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Sammanfattning
Fallolyckor bland äldre är ett stort folkhälsoproblem. Således har det utvecklats en
rad olika system för fjärrövervakning av äldre för att möjliggöra en tidig detektering av fallolyckor. Majoriteten av de forskningar som hittills har gjorts inom fallolyckor har fokuserat på att utveckla nya mer framgångsrika algoritmer just för att
identifiera fall från icke-fall. Trots det visar statistiken att dödsfall och skador orsakade av fallolyckor ökar för varje år i samband med den ökande andel äldre personer i befolkningen.
Detta examensarbete handlar om att förbättra nuvarande falldetekteringsanordningar genom att täcka de brister och tillgodose de behov som finns i nuvarande
tekniker. De förbättringar som har kartlagts är att kunna ge en säkrare bedömning
av patientens hälsa och kunna påkalla snabbare hjälpinsats när en fallolycka har
inträffat. En annan förbättring är rörelsefriheten för äldre. De ska kunna befinna
sig utomhus och ha möjlighet att utföra sina dagliga aktiviteter utan att vara begränsade av platspositionen.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att ett multisensorsystem i form av en
prototyp har konstruerats för att täcka de brister som har kartlagts. Utöver att prototypen detekterar fall och kroppsrörelser med hjälp av en accelerometersensor
innehåller den även en sensor för detektering av livstecken i from av EKG. Den innehåller dessutom cellulära och trådlösa nätverksanslutningar i form av GPRS och
Wi-Fi för att möjliggöra rörelsefriheten hos äldre. Vidare innehåller prototypen en
sensor för GPS som ger information om platsposition.
Nyckelord
Falldetektion, EKG, LinkIt ONE, Accelerometer, ADAS1000, Wi-Fi, GPRS, GPS, MQTT.

Abstract
Accidental falls among the elderly is a major public health problem. As a result, a
variety of systems have been developed for remote monitoring of the elderly to
permit early detection of falls. The majority of the research that has been done so
far in fall accidents has focused on developing new more successful algorithms specifically to identify fall from non-fall. Although the statistics show that mortality
and injuries caused by falls are increasing every year in conjunction with the increasing proportion of older people in the population.
This thesis is about improving the current fall detection devices by covering the
gaps and meet the needs of the current fall detection techniques. The improvements that have been identified is to provide a secure assessment of the patient's
health and be able to call for aid more quickly when a fall occurs. Another improvement is the mobility for the elderly to be outdoors and have the ability to perform daily activities without being limited by the location position.
In summary it can be said that a multisensor system in form of a prototype has
been designed to cover the deficiencies and improvements that have been identified. Apart from detection of falls and body movements through an accelerometer
sensor the prototype does also include a sensor for detecting vital signs in form of
ECG. It also supports cellular and wireless network communication in form of
GPRS and Wi-Fi to enable freedom of movement for the elderly. Furthermore, the
prototype includes a sensor for GPS that provides information about location position.
Keywords
Fall detection, ECG, LinkIt ONE, Accelerometer, ADAS1000, Wi-Fi, GPRS, GPS,
MQTT.
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Ordlista
Shield

Shield är ett externt kretskort som kopplas till
ett annat kretskort och tillför extra funktioner.

Overhead

Inom dataöverföring och telekommunikation, är
overhead extra databitar som läggs till nyttolasten för en lyckad dataöverföring.

Run-time

Inom datateknik är run-time den tiden då ett
program körs (exekveras).

Responsiv webbdesign

Med responsiv webbdesign menas att layouten
på en hemsida förändras beroende på användarens skärmstorlek-och upplösning i enheten.
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1 Inledning
Detta kapitel behandlar bakgrund och problemformulering som inledningsvis ger
en överblick över den ställda problematiken i detta arbete och behandlar vidare
arbetets målsättning som ligger till grund för examensarbetet. Det görs även en
kort behandling av arbetets avgränsningar.
1.1

Bakgrund

Fallolyckor är den form av olyckshändelse som leder till flest dödsfall [1]. De flesta
fallolyckor uppstår kring boenden och idrottsmiljöer. Enligt en studie som har
gjorts år 2013 av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) [1] har
visat att 1 662 personer omkom på grund av fallolyckor och över 70 000 personer
hamnat i sluten sjukvård samt att 270 000 personer sökt akutsjukvård i Sverige.
Fallolyckor utgör en stor risk för äldre människor och är den vanligaste orsaken till
skador och dödsolyckor bland äldre i Sverige. Yrsel och dålig balans hos äldre är
den största orsaken till fall. Fallolyckor bland äldre är så pass vanliga att ungefär
upp till fyra äldre dör varje dag i Sverige på grund av att de ramlar [2]. Vidare
framgår det i undersökningar som gjordes av MSB att fallolyckor har ökat med 31,1
procent för män och 8,4 procent för kvinnor under de senaste 10 åren.
Kostnaderna för behandling av skador orsakade av fallolyckor ökar för varje år i
takt med den ökande andel äldre människor i befolkningen. Många äldre bor ensamma efter att deras barn flyttat hemifrån och med åldern blir de svagare och
oförmögna att ta hand om sig själva. Därmed är det inte heller ovanligt att de faller
och skadar sig. I och med detta finns det ett stort behov av en minskning av skador
och dödsfall orsakade av fallolyckor. Tekniker som detekterar fall är en nödvändighet för att mildra effekterna av fallolyckor och inte minst för hälso- och sjukvården
som kan få en betydande kostnadsreduktion. Av den anledningen syftar detta arbete till att utveckla ett mer avancerat system som ska kunna förebygga konsekvenserna av fallolyckor. Detta syfte ska uppfyllas exempelvis genom att systemet ska
kunna ge en säkrare bedömning av patientens tillstånd efter ett fall och kunna påkalla snabbare hjälp.
1.2

Problemformulering

Det finns idag produkter på marknaden som identifierar fallolyckor. Dessa kan användas av de äldre som är oförmögna att klara sig på egen hand och som behöver
kalla på hjälp när de fallit. Trots att det redan finns produkter på marknaden som
försöker ta itu med problemet, dör tusentals människor årligen i fallolyckor. Många
av dessa produkter som redan finns detekterar endast fall men saknar andra tänkbara funktioner som kan vara effektiva för en minskning av antalet dödsfall. En
tänkbar funktion kan vara att falldetekteringsanordningen utöver identifiering av
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fall visar också livstecken, exempelvis återger patientens hjärtslag. En sådan funktion kan påskynda hjälpinsatsen och därmed förhindra att ett dödsfall inträffar.
Ett annat problem är att de nuvarande metoderna har begränsade möjligheter till
nätverksuppkoppling utanför enhetens nätverksanslutning. Därmed är dessa metoder opraktiska för användning utomhus eftersom nätverksanslutningen avbryts.
Detta begränsar även användarens rörelsefrihet och användaren kan inte röra sig
fritt utanför hemmet med en dataöverföring som är beroende av platsposition. Det
finns alltså ett stort behov av en praktisk och flexibel teknik som ska underlätta
rörelsefriheten och förebygga skador och dödsolyckor orsakade av fall.
1.3

Målsättning

Målet med detta arbete är att komma fram till lösningsmetoder som ska lösa den
beskrivna problemformuleringen. Detta mål ska uppnås genom konstruktion av en
prototyp med funktioner som ska täcka de brister och tillgodose de behov som
finns i nuvarande falldetekteringstekniker. De analyser som kommer att göras eftersträvar att hitta funktioner som ska kunna lösa nedanstående problembeskrivning. Målsättningen uppdelas i två faser där första fasen består av genomförandeprocessen och andra fasen ska behandla de analytiska frågorna som ska ställas för
att komma fram till arbetets slutsats.
1.3.1 Målsättning för genomförandefasen
För att nå arbetets första målsättning ska dessa punkter genomföras:
1. En funktion som kan detektera livstecken som hjärtslag vid fallolyckor.
2. Utveckling av dataöverföringsmetoder med flera valmöjligheter.
3. Platsidentifieringsfunktion med hjälp av GPS.
För att komma fram till arbetets slutresultat ska dessa frågeställningar analyseras
och besvaras:
1. Kan användning av EKG vara en möjlig lösningsmetod vid detektering av livstecken hos patienten?
2. Kan alternativa anslutningar i form av Wi-Fi, cellulärt nätverk och
Bluetooth underlätta patientens rörelsefrihet?
3. Kan en accelerometer användas för att visa andning om den tänkta
enheten placeras vid patientens bröst?
4. Är användning av GPS vid identifiering av platsposition en fördelaktig funktion för att patienten ska få snabbare hjälp?
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1.4

