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Abstract

This report is part of a Bachelor’s degree corresponding to 15 cred-
its at the Royal Institute of Technology, Stockholm. The work has
been carried out by Max Wikander, author of the report, supervised
by Lanie Gutierrez-Farewik and Erik Dijkstra.

Gait analysis includes measurement, characterization and assess-
ment of human movement and is used to assess kinematic or other
abnormalities during gait. Center of rotation and the axis of rotation
of a joint are fundamental parameters in motion analysis. However,
the ability to create individualized analysis is limited by the lack of
accuracy when these parameters are calculated. Therefore, the ability
to improve and innovate methodology used to calculate the joint center
of rotation is evaluated.

A number of movements including gait was examined using infrared
technology at Karolinska University Hospital in Stockholm. During
the measurements self-constructed clusters of markers were used. This
report presents the results and analysis of these measurements. Kine-
matic models to describe the knee and hip motion and compute the
center of rotation of these joints are formulated and evaluated.The
models are partly based on the literature study performed in the be-
ginning of the project. To begin with, a model adapted to movement
with a static center of rotation is formulated. The static model is then
developed to be applicable in the case of a moving center of rotation.
Both models are applied to the measurements conducted. A three-
dimensional model is briefly described and is considered suitable for
further development of the project.

The results show that the models are applicable to various move-
ments including gait. A comparison with the software currently used
at Karolinska University Hospital indicates that the model adapted to
plane motion provides reasonable results. However, no assessment of
the model’s precision can be made as this would require some form of
medical imaging or invasive techniques.



Sammanfattning

Denna rapport utgör en del av ett kandidatarbete om 15 hög-
skolepoäng på Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet har utförts av
Max Wikander, författare av rapporten, med handledning av Lanie
Gutierrez-Farewik och Erik Dijkstra.

Gånganalys omfattar mätning, beskrivning och framställning av
människans rörelse och används för att bedöma kinematiska eller and-
ra avvikelser vid gång. Ledens rotationscentrum och rotationsaxel är
grundläggande parametrar vid rörelseanalys. Möjligheten att skapa in-
dividanpassade analyser är dock begränsad av bristande noggrannhet
när dessa parametrar beräknas. Därför har möjligheten att förbättra
och förnya metoden för att beräkna ledens rotationscentrum utvärde-
rats.

Mätningar med hjälp av infraröd teknik utfördes på ett antal rö-
relser och gång i Motoriklabbet på Karolinksa Institutet. Under mät-
ningarna användes egentillverkade kluster av markörer. I denna rap-
port presenteras resultat och analys av dessa mätningar. Kinematiska
modeller för att beskriva knä- och höftledsrörelse samt beräkna ro-
tationscentrum för dessa leder formuleras och utvärderas. Modellerna
är till viss del baserade på den artikelstudie som gjordes i början av
arbetet. Till att börja med formuleras en modell anpassad för rörelse
med statiskt rotationscentrum. Den statiska modellen utvecklas till att
gälla vid plan rörelse av rotationscentrum. Båda modellerna tillämpas
på de mätningar som utfördes. En tredje modell för tredimensionell
rörelse beskrivs ytligt och anses vara lämplig för vidareutveckling av
arbetet.

Resultaten visar att modellerna är tillämpbara på diverse rörelser
och gång. Jämförelse med den mjukvara som idag används på Moto-
riklabbet visar att modellen för plan rörelse ger rimliga resultat. Dock
kan ingen bedömning av modellens noggrannhet göras då detta skulle
kräva någon form av medicinsk undersökning.
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1 Inledning

I detta kapitel beskrivs bakgrunden och syftet med arbetet. Även avgränsning-
ar och rapportens disposition diskuteras.

1.1 Bakgrund

Gånganalys är en av de mest framträdande specialiteterna inom rörelseana-
lysen och omfattar mätning, beskrivning och framställning av människans
rörelse. Analysen används som ett hjälpmedel vid granskning och bedöm-
ning av kinematiska avvikelser vid gång. Avvikelser kan vara oigenkännliga
för det nakna ögat, även för en skicklig läkare. Vid all form av rörelseanalys
är ledens rotationscentrum och rotationsaxel fundamentala begrepp. Exakta
positioner för dessa parametrar kan vara till hjälp vid behandling eller ope-
ration (Ehrig et al., 2006). Förmågan att skapa individanpassade analyser
är dessvärre begränsad av den bristande noggrannhet som förekommer vid
beräkning av dessa ledegenskaper (Ehrig et al., 2005).

De vanligaste metoderna för att uppskatta ledcentrums exakta position
är baserade på förenklade modeller av leden i fråga. Den modell som Da-
vis et al. (1991) föreslog används av majoriteten av laboratorier. Modellen
utnyttjar, baserat på 25 höftundersökningar, linjära relationer mellan led-
centrum och specifika kännemärken i skelettet. Markörer placeras på huden
bland annat vid dessa kännemärken och rörelsen registreras med infraröda
kameror. Om en markör placeras fel, vilket är lätt hänt, eller om huden rör
sig relativt skelettet medför detta att relationen till ledcentrum inte längre
är korrekt och analysen påverkas. Modellen lider alltså stor risk att påver-
kas av den mänskliga faktorn. Tillvägagångssättet är inte heller optimalt vid
undersökning av barn eller personer vars skelett eller gångmönster avviker
från det normala. Eftersom modellen hela tiden utgår från de 25 höftunder-
sökningarna är det inte självklart att de linjära relationerna är exakta för
till exempel barn.

