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Sammanfattning 
Belastningsskador hos arbetare är ett ökande problem hos olika företag och det har visat sig 
finnas en tydlig koppling mellan dessa skador och handledens vinkelhastigheten. Det är därför 
av stort intresse att kunna mäta dessa vinkelhastigheter på ett noggrant och smidigt sätt. Syftet 
med denna rapport är att utvärdera precisionen av IMU-sensorers förmåga att beräkna 
vinkelhastigheten av handleden. Detta görs genom att jämföra data från IMU-sensorer med 
data från ett optiskt spårningssystem (OTS), vilket klassas som en gold standard inom detta 
område. Ett experiment bestående av åtta övningar utfördes: tre standard rörelser (flexion och 
rotation i takterna 40, 90  och 140 slag per minut) och fyra simulerade arbeten (målning, 
pappersvikning, datorarbete och hårföning). Grad av överensstämmelse ges av 1,96 
standardavvikelser (SD) för standardrörelserna (10 deltagare) vilka var -31,8 grader/s och 
34,2 grader/s, medan för de simulerade arbetena var det -35,1 grader/s och 34,2 grader/s. Det 
lägsta medelvärdet av medelkvadratavvikelse (RMSD) var 15,7 grader/s och erhölls vid 40 
BPM medan den högsta medelvärdet var 93,9 grader/s och erhölls vid målningsövningen. 
Medelvärdet av korrelationskoefficienten mellan IMU-sensorer och OTS varierade mellan 
0,97 och 0,42 och korrelationskoefficienterna av deltagarnas 50:e percentiler av 
vinkelhastigheten var 0,95 för standardrörelserna och 0,96 för de simulerade arbetena. 
Medelvärdet av absoluta differensen mellan sensorer och OTS var givet i percentiler (10:e, 
50:e och 90:e). Det största spannet för 50:e percentilen gavs vid 140 BPM (18,3 ± 24,6) och 
det minsta spannet vid 40 BPM (3,5 ± 4,7). Trots att det fanns mindre differenser mellan 
metodernas mätningar av vinkelhastighet, anser vi att IMU-sensorer har potential att användas 
för att mäta vinkelhastigheter hos handledens och med vidare utveckling kan den nuvarande 
differensen minimeras. 
 
Nyckelord: Vinkelhastighet, IMU-sensorer, optiskt spårningssystem, medelkvadratavvikelse, 
korrelationskoefficient, percentiler 
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Abstract 
Musculoskeletal disorders (MSDs) are increasingly frequent amongst workers and there is a 
clear connection between work injuries and wrist angular velocities. One of the biggest issues 
therefore is the currently limited availability of means to measure these angular velocities. 
The aim of this study is to validate the usability of the IMU sensors to measure angular 
velocities. This is done by comparing the data from the IMU:s with the data obtained with the 
optical motion tracking system (OTS), which is considered gold standard within this field of 
studies. An experiment consisting of eight exercises was conducted: three standard 
movements (flexion and rotation in the pace 40, 90 and 140 repetitions per minute) and four 
simulated practical work tasks (painting, folding paper, computer exercise and using a 
hairdryer). The limits of agreement for the standard movements (10 subjects) were -31,8 
degrees/s and 34,2 degrees/s, whereas for the simulated practical work tasks they were -35,1 
degrees/s and 28,2 degrees/s. The lowest mean value of the root mean square deviation 
(RMSD) value was 15,7 degrees/s which represents the 40 BPM task whilst the highest mean 
value was 93,9 degrees/s which correspond to the painting task. The mean value of the 
correlation coefficients between the IMU:s and the OTS ranged between 0,97 and 0,42 and 
the correlation coefficient between the subjects 50:th percentiles of the angular velocity, was 
0,95 for the standard movements whilst for the practical work tasks it was 0,96. The mean 
value of the absolute difference between the sensors and the OTS was given in percentiles 
(10th, 50th and 90th). The largest range within the 50th percentile occurred during the 140 
BPM task (18,3 ± 24,6) and the smallest range during the 40 BPM task (3,5 ± 4,7). Although 
the measured angular velocities vary to a certain extent between the two methods, we 
conclude that the IMU sensors present the potential to work as measuring units for wrist 
angular velocities and with further development the current differences can be minimized. 
 
Keywords: Angular velocity, IMU sensors, optical motion tracking, root mean square 
deviation, correlation coefficient, percentiles 
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Förkortningar  
 

10th thoracic vertebra = 10 vertebrae thoracicae (10 bröstkotan) T10 
1th thoracic vertebra = 1 vertebrae thoracicae (1 bröstkotan) T1 
7th cervical vertebra = 7 vertebrae cervicalis ( 7 halskotan) C7 
Beats per minute, slag per minut BPM 
Clavicle = Clavicula (nyckelben) CLAV 
Inertial measurement unit IMU 
Karolinska Institutet KI 
Kungliga tekniska högskolan KTH 
Metacarpus (mellanhanden) MC 
Optical motion trackning system OTS 
Right back, scapula (höger skulderblad) RBAK 
Right elbow radial (höger armbåge radial) RELB_R 
Right elbow ulnar (höger armbåge ulnar) RELB_U 
Right finger (höger långfinger) RFIN 
Right forearm (underarmen) RFRM 
Right shoulder (höger axel) RSHO 
Right upper arm (överarmen) RUPA 
Right wrist marker A (höger vrist markör A) RWRA 
Right wrist marker B (höger vrist markör B) RWRB 
Root mean square deviation RMSD 
Standardavvikelse SD 
Sternum (bröstbenet) STRN 
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1 Introduktion 
Belastningsskador är ett problem som förekommer inom många olika branscher och företag. 
Anledningen eller anledningarna till dessa besvär varierar men generellt är höga 
arbetsbelastningar och påfrestande arbetsställningar de vanligaste orsakerna idag. Dessa 
belastningsskador kan anknytas till dagens allt mer stillasittande arbeten och strävan 
mot effektiviseringar. För att kunna motverka besvären behövs mätmetoder som enkelt, 
billigt och noggrant kan mäta vinklar och vinkelhastigheter som våra leder utsätts för [1]. 
Sådana mätmetoder underlättar optimering av arbetsplatsens utformning och beslut om 
rekommenderade maxvärden som ej bör överskridas. Dessutom möjliggörs mätning under 
arbetets gång för att guida arbetaren till ergonomiska rörelser. För att göra ergonomiska 
mätningar idag används bland annat mätinstrumentet Biometrics Goniometer. Metoder som 
använder sig av detta mätinstrument har hög noggrannhet men utrustningen är dyr och går 
dessutom ofta sönder efter bara några enstaka gånger [2]. Det finns därför ett behov av att 
hitta en billigare och mer användbar metod, men fortfarande noggrann, som mäter vinklar 
och vinkelhastighet. 

 
Olika typer av accelerometrar har uppmärksammats som en alternativ lösning [1]. En sensor 
bestående av accelerometer, gyroskop och eventuellt magnetometer kallas IMU-sensor där 
IMU står för inertial measurement unit [3]. Dessa är små, relativt billiga (cirka 2000 kr) och 
de kan mäta rörelser utan att vara kopplade till någon tillhörande apparatur. KI och KTH 
samarbetar i ett Forte-projekt, där en metod tas fram för att mäta vinkelhastigheter hos 
handleden med IMU-sensorer. Idén är att två IMU-sensorer ska användas i en handske för att 
identifiera handledens rörelser. Sensorerna kan noggrant mäta sin egen orientering, 
acceleration och relativ placering, dock har det inte testats hur bra dessa sensorer kan mäta 
vinkelhastigheter av handleden. Det finns därav behov av att utvärdera hur bra dessa 
sensorer kan mäta sådana vinkelhastigheter. 
 
Beroende på hur noggrann denna metod visar sig vara kan forskning fortsättas vidare inom 
dessa ideér och färdiga mätmetoder kan utvecklas och användas ute på företag och inom 
forskningsprojekt. 

1.1 Mål 
Målet var att i en jämförande studie utvärdera IMU-sensorernas användbarhet vid mätning 
av vinkelhastigheter.  

1.2 Avgränsningar  
Vi har endast använt oss av IMU-sensorerna LPMS-B2 från företaget Life Performance 
Research i experimentet samt det optiska spårningssystemet Vicon Nexus 2.8.1. 
Vinkelhastigheten beräknades endast för handleden.  
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2 Bakgrund 
Begreppet ergonomi har många olika definitioner varav International Ergonomics 
Association, IEA, har definierat och formulerat begreppet som följande:  
 

”Ergonomics (or Human Factors) is the scientific discipline concerned with the 
understanding of interactions among humans and other elements of a system, and the 

profession that applies theory principles, data and methods to design in order to optimize 
human well-being and overall system performance.” [4] 

 
Inom ergonomi förekommer det ytterligare ett begrepp, belastningsergonomi, inom vilket 
det bedöms huruvida arbetsrörelser och arbetsställningar medför eventuella risker för skador 
[5]. Från en rapport om arbetsorsakade besvär, som Arbetsmiljöverket sammanställde 2018, 
framkommer det att av 12 000 deltagare hade 28 % haft besvär som följd av arbetet, varav 
65 % uppgav att för hög arbetsbelastning var orsaken och led av bland annat fysisk smärta 
eller värk men också trötthet [6]. Andra bakomliggande orsaker till besvär var påfrestande 
arbetsställningar samt långvarigt stillasittande [5].  

2.1 Olika mätmetoder inom belastningsergonomi 
Det finns framförallt tre olika metoder som används för att göra mätningar med syfte att 
minimera risker för belastningsskador: självrapportering, observationer och direkta 
mätningar med instrument [7]. Självrapportering innebär att arbetaren själv bedömer hur 
arbetet upplevs medan observationer innebär att någon annan observerar vinklar och 
arbetsställningar hos arbetaren. Både självrapportering och observationer har generellt sett 
låg noggrannhet och det är svårt att identifiera små, snabba rörelser och olika mätningar ger 
dessutom ofta olika resultat [7]. Direkt mätning med instrument ger däremot ett mer korrekt 
resultat, dock är denna typ av mätning dyr och tekniken är i behov av utveckling [7]. Vid 
direkt mätning används idag framförallt Biometrics Goniometer [2, 8]. Detta instrument 
består av relativt stora sensorer som är ihopkopplade med en resistanstöjningsgivare. När 
leden som sensorerna sitter vid böjs, ändras resistansen i töjningen och vinkeln kan beräknas.  

2.2 Människohandens anatomi 
Människohanden är en mycket komplex och rörlig kroppsdel vilket innebär en ökad risk för 
överbelastning hos dess leder och muskler [9]. Den har många olika funktionella egenskaper, 
såsom att utveckla stora krafter och utföra rörelser med stor precision. Handens fingrar rör 
sig med hjälp av två större muskelgrupper, de interna och externa, där de interna står för 
fingrarnas finmotorik och de externa för kraftutvecklingen [9]. Figur 1–3 visar olika rörelser 
handen kan göra och deras benämningar. 
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2.3 Tidigare projekt 
Risker för skador i handleden beror bland annat på repetitiva och/eller kraftiga mekaniska 
belastningar av handleden och detta kan leda till exempelvis tennisarmbåge [9]. I en studie 
som gjordes på Skåne universitetssjukhus visades att det fanns ett starkt samband mellan 
handledens vinkelhastighet och den ökande risken för besvär i hand och armbåge [10]. 
Studien gick ut på att undersöka samt fastställa pålitliga exponerings-responsförhållanden 
där handledens vinkelhastighet resulterade i att vara den mest konsekventa förklarande 
variabeln. Härav drogs slutsatsen att handledens vinkelhastighet kan ha en avsevärd 
påverkan på mängden besvär i hand och armbåge [10].   
 
Arbets- och miljömedicin Syd sammanställde 2017 en rapport på åtgärdsnivåer mot 
belastningsskador. I denna rapport kom de fram till att det finns ett tydligt samband mellan 
handledrörelsehastighet och olika typer av besvär [11]. I ett projekt i Skövde togs en handske 
fram som kunde mäta vinklar hos handleden [2]. Tekniken som de använda bestod av 
resistanstöjningsgivare (en goniometer) som mätte vinkeln mellan sensorer på handsken som 
därmed beskrev handledens vinkel. Noggrannheten hos denna metod var däremot låg och 

Figur 1: Visar rörelsen radialflexion, som motsvarar vridning 
av handen mot tummen och vid ulnarflexion vrids handen mot 
lillfingret. Handens neutrala läge utgår från den lodräta 
axeln. Bilden är tagen från [4] och tillstånd av användning av 
bild från PREVENT. 