Avgränsningar

Detta examensarbete avser att endast ha äldre personer som målgrupp. Dock kan
den utvecklade prototypen i detta arbeta ha ett bredare användningsområde och
kan användas bland annat hos patienter med hjärtproblem och dylikt. Den tid som
är avsedd för examensarbetet är 10 veckors heltidsstudier. På grund av tidsbrist
anpassas arbetets omfattning till den tillgängliga tid- och resursramen och kan
därmed inte behandla andra användningsområden. Arbetet omfattar inte heller
utveckling av avancerade falldetekterings algoritmer utan fokus ligger på konstruktion av funktioner som lösningsmetoder för de redan beskrivna problemen.
1.5

Disposition

Examensarbetet är indelat i 6 olika kapitel. Kapitel 1 presenterar den grundläggande problembakgrunden i arbetet samt de uppsatta målen som ska uppnås för
att kunna komma fram till en lösning för de beskrivna problemen. Kapitel 2 består
av djupare bakgrund av problematiken och presenterar de tekniska komponenterna som ingår i det utvecklade systemet. Kapitel 3 handlar om metod och den arbetsmetodik som var arbetets tillvägagångssätt. De uppnådda resultaten av de tester som gjordes redovisas i kapitel 4. I kapitel 5 som utgör tyngdpunkten av arbetet
analyseras, besvaras och diskuteras arbetets frågeställningar. Examensarbetet avslutas med en kortare slutats och egna kommentarer i kapitel 6.
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2 Teori och bakgrund
I detta kapitel görs en sammanfattande redogörelse av tidigare arbeten inom falldetekteringsområdet som ansågs vara relevanta för arbetets ämnesområde. I senare
delen av kapitlet presenteras de tekniska komponenterna som ingick i det utvecklade systemets konstruktion.
2.1

Bakgrund

Under senaste åren har antalet falldetekteringsanordningar ökat dramatiskt [3]. En
falldetekteringsanordning fungerar som ett hjälpmedel med syfte att signalera när
ett fall har inträffat. En falldetektor kan mildra en del av de negativa konsekvenserna som uppstår i samband med ett fall. Den kan exempelvis ge trygghetskänsla
för användarna så att de känner mindre rädsla för att falla eftersom systemet kan
snabbt kalla på hjälp [4]. En del studier visar att rädsla för att falla kan associeras
med negativa konsekvenser som mindre fysisk aktivitet, depression och minskad
social kontakt vilket försämrar många äldres livskvalitet. Bärande av falldetektoranordningar har visat en positiv inverkan på rädsla för fall [5]. En falldetekteringsanordning kan också förhindra att äldre blir liggandes kvar på golvet när ett fall har
inträffat. Hur lång tid en person förblir liggande på golvet är en av de viktigaste
faktorerna som avgör hur allvarligt ett fall kan vara. Många äldre som faller är oftast oförmögna att resa upp sig och blir istället liggande kvar på golvet. Detta i sin
tur orsakar problem som uttorkning, hypotermi, trycksår med mera [6].
Dessa problem kan anses vara orsaken till att antalet falldetekteringsanordningar
har ökat dramatiskt de senaste åren. Majoriteten av falldetekteringsanordningar på
marknaden är baserade på accelerometer som är den vanligaste och enklaste metoden för detektering av fall [7]. En accelerometer är en anordning som kan detektera
storleken och riktningen av acceleration längs en viss axel [8]. Vanligtvis används
en tröskelbaserad algoritm för detektering. Detta innebär att någon rörelse som
överskrider ett visst tröskelvärde av accelerationen betraktas som ett fall [9].
En mer avancerad detektering innebär att ett gyroskop används för mätning av orienteringen. Ett MEMS (Mikroelektromekaniska system) baserat gyroskop använder en vibrerande struktur för att bestämma rotationshastigheten. Med hjälp av
gyroskop, är det möjligt att bestämma objektets orientering och förändringar i orienteringen längs en axel eller flera axlar, som kan användas för att beräkna vinkelhastigheten och accelerationen [10].
2.1.1 Tidigare arbeten och forskning
Flera kommersiella produkter finns redan på marknaden. Dessa försöker åtgärda
problem som uppstår i samband med fallolyckor. Dock kräver de flesta av dessa
produkter att de ansluts till en stationär basstation vilket oftast brukar vara en separat köpt produkt som är placerad centralt i ett hus. Dessa fungerar som en telefonlinje och kan användas av de äldre för att kalla på hjälp vid behov. Det finns
många nackdelar med dessa typer av produkter. Det kan dels kosta mycket att ha
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en mellanhand-samtalstjänst med höga månadsavgifter, dels kan de begränsa de
boendes rörelsefrihet eftersom produkten fungerar enbart inomhus där basstationen är placerad [11, 12, 13].
Utifrån en icke-kommersiell aspekt är majoriteten av forskningen om falldetektorer
fokuserad på att utveckla nya framgångsrikare algoritmer just för att identifiera fall
från icke-fall. De huvudsakliga tillvägagångsätten som har varit dominerande vid
utveckling av algoritmer för falldetektorer är användandet av accelerometer och
gyroskop i bärbara prototyper [14, 15, 16, 17].
Accelerometer
Många av de utvecklade falldetektorerna är baserade på en 3-axlig accelerometer
med tillämpning av en tröskelbaserad algoritm. Sådana algoritmer slår larm när
tröskelvärdet överskridits. Det finns flera hårdvarulösningar som har noggrannhet
på över 80 % för detektering av ett fall [14, 15, 16].
År 2006 utvecklade Zhang m.fl. en falldetektor som är baserad på en 3-axlig accelerometer som tillämpar SVM (Stödvektormaskin) algoritm. Anordningen bärs på
midjan, har olika funktioner och kan exempelvis detektera accelerationer i vardera
riktningen. Deras metod upptäckte fall med 96,7% noggrannhet [18].
Gyroskop
År 2008 användes Burke och Lyon ett bi-axiellt gyroskop som placerades på patientens bål för att kunna skilja mellan normala aktiviteter som att sitta ner, stå upp,
ligga, stå, promenera och falla. De tillämpade en algoritm med tröskelvärde, för
mätning av vinkelacceleration och förändring av bröstkorgsvinkel. De påstår att
systemet kan detektera fall från ADL (Aktiviteter i dagligt liv) upp till 100 % [17].
Ett annat tidigare utvecklat falldetekteringsanordning är HONEY (Home Healthcare Sentinel System). Detta system är baserat på en tre-stegs ordning som består
av en accelerometer, ljudfunktion, bild och videoklipp. Syftet med utveckling av ett
sådant system var att detektera fall med hjälp av den 3-axliga accelerometern,
igenkänning av tal genom ljudfunktionen och möjlighet att kunna visa upp bilder
eller video vid begäran. När ett fall inträffar skickar systemet omedelbart ett varningsmeddelande med en videoinspelning över fallolyckan till nätverkslagringen
för vidare utredning av olyckan [19].
Visionsbaserade falldetektorer
Utöver de bärbara systemen finns det även visionsbaserade falldetektorer. Dessa
typer av system har fördelen att de äldre inte behöver bära på någon enhet men det
krävs dock flera kameror för att kunna spåra människorna. Kameror kan ge en
enorm mängd information, som personernas platsposition, handlingar och kroppsrörelse. Det finns värmekameror som kan upptäcka fall och kroppsrörelsen genom
att analysera personens rörelse. Andra visionsbaserade tekniker fokuserar på
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kroppshållningen. Rhuma m.fl. utvecklade ett system som detekterar fall genom att
information matas in i en icke cyklisk graf stödvektormaskin för igenkänning av
kroppshållning [20].
Förutom de traditionella tekniker som används för detektering av fall där egen prototyp byggs har dagens forskning kommit fram till att det kan finnas andra metoder
för att utveckla falldetektorer. Ett exempel är dagens smarttelefoner som har en rad
uppsättning av inbyggda funktioner som accelerometer, GPS, digital kompass, gyroskop med mera. Många forskare drar idag nytta av detta faktum för att kunna
utveckla falldetektorer som är baserade på mobiltelefoner [21].
Visionsbaserade system verkar vara mycket komplexa eftersom det är svårt att få
systemet arbeta under verkliga förhållanden. Å andra sidan har användningen av
bärbara falldetektorer avstannat under de senaste åren. Denna trend kompenseras
istället av ökningen i antalet mobilbaserade studier. Mobilbaserade system anses
fortfarande vara en ny teknik. Den första studien med mobilbaserade system dök
upp år 2009 [22] och sedan dess har forskningen på detta område ökat kraftigt.
Detta kan förklaras av de fördelar som en smart mobiltelefon kan erbjuda.
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2.2