Trots att det finns andra metoder för att hitta ledcentrum, som till exem-
pel digital röntgen, har den infraröda tekniken stora fördelar i och med att
mätningen inte blir särskilt påträngande och metoden kan utnyttjas i realtid.
Den största felkällan vid utnyttjandet av reflekterande markörer har visat
sig vara den relativa rörelsen som sker mellan markörer på grund av hud
och vävnads deformation (Ehrig et al., 2005). Ökad noggrannhet vid beräk-
ning av ledcentrum kan förbättra observation och bedömning av avvikande
rörelsemönster och vidare bidra till bättre anpassad patientbehandling.
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1.2 Vicon och Plug-in Gait Model

De inledande mätningarna utfördes i Motoriklabbet på Karolinska Institu-
tet. Parametrar som knä- och höftledscentrum beräknas automatiskt med
mjukvara från företaget Vicon. För beräkningar använder Vicon en modell
som kallas Plug-in Gait Model. Rotationscentrum uppskattas med markö-
rers placering tillsammans med benlängd och andra mått som måste mätas
innan experimentet utförs. Vicon utnyttjar den uppmätta benlängden och
använder sig av den regressionsmodell som ovan nämnde Davis et al. (1991)
beskriver för att uppskatta höftens rotationscentrum. För att uppskatta knä-
ledscentrum använder sig Vicon av en markör placerad på en pinne, som fäs-
tes på låret. Markören sticker således ut ett par centimeter från låret. Denna
markör tillsammans med markörerna som placeras på knät samt höftens ro-
tationscentrum utnyttjas vid uppskattning av knäts rotationscentrum. Även
detta tillvägagångssätt är känsligt för relativ rörelse mellan hud och skelett
samt placering av markörer.

1.3 Syfte

Syftet med projektet är att utreda möjligheten att förbättra den metodik
som idag är vanlig vid beräkning av ledcentrum. Detta görs genom att ta
fram en mer individanpassad modell som har större pålitlighet och är bättre
anpassad för att beräkna knäts och höftens rotationscentrum.
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2 Metod

Projektet kan i kronologisk ordning delas upp i följande tre stadier, experi-
ment, modellering och beräkning.

2.1 Mätningar och experiment

För att utvärdera modeller och framförallt utföra beräkningar krävs data att
utgå ifrån. Projektets inledande del utgjordes av att planera och genomföra
mätningar för att skapa och erhålla relevant data. Mätningarna utfördes i
Motoriklabbet på Karolinska Universitetssjukhuset. Labbet är utrustat med
8 stycken infraröda kameror som registrerar reflekterande markörers koordi-
nater. Systemet samlade data med samplingsfrekvensen 100 Hz. Där finns
också ett globalt koordinatsystem med origo definierat ungefär i mitten av
gångsträckan. Härifrån definieras en markörs koordinater. För att begränsa
den relativa rörelse som kan förekomma mellan markörer och således elimi-
nera en betydande felkälla användes egentillverkade kluster, se figur 1. På
vardera kluster placerades 4 stycken markörer. Fördelen med kluster är att
endast försumbar rörelse mellan markörerna kan förekomma. Markörer pla-
cerades dels enligt Plug-in Gait Model, förutom markörer på armar, och dels
med ovan nämnda kluster med ambitionen att jämföra dessa två metoder.
Totalt användes 4 stycken kluster med 4 markörer vardera, tillsammans med
de 25 markörer som är nödvändiga för Vicons Plug-in Gait Model. Kluster
användes enbart på högerbenet. På låret placerades två kluster och på vaden
likaså.

Figur 1: Kluster som användes under mätningarna tillverkade av hårdplast
och spännband.
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De rörelser som utfördes under experimentet var, förutom vanlig gång,
utformade för att enkelt kunna användas vid beräkning av ledcentrum. Ett
exempel på en sådan rörelse är att knäleden hålls så stilla som möjligt medan
underbenet utför en pendelrörelse. Till att börja med undersöktes plana rö-
relser. Samtliga rörelser utfördes i två riktningar, x och z, medan translation
i y-led begränsades så mycket som möjligt. När de första beräkningsmodel-
lerna senare formuleras försummas avvikelser i y-led. Hur pass väl en rörelse
är plan beror på testpersonens förmåga att utföra just detta och resultatet
kan aldrig bli helt perfekt. Framförallt vid gång är det svårt att helt begränsa
rotation och rörelse i sidled. Detta problem diskuteras vidare under avsnittet
Diskussion. I figur 2 nedan visas ett exempel på en av rörelserna som utför-
des. I figuren syns också hur kluster placerades. Det är denna höftpendel
som utvärderas under avsnitt 3.

Figur 2: Höftpendel med markörer placerade enligt de båda modellerna.