Figur 2: Visar rörelsen dorsalflexion (extension), vilket är 
handens rörelse uppåt och palmarflexion ( flexion) som är 
handens rörelse nedåt. Handens neutrala läge utgår från den 
horisontella axeln. Bilden är tagen från [4] och tillstånd av 
användning av bild från PREVENT. 

Figur 3: Visar rörelsen supination och pronation. Här är supination handens och 
underarmens vridning utåt ( handflatan uppåt). Pronation är handens och 
underarmens vridning inåt ( handflatan neråt). Vinkeln mellan handen och 
underarmen är rak och handens neutrala läge utgår från den lodräta axeln. Bilden är 
tagen från [4] och tillstånd av användning av bild från PREVENT.  

RADIALFLEXION ULNARFLEXION 

PALMARFLEXION 

DORSALFLEXION 
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handsken var dessutom klumpig att använda eftersom det krävdes tillhörande elektronik för 
att mätningen skulle fungera [2].  

2.4 Inertial Measurement Unit – IMU 
Vid ett projekt på KI och KTH utvecklas för tillfället en lösning där en typ av IMU-sensorer 
fästs i kläder för att kunna göra direkta mätningar [12]. IMU-sensorerna som används heter 
“LPMS-B2” och dessa kan bestämma orientering, acceleration och relativ placering av 
sensorn. IMU står för ”Inertial Measurement Unit” och använder sig av en teknik som 
kombinerar accelerometer, gyroskop och magnetometer kring alla tre axlar [13, 14].  
Accelerometern mäter acceleration av sensorn genom att identifiera små vibrationer som 
uppstår när ett föremål går från stillastående till en rörelse [15]. Accelerometern mäter dock 
endast linjär acceleration i en viss riktning [16]. Gyroskopet känner istället av 
vinkelhastigheten kring tre axlar: pitch (x-axel), roll (y-axel) och yaw (z-axel), se figur 4, 
vilket gör att även rotationsövningar och orientering i 3D kan mätas [16]. Gyroskopets 
orienteraring sker dock endast kring sensorns tre axlar men genom att tillägga en 
magnetometer kan sensorn orientera sig kring jordens magnetfält. Magnetometern mäter 
densiteten av magnetfält kring sensorn för att kunna identifiera jordens magnetfält [17].  
Dessa IMU-sensorer mäter dessutom temperatur och tryck för att kunna bestämma sensorns 
höjd relativt ett kalibrerat värde [13]. Sensorerna har hög samplingsfrekvens, är noggranna 
och även utrustade med Bluetooth för att data från rörelserna 
direkt ska kunna ses på exempelvis en smartphone [13]. Den 
minsta möjliga vinkeländring som sensorerna kan identifiera 
är 0,01 grad och den garanterade noggrannheten är 0,5 grad 
statiskt och 2 grader dynamiskt [13]. Sensorerna har använts i 
tidigare projekt där de mätte vinkel och vinkelhastighet hos 
armen [10], men de har aldrig använts för att beräkna 
vinkelhastighet av handleden. 
 
 
 

2.5 Motion lab 
Att en metod är “gold standard” innebär att det är den mest lämpliga metoden, med en känd 
standard, för en viss typ av mätning [18]. Vad beträffar rörelsedetektering är OTS (Optical 
motion tracking system) en gold standard, vilket är en metod där kameror i en studio 
används för att identifiera rörelser hos ett objekt [2]. Små, halvsfäriska markörer (reflective 
markers) positioneras lämpligt ut på ett objekt och när objektet rör sig registrerar kamerorna 
markörernas exakta position i form av x-, y-, och z-koordinater längs en tidsaxel [19]. Detta 
gör att positioner och eventuella vinklar och vinkelhastigheter som objektet har haft kan 
beräknas i efterhand. På laboratoriet uMove på Karolinska sjukhuset i Solna, används 
datorprogrammet Nexus 2.8.1 (VICON, Oxford, Storbritannien) och kamerorna MX40 
(VICON, Oxford, Storbritannien). Detta är det ledande system inom OTS och det finns 
tillhörande modeller med förbestämda positioner för hur markörerna ska placeras och 
program som både kan beräkna värden och rekonstruera data som fås [20]. I denna studie, 
där KI:s motion lab användes, är Plug-In-Gait den tillämpande modellen [21], där tydliga 
3D-figurer av objektet kan fås fram, både i realtid och för att analysera i efterhand. 

2.6 Utvärdering av metod 
När en metod utvärderas för att ta reda på hur giltig den är kan det göras på olika sätt. I ett 
projekt som gjordes i Lund utvärderades en metod genom att testsensorerna placerades 
ovanpå markörer, som hörde till ett OTS, under mätningarna [1]. Detta gjordes för att få 

Figur 4: De tre axlarna: pictch (rotation kring x-axel), yaw 
(rotation kring y-axel) samt roll (rotation kring z-axel) . 
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exakt samma koordinater att utgå ifrån och skillnaden mellan resultaten kunde noteras. 
Eftersom ett OTS  klassas som gold standard, innebar en liten skillnad mellan resultaten att 
metoden som utvärderades var bra.   

2.7 Matematiska och statistiska modeller  
Denna del förklarar mer djupgående de matematiska och statistiska metoder som använts för 
att hantera och analysera data.  
 
Interpolation 
Interpolation är en matematisk metod för att approximativt beräkna mellanliggande 
variabelvärden utifrån omkringliggande värden [22]. Målet är att approximera en diskret 
funktion som endast är känd för vissa variabelvärden med en enklare funktion. Det finns 
olika former av interpolation men den enklaste och vanligaste formen är linjär interpolation, 
i vilken funktionen approximeras med en funktion som är linjär mellan de givna värdena 
[22], se figur 5.  
 

 
Figur 5: Exempel på hur linjär interpolation kan se ut. De svarta punkterna är grunddata och de blåa 
strecken representerar den linjära interpolationen.  

 
Korskorrelation 
Korskorrelation inom statistiken är en term som anger hur två signaler samvarierar [23]. Det 
är också en mätmetod i tidsplanet där vi söker likheter mellan två signalers tidsföljder, oftast 
behövs en tidsförskjutning av den ena signalen i förhållande till den andra för att hitta 
likheter [24]. Korskorrelation beräknas genom att ta produkten mellan de två signalerna 
tidpunkt för tidpunkt och sedan summera ihop produkterna. Beräkningen görs för olika 
tidsförskjutningar mellan signalerna och det som söks är en tidsförskjutning där summan blir 
stor vilket betyder att likheten mellan signalerna är stor [24], se figur 6.   
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Figur 6: Exempel på hur korskorrelation mellan två signaler beräknas. I del 1 ser vi att korskorrelation beräknas genom att 
ta produkten mellan de två signalerna tidpunkt för tidpunkt och sedan summera ihop produkterna, vilket blir -4,2 i detta 
exempel. Därefter görs samma slags beräkning för del 2 och 3 fast den ena signaler har förflyttats en tidsenhet. Det fall där 
summan är störst ger den största likheten mellan signalerna och signalerna kommer att korreleras därefter, i detta exempel 
blir summan stört vid del 2.  

Lågpassfilter Butterworth  
Lågpassfiltret Butterworth är konstruerat för att få ett så platt frekvenssvar som möjligt 
mellan 0 Hertz till skärfrekvensen [25]. Det ideala frekvenssvaret ges av ett Brick wall-filter 
och ju högre ordning Butterworth filtret har, desto mer liknar det ett Brick wall-filter, se 
figur 7.  
 

 
Figur 7: Butterworth filter med ordning 1–6. Här syns det tydligt att ju högre ordningen är desto mer 
liknar filtret det ideala frekvenssvaret Brick wall 
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Bland-Altman 
Bland-Altman är en grafisk metod för att jämföra två olika mätmetoder där skillnaden 
mellan de två metoderna jämförs mot medelvärdet av de två metoderna [26]. Däremot, om 
en av metoderna anses vara ”gold standard” kan skillnaderna mellan mätmetoderna jämförs 
mot medelvärdet av den metod som anses vara ”gold standard”. Bland-Altmangrafer visar 
också tre horisontella linjer där den mittersta motsvara den genomsnittliga skillnaden och de 
två andra kallas för limits of agreement vilka är definierade som medelvärdet r 1,96 gånger 
skillnadens standardavvikelse, SD [26], se figur 8.   
 

 
Figur 8: Generell Bland-Altmangraf. Här motsvarar de gula prickarna olika värden, den streckade linjen är medelvärdet av 
dessa värden och de gröna linjerna är limits of agreement som definieras som r 1,96 SD.  

Korrelationskoefficienter och linjär korrelationsgraf 
Korrelationsanalys används för att bedöma förhållandet mellan två variabler [26]. Resultatet 
är en graf där målet är att variablernas förhållande är så linjärt som möjligt, se figur 9. Ett 
annat väsentligt resultat är en korrelationskoefficient (r) som är ett värde på hur variablerna 
förhåller sig till varandra. Korrelationskoefficienten varierar mellan -1 till +1 och ju närmare 
+1 korrelationskoefficienten är desto starkare linjärt förhållande [26].  
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Figur 9: Exempel på hur en linjär korrelationsgraf kan se ut där variabel 1 jämförs mot variabel 2.  
Korrelationskoefficienten är cirka 0,96. 

Root mean square deviation, RMSD 
RMSD är en vanligt förekommande metod för att mäta skillnaden mellan referensvärden och 
observerade värden [27]. RMSD är det kvadratiska medelvärdet av skillnaderna mellan 
värdena och definieras enligt ekvation (1). 

𝑅𝑀𝑆𝐷 =  √∑ (𝑦�̂�−𝑦𝑡)2𝑇
𝑡=1

𝑇
    (1) 

 
Där T är antalet observerade värden, 𝑦�̂� är referensvärdet och 𝑦𝑡 är det observerade värdet. 
RMSD mäter noggrannhet för att jämföra prognosfel för olika modeller för ett visst data. 
RMSD är alltid positivt och ju närmre noll det är desto bättre. Då RMSD är kvadratroten ur 
medelvärdet av skillnaden i kvadrat gör detta att stora skillnader har en stor effekt på RMSD 
vilket gör RMSD känsligt för avvikelser [27].  
 
Percentiler 
Percentiler är ett tal som används inom statistisk analys. Detta värde representerar hur 
fördelningen i en grupp ser ut [28]. Medianen är ett specialfall av percentiler där lika många 
värden ligger över som under, detta kallas för den 50:e percentilen. Percentilerna för 
godtyckliga procenttal mellan 0 och 100 hittas på samma vis, till exempel är den 10:e 
percentilen ett tal där 10 procent av gruppen understiger detta värde och övriga 90 procent är 
större än detta tal [28].  
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3 Metod 
För att utvärdera sensorernas förmåga att mäta vinkelhastigheter utfördes ett experiment på 
Karolinska Institutets uMOVE i Solna. Mätvärdena som IMU-sensorerna och uMOVE gav 
jämfördes därefter med varandra. Experimentet leddes av oss examinander och Mikael 
Reimeringer, tekniker på KI, ansvarade för datainsamling från uMOVE. Därefter hanterades 
data från både sensorerna och markörerna i Microsoft Excel version 16.26 (Microsoft 
Corporation, Redmond, Washington) och MATLAB R2018a version 9.4.0.813654 
(MathWorks, Natick, MA, USA). IMU-sensorerna LPMS-B2 (Life Performance Research, 
Tokyo, Japan) användes samt det optiska spårningssystemet Nexus 2.8.1 (VICON, Oxford, 
Storbritannien) med MX40 kamerorna (VICON, Oxford, Storbritannien). Sensorerna är 
kopplade till en mobilapplikation som heter Blue Logger och är utvecklad av KI och KTH 
[29]. 

3.1 Studiedeltagare 
Studiedeltagarna bestod av 5 stycken män och 7 stycken kvinnor, samtliga högerhänta. 
Medelåldern var 25 (19 år – 52 år), medelvärdet för längd och vikt var 65 kg respektive 
172,9 cm. Motsvarande data för endast männen var 29 år, 75 kg respektive 179,5 cm samt 
för kvinnorna 23 år, 56,4 kg respektive 167,3 cm.   
 
