca 16,5 kΩ. Differensen var stor, 
den högsta samt lägsta resistansen som uppmättes var 38 kΩ respektive 8 kΩ. Se bilaga 3 för 
testresultat. Eftersom prototypen endast utvecklades för att testa konceptet var detta ett ac-
ceptabelt resultat. Med hjälp av kalibrering kan en stor del av denna differens elimineras. 
Resistansen sjunker till ca 100 Ω när trycket från ett finger appliceras. D.v.s. resistans varierar 
mellan ca 16,5 kΩ till ca 100 Ω. För att ADC:n ska kunna mäta hela spektrat behöver R2 i 
följande spänningsdelnings formel (se formel 5) ha ett sådant värde att Vout tangerar 0 V och 
3.3 V när resistansen varierar mellan 16 kΩ och 100 Ω. 
 

 
 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =  
𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 ∗ 𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 (5) 

                                                                                                                          
R2 är den fasta resistorn mellan ADC:n och jord, R1 är velostatplastens resistans, Vsupply är 3.3 
V från shiftregistret och Vout är spänningen som går in i ADC:n. 
                               
 

 
 

Figur 13 - Kretsschema på en generisk sensor utifrån den stora sensorplattan. 

 
Vid max tryck när R1 är runt 100 Ω bör Vout tangera 3.3 V. På samma sätt när R1 närmar sig 
16–17 kΩ bör Vout tangera 0 V. Sätter man in dessa värden i formeln får man ut att resistansen 
bör vara så liten som möjligt vid max tryck och så stor som möjligt vid viloläget. För att hitta 
rätt testades ett antal olika resistorvärden. Se tabell 2. 
 
Tabell 2 - Resultat över de olika resistorvärdena på R1 

R2 Vout, R1 = 100 Ω Vout, R1 = 16,5 kΩ 

100 Ω 1,65 V 0,02 V 

1 000 Ω 3,0 V 0,189 V 

5 000 Ω 3,235 V 0,767 V 
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10 000 Ω 3,267 V 1,245 V 

 

Det resistorvärdet som passade bäst var 1 kΩ. 300 mV från det maximalavärdet och 200 mV 

från minimivärdet. De analoga signalerna analyserades med 100, 1000 och 5000 Ω. Mikro-

kontrollen som användes i de initiala testerna hade en 10 bitars ADC. Detta gav ett värde på 

210 = 1024 stycken nivåer. Detta innebar att en spänning från sensorerna på 3.3 V omvandlade 

mikrokontrollen till ett värde på 1023 och en spänning på 0 V resulterar i värdet 0. Vid 100 

Ω gick värdet vid fullt tryck ej över 500. Vilket överensstämmer med resultatet av tidigare 

test. I tabell 1 kan det ses att vid 100 Ω ger utspänningen i snitt 1.65 V vid maximalt tryck. 

Detta ger ett maximalt värde på 512 på mikrokontrollen. Vid 5 kΩ hade insignalen betydligt 

högre vilospänning 1 kΩ. Därför var 1 kΩ bäst lämpad under testperioden. Figur 14 visar 

data från mikrokontrollens ADC.  

                    

 
Figur 14 – Grafen till vänster illustrerar utsignalen från den piezoresistiva trycksensorn när en punkt utsätts för konstant 
tryck. Grafen till höger illustrerar piezoelektriska element när de utsätts för samma typ av tryck. Här kan det observeras att 
de piezoelektriska elementen genererar elektriska pulser. Tillskillnad från de piezoresistiva sensorerna som ger en kontinu-
erlig resistans när den utsätts för likadant tryck. Mätningarna utfördes med Arduino IDE grafiska verktyg. 

 
Y-axeln i figur 14 varierar inom intervallet 0 till 1023. Båda graferna på figur 14 är analyse-
rade med ett 1 kΩ motstånd som spänningsdelare. På graf 1 kan det ses hur en enskild sensor 
bland de 64 som analyseras trycks ned. Denna ger ett toppvärde på ca 900 av 1023. Bruset 
man ser kan reduceras med det är tillräckligt lågt att det inte störa signalen allt för mycket. 
Man kan även se i båda graferna de hur skillnaden mellan sensorernas viloresistans resulterar 
i stor skillnad i vilospänningen. 
 