Resultatet av dessa mätningar innehöll x, y och z - koordinater samt
en tidskomponent för samtliga markörer och varje rörelse. Även vissa auto-
matiskt beräknade ledegenskaper från Vicon erhölls, till exempel knäts och
höftens rotationscentrum.
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2.2 Beräkningsmodeller

Beräkningsmodellen beskrivs i olika steg. Först beskrivs modellen vid anta-
gande om att rotationscentrum är statiskt. Sedan beskrivs modellen för plan
godtycklig rörelse av rotationscentrum, i detta fall vid gång. Avslutningsvis
diskuteras en tredimensionell modell.

2.2.1 Statiskt rotationscentrum

Den modell som används vid beräkning av ledcentrum liknar en av de meto-
der som beskrivs av Ehrig et al. (2005). Tankegången beskrivs med fördel om
vissa förutsättningar till en början antas gälla. Rörelsen sker i ett plan och
till att börja med antas ledens rotationscentrum vara stilla. En utvidgning
av modellen är som det beskrivs senare även fullt tillämpbar vid godtycklig
rörelse av ledcentrum. I figur 3 beskrivs rörelsen, med kluster placerade på
låret, från en godtycklig tidpunkt i till följande tidpunkt i+ 1, det vill säga
nästa insamlade datapunkt.

Figur 3: Plan rörelse med statiskt rotationscentrum i det globala koordinat-
systemet.

I figur 3 definieras följande vektorer: rotationscentrum c, en markörs po-
sition ta,i, rotationscentrum c̃ uttryckt från markör ta,i samt vektorn mellan
två markörer på samma kluster va,i.

Ur figur 3 fås för tidpunkt i följande relation mellan rotationscentrum c
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i det globala koordinatsystemet och rotationscentrum c̃ uttryckt från mar-
kören ta,i:

c = ta,i + c̃ (1)

Vid nästa tidpunkt i+ 1 ges motsvarande relation av:

c = ta,i+1 +Ric̃ (2)

Avståndet till rotationscentrum från en markör är alltid konstant. Det vill
säga det enda som skiljer vektorerna c̃ och Ric̃ från varandra är rotationen
θ. Matrisen Ri utgörs således av rotationsmatrisen given av vinkel θ:

Ri(θ) =

[
cos(θ) −sin(θ)
sin(θ) cos(θ)

]
(3)

En av fördelarna med att använda kluster är att vinkeln θ enkelt kan beräk-
nas. Vektorn va,i mellan två markörer på samma kluster är känd och tack
vare att ingen relativ rörelse kan förekomma mellan dessa två markörer så
är rotationen θ även det som skiljer vektorerna va,i och va,i+1 från varand-
ra. Vinkeln θ beräknas med definitionen av skalärprodukt mellan vektorerna
va,i och va,i+1:

cos(θ) =
va,i

T · va,i+1

‖va,i‖ · ‖va,i+1‖
(4)

Det är rotationscentrum c som är sökt. Ekvation 1 och 2 kan skrivas som
följande ekvationssystem: {

ta,i = c− c̃

ta,i+1 = c−Ric̃
(5)

Med rotationsmatrisen Ri känd fås med ekvationssystem 5 en 4×4 - matri-
sekvation given av: [

ta,i
ta,i+1

]
=

[
I −I
I −Ri

] [
c
c̃

]
(6)

Som från varje tidpunkt till nästa har den entydiga lösningen:[
c
c̃

]
=

[
I −I
I −Ri

]−1 [
ta,i

ta,i+1

]
(7)

Rotationscentrum kan alltså beräknas med ett kluster och två tidpunkter.
Detta kan göras för alla par av tidpunkter och i fallet med statiskt rotations-
centrum bör dessa teoretiskt vara identiska. I praktiken kommer beräknat
rotationscentrum vid olika tidpunkter skilja sig något.
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2.2.2 Godtycklig plan rörelse av rotationscentrum

Det går alltså att finna ett rotationscentrum från varje tidpunkt till nästa
med hjälp av endast ett kluster. Modellen, som nämnts ovan, gäller emel-
lertid bara vid ett approximativt stilla ledcentrum. Oftast förekommer dock
någon form av translation. Inte minst vid gång. För att anpassa modellen
till gång införs translationen d. Där d är rotationscentrums förflyttning från
en tidpunkt till nästa. Från ovan är känt att en kluster från en tidpunkt till
nästa ger två ekvationer, 1 och 2. I och med att förflyttningen d inte är känd
och det nu finns tre okända parametrar c, c̃ och d kan modellen inte längre
baseras på endast en kluster. Vid beräkningar av knäts ledcentrum används
nu förutom en kluster på vaden även en kluster på låret. Det faktum att
dessa två kluster delar ett rotationscentrum, knäleden, utnyttjas. Modellen
för knäleden vid gång visas i figur 4.

Figur 4: Plan gång i det globala koordinatsystemet. Kluster fästa på både
över- och underben.