Teknisk bakgrund

Under denna rubrik presenteras en kort beskrivning över hjärtats elektrofysiologi
och elektrografi samt de komponenter som kommer att ingå i prototypen. En motivering för val av komponenterna ges under kapitel 3. Vidare presenteras de mjukvaror som användes under examensarbetet.
2.2.1 Hjärtats elektrofysiologi och elektrokardiografi (EKG)
Hjärtat är den primära delen av cirkulationssystemet i människokroppen och fungerar som en pump. Det reglerar flödet av blodet genom sammandragningar i olika
takt. Hjärtsammandragningar styrs av ett retledningssystem som skickar ut små
elektiska signaler till alla delar av hjärtmuskeln. Retledningssystemet består av Sinusknutan, AV-noden, His’ka bunten, höger och vänster skänkel samt purkinjefibrerna. Den normala strömledningen tillåter sammandragningar av hjärtmusklerna
som alstras av sinusknutan som är placerad vid den högra förmaksväggen. Aktionspotentialer från sinusknutan färdas genom förmaksväggen ned till AV-knutan.
Den vidarebefordrar aktionspotentialen till His’ka bunten som sedan skickas vidare
ner till hjärtspetsen där de vänder sig uppåt och går genom purkinjefibrerna. Aktionspotentialernas rörelse skapar en sammandragning av hjärtmuskeln, vilket
pressar blodet mellan förmak och hjärtkamrarna och ut i artärerna [23].

Figur 1. Hjärtats retledningssystem och elektrokardiografi (EKG) [24].

När aktionspotentialen går igenom de olika delarna av hjärtat, kan små elektriska
potentialer mätas på ytan av kroppen. Dessa potentialer kan spelas in i form av en
EKG (Elektrokardiografi). I en normal EKG finns tre olika vågor som kallas för pvåg, QRS-komplexet och T-vågen. P-vågen inträffar under sammandragning av
förmaken och visar början av hjärtdepolariseringen. QRS-komplexet visar kontraktion av båda hjärtkamrarna och återspeglar också slutförande av hjärtdepolariseringen. T-vågen representerar avslappning eller repolarisation av hjärtkamrarna
som kan ses i figur 1 [23].
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2.2.2 ADAS1000
ADAS1000 är en analog elektrisk komponent utvecklad av Analog Devices [25].
Den mäter bland annat hjärtats elektriska impulser (EKG), bröstimpedanser och
har förmågan att detektera stimuleringsartefakter [26].
ADAS1000 består av en uppsättning av kontrollregister som används för att ge
komponenten olika egenskaper. Via olika skrivkommando kan registren programmeras. Ett skrivkommando består av digitala 32 bitar, den första biten kan sättas
till 1 för skrivning eller 0 för läsning och de följande 7 bitarna är kontrollregistret
adress samt de återstående 24 bitarna är data [26]. Nedan beskrivs några av dessa
register och egenskaper:
EKG Kontroll Register ”ECG Control Register (ECGCTL) ”




Start eller stängning av enheten.
EKG-kanaler kan aktiveras eller stängas ner.
ADC konvertering aktiveras.

Ram kontroll Register ”Frame Control Register (FRMCTL)”






Inkludera/exkludera ord från EKG-dataramen.
Ställa in dataformat, digitalt led/vektorformat.
Hoppa över ram intervall för att uppnå önskade sampling frekvens.
Ställa in utgångsdatahastigheter, kan väljas mellan 2 kHz, 16 kHz eller 128
kHz.
Ställa in EKG-läge eller Testton-läge.

Filter Kontroll Register ”Filter Control Register (FILTCTL)”



Aktivering av den inbyggda låg-passfilter, finns i 40 Hz, 150 Hz, 250 Hz eller
450 Hz.
Aktivering av 2 kHz notchfilter.
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2.2.3 LinkIt ONE

Figur 2. LinkIt ONE [27].

LinkIt ONE som visas i figur 2 är en utvecklingsplattform med en öppen källkod
från MediaTek [28], den är en allt-i-ett prototypskort som används för bärbara prototyper och IoT (Internet Of Things) enheter. Den har också liknande stift-ut
funktioner som Arduino-kort, bland annat digitala I/O, analog I/O, PWM, I2C, SPI,
UART och strömförsörjning, kompatibel med Arduino. Detta gör att den kan anslutas till olika sensorer, kringutrustningar och Arduino Shield [29]. LinkIt ONE är en
kombination av tre kretsuppsättningar, SoC (System-on-Chip) Processor
(MT2502), Wi-Fi (MT5931) och GPS (MT3332) [30]. För mer information se bilaga
1.
2.2.4 Processor MT2502
MT2502 är en integrerad SoC designad processor som undviker behovet av flera
kretsar. Det är ett monolitiskt chip med analogt basband och radiokrets baserade
på CMOS-processen. Processorn är byggd på de 32-bitars ARM7EJ-STM RISCprocessor. Vid stora mängder av dataöverföring, implementeras DMA (Direct
Memory Access) med hårdvara flödeskontroll, vilket i hög grad förbättrar dataöverföringshastigheten och som samtidigt minskar processorns arbetsbelastning [31].
2.2.5 Wi-Fi MT5931
Enligt MediaTek [32], implementerar Wi-Fi MT5931, avancerade och sofistikerade
samexistens mellan algoritmer och hårdvarumekanismer. Den innehåller förbättrade kvalité för data och audio/video överföring på mobiltelefoner och surfplattor.
Vidare påstår MediaTek att den har extremt låg strömförbrukning vilket kan ses
som en fördel när den används inom mobilbaserade enheter.
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Viktiga egenskaper






2.4GHz singel ström 802.11 b/g/n MAC/BB/RF
802.11 d/h/k compliant
Säkerhet: WFA WPA/WPA2 personal, WPS2.0, WAPI (hårdvara)
Stödjer Wi-Fi Direkt
Självkalibrering

2.2.6 GPS MT3332
GPS MT3332 är en 5-i-1 multi GNSS (Global Navigation Satellite System) mottagare baserad på SoC teknologi som innehåller flera olika funktionsblock ihopkopplade till ett system. Den kan upptäcka GPS, Beidou, GLONASS, Galileo och QZSS
konstellationer [33].
Viktiga egenskaper





GPS/GLONASS/GALILEO/BEID OU mottagare
Stödjer WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN
Max. fast uppdateringshastighet på upp till 5 Hz
Inomhus och utomhus flervägs detektering och kompensation