3.1.3 LOLIN D32 PRO 
Vid utveckling av den fösta prototypen användes utvecklingskortet LOLIN D32 PRO som 
mikrokontroller. Den är baserad på mikrokontrollen ESP32. Utvecklingen av mjukvaran 
gjordes med hjälp av Arduino IDE. Valet av utvecklingsmiljö gjordes på grund av att den 
kunde tillhandahåll de nödvändiga biblioteken för att kunna utnyttja utvecklingskortets Blu-
etooth funktionalitet. Den första versionen av koden hade enbart två primära funktioner, läsa 
av sensorerna samt överföra senordatan till mobilapplikationen. Se figur 15 för flödesschema 
över koden.  
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Figur 15 - Flödesschema över först prototypen med LOLIN D32 PRO. 

 
Ett problem som tidigt uppstod i utvecklingen av den först prototypen var att utvecklingskor-
tet förlorade kontakten med mobilapplikation efter längre tids anslutning.  
  
Under testning av den första prototypen undersöktes det vilken maximal samplingsfrekvens 
som kunde uppnås med LOLIN D32 PRO. Som tidigare nämnt var det önskvärt att uppnå en 
samplingsfrekvens på 1000 Hz för att kunna mäta all mänsklig rörelse vid elitidrott.  
Detta test utfördes på en prototyp med 64 (8 x 8) velostatsensorer. Testet utfördes genom att 
iterera igenom alla sensorer och läsa av dess värden. För att mäta tiden för en iteration, d.v.s. 
mäta alla 64 sensorer, användes en utgång på utvecklingskortet som flagga för att kunna ge-
nerera en fyrkantsvåg på ett oscilloskop. Anledningen till att använda ett oscilloskop istället 
för en interntimer var att kunna jämföra samplingstiden på olika utvecklingskort på ett lik-
värdigt sätt. Detta på grund av att kristallens precision på dessa utvecklingskort kan variera 
och där av ger det ett felaktigt värde vid jämnföring av korten. För att beräkna frekvensen 
användes följande formel: 
                         

 
 𝑓 =  

1

𝑇
 (6) 

                                                                                       
Där f är frekvensen och T periodtiden. Detta resulterade i en total samplingsfrekvens på  
≈ 467 Hz (se figur 18). På grund av att testet utfördes på en prototyp med 64 st. sensorer gav 
testet inte ett korrekt värde för en fullstor sensor. Med antagandet att samplingsfrekvensen 
var proportionell mot totala antalet sensorer, kan följande formel appliceras för att beräkna 
den totala samplingsfrekvensen för olika antal sensorer:    
 

 
 

𝑓 =  
1

0.00214
64  ∗  𝑁

 (7) 
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Där f är samplingsfrekvensen för en sensor och N antalet sensorer kopplade till LOLIN D32 
PRO. Enligt Svensk Handel AB [20] var de vanligaste skostorlekarna (EU) 38 och 42 för 
kvinnor respektive män 2006. Från denna information beräknades den totala samplingsfre-
kvensen för respektive skostorlek. För att beräkna ett approximativt värde av sampelfrekven-
sen förenklades sulformen till ett rätblock (se figur 16). 
 

¨ 
 

Figur 16 - Förenkling av sulformen. 

 
Med en upplösning på en sensor per kvadratcentimeter kan en sula med herr storleken 42 
(EU) uppnå samplingsfrekvensen 121 Hz och en sula med dam storleken 38 (EU) 145 Hz. 
 
Den primära begränsningen med LOLIN D32 PRO var dess ADC. Detta på grund av den 
totala samplingstiden för alla sensorer är beroende av hur snabbt utvecklingskortet kan läsa 
av ADC:n.  
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Figur 17 - Pseudokod för testning av samplingsfrekvens. 