I figur 4 definieras utöver de vektorer som redan nämnts i den statiska
modellen: markör på femur fa,i, rotationscentrum uttryckt från femur c̃f och
ovan nämnda translation d.
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Från det kluster som är fäst på tibia fås följande relationer:

c = ta,i + c̃t (8)

c+ d = ta,i+1 +Rt,ic̃t (9)

Dessa två ekvationer innehåller som sagt tre okända och det behövs ytterli-
gare relationer. Därför utnyttjas det kluster som är fäst på femur vilket ger
relationerna:

c = fa,i + c̃f (10)

c+ d = fa,i+1 +Rf ,ic̃f (11)

Där Rt,ioch Rf ,i är rotationsmatriser definierade på samma sätt som vid den
statiska modellen. Vinklarna för dessa rotationer erhålles med samma meto-
dik som med ekvation 4. Men nu beräknas alltså en vinkel för femur och en
vinkel för tibia. Ekvationerna 8 - 11 bildar tillsammans ett ekvationssystem
med fyra ekvationer och fyra okända:

ta,i = c− c̃t

ta,i+1 = c+ d−Rt,ic̃t

fa,i = c− c̃f

fa,i+1 = c+ d−Rf ,ic̃f

(12)

Ekvationssystemet 12 ges i matrisform av:
ta,i

ta,i+1

fa,i
fa,i+1

 =


−I 0 I 0
−Rt,i 0 I I
0 −I I 0
0 −Rf ,i I I



c̃t
c̃f
c
d

 (13)

Som från en tidpunkt till nästa har lösningen:
c̃t
c̃f
c
d

 =


−I 0 I 0
−Rt,i 0 I I
0 −I I 0
0 −Rf ,i I I


−1 

ta,i
ta,i+1

fa,i
fa,i+1

 (14)

Det går alltså att beräkna rotationscentrum för varje tidpunkt till nästa
även i fallet vid plan rörelse. Notera att det rotationscentrum som beräknas i
ekvation 14 säges höra till tidpunkt i. Följande tidpunkt ställs precis samma
relationer upp och rotationscentrum för tidpunkt i + 1 beräknas med data
vid tidpunkterna i+ 1 och i+ 2.
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2.2.3 Tredimensionell rörelse av rotationscentrum

I matrisekvationen 13 har vid fallet godtycklig plan rörelse en riktning för-
summats. Translation i sidled, y-riktningen, anses tillräckligt liten för att
uteslutas. Men ekvationerna i sig är inte begränsade att endast gälla i 2 di-
mensioner. Vänsterledet i ekvation 13 innefattar x-, y- och z-komponenter
(så länge translation i y-led inte försummas). Det vill säga de är tredimen-
sionella. I matrisen finns enhetsmatriser I och nollmatriser 0 som alla kan
göras tredimensionella. Det som är speciellt i matrisen är rotationsmatriser-
na Rt,i och Rf ,i. Om matrisekvation 13 ska gälla i tre dimensioner måste
rotationsmatriserna vara tredimensionella. Att beräkna tredimensionella ro-
tationsmatriser är relativt komplicerat. I tre dimensioner finns tre rotationer.
Och rotationsmatrisen beror på i vilken ordning man väljer att utföra dessa
rotationer, det vill säga rotationerna är inte kommutativa. Metodiken för att
beräkna tredimensionella rotationsmatriser beskrivs inte vidare i denna rap-
port. Men utöver rotationsmatriserna är beräkning av rotationscentrum i tre
dimensioner snarlik den metodik som är beskriven för gång. Ekvationssyste-
met 12 gäller som sagt i 3 dimensioner. Låt säga att rotationsmatriser som
uppfyller ekvationssystemet har beräknats. Då kan även rotationscentrum
beräknas i tre dimensioner med ekvation 13 och 14. I det tredimensionella
fallet försummas ingen riktning och noggrannheten kommer därför att öka.

Inget resultat presenteras för den tredimensionella modellen. Att utöka
beräkningarna till tre dimensioner anses vara en lämplig vidareutveckling på
arbetet.
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2.3 Hantering av missvisande resultat

När modellerna i föregående kapitel tillämpas genereras vid ett fåtal tidpunk-
ter rotationscentra som avviker så pass mycket att de inte kan anses rimliga.
I detta kapitel beskrivs hur detta hanteras och hur resultaten som följer kan
anpassas med minsta-kvadratmetoden.

2.3.1 En metod för att filtrera resultat

I följande resonemang används som illustrativt hjälpmedel höftens rotations-
centrum och ett kluster fäst på femur. I figur 5 visas det koordinatsystem
som kan definieras med markörerna på ett kluster. Koordinatsystem med
basvektorer e1 och e2 delar translation och rotation med rotationscentrum
c. Därför bör vektorn c̃ för samtliga tidpunkter uttryckt i detta koordinat-
system ha identiska koordinater a och b. Vidare kan en bättre uppskattning
av vektor c̃ beräknas genom till exempel minsta-kvadrat anpassning av ett
antal uppskattade koordinater (a, b).