2.2.7 Accelerometer och Gyro MPU6050
MPU6050 är en 6-axlig rörelsedetektorenhet kombinerad med en 3-axlig gyroskop,
3-axlig accelerometer och en digital rörelse processor, allt i en liten 4 x 4 x 0.9 mm
paket. Den har funktionalitet för programbart avbrott för identifiering av fritt fall,
rörelseidentifiering, identifiering av stillastående rörelse och datakö (FIFO) för avläsning av färdig data. Enheten är riktad främst till användning för smarttelefoner,
surfplattor och bärbara sensorer [34].
Viktiga egenskaper som MPU6050 har är I2C Digital-utgången på 6 eller 9-axlig
rörelse-sammanslagning data i rotationsmatris, kvaternion, Euler vinkel, eller rådata format. Den har också 3-axlig vinkelgrads sensor (gyro) med en känslighet på
upp till 131 LSB/dps och full skala intervall på ± 250, ± 500, ± 1000, och ± 2000
dps. Andra egenskaper är 3-axlig accelerometer med ett fullt programmerbart skalområde på ± 2g, ± 4g, ± 8g och ± 16g [34].
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2.2.8 Överspänningsskydd SP720

Figur 3. Funktionsblockdiagram för SP720 [35].

SP720 är en samling av bipolära dioder som används för skydd mot elektrostatiska
urladdningar. Den används för att skydda system som är känsliga mot överspänning. Komponenten innehåller 14 ingångar som används för att skydda 14 externa
signaler eller busslinjer. Den ekvivalenta kretsdiagram över en SP720 ingång visas i
figur 3. Den innehåller omkopplingselement som reagerar vid överspänningar.
Omkopplingselement är en ekvivalent SCT (Silicon Controlled Rectifier). Varje positiv omkopplings struktur har en tröskelvärdesreferens till V+ anslutningen och På
samma sätt är varje negativ omkopplingsstruktur refererade till V- [35].
2.2.9 MQTT
MQTT står för Message Queuing Telemetry Transport och är ett maskin-tillmaskin "Internet of Things" anslutningsprotokoll. Protokoll overhead av MQTT är
extremt liten, det minsta paket har endast två byte som overhead. Protokollet använder en publicering/prenumerering (publish/subscribe) arkitektur till skillnad
från HTTP som använder (request/response) paradigm [36].

Figur 4. MQTT Arkitektur.

Den centrala kommunikationspunkten är MQTT-Broker som har ansvar för styrning av alla meddelanden mellan avsändare och mottagare. Klienterna kan prenumerera på ett visst tema (topic). MQTT-Broker ser till att alla klienter som har
abonnerat på temat erhåller en kopia av meddelandet. Därför behöver klienterna
inte känna till varandra utan de kommunicerar med varandra enbart genom temat.
Denna arkitektur möjliggör skalbara lösningar utan ett beroende mellan producen-
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terna och datakonsumenterna. Publicering/prenumeration är händelsestyrd och
möjliggör att meddelanden sänds (push) till klienter. Därför har varje MQTTklienter en permanent öppen TCP-anslutning till MQTT-Broker. Om anslutningen
avbryts kan MQTT-Broker spara alla meddelanden och skicka dem vid senare tillfälle när klienten är ansluten igen [36]. Figur 4 visar kommunikationen mellan två
olika maskiner genom MQTT-Broker. Maskin 1 prenumerera på ett tema. Maskin 2
publicerar meddelanden till samma tema. MQTT-Broker vidarebefordrar alla meddelanden till maskin 1.
QoS (Quality of Service) nivå är en överenskommelse mellan avsändare och mottagare av ett meddelande om garantier för att leverera ett meddelande. Det finns tre
QoS nivåer i MQTT [37]:




Högst en gång (QoS 0)
Åtminstone en gång (QoS 1)
Exakt en gång (Qos 2)

QoS 0 - Högst en gång nivå
Meddelandet levereras högst en gång, eller levereras inte alls. Ett meddelande kvitteras inte av mottagaren eller lagras och återsänds av avsändaren [37].
QoS 1 - Åtminstone en gång
Meddelandet levereras alltid minst en gång. Om avsändaren inte tar emot en bekräftelse, skickas meddelandet igen tills en bekräftelse tas emot. Avsändaren kan
bearbeta och skicka samma meddelande flera gånger. Mottagaren kan erhålla flera
kopior av meddelandet från avsändaren på grund av att kvittens kan gå förlorad,
detta leder till att avsändare skickar meddelandet flera gånger [37].
QoS 2 - Exakt en gång
Meddelandet är garanterat att tas emot endast en gång. Det är det säkraste och
även den långsammaste kvalitén på servicenivå. Meddelandet lagras lokalt hos avsändaren tills en bekräftelse på att det mottas. Meddelandet lagras i fall det ska
skickas igen [37].
2.2.10 Arduino
Arduino är en öppen källkod elektronikplattform. Den är byggd ovanpå mikrokontroller som har ett antal digitala och analoga stift. Dessa stift tillåter bordet att
känna igen sin omgivning och svara på det. När anslutningen till olika sensorer har
skett, kan bordet programmeras med hjälp av Arduino programmeringsspråk. Syntaxen för programmeringsspråk liknar programspråket C. Likheten sträcker sig
även till användning av bibliotek i C-program [36].
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2.2.11 Highcharts
Highcharts är ett program skapat av företaget Highsoft [38] i Norge som hjälper
användaren att skapa grafer och diagram som kan publiceras på webbplatser eller
applikationer. Programmet är skrivet i ren JavaScript och fungerar i alla mobila
och stationära webbläsare. De funktioner som Highcharts stödjer är linje, spline,
area, areaspline, kolumn, bar, cirkel, spridning, vinkelmätare, area intervall, areaspline intervall, column intervall och polära diagramstyper. Dessa olika diagramfunktioner kan också kombineras för att användas i ett och samma diagram.
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3 Metoder
Kapitlet inleds med en kort presentation av källor och material som har studerats
samt de sökverktyg som användes för att komma åt de vetenskapliga artiklarna.
Därefter presenteras den arbetsmetodik som examensarbetet är baserat på. Det
görs även en redovisning av de alternativa lösningsmetoderna och den valda lösningsmetoden under detta kapitel. Lösningsmetoderna presenteras i form av figurer och punkter där för- och nackdelarna övervägs och valet av lösningsmetoden
motiveras. Vidare redovisas den utvecklade prototypens mjukvara och hårdvara
samt de valda hårdvarukomponenterna som användes för att utveckla den. I detta
avsnitt visas också en bild av den utvecklade prototypen. I kapitlet finns också information om den teknik som användes för dataöverföring. Kapitlet avslutas med
en presentation av webbapplikationen för den utvecklade prototypen.
3.1

Källmaterial

Litteraturstudier utfördes som förstudie och för att få en bättre förståelse över hur
de nuvarande falldetektorerna fungerar har det även gjorts studier av vetenskapliga
artiklar och skrifter. Källorna är tagna från vetenskapliga artiklar via IEEE Xplore,
ACM Digital library och Google scholar.
Databladläsning gjordes och information om hårdvaru-komponenterna är tagna
från respektive datablad.
Det gjordes även forskning kring äldres situation när det gäller fallolyckor för att få
en bestämd uppfattning om området. Utifrån statistik över fallolyckor bland äldre
gjordes en tolkning om hur allvarligt detta problem kan vara bland de äldre.
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3.2

Iterativ utveckling som arbetsmetodik

Figur 5 . Iterativ utvecklingsprocesscykeln.