Studien har blivit godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (DNR 
2018/1756-32). Alla deltagare har också blivit tilldelade ett informationsbrev samt skrivit 
under en samtyckesblankett, se bilaga 1. 

3.2 Experimentprotokoll 
När deltagarna ankom till labbet blev de först tilldelade informationsbrevet och 
samtyckesblanketten. När dessa var genomlästa och underskrivna togs viktiga kroppsmått 
som Plug-In-Gait-modellen krävde och de skrevs in i ett experimentprotokoll, se bilaga 2. 
Därefter fästes markörerna och sensorerna på studiedeltagarens kropp med hjälp av 
dubbelhäftande tejp. Markörerna placerades efter KI:s biomekaniska modell och 
markörprotokoll, Plug-In-Gait (CGM1). Totalt användes 11 markörer som placerades på 
nyckelbenet (CLAV), bröstbenet (STRN), höger axel (RSHO), höger armbåge – både ulna 
och radius (RELB_U och RELB_R), höger vrist (RWRA och RWRB), höger långfinger 
(RFIN) samt sjunde halskotan (C7) och tionde bröstkotan (T10). Dessutom placerades en 
referensmarkör på höger skulderblad (RBAK). Fyra LPMS-B2 sensorer användes och 
placerades på mellanhanden (MC), underarmen (RFRM), överarmen (RUPA) samt första 
bröstkotan (T1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bild 2 & 3: Bilder över placeringar av sensorer och markörer.  

Benämningar för sensorernas placering ges i turkos text och 
markörerna placeringar beskrivs i vit text. Förkortningarna 
motsvarar de engelska begreppen som sedan är översatta till 
svenska. Bilderna togs under experimentet och tillstånd att 
 använda bilder har getts av deltagarna. 
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Varje deltagare startade med tre kalibreringsuppgifter: stå i T-position, högerarmen 
hängandes lodrätt med vikt i högerhanden samt handen liggandes (noll grader) på ett bord. 
När kalibreringen var klar påbörjades själva experimentet som bestod av åtta övningar. 
Första övningen bestod av fyra statiska delar: dorsal-, palmar-, radial- och ulnarflexion. 
Övning två gick ut på att deltagaren skulle förflytta handleden först i en dorsal-
/palmarflexion, därefter ulnar-/ radialflexion och slutligen supination/pronation. Varje 
rörelse gjordes i takten 40 BPM (beats per minute) och pågick i 30 sekunder, alltså tog det 
total 90 sekunder för att göra övning två. Övning tre och fyra utfördes på samma sätt som 
övning 2 förutom att takten ökades till 90 BPM respektive 140 BPM. Takten styrdes med 
hjälp av en elektronisk metronom. Femte till åttonde övningen var simuleringar av praktiska 
arbeten och varade i två minuter var. Femte övningen var målning som gick ut på att 
deltagarna använde en pensel för att måla en träpall, dock utan målarfärg. Sjätte övningen 
bestod av pappersvikning och sjunde av datorarbete. Datorarbetet gick ut på att de läste en 
text med endast små bokstäver och syftet var att de skulle flytta musen till varje start av en 
ny mening och ändra första bokstaven till en versal. Sista, åttonde, övningens syfte var att 
simulera hårföning. Deltagaren använde en hårfön, som ej var elektrisk inkopplad, för att 
föna håret på en modell, där modellen var någon av studieansvariga. För att möjliggöra 
synkronisering av data mellan sensorerna och markörerna, utförde deltagarna ett fysiskt 
hopp innan varje ny övning. Totalt sett tog det cirka 40 minuter för varje deltagare att 
genomföra experimentet. 

3.3 Metoder för insamling av data 
För insamling av data användes två metoder, dels av OTS och dels av sensorerna. 
Sensorerna var kopplade till och styrdes av smartphone-applikationen Blue Logger. Genom 
denna applikation kunde sensorerna synkroniseras med varandra och mobilen i början av 
experimentet. Sensorerna samlade in data kontinuerligt under hela experimentet och när alla 
övningarna var utförda sparades datafilerna i form av CSV-filer på mobilapplikationen, en fil 
per sensor, och överfördes därefter till en dator för vidare behandling. Sensorerna samlade in 
data med en samplingsfrekvens på 50 Hertz. Samtidigt som sensorerna samlade in data, 
samlade åtta kameror, som var placerade runt omkring i labbet, in data från markörerna. En 
datafil genererades efter varje övning, vilket totalt ger åtta datafiler per deltagare. Datat från 
markörerna behandlades först av en tekniker på uMOVE innan det skickades till oss för 
bearbetning. Markörernas data samlades in med en samplingsfrekvens på 100 Hertz.  

3.4 Behandling av data 
Från sensorerna var det endast gyroskopets och accelerometerns data från sensorerna på MC 
(mellanhanden) och RFRM (underarmen) som var av intresse. Från markörernas data 
behandlades endast data motsvarande vinkelhastighet och vinkelacceleration. I MATLAB-
koden ”Wrist_Angular_Velocities” lästes hela datafilen från MC sensorn och RFRM sensorn 
in samt en datafil motsvarande en övning från markörernas data. När filerna lästs in 
behandlades eventuella dataförluster som genererades som ”Not-a-Number”, NaN-värden i 
MATLAB, genom att de rensades bort med hjälp av en funktion i MATLAB. Då 
markörernas data var uppdelad till åtta filer för varje deltagare medan sensorernas data 
endast gav en datafil per deltagare, hade filerna olika storlek. Detta hanterades genom att 
först välja ut ett intervall i sensorernas data. Det intervall som valdes motsvarade en övning. 
Intervallen kunde lätt väljas då varje övning startades med ett hopp som avbildades som en 
hög topp i accelerationsdata. Vid övningarna 2–4 togs rotationsdelen bort på grund av dåligt 
data. När intervallet valts togs gyroskopets data ut från sensorernas data och 
vinkelhastigheten från markörernas data. Därefter interpolerades all data och 
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samplingsfrekvensen omvandlades till samma (100 Hertz) för båda systemen. Efter all data 
interpolerats, korskorrelerades data mellan MC sensorn och RFRM sensorn för att få deras 
data i fas och detta kontrollerades grafiskt. Efter detta beräknades vinkelhastigheten från 
sensorerna, vilket gjordes genom att ta differensen mellan MC sensorns och RFRM sensorns 
gyroskopdata i x-, y- och z-led. Då dessa differenser motsvarar handledens vinkelhastighet i 
x-, y- och z-led kunde den totala vinkelhastigheten för handleden beräknas genom att ta 
absolutbeloppet av dessa, se ekvation (2). 
 

𝑣𝑒𝑙𝑡𝑜𝑡𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑠 = √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2            (2) 
 
När vristens vinkelhastighet baserat på sensorernas data beräknats, beräknades vristens 
vinkelhastighet baserat på markörernas data på liknande vis. När vristens vinkelhastighet 
från båda systemen beräknas, låg-pass-filtrerades båda resultaten med ett sjätte ordningens 
Butterworth filter med en skärfrekvens på 5 Hz och värden överstigande 550 grader per 
sekund omvandlades till 550 grader per sekund. Därefter korskorrelerades vinkelhastigheten 
från sensorerna med vinkelhastigheten från markörerna och efteråt gjordes ytterligare en 
visuell kontroll, för att bekräfta korrelationen. I slutet togs olika värden fram som användes i 
den statistiska analysen; RMSD, korreletaionskoefficienter samt 10:e-, 50:e- och 90:e 
percentilen för varje övning, se bilaga 3 för MATLAB-koden ”Wrist_Angular_Velocities”. 
Värdena överfördes därefter till en Excel fil i CSV format, se bilaga 5.  
 
För att veta hur hög sensorernas brusnivå var beräknades brusets RMS. Genom att ta 
differensen mellan MC sensorn och RFRM sensorn under en statisk övning, där 
handledshastigheten ska vara lika med noll, erhölls brusnivån.  

3.5 Statistisk analys 
För att jämföra de olika resultaten användes Bland-Altmangraf samt en linjär 
korrelationsgraf. I Bland-Altmangrafen används skillnaden mellan sensorernas och 
markörernas 50:e percentil på y-axeln och markörernas 50:e percentilen på x-axeln. Den 
linjära korrelationsgrafen bestod av korrelationskoefficienter. Tabeller för medelvärdet och 
maximumvärdet för varje övnings RMSD och medelvärdet och minimumvärdet för varje 
övnings korrelationskoefficienter togs också fram. Vidare framställdes ytterligare en tabell 
där medelvärdena av den absoluta skillnaden och standardavvikelserna mellan sensorerna 
och markörerna för varje övning var givna i 10:e, 50:e och 90:e percentiler. Tabellvärdena 
och värdena som Bland-Altman och korrelationssgrafen använder sig av beräknades i 
MATLAB-koden ”Bland-Altman_Correlation_Tabel”, se bilaga 4.  
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4 Resultat 
På grund av för mycket förlorat data från sensorerna eller markörerna analyserades endast 10 
deltagare, 6 kvinnor och 4 män. För standardrörelserna, flexion i 40 BPM, 90 BPM och 140 
BPM, var korrelationskoefficienten 0,9487 mellan sensorernas och markörernas 50:e 
percentil av hastigheten, som ses i figur 10 nedan. Korrelationskoefficienten för simulerade 
arbetena var 0,95654 vilket kan ses i figur 11. Resultatet baseras på 30 mätvärden från 10 
deltagare (3 övningar x 10 deltagare) och varje punkt motsvarar 50:e percentilen av 
vinkelhastighet per övning och deltagare. 

 

Figur 10. Linjär korrelationsgraf som beskriver sambandet mellan markörernas och sensorernas vinkelhastighet under 
standardrörelserna flexion i 40 BPM, 90BPM och 140 BPM. Korrelationskoefficienten är 0,9487. Varje punkt motsvarar 
värdet av 50:e percentilen av vinkelhastigheten hos varje deltagare uppmätt med sensorerna samt markörerna. 

Figur 11. Linjär korrelationsgraf som beskriver sambandet mellan markörernas och sensorernas vinkelhastighet under 
simuleringsarbetena målning, pappersvikning, datorarbete och hårföning. Korrelationskoefficienten är 0,95654. Varje 
punkt motsvarar värdet av 50:e percentilen av vinkelhastigheten hos varje deltagare uppmätt med sensorerna samt 
markörerna 

Vinkelhastighet från OTS [grader/sek] 

Vinkelhastighet från OTS [grader/sek] 

Korrelation mellan sensorer och OTS vinkelhastighet vid simulerat arbete 

Korrelation mellan sensorer och OTS vinkelhastighet vid standardrörelser 
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Skillnaden mellan mätmetoderna presenteras i Bland-Altmangraferna nedan, figur 12 
(standardrörelser) och figur 13 (simulerade arbeten). Medelvärdet på skillnaden mellan 
markörernas och sensorernas 50:e percentil av hastigheten var 1,2 grader/s för 
standardrörelserna och -3,5 grader/s för simulerade arbeten. Gränserna för 1.96 SD var 34,2 
grader/s och -31,8 grader/s för standardrörelserna samt 28,2 grader/s och -35,1 grader/s för 
simulerade arbetena. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 13. Bland-Altmangraf som beskriver skillnaden mellan sensorernas och markörernas 50:e percentil av vinkelhastigheten under 
simulerade arbetena målning, pappersvikning, datorarbete och hårföning. Skillnadens medelvärde är -3,5 grader/s och  
gränserna för 1,96 standardavvikelser är 28,2 grader/s respektive -35,1 grader/s. 

Figur 12. Bland-Altmangraf som beskriver skillnaden mellan sensorernas och markörernas 50:e percentil av vinkelhastigheten under 
standardrörelserna flexion i 40BPM, 90BPM och 140BPM relativt markörernas vinkelhastighet. Skillnadens  
medelvärde är 1.2 grader/s och gränserna för 1.96 standardavvikelser är 34,2 grader/s respektive -31.8 grader/s. 