Figur 5: Lokalt koordinatsystem som definieras med ett kluster.
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Det förekommer dock störningar. Det kan bland annat vara stötar då foten
når marken vilket orsakar viss relativ rörelse mellan kluster och rotations-
centrumcentrum. Störningarna leder till att beräknade rotationscentra för
somliga tidpunkter är orimliga. Innan någon form av optimal lösning beräk-
nas bör de rotationscentra som kan antas orimliga uteslutas. Dessa skulle
ha stor och felaktig inverkan på minsta-kvadratanpassningen. Den metod
som använts för att utesluta missvisande rotationscentra är inspirerad av en
liknande metod använd av Schwartz och Rozumalski (2004). Till att börja
med uttrycks vid varje tidpunkt vektorn c̃ i koordinatsystemet definierat i
figur 5. Koordinatsystemet följer hela tiden med rörelsen. Det vill säga c̃:s
koordinater a och b i det lokala koordinatsystemet för varje tidpunkt bör
överensstämma med varandra. Enligt ovan leder störningar till att enstaka
rotationscentrum placeras långt ifrån vad som kan anses vara rimligt. Beräk-
nade rotationscentrum filtreras enligt följande iterativa process:

1. Uttryck samtliga ledcentrum i det lokala koordinatsystemet.

2. Introducera vinkeln γ och radien r enligt figur 5.

3. Samla alla ledcentrum i den mängd som begränsas av det minsta samt
största värdet av γ respektive r.

4. Förkasta de ledcentrum som avviker mest från medianvärdet i γ- och
radiell led.

5. Nu kan processen upprepas med en begränsad uppsättning av ledcen-
trum.

Denna iteration upprepas till dess att godtagbart små förändringar sker av
läget för ledcentrum c. Resultatet av varje iteration blir en mindre mängd
kraftigare begränsad i båda led. Syftet med det detta är att skapa en uppsätt-
ning av rotationscentra som är lämpliga att anpassa enligt minsta-kvadrat
metoden. Först när de orimliga resultaten har uteslutits kan en bättre upp-
skattning av rotationscentrum beräknas. Hur många iterationer som bör gö-
ras och således hur kraftig elimineringen blir är beroende på den bestämda
toleransen. Det optimala fallet är att metoden konvergerar, det vill säga att
förändringar i γ- och r-led blir väldigt små. I nästa kapitel visas hur denna
eliminering fungerar i praktiken, figur 7-9 är tydliga illustrativa exempel.
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De konkreta beräkningarna för filtrering av resultatet går till enligt föl-
jande metodik. Förhållandet mellan rotationscentrum och koordinaterna a
och b i det lokala systemet ges av:

ae1 + be2 = c̃ (15)

Ekvation 15 ger följande system:

 e1 e2

[a
b

]
=

 c̃

 =⇒
[
a
b

]
=

 e1 e2

−1  c̃

 (16)

Med koordinaterna a och b kända ges γ och r enligt:

γ = arctan(
b

a
) (17)

r =
√
a2 + b2 (18)

Det är dessa parametrar som utgör grunden för filtreringsprocessen. För
samtliga tidpunkter som är kvar efter elimineringen är koordinaterna (a, b) i
det bästa fallet väldigt lika. Som tidigare nämnts förekommer störningar och
avvikelser. Men tidpunkterna har efter iterationsprocessen koordinater a och
b som kan anpassas med minsta-kvadratmetoden. Görs detta kommer alltså
minsta-kvadratanpassade koordinater aMK och bMK utgöra ett bättre upp-
skattat rotationscentrum i det globala koordinatsystemet. Vid tidpunkten i
ges den bättre uppskattningen av: c

 =

 e1,i e2,i

[aMK

bMK

]
+ tc,i (19)

I detta kapitel har de kinematiska modeller och beräkningar som formulerats
och använts i projektet beskrivits. Dessa har tillämpats på det experiment
och de rörelser som beskrivs i föregående kapitel. Resultat av tillämpningen
beskrivs nedan.
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3 Resultat

Nedan presenteras de resultat som modellerna genererar. Först utvärderas
modellen för statiskt rotationscentrum och senare modellen för plan godtyck-
lig rörelse. Filtreringsprocessen tillämpas på båda modellerna.

3.1 Statiskt rotationscentrum

För att underlätta beräkningar och utvärdering av modell bör rörelsen fram-
ställas tydligt. Ett sätt att göra detta är att välja någon eller några markörer
och rita dessas position, det vill säga x-, y-, och z-koordinat för respektive
markör, som en funktion av tiden. I figur 6 illustreras detta. Rörelsen är en
höftpendel med sträckt knäled och så lite rörelse som möjligt i sidled. Detta
är alltså ett bra exempel på när antagandet att rotationscentrum är statiskt
verkar rimligt. Den övre markören i figur 6 är placerad på lårbenet, femur,
relativt högt upp och den nedre är placerad på underbenet, tibia, under vad-
muskeln. Det framgår att även om rörelsen är stabil så är det svårt att få
en markör att följa en perfekt cirkelbana, vilket vore det optimala. I figu-
ren syns det också att rörelsen är näst intill plan men även det är svårt att
kontrollera fullt ut. Även om förhållandena inte är optimala finns det alltså
grund för antaganden gjorda i detta fall.
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Figur 6: Höftpendel med sträckt knäled, statiskt rotationscentrum.
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Modellen för statiskt rotationscentrum kan alltså tillämpas på denna rö-
relse och detta visas i figur 7. Den marginella rörelsen i y-led har som bekant
försummats. I modellen krävs endast ett kluster och i detta fall har det klus-
ter som sitter på vaden använts. De röda kryssen är rotationscentra, center
of rotation (CoR), beräknade med modellen vid varje tidpunkt. Rörelsen är
densamma som beskrivs på föregående sida och pågick under 14 sekunder.
Som figuren visar och enligt vad som ovan beskrivits så har ett antal orimli-
ga rotationscentra erhållits med modellen. Det bör också nämnas att några
få rotationscentra faktiskt ligger utanför det som syns i figuren. Men för att
figuren skulle hålla rimlig storlek uteslöts dessa, principen framgår ändå tyd-
ligt.
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Figur 7: Rotationscentrum beräknade för varje tidpunkt av höftpendeln.