I detta examensarbete användes iterativ utveckling som arbetsmetodik. Iterativ
utveckling handlar om att bryta ner ett större problem till mindre hanterbara bitar.
Processen för en iterativ metod börjar genom en enkel implementering av en delmängd av systemet. Det görs iterativ utveckling av nya delmängder tills alla delmängder av systemet är genomförda. I varje iterations genomförandeprocess görs
en planering, implementering, tester och utvärdering av delmängderna som visas i
figur 5. Den grundläggande idén bakom denna metod är att utveckla ett system genom upprepning av cykeln med mindre bitar åt gången. Inom iterativ utveckling är
det oväsentligt att följa utvecklingen av individuella funktioner. Fokus ligger istället
på att skapa ett fungerande system i början för att sedan kunna lägga nya funktioner till det. Vid varje iteration förbereds de specifika behoven för att kunna uppnå en
framgångsrik leverans av nästa iteration [39].
I de traditionella metodikerna kan det uppstå oförutsedda problem som är osynliga
fram tills att processen har kommit igång men så småningom börjar visa sig under
processens utveckling. När det kommer till Iterativt utveckling av arbetsmetodik
möjliggörs däremot flexibilitet för förändringar vilket också var anledningen till att
denna arbetsmetodik användes i detta arbete.
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3.3

Val av metod och alternativa lösningsmetoder

För att kunna lösa examensarbetets problemformulering bestämdes att en prototyp
skulle utvecklas med funktioner som skulle uppfylla arbetets uppsatta mål i kapitel
1. Denna prototyp skulle vara en förbättring av nuvarande falldetektorer. Därför
bestämdes att prototypen skulle ha funktioner som kan detektera livstecken och ha
större dataöverförings möjligheter samt ha en funktion för platsidentifiering.
De huvudfunktioner som valdes att ingå i prototypen är:
1.
2.
3.
4.

EKG-signal läsning
Accelerometer-signal läsning
Platsidentifiering
Möjligheter för dataöverföring både in-och utomhus

För att täcka ovanstående funktioner undersöktes olika lösningar och därtill valdes
tre kandidater som lösningsmetoder. Varje system undersöktes för att kunna identifiera deras för-och nackdelar. Nedan beskrivs varje system:
System 1
System 1 enligt figur 6 visar konstruktion av ett system med en prototyp som fungerar med mobila enheter. Prototypen ska endast vara utrustad med de sensorer
som inte finns i den mobila enheten. Den ska exempelvis innehålla sensorer för
EKG och accelerometer.
EKG och accelerometer-data från prototypen överförs till den mobila enheten via
Bluetooth. En applikation behövs till enheten för mottagning och vid behov för
analysering av data. Vidare ska applikationen kunna överföra EKG och accelerometer-data till en server. Nedan beskrivs de fördelar och nackdelar som har kartlagts
för system 1.
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Figur 6. Strukturuppbyggnad av system 1.

Fördelar:




Snabb och stabil kommunikation mellan prototypen och enheten via Bluetooth.
Användning av mobila enheters inbyggda funktioner som GPS, Wi-Fi och
4G/3G/GPRS-nät.
Databehandling och analys med hjälp av mobila enheter.

Nackdelar:







Ständigt i behov av fungerande mobila enheter under systemets körning.
Data behöver skickas via två kommunikationskanaler för att nå servern.
Först från prototypen till mobila enheten och sedan från enheten till servern. Detta orsakar fördröjning av dataöverföring mellan prototypen och
servern.
Inga redundanta kommunikationskanaler mellan prototypen och servern vid
problem med Bluetooth.
Högre batteriförbrukning eftersom batteriförsörjning krävs till både prototypen och den mobila enheten.
En extra applikation krävs av den mobila enheten.
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System 2
System 2 enligt figur 7 visar konstruktion av ett system med en prototyp som fungerar enskilt och som är oberoende av mobila enheter och dess sensorer. De sensorer som ska ingå i prototypen är EKG och accelerometer. Det ska även ingå sensorer för cellulära och trådlösa nätverksanslutningar i form av 4G/3G/GPRS och WiFi. Vidare ska prototypen innehålla en sensor för GPS som ger information om
platspositionen. Nedan beskrivs de fördelar och nackdelar som har kartlagts för
system 2.

Figur 7. Strukturuppbyggnad av system 2.

Fördelar:






Direkt kommunikation mellan prototypen och servern.
Inte beroende av extra mobila enheter som mobiltelefoner.
Inga fördröjningar under dataöverföringen från prototypen till servern eftersom data skickas via en kommunikationskanal.
Redundanta kommunikationskanaler finns mellan prototypen och servern
vid behov.
Lägre batteriförbrukning eftersom batteriförsörjning behövs endast till prototypen.

Nackdelar:


Databehandling och analys kan endast göras på servern.
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System 3
System 2 enligt figur 7 visar en kombination av både system 1 och 2. Den konstruerade prototypen ska kunna fungera både enskilt och med mobila enheter. Dataöverföringen som vanligtvis sker genom den mobila enheten ska även fungera när
den mobila enheten är inaktiv. Nedan beskrivs de fördelar och nackdelar som har
kartlagts för system 3.

Figur 8. Strukturuppbyggnad av system 3.

Fördelar:




Direktkommunikation mellan prototypen och servern och vid behov via mobila enheter.
Redundanta kommunikationskanaler finns mellan prototypen och servern
vid behov.
Kan köras enskilt eller med mobila enheter.

Nackdelar:



En extra applikation krävs av den mobila enheten.
Högre batteriförbrukning när data skickas via mobila enheter eftersom batteriförsörjning krävs till både prototypen och den mobila enheten.
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Alla tre system har sina för-och nackdelar. En brist som finns i system 1 är att det
saknar en redundant kommunikationskanal vilket är en nödvändighet vid system
där patientens hälsa är väsentlig. Exempelvis kan det ibland uppstå kommunikationsproblem mellan prototypen och servern vilket är en stor risk för patientens säkerhet. System 2 har däremot dubbla kommunikationskanaler och system 3 har
flera, något som kan ses som en fördel ur patientsäkerhetsperspektiv men som
också har andra nämnvärda fördelar. Prototypen kan exempelvis komma åt servern
direkt eller via mobila enheter.
System 1 och 3 använder mobila enheter. En sådan enhet ger extra funktionaliteter
och har många fördelar. När patienten befinner sig utanför hemmet kan dataöverföring ske via enhetens cellulära nätverk. Enheten kan också fungera som en extra
lagringsplats där data kan säkerhetskopieras i enheten vid kommunikationsproblem med servern. Dock kan användning av den mobila enheten orsaka problem
där användaren är ständigt beroende av en fungerande enhet. Den mobila enhetens
batteritid och en applikation som ständigt körs kan vara problematiska. System 3
som är en kombination av system 1 och 2 anses vara den bästa lösningen då den
innehåller redundanta kommunikationskanaler. Trots det valdes system 2 som lösningsmetod. Detta på grund av att system 3 kräver extra mjukvara till enheten vilket är tidskrävande och inte kan anpassas till examensarbetets begränsade tidsram.
Detta gäller även för system 2 som skulle kräva fler resurser. Därför fanns det ingen
möjlighet att implementera dessa system.
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3.4