 

3.1.4 P-NUCLEO-STM32-WB 
 
För att likvärdigt jämföra P-NUCLEO-STM32WB med LOLIN D32 PRO. Implementerades 
samma testkod i P-NUCLEO-STM32WB som används vid testning av LOLIN D32 PRO (se 
figur 3–11). Figur 3–12 illustrerar resultatet av testningen. För att beräkna samplingsfrekven-
sen tillämpades samma formel som använts till LOLIN D32 PRO (se formel 6). Detta resul-
terade i att P-NUCLEO-STM32WB kunde uppnå en samplingsfrekvens på ≈ 926Hz (se figur 
18). För att beräkna samplingsfrekvensen för en fullstor sula ansluten till att P-NUCLEO-
STM32WB tillämpades formel 7. Detta resulterade i att en sula med herr storleken 42 (EU) 
uppnår samplingsfrekvensen 232 Hz och en sula med dam storleken 38 (EU) 280 Hz. 
 
Vid implementation av testkoden användes avbrott för att meddela programmet att ADC:n 
hade läst av ingången och att det nya värdet var redo att läsas av från registret. Detta för att 
säkerställa en korrekt avläsning av ADC registret.  
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Figur 18 - Skärmklipp från oscilloskop vid testning av samplingsfrekvens. P-NUCLEO-STM32WB(C1), LOLIN D32 PRO 
(C2). 

 
Under utvecklingen av prototypen har utvecklingskortet P-NUCLEO-STM32WB används. 
Kortet är baserat på mikrokontrollen STM32WBRGV6. För att få plats i en skosula designa-
des ett kretskort (se bilaga 4 och för kretsschema) med enbart mikrokontrollen samt de nöd-
vändiga periferienheterna. 

 
 
Figur 19 – Bilden till vänster illustrerar en 3D modell av kretskortet samt sula. Bild till höger illustrerar kretskortlayou-
ten. 

 
En 3D-modell designades för att hålla kretskortet på plats i sulan. Utöver alla periferienheter 
designades en batteriladdare på kretskortet. I 3D-modellen på sulan designades en plats för 
ett Li-Po batteri med kapacitet på 1200mAh. På detta sätt kan batteriet laddas via USB när 
sulan är färdig.  
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3.1.5 Utveckling av mobilapplikation 
oMobilapplikationen utvecklades i Swift 4 med utvecklingsmiljön Xcode. Mobilapplikat-
ionen utvecklades enbart till Iphone. Mobiltelefonen som användes under testningen var en 
Iphone X.  
 
För att etablera kontakt mellan utvecklingskorten och mobilapplikationen utvecklades klas-
sen, CBManager, vars funktion var att behandla all kontakt mellan enheterna. Xcode tillhan-
dahåller biblioteket CoreBluetooth [21] för att underlätta utveckling av IOS applikationer för 
Bluetooth kommunikation.  
 
Applikationen delades upp i två huvudsakliga vyer, sökvy samt huvudvy. Sökvyn scannade 
efter Bluetooth enheter i närheten och visade upp dessa i en lista (se bilaga 1). Huvudvyn 
illustrerar den data som skickades från utvecklingskortet (se bilaga 2).  
För att kunna rendera på mobiltelefonen användes MetalKit [22]. Metalkit är ett bibliotek 
som underlättar för utvecklare att utveckla applikationer som ska kunna utnyttja mobiltele-
fonens grafikprocessor (GPU) för rendering. 
 

 
 
Figur 20 - Flödesschema över renderingsprocessen som sker på grafikprocessorn. 

 
För att kunna illustrera information från sensorerna utvecklades en statisk modell av ett fotav-
tryck i applikationen. Denna modell var en endimensionell array bestående av ett flertal punk-
ter. En punkt tilldelades två attributeter, position (x, y, z) samt färg (röd, grön, blå, alfa). 
Positionen (x, y, z) på skärmen varier inom intervallet -1 till 1. 
Första steget i rederingsprocessen är Vertex Shader. Dess huvudsakliga uppgift är att be-
handla de punkter som den tar emot och kopplar dem till en position på skärmen. När dessa 
punkter placerade i zyx-plan, skickas dem vidare till en Rasterizer. Denna process beräknar 
vilka pixlar som finns inom de givna punkterna (se figur 21), pixlarna kallas för fragment. 
   