Vinkelhastighet från OTS [grader/sek] 

Vinkelhastighet från OTS [grader/sek] 

Bland-Altmangraf för standardrörelser 

Bland-Altmangraf för simulerat arbete 
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I figur 14 och figur 15 visas ett typfall på hur signalerna av vinkelhastigheten från sensorerna 
respektive markörerna såg ut efter att var korrelerade med varandra. Figur 14 visar signalerna 
under standardrörelserna dorsal- och palmarflexion (data till vänster i graferna) och radial- 
och ulnarflexion (data till höger i graferna) i 40 BPM, 90 BPM och 140 BPM. Figur 15 visar 
signalerna under de simulerade arbetena datorarbete och hårföning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Typiska kurvor över jämförelse av sensorernas och markörernas vinkelhastighet under 
simuleringsarbetena datorarbete och hårföning relativt tiden.   

Figur 14. Typiska kurvor över jämförelse av sensorernas och markörernas vinkelhastighet under  
standardrörelserna dorsal. Och palmarflexion (t.v. i graf) radial- och ulnarflexion(t.h. i graf) i 40 
BPM, 90BPM och 140 BPM relativt tiden.   
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Sensorernas brusnivå visas i Tabell1 och anges som kvadratiska medelvärdet, RMS värde för 
10 av deltagarna. Medelvärdet av RMS blev 6,7 grader/s, maximumvärdet 13,6 grader/s och 
minimumvärdet 1,7 grader/s. 

Tabell 1: Visar RMS för sensorernas brus för varje deltagare.  

  

 

 

 

Tabell 2: Visar medelvärdet och maximumvärdet av RMSD samt medelvärdet och minimumvärdet av deltagarnas 
korrelationskoefficient mellan sensorerna och markörernas vinkelhastighet för standardrörelser i tre olika takter; 40 BPM, 
90 BPM och 140 BPM.  

Standardrörelser (N = 10) 
 

 
 

 
40 BPM 

 

 
90 BPM 

 
140 BPM 

 
 

RMSD mellan sensorernas och markörernas vinkelhastighet (grader/s) 
 

Medel 15,7 33,2 46,4 
 

Max 23,7 43,8 67,4 
 

 
Korrelationskoefficient (r) mellan sensorernas och markörernas vinkelhastighet 

 
Medel 0,967 

 
0,968 0,957 

 
Min 0,945 0,936 0,921 

 
 

Medelvärdet och maximumvärdet av deltagarnas RMSD och medelvärdet samt 
minimumvärdet av korrelationskoefficienterna för standardrörelserna i 40 BPM, 90 BPM och 
140 BPM anges i Tabell 2. Från tabellen kan det avläsas att både medelvärdet och 
maximumvärdet av RMSD ökade när takten ökade, dvs säga de var som lägst vid 40 BPM 
och som högst vid 140 BPM. Korrelationskoefficienterna (r) hade dock högsta medelvärdet 
vid 90 BPM men det högsta minimumvärde vid 40 BPM.  

På samma sätt presenteras medelvärde och maxvärde av RMSD samt medelvärde och 
minimumvärde för korrelationskoefficienterna r för de simulerade arbetena målning, 
pappersvikning, datorarbete och hårföning. Det lägsta medelvärdet och den lägsta maximala 
RMSD gavs vid datorarbete och även det högsta medelvärdet och största minimumvärde av r 
vid datorarbete.  

 
Root mean square, RMS 

 
1,8 

 
1,7 

 
2,2 

 
10,7 

 
4,8 

 
10,4 

 
2,0 

 
13,6 

 
11,3 

 
8,1 
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Tabell 3: Visar medelvärdet och maximumvärdet av RMSD samt medelvärdet och minimumvärdet av deltagarnas 
korrelationskoefficient mellan sensorerna och markörernas vinkelhastighet för simulerat arbete; målning, pappersvikning, 
datorarbete samt hårföning. 

 
Tabell 4 och tabell 5 presenterar medelvärde och standardavvikelse av deltagarnas absoluta 
differens mellan sensorernas och markörernas vinkelhastighet för respektive övning. I 
tabellerna finns resultat både för 10:e, 50:e och 90:e percentilen av absoluta differensen. I 
tabell 4 visas värdena från standardrörelserna flexion i 40 BPM, 90BPM och 140 BPM och 
där varierade medelvärdet mellan 1,1 grad/s och 43,1 grader/s medan standardavvikelsen 
varierade mellan 0,9 grader/s och 37,9. Den minsta skillnaden gavs för 10:e percentilen i 40 
BPM och den största för 90:e percentilen vid 140 BPM.  
 

Tabell 4: Medelvärde och standardavvikelse för deltagarnas 10:e, 50:e och 90:e percentil av absoluta differensen mellan 
sensorernas och markörernas vinkelhastighet under standardrörelserna flexion i 40 BPM, 90 BPM och 140 BPM.   

Standardrörelser (N = 10) 
 

 
 

 
40 BPM 

 

 
90 BPM 

 
140 BPM 

 
 

Medelvärdet av den absoluta differensen (medelvärde r SD) mellan sensorerna och markörerna olika 
percentiler (grader/s) 

 
10:e 

 
1,1 r 0,9 

 
3,5 r 6,3 

 
7,5 r 10,6 

 
50:e 

 
3,5 r 4,7 

 
13,2 r 16,8 

 
18,3 r 24,6 

 
90:e 

 
16,7 r 8,4 

 
39,4 r 19,2 

 
43,1 r 37,9 

 
 
 
 

Simulerat arbete (N = 10) 
 

 
 

 
Målning 

 
Pappersvikning 

 
Datorarbete 

 
Hårföning 

 
 

RMSD mellan sensorernas och markörernas vinkelhastighet (grader/s) 
 

Medel 59,9 43,2 25,0 51,2 
 

Max 93,9 59,8 54,6 93,0 
 

 
Korrelationskoefficient (r) mellan sensorernas och markörernas vinkelhastighet 

  
Medel 

 
0,675 0,814 0,915 0,679 

 
Min 0,493 

 
0,714 0,861 0,417 
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I tabell 5 visas värdena för simulerade arbetena målning, pappersvikning, datorarbete och 
hårföning. Där varierade medelvärdena mellan 2,1 grader/s och 51 grader/s medan 
standardavvikelsen varierad mellan 1,6 grader/s och 46,7 grader/s. Minsta skillnaden gavs 
för 10:e percentilen vid pappersvikning och största vid 90:e percentilen vid målning.   

 
Tabell 5: Medelvärde och standardavvikelse för 10:e, 50:e och 90:e percentilen av deltagarnas absoluta differens mellan 
sensorernas och markörernas vinkelhastighet under simuleringsarbetena målning, pappersvikning, datorarbete och 
hårföning.   

Simulerat arbete (N = 10) 
 

 
 

 
Målning 

 
Pappersvikning 

 
Datorarbete 

 
Hårföning 

 
 

Medelvärdet av den absoluta differensen (medelvärde r SD) mellan sensorerna och markörerna givet i 
percentiler (grader/s) 

 
10:e 

 
7,4 r  5,4 

 
2,1 r 1,6 

 
2,3 r 1,8 

 
9,4 r 12,6 

 
50:e 

 
13,3 r 16,1 

 
5,1 r 6,0 

 
7,5 r 6,1 

 
18,9 r 23,7 

 
90:e 

 
51,0 r 46,7 

 
34,7 r 23,1 

 
32,4 r 21,7 

 
38,3 r 41,2 
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5 Diskussion 
I detta avsnitt har vi valt att diskutera resultaten såväl som val av analysmetoder och 
beräkningar. I slutet följer också en kort diskussion av felkällor samt framtida forskning.  

  5.1 Diskussion av resultat 
I figur 10 och figur 11 ser vi att båda korrelationskoefficienterna är nära 1, vilket påvisar att 
det finns ett starkt linjärt samband mellan 50:e percentilerna som har tagits fram med hjälp 
av de olika metoderna. Det framkommer också tydligt från figurerna att sambandet 
försämras då vinkelhastigheten ökar (ju högre hastighet, desto större spridning är det mellan 
punkterna). Vi ser också att i Bland-Altmangraferna, figur 12 och figur 13, ökar differensen 
mellan metoderna när vinkelhastigheten ökar. Detta gäller alltså både för standardrörelserna 
och de simulerade arbetena. Att differensen ökar vid höga hastigheter kan bero på att 
sensorerna och markörerna inte hanterar extremvärden (vändningar i rörelser) lika bra. Vid 
höga hastigheter sker fler rörelser per tidsenhet vilket gör att fler extremvärden behöver 
hanteras vilket möjliggör ett ökat fel.  
 
I Bland-Altmangrafen för de simulerade arbetena, figur 13, syns det tydligt att sensorerna 
har högre hastighet än markörerna vid framförallt datorarbete (differensen är positiv) medan 
markörerna tenderar ha högre hastighet än sensorerna vid målning och hårföning eftersom 
differensen vid dessa övningar har fler negativa differenser. Även i korrelationsgrafen, figur 
11, gäller detta vilket ses genom att y-värdena är högre än x-värdena för datorarbetets 
punkter medan x-värdet är högre än y-värdet för målning och hårföning. I Bland-
Altmangrafen och korrelationsgrafen för standardrörelserna, figur 12 respektive figur 10, 
syns ingen sådan skillnad, differensen är ungefär lika mycket positiv som negativ, vilket 
även medför att detta medelvärde blir bättre. En förklaring till detta kan vara att modellen 
som används på uMOVE för att beräkna vinkelhastigheten hos handleden från markörernas 
data är felaktig. I vårt experiment var en av övningarna rotation av underarmen. Denna 
övning var egentligen inte relevant för oss eftersom vi endast är intresserade av handledens 
vinkelhastighet, men i data av denna övning syntes mätvärden som motsvarade en tydlig 
flexionsrörelse trots att den egentligen bör vara noll, eller åtminstone väldigt liten, eftersom 
handleden inte böjer sig vid rotation. Detta innebar då att varje gång handleden roterade gav 
markörerna en högre total vinkelhastighet av handleden än vad den egentligen har, eftersom 
en falsk vinkelhastighet adderas. Då målning och hårföning kräver mer rotation av 
handleden än vad datorarbete gör, kan detta förklara varför markörernas hastighet är högre 
vid målning och hårföning än vid datorarbete. Vid standardrörelserna syntes som sagt ingen 
sådan skillnad mellan hastigheterna, vilket, om detta fel stämmer, är för att dessa rörelser 
inte innehåller någon rotation av handleden. 

  
Medelvärdet av differensen mellan sensorernas och markörernas framtagna 50:e percentiler 
är relativt litet, endast 1,2 grader/s för standardrörelserna och -3,5 grader/s för de simulerade 
arbetena, som ses i figur 12 och figur 13. Standardavvikelserna är betydligt större, upp mot 
drygt 35 grader/s., vilket visar tydligt på att det finns stora avvikelser. Det bör dock 
anmärkas att ett medelvärde togs fram för samtliga standardrörelser och ett för samtliga 
simulerade arbeten. Vi kunde istället tagit fram medelvärden för varje enskild övning och på 
så vis få en tydligare uppfattning om hur medelfelet beror på vinkelhastigheterna. 
Anledningen till varför vi inte gjorde på detta vis var för att efterlikna en verklig framtida 
mätning, där olika rörelser och hastigheter ingår under ett dagsarbete.  

 
I figur 14 och figur 15 som visar de typiska kurvorna av vinkelhastigheterna ser vi att 
kurvorna är perfekt korrelerade längs tidsaxeln men att det framförallt är topparna som 
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varierar i höjd. För det mesta är det sensorerna som har högre hastighet än markörerna. 
Anledningen skulle kunna bero på att sensorerna sitter något längre ut från handen (på grund 
av att den är större och tjockare än markörerna) vilket gör att denna behöver röra sig en 
längre sträcka än markörerna och därmed får en högre hastighet. Dessutom sattes sensorerna 
fast med dubbelhäftande tejp vilket skulle kunna göra att de satt något löst och även därför 
fått högre hastighet än markörerna. 

  
I tabell 1 beskrivs sensorernas brus i form av RMS där differensen mellan vinkelhastigheten 
som fås från handleden då den är stilla tas med noll eftersom handleden inte rör sig och 
hastigheten därför bör vara noll. Medelvärdet av RMSD för 40 BPM var 15,7, se tabell 2. 
Det högsta medelvärdet för RMSD fås vid målning och är 59,9 vilket innebär att skillnaden 
tydligt beror på olika mätvärden och inte bara brus. 