Konstruktion av systemets hårdvara

Under denna rubrik presenteras de valda hårdvarukomponenterna och konstruktion av kretskortet för systemet.
3.4.1 Val av hårdvarukomponenter
En internetsökning gjordes för att kunna hitta en hårdvarulösning som skulle
ha enkel montering och användning av komponenterna. En del av de hårdvarukomponenterna som ingår i systemet var förslag från uppdragsgivaren och resterande var egna val. I och med att examensarbetets ämnesområde faller inom
datateknik låg fokus främst på mjukvarudelen. Detta var också anledningen till
att komponenter med allt-i-ett funktioner användes. En sådan komponent med
allt-i-ett funktioner är linkIt ONE. Den är en utvecklingsplattform med en öppen källkod som innehåller en processorenhet, Wi-Fi, GSM/GPRS, Bluetooth,
GPS och har förmåga att ladda externa batterier.
För att kunna detektera livstecken valdes komponenten ADAS1000 eftersom tidigare kunskaper fanns inom områdena datautvinning och programmering av
komponenten. Det var även relevant för examensarbetet eftersom den mäter
hjärtats elektriska impulser. ADAS1000 har full funktion för 5 EKG-kanaler där
även andnings- och pacemaker-pulsdetekteringsfunktionerna ingår.
Val av gyroskop och accelerometer baserades på faktorerna precision och tid för
implementation. MPU6050 är ett färdigt kretskort som innehåller gyroskop och
accelerometer. Det ansågs vara lämpligt för arbetet med hänsyn till tiden för
implementationen eftersom enbart en komponent behövde implementeras
istället för två. Den har även hög precision eftersom synkronisering av gyroskop
och accelerometer görs automatiskt. MPU6050 är en 6-axlig rörelsedetektorenhet kombinerad med en 3-axlig gyroskop och 3-axlig accelerometer som kommunicerar över I2C.
Eftersom prototypen skulle vara batteridriven valdes inte stor patientisolering.
Dock var behovet av ett defibrillatorskydd nödvändigt för att kunna isolera urladdningar som kunde uppstå till och från patienten och prototypen. Komponenten SP720 som består av bipolära dioder för ESD- och överspänningsskydd
för känsliga ingångskretsar valdes för att skydda patienten och systemet mot
elektrostatiska urladdningar och elstötar.
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3.4.2 Kretskort

Figur 9. Den konstruerade kretskortet ihopkopplad med linkIt ONE.

För att kunna använda funktionerna i ADAS1000 och MPU6050 byggdes ett
kretskort enligt figur 9 och bilaga 4. Kretskortets design anpassades efter storleken
på linkIt ONE som var en färdigköpt produkt. För uppritning av kretsschemat och
design av kretskortslayout användes mjukvaran EAGLE från CadSoft [40]. EAGLE
står för Easily Applicable Graphical Layout Editor. Kretskortet är designat på ett
sätt att den fungerar som en Shield till linkIt ONE. En del av symboler för kretsschemat och avtryckning till mönsterkortet gjordes på egen hand och resterande
användes av tredjepartsbibliotek. Kretskortet är dubbelsidigt där endast kontaktdoner är placerade på undersidan medan resterande komponenter är placerade
ovanför kortet. En rad kontaktdoner kopplar linkIt ONE:s GPIO (General-Purpose
Input/Output) utgångarna till kretskortet. All kommunikation och spänningsmatning av kretskortet sker via dessa kontaktdoner. Det finns även ett kontaktdon på 5
ingångar som är gjort för koppling av EKG-sladden till prototypen. Se bilagor 2 och
3 för fullständigt slutgiltigt kretsschema och kretskortslayout. En lista över de använda komponenterna kan ses i tabell 1.
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Tabell 1. Lista över de använda komponenterna till kretskortet.
Namn

Antal

ADAS1000BSTZ

1

MPU6050

1

Kondensator 0.1uF, 2.2uF, 4.7uF, 10uF, 15pF

9, 1, 1, 1, 2

Resistor 500, 4.5k, 10k, 40k, 100K, 4M

5, 5, 4, 1, 1, 1

Crystal 8.192 MHz

1

SP720

1

Led

2

JST-5-Pinnar

1

3.5

Konstruktion av systemets mjukvara

I detta avsnitt redogörs systemets mjukvara och det grafiska användargränssnittet.
3.5.1 Kravuppsättning för systemets mjukvara
Inom programvaruutveckling och systemteknik finns det en grundläggande disciplin som kallas för kravhantering. Denna princip innebär att det systematiska arbetet ska uppfylla de behov och krav som ställs av intressenter. Det systematiska arbetet avser valet av intressenternas produktmål med dess specifikationer [41]. Under systemutveckling är det väsentligt att så tidigt som möjligt identifiera de uppställda krav som ingår i den slutliga produkten redan under analysfasen av mjukvaran. Tillägg av flera krav skulle innebära en ökning av både tidsåtgång och kostnad
om dessa krav inte konstaterades i början [41].
En kravlista för mjukvaran kan ses i listan nedan. Den är uppdelad i mjukvarusystem och en webbapplikation, med mjukvarusystem menas den mjukvara som är
skriven till linkIt ONE.
Mjukvarusystem








Samla in data från ADAS1000
Samla in data från MPU6050
Wi-Fi kommunikation
GPRS kommunikation
GPS platsposition detektering
Detektera kroppsrörelser och fall
Skicka data till en server
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Grafiska användargränssnittet






Mottagning av data från prototypen via internet
Realtid plottning av EKG och accelerometer-data
Platsposition plottning
Läsa mjukvarusystemets inställningar
Skicka nya inställningar till mjukvarusystemet

3.5.2 Val av utvecklingsmiljö
LinkIt ONE SDK är en plug-in för Arduino integrerad utvecklingsmiljö (IDE). Den
och Arduinos egna API:er är tänkta att hjälpa programmeraren att utveckla mjukvara snabbt och effektivt. Arduinos utvecklingsmiljö används för små projekt och
är ämnat till de som inte är vana vid mjukvaruutveckling. Arduino [42] och Visual
Studio [43] utvecklingsmiljöer jämfördes för att kunna välja den miljö som har
många funktioner. En bra utvecklingsmiljö med många funktionaliteter är nödvändigt för att utvecklaren snabbt och effektivt ska kunna utveckla mjukvara. Tabell 2
visar en jämförelse mellan plattformarnas funktioner, något som har haft stor betydelse för valet av utvecklingsmiljö under detta arbete. Utifrån kriterierna i tabellen valdes Visual Studio.
Tabell 2. En jämförelse mellan Arduino och Visual Studio utvecklingsmiljöer [42] [44].
Arduino

Visual Studio

Texteditering

Ja

Ja

Felsökning

Nej

Ja

Versionshantering

Nej

Ja

Automatisk komplettering

Nej

Ja

Automatisk formatering

Nej

Ja

Visual Micro [45] är en gratis Arduino programmerings plug-in som är kopplade
till Microsoft Visual Studio 2012-2015 med en full Arduino kompatibel programmeringsmiljö. Den installerades i och med att Microsoft Visual Studio fungerar
med Arduino program. Arduino projektkod behöver inte ändras för att fungera i
Microsoft Visual Studio och därmed kvarstår den fullt kompatibel med Arduino
IDE.
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3.5.3 Hantering av ADAS1000

Figur 10. Flödesschema över hantering av ADAS1000.
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ADAS1000 är en programmerbar komponent som användes i detta arbete för läsning av EKG-signaler. Figur 10 visar flödesschema över den process som krävs för
att programmera ADAS1000 och kunna utvinna EKG-data från komponenten. Den
startas upp med inaktiva kanaler när den är i avstängt läge. Komponenten bör nollställas innan användning som det visas i flödesschemat blocknummer 1. Detta
gjordes genom att RESET-stift sattes på låg nivåeffekt för att komponenten skulle
nollställas och sedan sattes stiftet åter på hög nivå.
ADAS1000 styrs med hjälp av SPI-kommunikationen. Detta gör det möjligt att
konfigurera register och läsa EKG-data ur ADAS1000. Enligt flödesschema blocknummer 2 kräver ADAS1000 initiering av SPI-kommunikationen och att korrekta
SPI-parametrar ställs in för en lyckad kommunikation. Av den anledningen bestämdes SPI-parametern utifrån databladet [26].




Bit order, bestämdes till MSB (Mest Signifikant Biten först). Se datablad sidan 51 [26].
Klockpulsdelare (Clock divider) bestämdes till 128 kHz. Den räknades utifrån databladet sidan 52 [26].
Data-läge (Data mode), bestämdes till läge 0, där CPOL och CPHA är 0. Se
datablad sidan 12 [26].