 
Figur 21 - Illustration på hur Rasterizern tolkar de pixlar som finns inom givna punkter. (1.0, 0.0, 0.0) innebär att pixeln 
ska var 100% röd. 
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När Resterizern har beräknat fragmenten inom de givna punkterna skickas all data vidare till 
Fragment Shader. Syftet med denna process är tilldela varje fragment en färg. För att göra 
detta analysera Fragment Shadern vilken färg de närliggande punkterna har och beräkna ut-
ifrån det vilken färg de specifika fragmenten ska tilldelas (se figur 22). 
 

 
Figur 22 - Illustration på hur Fragment Shader tilldelar de olika fragmenten korrekt färg. 

     
Efter denna process returnerade grafikprocessorn de färdiga pixlarna för att visa dem på skär-
men. Vid testning av hela systemet kunde mobilapplikationen uppnå en bildhastighet på 60 
FPS. Detta indikerade att renderingsprocessen fungerade korrekt och att den kunde uteslutas 
som felkälla till upplevda störningar vid inspelning av sensorerna. Eftersom utvecklingen av 
applikationsmjukvaran samt hård- och mjukvara till sensorerna skedde parallellt. Kunde det 
i ett tidigt skede observeras att merparten av systemets optimering skulle ske på utvecklings-
korten och inte i mobilapplikationen.  
 

 
 

Figur 23 - De tre första vyerna på mobilapplikationen. Välj din sula bland listan av BLE enheter (1). Klicka på ”CON-
NECT” (2) för att ansluta till sulan. Applikationen kommer ihåg ifall du anslutit till en sula tidigare och öppnar därför i 
denna vy. Klicka på ”Switch to Another Device” ifall du vill byta till en annan enhet. Klicka på ”Start recording” (3) för 

att sulan skall börja sända data till telefonen.  
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4 Analys och diskussion 

4.1 Framtagning av prototyp 

4.1.1 Hårdvara 
Framtagningen av prototypen utifrån hårdvaran var att se ifall vi kunde utveckla en sula som 
uppfyller de krav som vi tidigare specificerat (se tabell 1). Målen var vagt indelade i tre olika 
steg. Första steget var ifall vi kunde utveckla en prototyp som skulle kunna användas för 
analys och uppföljning vid behandlingar av idiopatisk tågång. Steg två var möjligheten att få 
information som uppfyller kraven vid hobbylöpning. En sula för att få större förståelse om 
sin egen löpning utan att störa löpstilen eller vara för stor så att den hindrar löpningen. Slut-
ligen för att användas till forskning vid elitidrott. Ifall man skulle kunna använda denna sula 
för att analysera steg och belastning på foten utan att missa någon vital information. 
 
Något vi ej har haft möjlighet på grund av budget och tidsbrist är externt minne. För att kunna 
spara stora mängder information behöver sulan ett externt minne. Tanken var att kunna an-
vända ett Micro SD kort för att lätt kunna överföra informationen till en dator. Detta som ett 
komplement till att kunna över informationen via Bluetooth ifall man spelat in under än 
längre period. Vi hann ej implementera detta. Möjligheten att spara information finns men 
på grund av det bristande internminnet på mikrokontrollen är detta ej fullständigt. 
 

4.1.1.1 Idiopatisk tågång 
Prototypen vi framtagit är fortfarande i ett tidigt stadie och alla aspekter är ej testade än. Trots 
detta är sulan mer än kompatibel för analys av idiopatisk tågång. Utformningen på sulan ger 
att sulan är tunn och tillräckligt liten att barnet i fråga skulle störas utav den. Elektroniken är 
liten och kompakt och skulle få plats att gjutas in i sulan. Batterietaspeckten är ej testad än. 
Speciellt för idiopatisk tågång där analysen bör ske en hel dag eller helst flera dagar. Då kan 
det vara intressant att titta på batterilösningar som fästs vid snörningen på skon eller som ett 
band runt ankeln. Vi beslöt oss att använda oss av Velostat för sulan. På grund av Velostatens 
osäkerhet i resistans behöver denna kalibreras. För idiopatisk tågång kommer sulan endast 
att behöva kalibreras vid tillverkning vilket underlättar vid användning. Vid analys av idio-
patisk tågång behövs det endast information om hur foten belastas och inte det exakta trycket. 
 