  
Medelvärdena av korrelationskoefficienterna från standardrörelserna, i tabell 2, var väldigt 
lika mellan 40 BPM och 90 BPM, men standardavvikelsen var något lägre för 40 BPM. När 
det gäller de simulerade arbetena var korrelationskoefficienterna för datorarbetet högst och 
framförallt var minimum av deltagarnas korrelationskoefficient klart högre hos datorarbetet 
än övriga övningar, se tabell 3, vilket innebär att det var få avvikelser i data från denna 
övning. 

  
I tabell 4 och tabell 5 ser vi att medelvärdena från 10:e percentilerna är väldigt låga vilket 
innebär att metoderna ger väldigt lika värde på den hastighet som 10% understiger. 
Medelvärdet på 90:e percentilen är klart högre vilket innebär att det är stor spridning på 
värdena. 50:e percentilen har en större variation än den 10:e percentilen men en mindre 
variation än den 90:e percentilen.  

 
Vi ser även att värdena generellt är sämre i tabellerna än i graferna. Detta beror på att 
tabellernas värden inte tar hänsyn till om differensen är negativ eller positiv utan betraktar 
båda fallen som en absolut differens. Utan absolutbelopp av differensen finns risk att 
medelvärdet av differenserna blir väldigt låg om det är lika många negativa som positiva 
värden, trots att alla värden är stora. Absolutbeloppet behövs alltså för att korrekt kunna visa 
storleken på avvikelserna mellan metoderna. I Bland-Altmangraferna är differenserna både 
negativa och positiva för att visa när sensorer respektive markörerna visar högst mätvärden. 
Det gör även att differenserna tar ut varandra, eftersom det är ungefär lika många värden 
som är över medel som under medel, vilket ger ett lägre medelvärde.  

  5.2 Diskussion av val av analysmetoder och beräkningar 
De första övningarna i experimentet som bestod av statiska övningar gjordes framförallt för 
att möjliggöra senare beräkningar av data för andra projekt, men även för att kunna beräkna 
bruset av sensorerna. Sedan valdes tre standardrörelserna flexion och rotation i 40 BPM, 90 
BPM och 140 BPM för att analysera data från kontrollerade rörelser med ökande hastighet 
för att eliminera felkällor samt identifiera hastighetens betydelse. Rotationsövningen var 
egentligen inte relevant för oss eftersom vi endast är intresserade av handledens 
vinkelhastighet. Däremot analyserades, som sagt, detta data eftersom värdena inte såg ut som 
förväntat. 

  
Att sensorernas data var en enda lång inspelning medan markörernas data var uppdelat i åtta 
separata filer, en fil per övning, hade både för- och nackdelar. Att jämföra övningarna med 
varandra hade varit enklare om även sensorernas data klipptes mellan övningarna eftersom 
vi då direkt hade kunnat korrelera sensorernas data med markörernas utan att behöva leta 
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upp varje övning i den långa inspelningen. Däremot är det tänkt att metoden med sensorer 
ska användas under flera timmar vilket gör att en enda insamling mer efterliknar de data som 
en verklig tänkt situation i framtida användningsområden kommer generera. 

  
För att beräkna vinkelhastigheten av sensorerna tog vi, som nämndes i metodavsnittet, 
differensen mellan MC sensorns och RFRM sensorns gyroskopdata i x-, y- och z-led och 
därefter absolutbeloppet av dessa för att få ut den totala vinkelhastigheten av handleden. En 
alternativ metod som vi testade för att ta ut vinkelhastigheten var att först beräkna totala 
vinkelhastigheten av MC sensorn samt totala vinkelhastigheten av RFRM sensors och sedan 
ta differensen av dessa för att få ut handledens vinkelhastighet. Vår hypotes var att den första 
metoden var bättre eftersom hänsyn till hur handen och underarmen rör sig i förhållande till 
varandra tas, vilket inte görs i den senare metoden. Vi testade båda metoderna i 
beräkningarna i MATLAB och kom även där fram till att den första metoden gav något 
bättre korrelation med hastigheten från markörerna vilket gjorde att vi bestämde oss för att 
använda denna metod. 

  
När vi lågpass-filtrerade data valde vi en skärfrekvens på 5 Hertz eftersom detta värde var 
tillräckligt lågt för att få bort brus samtidigt som det var tillräckligt högt för att inget viktigt 
data skulle gå förlorad. Vi valde också att använda ett Butterworth-filter av sjätte ordningen 
då vi ville få så platt frekvenssvar som möjligt för 5 Hertz. Vi valde även att ersätta värden 
över 550 grader/s till 550 grader/s eftersom vi ansåg att toppar som var högre än detta 
förmodligen var felaktigt data då det är orimligt att handledens kan ha såpass hög hastighet 
vid dessa övningar.  
 
Vi valde att presentera resultatet i percentiler istället för medelvärden. Detta på grund av att 
det är standard att ange resultat inom forskning kring ergonomi i percentiler. 

  5.3 Diskussion av felkällor och förbättringar 
En felkälla som redan har diskuterats är att modellen som uMOVE använder sig av, Plug-In-
Gait, för att beräkna handledens vinkelhastighet kan vara felaktig eftersom en felaktig 
hastighet verkar adderas vid roterande rörelser av handleden. Detta gör att vi kan ha jämfört 
sensorerna med en modell som inte är helt korrekt vilket gör det svårt för oss att veta hur bra 
metoden med sensorerna verkligen är. För att göra resultaten säkrare hade vi kunnat jämföra 
metoden med sensorerna med två olika metoder istället för bara en. En annan felkälla med 
OTS är att kamerorna kan störas av reflektioner som inte kommer från markörerna utan 
exempelvis glatta ytor. För att eliminera detta försökte vi täcka glatta ytor som kunde ge 
ifrån sig reflektioner men det är svårt att undvika detta helt. 

  
En felkälla med sensorerna är att de ibland tappade kontakten med mobilen. Detta såg vi 
genom att de stod på mobilapplikationen att den tappat kontakt med sensorerna. Detta kunde 
vara i upp till några sekunder och detta sågs sedan i data som ett glapp i tidsvektorn. När vi 
sedan interpolerade data visualiserades dataförlusterna istället som ett rakt streck från 
tidpunkten då data tappades tills anslutningen var tillbaka.  
 
Det har framkommit några brister i vårt projekt bör det göras vidare forskning för att få mer 
tillförlitliga värden vilket i sin tur leder till en lägre differens mellan dessa metoder. Då det 
till exempel framkommit brister från vår referensmetod, OTS, bör sensorerna jämföras med 
en annan referensmetod. Alternativt beräkna om värdena som OTS gav utifrån en annan 
modell än Plug-In-Gait. Det kan också, som tidigare nämnt, vara en idé att ta fram Bland-
Altmangrafer för varje enskild övning och därav få fram enskilda medelvärden som en ny 
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analys kan baseras på. Dessutom bör mobilapplikationen utvecklas då den tappade kontakten 
med sensorerna lite för ofta vilket ledde till stora dataförluster.  
 
Som vi tidigare nämnde i bakgrunden var det vanligaste mätinstrumentet Biometrics 
Goniometer för ergonomiska mätningar. Välfungerande sensorer skulle bidra till ett 
smidigare och billigare vis att utföra dessa mätningar på. Vilket är en stor motivation till 
varför vidare forskning och utveckling bör göras. 

  5.4 Diskussion av användbarhet 
I och med att vi inte är helt säkra på att vårt referenssystem, för markörernas data, beräknar 
vinkelhastigheten korrekt blir det svårare att bedöma hur korrekt metoden med sensorerna 
mäter. För standardrörelser eller datorarbete förekom däremot inte detta eventuella fel.  

 
Vid framtida användning av sensorerna tror vi att det som kommer analyseras är den 50:e 
percentilen av ett dagsarbete, härav är det differensen mellan 50:e percentilen av 
vinkelhastigheten mellan sensorerna och OTS som är av största intresse när det gäller 
sensorernas användbarhet. Detta på grund av att en liten differens medför att sensorerna ger 
lika resultat som OTS och därav är deras användbarhet stor.  
 
Vi ser i tabell 4 att medelvärdet av den absoluta differensen mellan 50:e percentilen för 
sensorerna och markörerna ökar vid ökande takt, 3,5 grader/s för 40 BPM och 18,3 grader/s 
för 140 BPM. Detta visar på att sensorernas användbarhet blir sämre när hastigheten ökar. 
Detta styrks också av tabell 5, där vi ser att för pappersvikning är denna differens 5,1 
grader/s emedan för hårföning som utförs med en mycket högre hastighet är den 18,9 
grader/s. Dock har vi, i och med det faktum att det ej har gjorts tidigare forskning inom detta 
område och därav inga direkta riktlinjer på hur stora medelfel som är rimliga vid mätning av 
handledens vinkelhastigheter, svårt att bedöma sensorernas användbarhet baserat på dessa 
värden.  
 
Vi ser dock att korrelationskoefficienterna ligger mellan 0,957 – 0,968 för 
standardrörelserna. Detta tyder på ett starkt linjärt samband mellan sensorernas och OTS 
resultat vilket menas med att även om sensorernas och markörernas uppmätta värden skiljer 
sig åt, ser vi ändå att de uppfattar samma rörelser.  
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6 Slutsats 
Målet med projektet var att utvärdera IMU-sensorernas användbarhet för att mäta 
vinkelhastigheter hos handleden. Då IMU sensorerna gav upphov till relativt stora 
standardavvikelser och absolut differens och det faktum att värdena försämrades med ökande 
hastighet, drar vi slutsatsen att sensorerna kräver mer utveckling och vidare forskning innan 
de kan användas ute på arbetsplatser för mätning av handledens vinkelhastighet. Då vi fann 
ett tydligt linjärt samband mellan sensorerna och OTS och med tanke på att de skapar 
möjligheten för en billigare och smidigare mätning av handledens hastigheter, ser vi stor 
potentiell användbarhet av denna metod ute på företag samt inom forskning i framtiden och 
bör därför vidareutvecklas.  
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Bilaga 1: Informationsbrev och samtyckesblankett 
 

 
Information letter to study participants and consent form 

 
The purpose of this study is to validate a new method that uses sensors to measure angular 
velocities by comparing it with optical motion tracking. Furthermore, to evaluate the methods 
functionality during practical work.  
 
The goal is to use these sensors in a glove that is compatible with a smartphone, which 
workers can wear. The sensors will collect data and then present information about their wrist 
activity during work and a risk assessment in order to prevent injuries due to work.  
 
You are hereby asked to participate in this study. Participating in this study is completely 
voluntarily and you can choose not to participate anytime and there is no need to explain why 
you do not want to participate anymore.  
 
The method consists of sensors (LPMS-B2) that collects data that are given in coordinates 
representing acceleration. The reflective markers give data in form of coordinates presenting 
position. A smartphone will register the data from the sensors and cameras will register the 
position of the reflective markers. The data will later be converted to angular velocities.  
 
As a study participant, we will attach the sensors and reflective markers to you by using sticky 
tape and you will thereafter perform some standard movements and some practical tasks while 
we will collect the data. 
 
The only risk with this experiment is that the tape will fall off and then we need to redo the 
measurement, otherwise it is risk free. The collected data will be used for this ongoing study 
which is a part of a bachelor thesis within the Medical Engineering programme at The Royal 
Institute of Technology. The result will be presented as a group result, meaning that 
individual results will not be identified.  
 
We (Jenny and Josephine) thank you for your possible participation! 
 
If you have further questions, do not hesitate to contact us! 
 
Kind regards,  
 
Josephine Lantz   Jenny Wingqvist 
Bachelor thesis within Medical Engineering Bachelor thesis within Medical Engineering 
Royal Institute of Technology, KTH   Royal Institute of Technology, KTH 
joslantz@kth.se   jennywin@kth.se  
phone: 0730 445 134  phone: 0704 482 293 
 
Mentor 
Mikael Forsman 
Professor at KTH and KI 
mikael.forsman@ki.se 
phone: 0704 910 196 

mailto:joslantz@kth.se
mailto:jennywin@kth.se
mailto:mikael.forsman@ki.se
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Consent 

I have been given information about the purpose of this study and that it is voluntarily to 
participate. 
 
I hereby give my consent to participate in this study 
 
I also give my consent that it is okay to take pictures of me while I am performing the 
exercises and use them in the report. 
 