Det krävdes skrivning av ett antal register i ADAS1000 för att påbörja dataöverföring från anordningen som det framgår i flödesschemat blocknummer 3.
ADAS1000 innehåller en rad olika konfigurerbara register. Varje register är uppdelad i 32-digitala bitar. Programmering av registren ger olika funktionaliteter och
egenskaper till komponenten.
Som det visas i flödesschemat blocknummer 4 och 5 kan EKG-dataläsning påbörjas
efter registerprogrammering. Läskommandot ”0x400000” måste ständigt skickas
till ADAS1000 via SDI (Serial Data Input).
När DRDY-stift i ADAS1000 visar logik hög kan dataläsning inte ske eftersom
ADAS1000 är upptagen med framtagning av EKG-data. När DRDY-stift visar logik
låg, indikerar detta att EKG-data är redo att läsas ut ur enheten vilket kan ses i flödesschemat blocknummer 6.
Under tiden läskommandot skickas klockas EKG-data ut från ADAS1000 via SDO
(Serial Data Output) som blocknummer 7 i flödesschemat visar. ADAS1000 fortsätter att tillverka EKG-data fram tills ett nytt läs-kommando skickas. Läsning av ett
register-värde avbryter framtagning av EKG-data och kräver att användaren utfärdar ett nytt läs-kommando. Efter EKG-dataläsning kan antingen ny EKG-data läsas
eller dataläsningen avslutas. Vid avslut bör ADAS1000 stängas av för att minimera
batterianvändningen. Detta kan ses i flödesschemat blocknummer 8 och 9.
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Under detta examensarbete användes två olika driftlägen, EKG-läge och testtonläge på 25o Hz. Testton-läge är den inbyggda funktionen för teständamål där
ADAS1000 har förmåga att tillverka fyrkantsvågor eller sinusvågor. Dessa lägen
bestäms genom programmering av registren som visas i tabell 3.
Tabell 3. Exempel på skrivkommando för EKG och testton-läge till ADAS1000.
Data-mottagning för EKG-läge
Register-adress

Skrivet kommando

Data-mottagning för Testton-läge
Register-adress

Skrivet kommando

CMREFCTL

0x8500000B

CMREFCTL

0x8500000B

FILTCTL

0x8B000000

FILTCTL

0x8B000008

FRMCTL

0x8A7FFE50

FRMCTL

0x8A7FFE58

ECGCTL

0x81F800AE

TESTTONE

0x88F8001D

FRAMES

0x40000000

ECGCTL

0x81F800AE

FRAMES

0x40000000

3.5.4 Hantering och datainsamling av MPU6050
Mätningar av kroppsrörelser i form av accelerationssignal samlas in av en 3-axlig
accelerationssensor. MPU6050 är en MEMS (Mikroelektromekaniska system) sensor som innehåller 3-axlig accelerometer och gyroskop. 3-axlig accelerometerdata
finns tillgänglig och mottas av linkIt ONE. De tillgängliga data var i form av strängvariabler som sedan omvandlades till numeriska variabler. Datamätningar av accelerometer kan förklaras i MPU6050 datablad i ACCEL_CONFIG registerbeskrivning sida 15 [46].
Skalan för varje axel beror på inställningar för känslighetsgraden som kan väljas
mellan ±2g, ±4g, ±8g och ±16g. Detta används för mer noggrannare spårning av
både snabba och långsamma rörelser [34]. Inställningen för känslighetsgrad ±4g
användes i detta arbete. Detta värde valdes för att förändring i accelerationen för
varje axel under vanliga kroppsrörelser och fall ligger mellan ±4g [47]. Om enheten
är helt vågrät och orörlig läses rådatat för X och Y-axeln med värdet 0 LSB av linkIt
ONE. Z-axeln läses med värdet 8 192 LSB som motsvarar 1g.
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Accelerometer-rådata kan konverteras till det faktiska accelerationsvärdet med
hjälp av användning av känslighetsskalfaktor som visas i tabell 4 och ekvation (1)
[34].

Accelerationsvärde =

Rådata
Känslighetsskalfaktor

(1)

Tabell 4. Känslighetsskalfaktor för accelerometern MPU6050 [34].
Accelerationsgränsen

Känslighetsskalfaktor

±2g

16 384 LSB/g

±4g

8 192 LSB/g

±8g

4 096 LSB/g

±16g

2 048 LSB/g

3.5.5 Fall och kroppsrörelsedetektering
I och med att syftet med detta examensarbete inte har varit att testa och undersöka
detektering av fall fanns det inte heller något större behov av att utveckla nya algoritmer för falldetektering. Det var dock önskvärt att systemet skulle kunna skilja
mellan fall och kroppsrörelser.
För att detektera fall och aktiviteter med hjälp av en accelerometer, användes den
3-axliga accelerometern MPU6050 som bärs nära bröstkorgen. Den vanligaste metoden för att detektera fall och aktiviteter är genom beräkning av SV (summavektor) [14] på accelerometersignalens olika riktningar som visas i beräkningen
nedan.

SV = 2√𝑎𝑥2 + 𝑎𝑧2 + 𝑎𝑦2

(2)

Y, X och Z-axlarnas data mottas separat och SV kan erhållas genom en beräkning
av det kvadratiska medelvärdet av de tillgängliga data på axlarna enligt ekvation
(2). En rad olika algoritmer som används för detektering av fall är baserade just på
denna beräkningsformel [14, 16]. Eftersom det inte är möjligt att förutsäga i vilken
riktning ett fall kan inträffa, är det olämpligt att endast ta hänsyn till data från en
accelerometeraxel. SV formeln tar däremot hänsyn till fall från alla riktningar.
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Figur 11. Det karaktäristiska mönstret över ett fall med hjälp av summavektorberäkning
och användning av en accelerometer med känslighetsgrad på ± 4g.

En tröskelbaserad algoritm användes för detektering av fall och kroppsrörelser.
Detta innebär att någon rörelse som överskrider ett visst SV-värde kan betraktas
som ett fall eller andra aktiviteter. Accelerationsmönster vid ett fall som kan ses i
figur 11 är baserat på koncepten att vid ett fall upplever personen ett tillfälligt fritt
fall eller minskning av accelerationen. Detta följs av en stor spik i accelerationen,
sedan en förändring i orienteringen. Detta beror på att accelerometern registrerar 1
g vid vila som orsakas av jordens gravitation och 0 g vid fritt fall. När en person
börjar falla minskar summavektor från 1 g till cirka 0 < SV< 1. SV går aldrig helt
ner till 0 g vilket innebär att ett perfekt fritt fall aldrig kan uppnås. Vid nedslag i
marken sker en kort kraftig ökning av SV. Det karaktäristiska mönstret över ett fall
kan ses i figur 11. Nedan visas en enkel pseudokod för detektering av fall och
kroppsrörelser.
|Kolla SV|
-om(SV> Tröskelvärde för Fall)
Fall
-annars om(SV > Tröskelvärde för Löpning )
Aktivitet (Löpning)
-annars om(SV > Tröskelvärde för Gång )
Aktivitet(Gång)
.
.
etc.
-annars Aktivitet(Vila)
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3.5.6 Val av dataöverföringsteknik
En dataöverföringsteknik är ett standardiserat format för överföring av data mellan
två enheter. Den typ av teknik som används kan avgöra dataöverföringshastigheten, datapersistens, anslutningsstabilitet och datakvalitén. Det gjordes en internetsökning angående olika kommunikationstekniker för realtid och dubbelriktade
kommunikation mellan en klient och en server. Detta gjordes för att hitta en optimal kommunikationsteknik för dataöverföring som var mest lämpad för prototypen. MQTT som är ett maskin-till-maskin anslutningsprotokoll valdes för överföring av data. MQTT valdes eftersom protokollen är konstruerad för enheter där
nätverkets bandbredd är begränsad. MQTT-protokollet har en extremt liten overhead, det minsta paket har endast två byte som overhead [36].
3.5.7 Utveckling av grafiskt användargränssnitt

Figur 12. Användningsfall över det grafiska användargränssnittet.