Det är uppenbart från figur 7 att de erhållna rotationscentra bör filtreras.
Där de mest avvikande rotationscentra utesluts. Här används den iterativa
process som beskrivs under avsnitt 2.3 Beräkningar. Resultatet av denna
process redovisas nedan.
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Figur 8: Begränsning i γ- och r-led efter filtreringsprocessen.

I figur 8 syns resultatet efter första iterationen av processen beskriven
under avsnitt 2.3. De rotationscentra som syns i figur 7 har uttryckts i ett
nytt koordinatsystem. Origo för koordinatsystemet finns på ett kluster som
är fäst på tibia. Basvektorer i koordinatsystemet är enhetsvektorerna e1 och
e2 definierade enligt figur 5. I detta fall har av de 10% alla rotationscentra
som avvikit mest från medianvärdet i γ- respektive r-led uteslutits. Procent-
satsen kan väljas godtyckligt. Det viktiga är att de rotationscentra som är
orimliga utesluts. Om en lägre procentsats används kommer det att krävas
ett större antal iterationer. Kvar i figuren finns de rotationscentra som klarat
första iterationen i filtreringsprocessen.

I figur 8 visades hur filtreringen tillämpats på rotationscentrum för höft-
pendeln. Det kan nu verka intressant att se hur de rotationscentra som är
kvar efter filtreringen är fördelade i det globala koordinatsystemet. Det vill
säga hur bra filtreringsprocessen klarar att utesluta de orimliga rotations-
centrum. Resultatet i det globala koordinatsystemet efter första iterationen
visas nedan i figur 9.
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Figur 9: Återstående rotationscentrum efter en iteration av filtreringen.

I figur 9 visas alltså vilka rotationscentra som filtreringen har bevarat.
En jämförelse mellan figur 7 och figur 9 tyder på att filtreringen har åstad-
kommit precis det som var tanken. De rotationscentra som ligger orimligt
i förhållande till rörelsen har eliminerats. För att hitta ett bättre anpassat
rotationscentrum kan minsta-kvadrat metoden användas och tillämpas på de
centra som finns kvar i figur 9.

Figur 6 - 9 beskriver hur modellen för statiskt rotationscentrum tilläm-
pats och hur resultatet filtrerats. Den rörelse som analyserats valdes för att
tydligt illustrera de olika stegen och beräkningarna. Den rörelse som hädan-
efter analyseras är vanlig gång. Även i detta fallet har translation i y-led
försummats. Vid gång har det, likt vid höftpendeln, varit omöjligt att helt
och hållet begränsa rörelsen i y-led. Trots att viss translation i y-led före-
kommer kan modellen användas och ger acceptabla resultat visar det sig.
Nedan beskrivs hur modellen för plan rörelse har tillämpats på vanlig gång.
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3.2 Godtycklig plan rörelse av rotationscentrum

Modellen för plan rörelse av rotationscentrum kräver att 2 kluster används.
I detta fall har knäts rotationscentrum beräknats med ett kluster fäst på
femur och ett kluster fäst på tibia. För att tillämpa modellen behövs minst
tre markörer på respektive kluster. I figur 10 visas rörelsen för en markör på
det kluster som används på femur respektive tibia. En intressant jämförelse
mellan rörelsen för höftpendeln som visas i figur 6 och rörelsen för gång som
visas i figur 10 är att för höftpendeln kan det intuitivt inses att ett rotations-
centrum finns och kan beräknas medan vid gång är inte detta lika självklart.
Det har alltså varit av stor vikt att börja med ett statiskt rotationscentrum
när modellen formulerats och beskrivits för att tydligare förstå hur modellen
för plan rörelse av rotationscentrum kan formuleras och tillämpas.
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R öre l se : G ång
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Figur 10: Vanlig gång, rörelse av markörer på låret samt vaden.

I figur 10 syns hur markörerna förflyttas i rummet under en tidsperiod på
ungefär 1,9 sekunder. Rörelsen sker i riktning från negativa X-axeln mot po-
sitiva X-axeln. För markören som är fäst på tibia kan man urskilja en tydlig
gångcykel med första nedtramp ungefär vid X = −1000 mm.
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I nedanstående figur visas rörelsen för markörerna från sidan och frami-
från vid gång. I denna figur framgår det att rörelsen i y-riktningen inte är
särskilt stor.
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Figur 11: Gång i XZ-planet respektive Y Z-planet.