 
 YES   NO   
 
 
Place and date: _____________________________________________________ 
 
 
Name:   _____________________________________________________ 
 
 
Signature:  _____________________________________________________ 
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Bilaga 2: Experimentprotokoll 
 
Person: __________________________  

  
Calibrating (T-pose, Zero reference arm, arm on table)    

Excercise 1  Static    

Flexion    5 sek 

                          Extension  5 sek 

Ulnar deviation  5 sek 

Radial deviation   5 sek 

Excercise 2     Dynamic (40 BPM)  
 

Flexion/extension  30 sek 

Deviation  30 sek 

Rotation  30 sek 

Excercise 3     Dynamic (90 BPM)  
 

Flexion/extension  30 sek 

Deviation  30 sek 

Rotation  30 sek 

Excercise 4     Dynamic (140 BPM)  
 

Flexion/extension  30 sek 

Deviation  30 sek 

Rotation  30 sek 

Excercise 5  Painting   2 min 

Excercise 6  Paper airplane  2 min 

Excercise 7  Computer exercise  2 min 

Excercise 8  Blowing hair  2 min 
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Hand thickness      
Wrist width     
Elbow width     
Shoulder width     
Body length    
Body weight     40-50      50-60      60-70     70-80     80-90      90-100  
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Bilaga 3: Kod i MATLAB - ”Wrist Angular Velocity” 
Wrist_Angular_Velocity 
 
% AV Josephine Lantz och Jenny Wingqvist, 2019-05-20. 
close all 
clear all  
clc 
%% Read data 
 data_forearm = readtable('FP1_190405_091050_Right Forearm_node_data.csv'); 
 data_hand = readtable('FP1_190405_091050_Right Hand_node_data.csv'); 
% data_forearm = readtable('FP1_190405_092508_Right 
Forearm_node_data.csv'); 
% data_hand = readtable('FP1_190405_092508_Right Hand_node_data.csv'); 
% data_forearm = readtable('FP4_190405_113306_Right 
Forearm_node_data.csv'); 
% data_hand = readtable('FP4_190405_113306_Right Hand_node_data.csv'); 
% data_forearm = readtable('FP5_190411_085855_Right 
Forearm_node_data.csv'); 
% data_hand = readtable('FP5_190411_085855_Right Hand_node_data.csv'); 
% data_forearm = readtable('FP6_190411_092901_Right 
Forearm_node_data.csv'); 
% data_hand = readtable('FP6_190411_092901_Right Hand_node_data.csv'); 
% data_forearm = readtable('FP7_190411_095742_Right 
Forearm_node_data.csv'); 
% data_hand = readtable('FP7_190411_095742_Right Hand_node_data.csv'); 
% data_forearm = readtable('FP8_190411_104010_Right 
Forearm_node_data.csv'); 
% data_hand = readtable('FP8_190411_104010_Right Hand_node_data.csv'); 
% data_forearm = readtable('FP9_190411_111236_Right 
Forearm_node_data.csv'); 
% data_hand = readtable('FP9_190411_111236_Right Hand_node_data.csv'); 
% data_forearm = readtable('FP10_190411_114047_Right 
Forearm_node_data.csv'); 
% data_hand = readtable('FP10_190411_114047_Right Hand_node_data.csv'); 
% data_forearm = readtable('FP11_190412_093259_Right 
Forearm_node_data.csv'); 
% data_hand = readtable('FP11_190412_093259_Right Hand_node_data.csv'); 
% data_forearm = readtable('FP12_190412_100114_Right 
Forearm_node_data.csv'); 
% data_hand = readtable('FP12_190412_100114_Right Hand_node_data.csv'); 
% data_forearm = readtable('FP13_190412_104307_Right 
Forearm_node_data.csv'); 
% data_hand = readtable('FP13_190412_104307_Right Hand_node_data.csv'); 
  
% Exercise 
exercise = readtable('FP1 40BPM.csv'); 
% Val: 
% 40BPM 
% 90BPM 
% 140BPM 
% Painting 
% Paper airplane 
% Computer exercise 
% Blowing hair 
  
  
% Convert CHAR to DOUBLE 
data_forearm = str2double(table2cell(data_forearm(2:end,:))); 
data_hand = str2double(table2cell(data_hand(2:end,:))); 
exercise = str2double(table2cell(exercise(7:end,:))); 
  
% Remove NaN rows 
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data_forearm(any(isnan(data_forearm),2),:) = []; 
data_hand(any(isnan(data_hand),2),:) = []; 
exercise(any(isnan(exercise),2),:) = []; 
  
% Take out data from matrix to specific vectors 
Ax_forearm = data_forearm(1:end,3); 
Ay_forearm = data_forearm(1:end,4); 
Az_forearm = data_forearm(1:end,5); 
  
Ax_hand = data_hand(1:end,3); 
Ay_hand = data_hand(1:end,4); 
Az_hand = data_hand(1:end,5); 
  
figure(1) 
subplot(211),plot([1:length(data_forearm)], 
Ay_forearm,[1:length(data_forearm)], Ax_forearm, [1:length(data_forearm)], 
Az_forearm), title('Acceleration, forearm') 
subplot(212),plot([1:length(data_hand)], Ay_hand, [1:length(data_hand)], 
Ax_hand, [1:length(data_hand)], Az_hand), title('Acceleration, hand') 
  
disp(['(forearm) Choose a rough interval that includes two jumps']); 
jump_1_forearm = input('First jump: '); 
jump_2_forearm = input('Second jump: '); 
  
disp(['(hand) Choose a rough interval that includes two jumps']); 
jump_1_hand = input('First jump: '); 
jump_2_hand = input('Second jump: '); 
  
%% Update data with new interval 
  
Gx_forearm = data_forearm(jump_1_forearm:jump_2_forearm,6); 
Gy_forearm = data_forearm(jump_1_forearm:jump_2_forearm,7); 
Gz_forearm = data_forearm(jump_1_forearm:jump_2_forearm,8); 
  
Gx_hand = data_hand(jump_1_hand:jump_2_hand,6); 
Gy_hand = data_hand(jump_1_hand:jump_2_hand,7); 
Gz_hand = data_hand(jump_1_hand:jump_2_hand,8); 
  
Ax_forearm = data_forearm(jump_1_forearm:jump_2_forearm,3); 
Ay_forearm = data_forearm(jump_1_forearm:jump_2_forearm,4); 
Az_forearm = data_forearm(jump_1_forearm:jump_2_forearm,5); 
  
Ax_hand = data_hand(jump_1_hand:jump_2_hand,3); 
Ay_hand = data_hand(jump_1_hand:jump_2_hand,4); 
Az_hand = data_hand(jump_1_hand:jump_2_hand,5); 
  
t_forearm = data_forearm(jump_1_forearm:jump_2_forearm,1); 
t_hand = data_hand(jump_1_hand:jump_2_hand,1); 
t_exercise = exercise(:,1); 
  
  
%% Interpolation 
 
% Make a time vector with the frequency of 100 Hz 
t2_forearm = t_forearm(1):1/100:t_forearm(end); 
t2_hand = t_hand(1):1/100:t_hand(end); 
t2_exercise = t_exercise(1):1:t_exercise(end); 
  
% forearm G 
Gx_forearm_interp = interp1(t_forearm, Gx_forearm, t2_forearm); 
Gy_forearm_interp = interp1(t_forearm, Gy_forearm, t2_forearm); 
Gz_forearm_interp = interp1(t_forearm, Gz_forearm, t2_forearm); 
  
 
% forearm A 
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Ay_forearm_interp = interp1(t_forearm, Ay_forearm, t2_forearm); 
  
% hand G 
Gx_hand_interp = interp1(t_hand, Gx_hand, t2_hand); 
Gy_hand_interp = interp1(t_hand, Gy_hand, t2_hand); 
Gz_hand_interp = interp1(t_hand, Gz_hand, t2_hand); 
  
% hand A 
Ay_hand_interp = interp1(t_hand, Ay_hand, t2_hand); 
  
% Exercise 
exercise_interp = interp1(t_exercise, exercise, t2_exercise); 
%% Cross correlation seguence between sensor forearm and hand 
  
[corr_coeff, lag] =  xcorr(Ay_hand_interp, Ay_forearm_interp);  
[~, I] = max(corr_coeff); 
shift = lag(I); 
  
%% Align the data using the delay info 
  
if shift < 0 
    Ay_forearm_corr = Ay_forearm_interp(abs(shift):end); 
    Ay_hand_corr = Ay_hand_interp; 
     
    Gx_forearm_corr = Gx_forearm_interp(abs(shift):end); 
    Gy_forearm_corr = Gy_forearm_interp(abs(shift):end); 
    Gz_forearm_corr = Gz_forearm_interp(abs(shift):end); 
    Gx_hand_corr = Gx_hand_interp; 
    Gy_hand_corr = Gy_hand_interp; 
    Gz_hand_corr = Gz_hand_interp; 
     
else 
    Ay_hand_corr = Ay_hand_interp(shift:end); 
    Ay_forearm_corr = Ay_forearm_interp; 
  
    Gx_hand_corr = Gx_hand_interp(abs(shift):end); 
    Gy_hand_corr = Gy_hand_interp(abs(shift):end); 
    Gz_hand_corr = Gz_hand_interp(abs(shift):end); 
    Gx_forearm_corr = Gx_forearm_interp; 
    Gy_forearm_corr = Gy_forearm_interp; 
    Gz_forearm_corr = Gz_forearm_interp; 
end 
  
  
  
%% Control alignment and visually decide interval for calculating angular 
velocities 
  
figure(4) 
subplot(2,1,1), plot(Ay_forearm_interp), title('Before cross correlation, 
Ay forearm') 
subplot(2,1,2), plot(Ay_hand_interp), title('Before cross correlation, Ay 
hand') 
  
if length(Ay_hand_corr) < length(Ay_forearm_corr) 
   figure(5) 
   subplot(211),plot( Ay_forearm_corr(1:length(Ay_hand_corr))), 
title('After cross correlation, Ay forearm') 
   subplot(212),plot( Ay_hand_corr), title('After cross correlation, Ay 
hand') 
else 
   figure(5) 
   subplot(211),plot( Ay_forearm_corr), title('After cross correlation, Ay 
forearm') 
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   subplot(212),plot( Ay_hand_corr(1:length(Ay_forearm_corr))), 
title('After cross correlation, Ay hand') 
end 
  
  
%% Calculating angular velocities (av) at a certain interval 
 
% Choosing interval 
disp(['Choose an interval for which you want to calculate the angular 
velocity']) 
int_start = input('Start: '); 
int_end = input('End: '); 
  
% Calculating angular velocity 
% Metod 1 
x = Gx_hand_corr(int_start:int_end) - Gx_forearm_corr(int_start:int_end); 
y = Gy_hand_corr(int_start:int_end) - Gy_forearm_corr(int_start:int_end); 
z = Gz_hand_corr(int_start:int_end) - Gz_forearm_corr(int_start:int_end); 
vel_tot_sensors = sqrt(x.^2 + y.^2 + z.^2); 
 
 
%% RMS 
RMS = rms(vel_tot_sensors) 
 
% RMS_vector = [RMS4 RMS5 RMS6 RMS 7 RMS8 RMS9 RMS10 RMS11 RMS12 RMS13] 
RMS_vector = [1.7897 1.6996 2.1634 10.7305 4.7986 10.4467 2.0178 13.6143 
11.2502 8.0694] 
RMS_mean = mean(RMS_vector) 
RMS_max = max(RMS_vector) 
RMS_min = min(RMS_vector) 
 
 
%Metod 2 
% vel_hand = sqrt(Gx_hand_corr(int_start:int_end).^2 +  
 Gy_hand_corr(int_start:int_end).^2 + Gz_hand_corr(int_start:int_end).^2); 
% vel_forearm = sqrt(Gx_forearm_corr(int_start:int_end).^2 + 
Gy_forearm_corr(int_start:int_end).^2 + 
Gz_forearm_corr(int_start:int_end).^2); 
% vel_tot_sensors2 = vel_hand - vel_forearm; 
 
  
%% Marker data  
% Acceleration 
Ax_marker = exercise_interp(1:end, 9); 
Ay_marker = exercise_interp(1:end, 10); 
Az_marker = exercise_interp(1:end, 11); 
  
x_axel = [1:1:length(Ay_marker)]; 
  
figure(6) 
plot(x_axel, Ax_marker, x_axel, Ay_marker, x_axel, Az_marker), 
title('Acceleretaion, markers') 
  