4.1.1.2 Hobbylöpning 
För att analysera hobbylöpning krävs en större upplösning på belastningen än vad som krävs 
vid idiopatisk tågång. En exakt upplösning som täcker in all hobbylöpning finns ej att hitta. 
Men vi tror att en sensor per kvadratcentimeter som är den upplösning vi valt kommer att 
räcka till alla som vill få bättre koll på sin löpstil. Sulan är ej klar och det går inte att säga 
exakt hur en slutprodukt skulle konstrueras men vi tror att all elektronik bör få plats i sulan 
och därför inte störa löparen. Batteri kan få plats i sulan. Det finns många aspekter som spelar 
roll vid batteritiden. Hur länge man vill springa, hur ofta man vill att sulan läser av och fram-
förallt live uppdatering via Bluetooth eller spara data på sulan för senare analys. Vi tror att 
detta kommer fungera bra för olika typer av löpare. Ifall man vill analysera en hel löprunda 
kanske man inte använder live funktionen. Att springa och kolla på sin Iphone eller Apple 
klocka tror vi är ganska osannolikt. Därför bör batteriet hålla då man spelar in under en längre 
period utan Bluetooth då det drar ganska mycket. Ifall man vill använda sig av live funktionen 
tror vi att de är under kortare perioder. Ansluter live och sedan löper i några minuter medans 



 
 
 
 
4 – ANALYS OCH METODER 

22 
 

man håller kolla på sin telefon eller klocka för att direkt se nedslagen och hålla koll så att 
allting ser bra ut. 
 

4.1.1.3 Elitidrott 
Denna prototyp är ej direkt kompatibel med elitidrottens krav. Det är ett flertal krav som ej 
har kunnat verifierats på grund av otillräcklig testning. Men detta avskriver inte möjligheten 
att kunna konstruera en produkt för elitidrott. Eftersom denna sula är syftad att användas för 
analys och inte vid varje löptillfälle. Bör en hobbylöpare inte påverkas negativt om sulan är 
några millimeter tjockare än vad de är vana vid. Men för elitidrottare kan det ha en negativa 
påverkan eftersom de förutsätter optimala förhållanden. När det gäller batterier uppkommer 
andra problem. Vid hobbylöpning är det primärt löparen själv som intresserar av informat-
ionen. Möjligheten med att löpa i en timme eller mer och konstant sända informationen live 
är ointressant. Men vid elitidrott kan det vara intressant då en tränare ska kunna analysera 
löparen från avstånd. Extra batterier är självklart en möjlighet, ansluta extra batteri vid ank-
larna eller midjan. Men detta är inget som utvecklades till denna prototyp. Ett ytterligare 
problem är uppdaterings hastigheten. De tester som har gjorts på prototypen har visat att det 
vara möjligt att uppnå 100 Hz utan extra hårdvarumodifikationer. För att kunna analysera 
elitidrott utan att behöva nämna någon begränsning bör den inspelade informationen kunna 
sparas i 1 kHz. Detta är ej möjligt med prototyp i dagsläget. Något som undersökts som en 
uppföljning till denna prototyp är en extern ADC. P-NUCLEO-WB55 har en intern ADC 
som användes för att läsa av seniorerna. Detta innebär att den enbart kan läsa av en sensor i 
taget. Men eftersom sulan utformades som ett rutnät bör det vara möjligt att mäta en hel rad 
i taget med hjälp av en extern ADC med ett flertal ingångar. Testplatta som konstruerades 
med 8 x 8 sensorer gör i dagsläget 64 separata läsningar för att läsa av hela plattan. Men ifall 
en prototyp skulle konstrueras med en extern ADC med 8 stycken ingångar bör det vara 
möjligt att läsa av 8 punkter samtidigt. Implementeras denna teknik i sula med ca 10 x 25 
sensorer, motsvarar en vuxen fot. Är det teoretiskt möjligt att läsa av sulan 10 gånger snabb-
bare jämfört med att enbart använda den inbyggda ADC:n. Denna lösning förutsätter dock 
och att kommunikation mellan ADC:n och mikrokontrollen är tillräckligt snabb.  
 