På denna rörelse tillämpas modellen beskriven under avsnitt 2.2.2 med
hjälp av de kluster som nämts ovan. Resultatet av modellen visas nedan i
figur 12.
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Figur 12: Knäledscentrum för varje tidpunkt av vanlig gång.

I figur 12 visas en av markörerna som används i modellen som referenspo-
sition. De röda kryssen är rotationscentrum som beräknats enligt modellen
för plan rörelse av rotationscentrum. Det är tydligt att modellen ger sprid-
da resultat. I vissa intervall ger modellen liknande resultat som Vicon ger.
Vid vissa tidpunkter ger modellen precis som för höftpendeln rotationscent-
rum som är tydligt felaktiga. Vid närmare undersökning av dessa avvikelser
tycks problem med modellen uppstå vid ögonblicken när knävinkeln varierar
mellan flexion och extension. Vid vidareutveckling av arbetet bör problemet
med felxion och extension undersökas vidare. Det kan vara värt att nämna
att modellen i slutändan inte nödvändigtvis ska ge precis samma resultat
som Vicon ger. Mellan X-koordinat 0 mm och 500 mm sker ett nedtramp
vilket bidrar till en stöt som tydligt stör modellen. Det finns alltså rota-
tionscentra som är rimliga och det finns de som avviker för mycket. För att
förbättra resultatet och minska spridningen i figur 12 används återigen den
filtreringsprocess som beskrivs under avsnitt 2.3. I detta fall är det tydligt
att rotationscentrum först måste uttryckas i ett koordinatsystem som sitter
på till exempel tibia för att kunna utföra en vettig filtrering. Resultatet av
filtreringen visas i figur 13 nedan och i detta fall visas resultatet efter två
iterationer.
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Figur 13: Återstående knäledscentra efter två iterationer av filtreringen.

I figur 13 syns att filtreringsprocessen återigen lyckats med att utesluta de
knäledscentra som är orimliga. Efter två iterationer återstår rotationscentra
som kan anses rimliga och acceptabla. I figur 4 motsvaras detta av ett antal
lägen ta,i har en tillhörande vektor c̃ som för varje tidpunkt i är rimlig.
Koordinaterna a och b definierade enligt avsnitt 2.3 kan för samtliga av dessa
vektorer c̃ minsta-kvadratanpassas. En anpassad vektor med koordinater
aMK och bMK kan för varje tidpunkt i transformeras till vektorn c̃MK i det
globala koordinatsystemet och utgöra en bättre uppskattning av vektorn c̃.
Vidare kan då bättre uppskattade rotationscentra uttryckas som ta,i + c̃MK.
I figur 14 visas just detta.
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Figur 14: Optimala rotationscentrum efter två iterationer av filtreringen.

I figur 14 visas alltså rotationscentra anpassade enligt minsta-kvadratmetoden
för rörelsen. Som alla har samma vektor (aMK , bMK). Räkningarna som kräv-
des för att nå resultatet i figur 14 tar upp mot 2 sekunder att utföra, det
finns alltså en liten fördröjning på grund av detta. De rotationscentra som
erhålls med modellen för plan rörelse följer nästan samma väg som Vicon
CoR men med viss avvikelse.
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4 Diskussion

Nedan diskuteras arbetet. Inledningsvis diskuteras mätningarna och hur de
utfördes och till sist diskuteras modellerna och utvärderingen av dem.

4.1 Avgränsningar

Arbetet är del av en kandidatexamen om 15 högskolepoäng på Kungliga
Tekniska Högskolan. Varav 10,5 högskoepoäng utgörs av detta projekt, vil-
ket motsvarar 7 heltidsveckor. Begränsning av tid och resurser har påverkat
arbetets omfattning. Till exempel beskrivs den tredimensionella modellen
ytligt och inga resultat presenteras. Att utveckla modellen att gälla i tre
dimensioner anses vara lämplig vidareutveckling av arbetet. Det har heller
inte funnits möjlighet att fullt ut testa modellens pålitlighet, vilket bör gö-
ras med magnetröntgen eller motsvarande medicinsk undersökning. Någon
sådan undersökning har på grund av begränsade resurser vad gäller tid och
ekonomi inte ägt rum.

4.2 Mätningar och experiment

Arbetet inleddes med utformning av experiment och mätning. Vid detta till-
fälle var det inte bestämt hur modellen skulle utformas, den formulerades
och påbyggdes under projektets gång. Att kluster skulle användas var klart
men kinematiken var ännu inte känd. Naturligtvis ska modellen utformas på
ett sådant sätt att den klarar av alla former av rörelse, men just vid for-
mulering av modellen saknades ett känt rotationscentrum att kunna jämföra
med. Ett sådant kan utgöras av en tillverkad gångjärnsled som inte utsätts
för störningar i from av stötar eller liknande.