% Choosing interval 
disp(['Choose an interval for which you want to calculate the angular 
velocity']) 
int_start = input('Start: '); 
int_end = input('End: '); 
  
Vx_marker = exercise_interp(int_start:int_end, 6); 
Vy_marker = exercise_interp(int_start:int_end, 7); 
Vz_marker = exercise_interp(int_start:int_end, 8); 
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vel_tot_markers = sqrt(Vx_marker.^2 + Vy_marker.^2 + Vz_marker.^2); 
  
%% Filter 
[b,a] = butter(6,0.05); % 5/100 Hz 
 vel_tot_sensors_filter = abs(filter(b,a,vel_tot_sensors)); 
 vel_tot_markers_filter = abs(filter(b,a,vel_tot_markers)); 
  
 % Take away "extreme" values 
 if length(vel_tot_markers_filter) < length(vel_tot_sensors_filter) 
     stop = length(vel_tot_markers_filter); 
 else 
     stop = length(vel_tot_sensors_filter); 
 end 
  
 for i = 1:stop 
     if vel_tot_markers_filter(i) > 550 
         vel_tot_markers_filter(i) = 550; 
     elseif vel_tot_sensors_filter(i) > 550 
         vel_tot_sensors_filter(i) = 550; 
     end 
 end 
 
%% Cross correlation seguence between marker data and sensor data  
[corr_coeff, lag] =  xcorr(vel_tot_markers_filter, vel_tot_sensors_filter);  
  
[~, I] = max(corr_coeff); 
shift = lag(I); 
  
%% Align the data using the delay info 
% Acceleration 
if shift > 0 
    vel_tot_markers_filter_corr = vel_tot_markers_filter(1+abs(shift):end); 
    vel_tot_sensors_filter_corr = vel_tot_sensors_filter; 
else 
    vel_tot_sensors_filter_corr = vel_tot_sensors_filter(1+abs(shift):end); 
    vel_tot_markers_filter_corr = vel_tot_markers_filter;   
end 
  
%% Control alignment and visually  
if length(vel_tot_markers_filter_corr) < 
length(vel_tot_sensors_filter_corr) 
    int_end = length(vel_tot_markers_filter_corr); 
else 
    int_end = length(vel_tot_sensors_filter_corr); 
end 
  
figure(7) 
subplot(311), plot([1:int_end]/100, vel_tot_markers(1:int_end),'b' 
,[1:int_end]/100, vel_tot_sensors(1:int_end), 'r'), title('Before filter 
and correlation. Vel tot markers (blue) and vel tot sensors (red)'); 
subplot(312), plot([1:int_end]/100, vel_tot_markers_filter(1:int_end),'b' 
,[1:int_end]/100, vel_tot_sensors_filter(1:int_end), 'r'), title('After 
filter. Vel tot markers (blue) and vel tot sensors filter (red)'); 
ylabel('Angular velocity [degree/sek]') 
subplot(313), plot([1:int_end]/100, 
vel_tot_markers_filter_corr(1:int_end),'b' ,[1:int_end]/100, 
vel_tot_sensors_filter_corr(1:int_end), 'r'), title('After correlation. Vel 
tot markers corr (blue) and vel tot sensors filter corr (red)'); 
xlabel('Time [s]') 
  
  
%% Statitical Analysis 
  
% Calculate difference between markers velocity and sensors velocity 
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vel_diff = vel_tot_markers_filter_corr(1:int_end) - 
vel_tot_sensors_filter_corr(1:int_end)'; 
  
% percentil to table, Bland Altman and Correlation Plot 
  
percentile_10_sensors = prctile(vel_tot_sensors_filter_corr(1:int_end),10); 
percentile_50_sensors = prctile(vel_tot_sensors_filter_corr(1:int_end),50) 
% Correlation Plot, y-axis 
percentile_90_sensors = prctile(vel_tot_sensors_filter_corr(1:int_end),90) 
% Correlation Plot, y-axis 
  
percentile_10_markers = prctile(vel_tot_markers_filter_corr(1:int_end),10); 
percentile_50_markers = prctile(vel_tot_markers_filter_corr(1:int_end),50) 
% Correlation Plot & Bland Altman, x-axis 
percentile_90_markers = prctile(vel_tot_markers_filter_corr(1:int_end),90) 
% Correlation Plot & Bland Altman, x-axis 
  
percentile_10_diff = percentile_10_sensors - percentile_10_markers 
percentile_50_diff = percentile_50_sensors - percentile_50_markers % Bland 
Altman y-axis 
percentile_90_diff = percentile_90_sensors - percentile_90_markers % Bland 
Altman y-axis 
  
  
% To Tables 
corrCoef = 
corr2(vel_tot_markers_filter_corr(1:int_end),vel_tot_sensors_filter_corr(1:
int_end)') 
  
RMSD = sqrt(mean(vel_diff.^2)) 
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Bilaga 4: Kod i MATLAB – Beräkning av grafer och tabellvärden 
 

Bland-Altman_Correlation_Tabel 
 
%%Av Josephine Lantz och Jenny Wingqvist, 2019-05-20 
  
clc; 
clear all; 
  
%% Data from "Wrist_Angular_velocity" 
  
% Read in data 
data = readtable('Resultat.csv'); 
data = cell2mat(table2cell(data(2:end,3:end))); 
  
percentile_10_diff_tot_40BPM = data(1,:); 
percentile_50_diff_tot_40BPM = data(2,:); 
percentile_90_diff_tot_40BPM = data(3,:); 
percentile_10_diff_tot_90BPM = data(4,:); 
percentile_50_diff_tot_90BPM = data(5,:); 
percentile_90_diff_tot_90BPM = data(6,:); 
percentile_10_diff_tot_140BPM = data(7,:); 
percentile_50_diff_tot_140BPM = data(8,:); 
percentile_90_diff_tot_140BPM = data(9,:); 
percentile_10_diff_tot_Painting = data(10,:); 
percentile_50_diff_tot_Painting = data(11,:); 
percentile_90_diff_tot_Painting = data(12,:); 
percentile_10_diff_tot_PaperAirplane = data(13,:); 
percentile_50_diff_tot_PaperAirplane = data(14,:); 
percentile_90_diff_tot_PaperAirplane = data(15,:); 
percentile_10_diff_tot_Computer = data(16,:); 
percentile_50_diff_tot_Computer = data(17,:); 
percentile_90_diff_tot_Computer = data(18,:); 
percentile_10_diff_tot_Blowing = data(19,:); 
percentile_50_diff_tot_Blowing = data(20,:); 
percentile_90_diff_tot_Blowing = data(21,:); 
percentile_50_sensors_tot_40BPM = data(22,:); 
percentile_90_sensors_tot_40BPM = data(23,:); 
percentile_50_markers_tot_40BPM = data(24,:); 
percentile_90_markers_tot_40BPM = data(25,:); 
percentile_50_sensors_tot_90BPM = data(26,:); 
percentile_90_sensors_tot_90BPM = data(27,:); 
percentile_50_markers_tot_90BPM = data(28,:); 
percentile_90_markers_tot_90BPM = data(29,:); 
percentile_50_sensors_tot_140BPM = data(30,:); 
percentile_90_sensors_tot_140BPM = data(31,:); 
percentile_50_markers_tot_140BPM = data(32,:); 
percentile_90_markers_tot_140BPM = data(33,:); 
percentile_50_sensors_tot_Painting = data(34,:); 
percentile_90_sensors_tot_Painting = data(35,:); 
percentile_50_markers_tot_Painting = data(36,:); 
percentile_90_markers_tot_Painting = data(37,:); 
percentile_50_sensors_tot_PaperAirplane = data(38,:);  
percentile_90_sensors_tot_PaperAirplane = data(39,:); 
percentile_50_markers_tot_PaperAirplane = data(40,:); 
percentile_90_markers_tot_PaperAirplane = data(41,:); 
percentile_50_sensors_tot_Computer = data(42,:); 
percentile_90_sensors_tot_Computer = data(43,:); 
percentile_50_markers_tot_Computer = data(44,:); 
percentile_90_markers_tot_Computer = data(45,:); 
percentile_50_sensors_tot_Blowing = data(46,:); 
percentile_90_sensors_tot_Blowing = data(47,:); 
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percentile_50_markers_tot_Blowing = data(48,:); 
percentile_90_markers_tot_Blowing = data(49,:); 
  
% corrCoef 
corrCoef_tot_40BPM = data(50,:); 
corrCoef_tot_90BPM = data(51,:); 
corrCoef_tot_140BPM = data(52,:);  
corrCoef_tot_Painting = data(53,:); 
corrCoef_tot_PaperAirplane = data(54,:); 
corrCoef_tot_Computer = data(55,:); 
corrCoef_tot_Blowing = data(56,:); 
  
% RMSD 
RMSD_tot_40BPM = data(57,:); 
RMSD_tot_90BPM = data(58,:); 
RMSD_tot_140BPM = data(59,:);  
RMSD_tot_Painting = data(60,:); 
RMSD_tot_PaperAirplane = data(61,:); 
RMSD_tot_Computer = data(62,:); 
RMSD_tot_Blowing = data(63,:); 
  
  
%% BlandAltman Plots 
% BlandAltman plot - 40BPM, 90BPM, 140BPM 
BlandAltman_func_bpm(percentile_50_markers_tot_40BPM', 
percentile_50_diff_tot_40BPM', percentile_50_markers_tot_90BPM',... 
   percentile_50_diff_tot_90BPM', percentile_50_markers_tot_140BPM', 
percentile_50_diff_tot_140BPM') 
  
  
% BlandAltman plot - painting, paperAirplane, Computer 
BlandAltman_func_sim(percentile_50_markers_tot_Painting', 
percentile_50_diff_tot_Painting', percentile_50_markers_tot_PaperAirplane', 
percentile_50_diff_tot_PaperAirplane',... 
    percentile_50_markers_tot_Computer', percentile_50_diff_tot_Computer', 
percentile_50_markers_tot_Blowing', percentile_50_diff_tot_Blowing') 
  
  
%% Correlation plots 
% Correlation plot - 40BPM, 90BPM, 140BPM 
percentile_50_markers_tot_bpm = [percentile_50_markers_tot_40BPM, 
percentile_50_markers_tot_90BPM, percentile_50_markers_tot_140BPM]; 
percentile_50_sensors_tot_bpm = [percentile_50_sensors_tot_40BPM, 
percentile_50_sensors_tot_90BPM, percentile_50_sensors_tot_140BPM]; 
  
% Correlation plot - painting, paperAirplane, Computer, Blowing 
percentile_50_markers_tot_sim = [percentile_50_markers_tot_Painting, 
percentile_50_markers_tot_PaperAirplane, 
percentile_50_markers_tot_Computer, percentile_50_markers_tot_Blowing]; 
percentile_50_sensors_tot_sim = [percentile_50_sensors_tot_Painting, 
percentile_50_sensors_tot_PaperAirplane, 
percentile_50_sensors_tot_Computer,percentile_50_sensors_tot_Blowing]; 
  
  
figure(3) 
plot(percentile_50_markers_tot_40BPM, 
percentile_50_sensors_tot_40BPM,'.','MarkerSize',20) 
hold on, plot(percentile_50_markers_tot_90BPM, 
percentile_50_sensors_tot_90BPM,'.','MarkerSize',20) 
hold on, plot(percentile_50_markers_tot_140BPM, 
percentile_50_sensors_tot_140BPM,'.','MarkerSize',20) 
  
corrcoef = corr2(percentile_50_markers_tot_bpm, 
percentile_50_sensors_tot_bpm); 
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title('Korrelation mellan sensorer och markörernas hastighet vid standard 
rörelser'); 
xlabel('Markörers hastighet [grader/sek]'); 
ylabel('Sensorers hastighet [grader/sek]'); 
  
str=[' r = ',num2str(corrcoef)]; 
T = text(min(get(gca, 'xlim')), max(get(gca, 'ylim')), str);  
set(T, 'fontsize', 13, 'verticalalignment', 'top', 'horizontalalignment', 
'left'); 
  
  
figure(4) 
plot(percentile_50_markers_tot_Painting, percentile_50_sensors_tot_Painting 
'.','MarkerSize',20) 
hold on, plot(percentile_50_markers_tot_PaperAirplane, 
percentile_50_sensors_tot_PaperAirplane,'.','MarkerSize',20) 
hold on, plot(percentile_50_markers_tot_Computer, 
percentile_50_sensors_tot_Computer,'.','MarkerSize',20) 
hold on, plot(percentile_50_markers_tot_Blowing, 
percentile_50_sensors_tot_Blowing,'.','MarkerSize',20) 
  
corrcoef = corr2(percentile_50_markers_tot_sim, 
percentile_50_sensors_tot_sim); 
  
title('Korrelation mellan sensorer och markörers hastighet vid simulerat 
arbete'); 
xlabel('Markörers hastighet [grader/sek]'); 
ylabel('Sensorers hastighet [grader/sek]'); 
  
str=[' r = ',num2str(corrcoef)]; 
T = text(min(get(gca, 'xlim')), max(get(gca, 'ylim')), str);  
set(T, 'fontsize', 13, 'verticalalignment', 'top', 'horizontalalignment', 
'left'); 
  