4.1.2 Mjukvara 
Mjukvaran såväl som hårdvaran och applikationen som tas upp i nästa underrubrik är proto-
typer. Hårdvaran kräver en del vidareutveckling och vissa delar bör produceras professionellt 
för att allt skall fungera med så få problem som möjligt. Detsamma gäller mjukvaran. Bortsett 
från de buggarna som finns i mjukvaran uppfyller applikationen de mål som sattes för exa-
mensarbetet. Testsulan kan läsas av med en samplingsfrekvens på strax under 1 kHz. Det är 
inte tillräckligt för elitidrott men tillräckligt för idiopatisk tågång och även hobbylöpning. 
Även tillräknat en fullstor sula har det visats att det är möjligt att överstiga 100 Hz. Något 
som ej har implementerats i prototypen är möjligheten att skicka information live samtidigt 
som dem sparar lokalt i sulan. Eftersom skärmen på mobiltelefonerna sällan överstiger 60 Hz 
behöver live informationen ej skickas med en snabbare frekvens. Men något som kan vara 
intressant är att skicka information live med en frekvens på 60 Hz medans den sparas på ett 
Micro SD i en högre frekvens för senare analys.  

4.2 Framtagning av mobilapplikation 
Framtagningen av applikationen skedde i ett flertal.  Vi utvecklade endast en Iphone appli-
kation på grund av att vi båda hade erfarenhet av att utveckla applikationer till Iphone och ej 
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Android. En applikation till Android telefoner kommer utvecklas ifall prototypen tas till nästa 
steg. Utveckling för smart klockor såsom Apple Watch är också något vi kollat på och det 
hade varit intressant att utveckla i ett senare skede, speciellt för applikationer innan hobby-
löpning. Anslutning till andra tränings applikationer och möjlighet att spela in träningspass. 
Möjlighet att räkna ut ungefärlig kaloribränning för att sammanställa i andra applikationer är 
också en intressant vidareutveckling. 
 
Tidigt insås att utformningen av analysen och den grafisk visualisering av fotbelastningen 
bör styras av någon grafisk motor utöver enkla bilder. Xcode har en utvecklingsmiljö för 
spelutveckling. Men eftersom stora delar av applikationen bör vara utformad som en vanlig 
applikation valde vi utveckla applikationen som en klassisk Iphone applikation. Det finns 
möjligheter infoga Xcode:s spelmotor i bestämda ramar i en vanlig Iphone applikation. Detta 
är en lösning som har övervägt att använda. Men valet gjordes att utveckla en egen grafisk 
motor. Detta på grund av att spel som baseras på den inbyggda spelmotorn drar väldigt 
mycket batterier. Utöver detta gjordes antagande att spelmotorn infogar ett antal onödiga 
funktioner i applikationen, vilket resulterar i att den drar mer batterier och kräver mer minne 
än nödvändigt. Detta är något som inte kunnat säkerställas. Vale att utveckla en egen grafiska 
motor från grunden gjordes för att kunna ha full kontroll över vilka funktioner som imple-
menteras. På detta sätta kunde sannolikheten att applikationen skulle kräva mer från batteri 
än nödvändigt, minimeras. Med tanke på den begränsade tiden hade det med stor sannolikhet 
varit ett bättre val att använda Xcodes inbyggda istället för att skriva den grafiska motorn 
från grunden. Men den enkla egenutvecklade grafiska modellen fungerade som förräntat. 
 