Den ovan nämnda leden skulle även vara en bra referens att testa mo-
dellens noggrannhet med, något som är svårt att göra. I och med begränsad
tid och resurs har modellen inte verifierats på något fullständigt sätt. När
mätningarna utfördes fästes markörer även enligt Plug-In Gait Model som
Vicon använder för att beräkna rotationscentrum. Det har alltså funnits till-
gång till dessa koordinater och således har denna modell kunnat tjänat som
jämförelse. En sådan jämförelse kan användas endast till att verifiera model-
lens rimlighet. Att jämföra rotationscentrum erhållna med den nya modellen
och rotationscentrum enligt Vicons modell har ju begränsad nytta eftersom
det är denna modell som står inför förbättring.

Ett annat problem som uppstod på grund av att mätningarna ägde rum
innan modellen utformats var att inga kluster fästes ovanför höftleden. Mo-
dellen för plan rörelse av rotationscentrum kräver ett kluster på vardera sida
om leden och därför kunde denna modell endast tillämpas på knäleden.

De rörelser som utvärderades under mätningarna antogs vara tillräckligt
plana för att senare försumma rörelse i en riktning. Detta stämmer bra i vis-
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sa fall och mindre bra i andra fall. Det är inte helt orimligt att den spridning
som finns innan filtrering hade varit mindre omfattande om rörelserna hade
varit mer plana. Det är också troligt att spridningen hade begränsats om
den tredimensionella modellen utvärderats, eftersom det då inte skulle vara
nödvändigt med så många antaganden eller förenklingar av verkligheten.

4.3 Modellernas för- och nackdelar

Att modellerna kan användas för att beräkna ett rotationscentrum för var-
je tidpunkt är en värdefull egenskap. Tyvärr kan inte detta utnyttjas fullt
ut. I och med att vissa rotationscentra är orimliga och utesluts utan att er-
sättas existerar vid vissa tidpunkter inget rotationscentrum. Först när ett
rotationscentrum beräknas enligt minsta kvadratmetoden har samtliga tid-
punkter ett rotationscentrum. Men detta kräver en viss mängd av mätdata.
Således kan inte modellen nyttjas fullt ut direkt från start av rörelsen.

Modellen för tredimensionell rörelse har formulerats och är väldigt lik
modellen för plan rörelse, dock har det varit utanför denna studies avgräns-
ningar att implementera och verifiera den tredimensionella modellen. Den
iterationsmodell som används för att utesluta rotationscentrum som med
säkerhet kan sägas vara orimliga har heller inte någon motsvarighet i tre
dimensioner vid detta tillfälle. Den tredimensionella rörelsen och dess beräk-
ningar får utgöra lämplig vidareutveckling på arbetet. Som nämns ovan fanns
det inte något kluster ovanför höftleden vilket gör att den tredimensionella
analysen inte hade varit tillämpbar på de data som genererats vid höftrörelse
under experimentet. Det är ju framförallt höften som kräver tredimensionel-
la beräkningar av rotationscentrum. Dock kräver även knät tredimensionella
beräkningar i och med att rörelsen aldrig kan göras helt plan.

Vicons Plug-in Gait Model kräver en stor mängd markörer som placeras
på exakta positioner. Även mätningar på testpersonen vad gäller benlängd
etc. måste utföras. Den modell som utformats i detta arbete kräver endast
två kluster och inga mätningar. Vilket alltså innebär att metoden är enkla-
re att applicera. Den ger också rotationscentrum helt och hållet baserat på
testpersonens rörelse och alltså inte baserat på någon linjär modell av ben-
strukturen. Dock ska nämnas att Vicons modell kan användas för mer än att
uppskatta rotationscentrum.

I figur 14 jämförs Vicons Plug in gait model och den metod som beskrivs
för plan godtycklig rörelse. Det intressanta med resultatet är att metoderna
för att nå rotationscentrum inte delar någonting egentligen. De delar inte
några markörer och de använder inte samma modell för rörelsen. Ändå är
resultaten väldigt lika.
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5 Slutsats

Mätningarna som utfördes i början av arbetet visade sig vara tillräckliga
för de modeller som senare användes. Ingen kluster fästes ovanför höftleden
vilket gjorde att modellen för plan rörelse inte kunde tillämpas för att be-
räkna höftcentrum. Modellen för statiskt rotationscentrum är tillämpbar för
specifika rörelser men formulerades främst för att utvidgas till modellen för
plan rörelse av rotationscentrum. Den modell som används vid gång visar
sig fungera bra när translation i sidled försummas. Det vill säga när rörelsen
förutsätts vara plan. En iterationsprocess har formulerats för att filtrera re-
sultat från modellerna. Processen fungerar bra och ska användas i syfte att
utesluta rotationscentrum som kan anses var orimliga i förhållande till rörel-
sen. En modell för tredimensionell rörelse är formulerad men inga resultat
har erhållits vid användande av denna. En lämplig fortsättning av arbetet
vore att tillämpa den tredimensionella modellen samt att utveckla en mot-
svarighet i tre dimensioner till den tvådimensionella filtreringen av orimliga
resultat.

Resultaten visar att det går att formulera en tvådimensionell modell som
skapar liknande resultat som Vicons Plug-in Gait Model då rörelse i en rikt-
ning försummas. Dock kan ingen ordentlig jämförelse av noggrannheten mel-
lan de båda metoderna göras. En sådan jämförelse skulle kräva någon form
av röntgen eller annan medicinsk undersökning.
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