  
%% Percentiles to table 
percentile_mean_10_40BPM = mean(percentile_10_diff_tot_40BPM([1:end])) 
percentile_std_10_40BPM = std(percentile_10_diff_tot_40BPM([1:end])) 
  
percentile_mean_50_40BPM = mean(percentile_50_diff_tot_40BPM([1:end])) 
percentile_std_50_40BPM = std(percentile_50_diff_tot_40BPM([1:end])) 
  
percentile_mean_90_40BPM = mean(percentile_90_diff_tot_40BPM([1:end])) 
percentile_std_90_40BPM = std(percentile_90_diff_tot_40BPM([1:end])) 
  
  
percentile_mean_10_90BPM = mean(percentile_10_diff_tot_90BPM([1:end])) 
percentile_std_10_90BPM = std(percentile_10_diff_tot_90BPM([1:end])) 
  
percentile_mean_50_90BPM = mean(percentile_50_diff_tot_90BPM([1:end])) 
percentile_std_50_90BPM = std(percentile_50_diff_tot_90BPM([1:end])) 
  
percentile_mean_90_90BPM = mean(percentile_90_diff_tot_90BPM([1:end])) 
percentile_std_90_90BPM = std(percentile_90_diff_tot_90BPM([1:end])) 
  
  
percentile_mean_10_140BPM = mean(percentile_10_diff_tot_140BPM([1:end])) 
percentile_std_10_140BPM = std(percentile_10_diff_tot_140BPM([1:end])) 
  
percentile_mean_50_140BPM = mean(percentile_50_diff_tot_140BPM([1:end])) 
percentile_std_50_140BPM = std(percentile_50_diff_tot_140BPM([1:end])) 
  
percentile_mean_90_140BPM = mean(percentile_90_diff_tot_140BPM([1:end])) 
percentile_std_90_140BPM = std(percentile_90_diff_tot_140BPM([1:end])) 
  



4 

  
percentile_mean_10_painting = 
mean(percentile_10_diff_tot_Painting([1:end])) 
percentile_std_10_painting = std(percentile_10_diff_tot_Painting([1:end])) 
  
percentile_mean_50_painting = 
mean(percentile_50_diff_tot_Painting([1:end])) 
percentile_std_50_painting = std(percentile_50_diff_tot_Painting([1:end])) 
  
percentile_mean_90_painting = 
mean(percentile_90_diff_tot_Painting([1:end])) 
percentile_std_90_painting = std(percentile_90_diff_tot_Painting([1:end])) 
  
  
percentile_mean_10_paperAirplane = 
mean(percentile_10_diff_tot_PaperAirplane([1:end])) 
percentile_std_10_paperAirplane = 
std(percentile_10_diff_tot_PaperAirplane([1:end])) 
  
percentile_mean_50_paperAirplane = 
mean(percentile_50_diff_tot_PaperAirplane([1:end])) 
percentile_std_50_paperAirplane = 
std(percentile_50_diff_tot_PaperAirplane([1:end])) 
  
percentile_mean_90_paperAirplane = 
mean(percentile_90_diff_tot_PaperAirplane([1:end])) 
percentile_std_90_paperAirplane = 
std(percentile_90_diff_tot_PaperAirplane([1:end])) 
  
  
percentile_mean_10_computer = 
mean(percentile_10_diff_tot_Computer([1:end])) 
percentile_std_10_computer = std(percentile_10_diff_tot_Computer([1:end])) 
  
percentile_mean_50_computer = 
mean(percentile_50_diff_tot_Computer([1:end])) 
percentile_std_50_computer = std(percentile_50_diff_tot_Computer([1:end])) 
  
percentile_mean_90_computer = 
mean(percentile_90_diff_tot_Computer([1:end])) 
percentile_std_90_computer = std(percentile_90_diff_tot_Computer([1:end])) 
  
  
percentile_mean_10_blowing = mean(percentile_10_diff_tot_Blowing([1:end])) 
percentile_std_10_blowing = std(percentile_10_diff_tot_Blowing([1:end])) 
  
percentile_mean_50_blowing = mean(percentile_50_diff_tot_Blowing([1:end])) 
percentile_std_50_blowing = std(percentile_50_diff_tot_Blowing([1:end])) 
  
percentile_mean_90_blowing = mean(percentile_90_diff_tot_Blowing([1:end])) 
percentile_std_90_blowing = std(percentile_90_diff_tot_Blowing([1:end])) 
  
%% Correlation coefficient to table 
corrCoef_mean_40BPM = mean(corrCoef_tot_40BPM([1:end])) 
corrCoef_min_40BPM = min(corrCoef_tot_40BPM([1:end])) 
  
corrCoef_mean_90BPM = mean(corrCoef_tot_90BPM([1:end])) 
corrCoef_min_90BPM = min(corrCoef_tot_90BPM([1:end])) 
  
corrCoef_mean_140BPM = mean(corrCoef_tot_140BPM([1:end])) 
corrCoef_min_140BPM = min(corrCoef_tot_140BPM([1:end])) 
  
corrCoef_mean_painting = mean(corrCoef_tot_Painting([1:end])) 
corrCoef_min_painting = min(corrCoef_tot_Painting([1:end])) 
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corrCoef_mean_paperAirplane = mean(corrCoef_tot_PaperAirplane([1:end])) 
corrCoef_min_paperAirplane = min(corrCoef_tot_PaperAirplane([1:end])) 
  
corrCoef_mean_computer = mean(corrCoef_tot_Computer([1:end])) 
corrCoef_min_computer = min(corrCoef_tot_Computer([1:end])) 
  
corrCoef_mean_blowing = mean(corrCoef_tot_Blowing([1:end])) 
corrCoef_min_blowing = min(corrCoef_tot_Blowing([1:end])) 
  
%% RMSD to table 
RMSD_mean_40BPM = mean(RMSD_tot_40BPM([1:end])) 
RMSD_max_40BPM = max(RMSD_tot_40BPM([1:end])) 
  
RMSD_mean_90BPM = mean(RMSD_tot_90BPM([1:end])) 
RMSD_max_90BPM = max(RMSD_tot_90BPM([1:end])) 
  
RMSD_mean_140BPM = mean(RMSD_tot_140BPM([1:end])) 
RMSD_max_140BPM = max(RMSD_tot_140BPM([1:end])) 
  
RMSD_mean_painting = mean(RMSD_tot_Painting([1:end])) 
RMSD_max_painting = max(RMSD_tot_Painting([1:end])) 
  
RMSD_mean_paperAirplane = mean(RMSD_tot_PaperAirplane([1:end])) 
RMSD_max_paperAirplane = max(RMSD_tot_PaperAirplane([1:end])) 
  
RMSD_mean_computer = mean(RMSD_tot_Computer([1:end])) 
RMSD_max_computer = max(RMSD_tot_Computer([1:end])) 
  
RMSD_mean_blowing = mean(RMSD_tot_Blowing([1:end])) 
RMSD_max_blowing = max(RMSD_tot_Blowing([1:end])) 
 
Bland-Altman_Func_BPM 
 

function [dataX1, dataY1, dataX2, dataY2, dataX3, dataY3, dataX4, dataY4] = 
BlandAltman_func_sim(dataX1,dataY1,dataX2,dataY2,dataX3,dataY3,dataX4,dataY
4) 
[m,n] = size(dataX1); 
[i,j] = size(dataX2); 
[k,l] = size(dataX3); 
[m,n] = size(dataX4); 
  
if(n>m) 
    dataY1 = dataY1'; 
end 
if (j>i) 
    dataY2 = dataY2'; 
end 
if (l>k) 
    dataY3 = dataY3'; 
end 
if (n>m) 
    dataY4 = dataY4'; 
end 
  
if(size(dataX1)~=size(dataY1))  
    error('Data matrices must be the same size') 
end 
if(size(dataX2)~=size(dataY2))  
    error('Data matrices must be the same size') 
end 
if(size(dataX3)~=size(dataY3))  
    error('Data matrices must be the same size') 
end 
if(size(dataX4)~=size(dataY4))  
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    error('Data matrices must be the same size') 
end 
                        
Y_axis = [dataY1', dataY2', dataY3', dataY4']; 
md_sim = mean(Y_axis)             % Mean of difference between instruments  
sd_sim = std(Y_axis)            % Std dev of difference between instruments  
sd196_sim = 1.96*sd_sim 
  
figure(2)                                         % Bland Altman plot  
plot(dataX1,dataY1,'.','MarkerSize',20)                               
hold on,plot(dataX2,dataY2,'.','MarkerSize',20)    
hold on,plot(dataX3,dataY3,'.','MarkerSize',20)    
hold on,plot(dataX4,dataY4,'.','MarkerSize',20)    
  
  
plot(md_sim*ones(300),'-k')                        % Mean difference line 
plot(md_sim + sd196_sim*ones(300),'-k')            % Mean minus 2*SD line   
plot(md_sim - sd196_sim*ones(300),'-k')            % Mean plus 2*SD line   
  
grid on 
hold off 
title('Bland-Altman plot för simulerat arbete','FontSize',12) 
xlabel('Markörers hastighet [grader/sek]','FontSize',8) 
ylabel('Skillnad mellan sensorernas och markörernas hastighet 
[grader/sek]','FontSize',8) 
  
Bland-Altman_Func_SIM 
 

function [dataX1, dataY1, dataX2, dataY2, dataX3, dataY3] = 
BlandAltman_func_bpm(dataX1,dataY1,dataX2,dataY2,dataX3,dataY3) 
[m,n] = size(dataX1); 
[i,j] = size(dataX2); 
[k,l] = size(dataX3); 
  
if(n>m) 
    dataY1 = dataY1'; 
end 
if (j>i) 
    dataY2 = dataY2'; 
end 
if (l>k) 
    dataY3 = dataY3'; 
end 
  
if(size(dataX1)~=size(dataY1))  
    error('Data matrices must be the same size') 
end 
if(size(dataX2)~=size(dataY2))  
    error('Data matrices must be the same size') 
end 
if(size(dataX3)~=size(dataY3))  
    error('Data matrices must be the same size') 
end 
  
Y_axis = [dataY1', dataY2', dataY3']; 
md_bpm = mean(Y_axis)                             % Mean of difference 
between instruments  
sd_bpm = std(Y_axis);                               % Std dev of difference 
between instruments  
sd196_bpm = 1.96*sd_bpm 
  
figure(1)                                       % Bland Altman plot 
plot(dataX1,dataY1,'.','MarkerSize',20)    
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hold on,plot(dataX2,dataY2,'.','MarkerSize',20)    
hold on,plot(dataX3,dataY3,'.','MarkerSize',20)    
                      
plot(md_bpm*ones(300),'-k')                         % Mean difference line   
plot(md_bpm+sd196_bpm*ones(300),'-k')                      % Mean plus 2*SD 
line   
plot(md_bpm-sd196_bpm*ones(300),'-k')                       % Mean minus 
2*SD line   
  
grid on 
hold off 
title('Bland-Altman plot för standard rörelser','FontSize',12) 
xlabel('Markörers hastighet [grader/sek]','FontSize',8) 
ylabel('Skillnand mellan sensorernas och markörernas hastighet 
[gradersek]','FontSize',8) 
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Bilaga 5: Excel-fil med resultaten från uträkningarna  
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