4.3 Samhälleliga och ekonomiska aspekter 
Som tidigare nämnts i förstudien har fysioterapeuter och ortopeder olika åsikter om hur tå-
gång bör behandlas. Detta kan resultera i att barn behöver genomgå operationer med lång 
rehabilitations tid i onödan. Att kunna undvika operationer och lägre rehabilitations tider 
skulle leda till ekonomiska besparingar för samhället. Utöver samhällets besparingar skulle 
det även kunna innebära ekonomiska besparingar för familjen. Beroende på i vilken ålder 
barnet opereras kan någon av föräldrarna behöva stanna hemma från jobbet vilket leder till 
ett bortfall i inkomst. I dagsläget är det oklart vilken typ av behandling som är bäst eller om 
det är väldigt individuellt för varje barn. Men denna typ av produkt hade gett fysioterapeu-
terna och ortopederna ett verktyg för att kunna mäta barnets tillstånd på ett bra sätt. Vilket 
hjälper dem att kunna fatta rätt beslut om vilken typ av behandling som är best för en viss 
patient. Utöver de ekonomiska aspekterna hade en undviken operation även inneburit en 
mindre belastning på sjukvården      
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5 Slutsats 

I denna rapport har en tidig prototyp för uppföljning efter behandling av idiopatisk tågång 
tagits fram. Prototypen är i för tidigt stadie för att kunna utföra riktiga tester på en försöks-
grupp. Endast en sula utvecklades, funktionen att kunna analysera ens båda fötter går därför 
ej. Kravspecifikationen var indelad i tre delar. Idiopatisk tågång, hobbylöpning och elitidrott. 
För idiopatisk tågång samt hobbylöpning uppfylldes samtliga krav förutom funktionen att 
kunna spara den inspelade informationen. Uppdateringskraven för elitidrott uppfylls ej. Där-
för krävs en vidareutveckling av hårdvaran för att öka uppdateringshastigheten. Utgångs-
punkten för detta projekt var ej att utveckla en färdig produkt. Målet var att utveckla proto-
typen så långt som tidsramen tillät. Prototypen visar att målen är möjliga att uppnå. Sulan 
kan skicka trycket på belastningen i realtid till applikationen. Applikationen kan ej spara 
informationen. Applikationen är intuitiv och lätt att förstå. Men prototypen har en lång väg 
att gå innan man kan göra tester och producera de första produkterna. 
 

5.1 Rekommendation för fortsatt arbete 
Vid fortsatt utveckling av denna prototyp hade ett lämpligt nästa steg varit att vidareutveckla 
prototypen så att två sulor kan kommunicera med mobilapplikation. På grund av tidsbrist 
under examensarbetet valdes det att utesluta den funktionen. Eftersom användarvänlighet är 
viktigt med en produkt där alla användare inte är teknikkunniga. Bör det undersökas vilken 
tekniklösning som ska användas för att sulorna ska kunna kommunicera med varandra. Detta 
för att användaren enbart ska behöva ansluta till en enhet istället för att ansluta till båda su-
lorna separat. Efter detta bör sulans utformning samt materialval fastställas. För att validera 
senornas precision bör lämpliga testfall utvecklas.  
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Bilaga 1: Första vyn som presente-
ras i applikationen. 

Bilaga 2: Första testet av hela sy-
stemet. 



 
 
 
 
 

 

Bilaga 3: Resultat av resistanstest på testsulan. 
 

   

38,9 28,5 21,3 23,3 15,2 15,7 22,4 16,2 16,3 

20,6 20,3 16,5 17,5 9,3 8,4 14,4 10,7 11,9 

17,9 16,7 12,1 13,7 9,1 11,7 12,5 7,7 10,7 

18,3 18,3 11,2 15,7 12,4 13,3 17,2 11,1 14,6 

22,1 19,2 14,5 16,2 14,8 13,6 19,6 12,9 14,5 

22,7 21,2 17,5 20,5 16,4 15,6 17,7 11,8 14,3 

25,8 22,7 19,3 21,7 21,4 18,9 21,2 14,3 15,8 

18,2 16,7 13,4 15,1 11,6 9,4 12,8 9,9 12,7 

30,3 24,8 23,2 20,7 22,4 23,1 24,9 18,2 20,2 

20,3 16,6 13,1 13,3 11,1 11,5 17,2 12,3 14,7 

         
PREF-

FIX: 
                  

kΩ 

       

SUM: 1656,7        

AVE-
RAGE: 

16,567        

MAX: 38,9        

MIN: 7,7        



 
 
 
 
 

 

Bilaga 4: Kretsschema 1/2.   

 
   



 
 
 
 
 

 

Bilaga 5: Kretsschema 2/2. 
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