Ett grafiskt användargränssnitt är vad användaren kommer att se och interagera
med. För att utveckla ett grafiskt användargränssnitt kan olika metoder användas.
En metod kan vara att ett användningsfall tas fram som grund för den kommande
designen av användargränssnittet vilket har gjorts i detta arbete. Varje användningsfall innehåller ett scenario som beskriver hur systemet ska interagera med
användaren. Figur 12 visar användningsfall för en användare som interagerar med
gränssnittet.
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3.5.7.1

Val av det grafiska användargränssnittet

För det grafiska användargränssnittet valdes en webbapplikation av den anledningen att en webbapplikation är plattformsoberoende och kräver inga installationer samt att flera personer kan komma åt den samtidigt. Webbapplikationen utvecklades med hjälp av HTML , CSS och JavaScript-baserade tekniker. Strukturen
för webbapplikationen ändrades flera gånger under utvecklingscykeln. Den slutliga
versionen av webbapplikationen innehåller ett huvudfönster som kommer att hålla
ihop alla grafiska komponenter i programmet.
3.5.7.2

Hantering av MQTT-kommunikation

Server (MQTT-Broker) anslutningen gjordes med hjälp av Eclipse Pahos:s API som
är ett öppen källkod-bibliotek. Det användes för kommunikationen mellan klient
och MQTT-Broker. Biblioteket innehåller en rad funktioner för hantering av
MQTT-kommunikationen. En del av de viktiga funktioner som användes är:





connect(), användes för anslutning till en MQTT-Broker.
subscribe(), användes för att prenumerera på ett tema (topic) och ta emot
meddelanden.
publish(), användes för att publicera meddelande till MQTT-Broker.
disconnect(), användes för att koppla från MQTT-Broker.

Biblioteket är händelsestyrt vilket innebär att det kallar olika funktioner beroende på inkommande händelser. Några exempel på dessa funktioner är:




3.5.7.3

onConnect(), kallas när en lyckad anslutning till MQTT-Broker uppstår.
onMessageArrived(), kallas när ett nytt meddelande mottas. Meddelande
mottas i JSON-format. JSON-strängen tolkas och data sparas i en ködatastruktur.
onConnectionLost(), kallas när anslutningen till MQTT-Broker avbryts.
Hantering av grafritning

En viktig del av webbapplikationen var att visualisera insamlade data i realtid, vilket innebär att prestanda är en viktig aspekt i detta fall. En utveckling av egen graf
API skulle ta för lång tid, därför undersöktes flera färdiga grafer API:er för realtids
plottning av insamlade data. Highcharts valdes för ritning av EKG-och accelerometer-data. En läsning av Highcharts dokument gjordes vilket visade att ritningen av
realtids grafer inte var så komplicerade. Highcharts använder så kallade serier.
Varje serie har ett namn och en matris som innehåller data. Highcharts tillåter att
flera linjer ritas samtidigt under samma graf.
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4 Resultat
Under detta kapitel redovisas det uppnådda resultatet för det konstruerade systemets hårdvara och mjukvara. Det görs även en presentation av resultatet för de utförda testerna.
4.1

Systemutformning av prototypens hårdvara

Resultat av hårdvarusystemets konstruktion kan delas in i patientens livstecken,
patientens rörelse och övriga egenskaper. Nedan beskrivs de olika delarna som ingår i systemet.

Figur 13. Blockschema över det slutliga hårdvarusystemet.

4.1.1 Patientens livstecken i form av EKG
Med hänvisning till figur 13 detekteras patientens biosignaler (EKG) via elektroder
och som skickas vidare till defibrillator skyddet (SP720) vilket ser till att inga urladdningar går till och från patienten. Biosignalerna fångas vidare av ADAS1000
som förstärks och filtreras av komponenten. Beroende på de inställningar som är
valda för ADAS1000, kan biosignalerna konverteras till elektrod eller digitalformat.
Adas1000 och linkIt ONE kommunicerar över SPI-protokollet. Digital konverterade biosignalerna skickas till linkit ONE via SPI. LinkIt ONE innehåller inbyggda
kommunikationskomponenter som Bluetooth, Wi-Fi och GPRS. EKG-data kan
skickas till olika enheter via Bluetooth eller sparas i externa minnet. Data kan även
skickas till en webbserver via Wi-Fi eller GPRS som är kopplad till internet. Olika
enheter kan komma åt EKG-data via en webbserver.
4.1.2 Patientens kroppsrörelser
Patientens kroppsrörelser i form av acceleration detekteras av MPU6050.
MPU6050 och LinkIt ONE kommunicerar över I2C-protokollet. Rådata får passera
genom ett konfigurerbart digitalt högpassfilter i syfte att eliminera fel på grund av
tyngdkraften. Signalerna konverteras digitalt och skickas vidare till linkIt ONE via
I2C. Rådatat kan bearbetas av linkIt ONE och skickas vidare till olika enheter via
Bluetooth eller Wi-Fi/GPRS. MPU6050 kan programmeras så att den kan detek-
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tera rörelse över ett visst tröskelvärde. Med hjälp av denna funktion kan rörelse
med olika tröskelvärde detekteras. Rörelse över tröskelvärdet orsakar avbrott i linkIt ONE. LinkIt ONE kan med hjälp av olika matematiska algoritmer avgöra om
rörelsen är orsakad av fall eller andra aktiviteter.
4.1.3 Övriga egenskaper
LinkIt ONE innehåller en inbyggd GPS-komponent som användes för att identifiera platspositionen. Den är endast användbar utomhus och under full uppsikt av
GPS-satelliter.
LinkIt ONE kan matas med spänning från adapter eller batterier på 5V. Batteri på
5V användes i detta arbete istället för en adapter för att eliminera behovet av en
större patientisolering som skyddar patienten från elstötar. Prototypen har batterianvändning på 3,3V och därför reducerades detta ner till 3,3V med hjälp linkIt
ONE.
Både ADAS100o och MPU6050 kan konfigureras via Bluetooth eller Wi-Fi/GPRS.
Olika enheter kan skicka konfigurations kommandon till linkIt ONE som i sin tur
via SPI och I2C skickar vidare till ADAS1000 och MPU6050.
4.2

Systemutformning av prototypens mjukvara

Objektorienterad programmering ger en tydlig modulär struktur som gör det lättare att underhålla, modifiera och återanvända mjukvaran. Därmed är mjukvaran
anpassad för att följa objektorienterat programmeringsparadigm även fast Arduino
programmering är inriktad mot procedurell programmering. Den utvecklade mjukvaran är skriven i C och C++.

Figur 14. Klassdiagram över det slutliga mjukvarusystemet.
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Figur 14 visar ett klassdiagram över mjukvarusystemet som designades för linkIt
ONE. Den utvecklade mjukvaran är uppdelad i flera modulära klasser. Varje klass
kan bytas ut så att ny funktionalitet kan införas. Det går exempelvis att byta ut
MPU6050 klassen utan att datamottagningen påverkas trots införingen av en ny
accelerometer/gyroskop komponent. Klassdiagrammet kan delas in i flera huvudklasser:
MainProgram är ett Arduino-program och start punkten för programmet. Det
skrevs i språken C/C++. För att kunna köra ett program krävs bara två funktioner.



setup() - är en metod som körs en gång i början av programmet och används
för att initiera variabler.
loop() - är en metod som anropas återkommande gånger medan systemet är
igång. Det är under denna metod som läsning av olika data sker och som
skickas vidare till en server.

ECGCapture, består av metoder för initiering av olika register för ADAS1000, upprätthållning av SPI-kommunikation och dataläsning.
MotionCapture, består av metoder för initiering av olika register för MPU6050,
upprätthållning av I2C-kommunikation och dataläsning. Biblioteket MPU6050
från Jeff Rowberg [48] användes för snabbare hantering av MPU6050.
ActivityFallDetection består av matematiska algoritmer som är nödvändiga för detektering av kroppsrörelser och fall.
PublishSubscribe används vid publicering och prenumerering på ett MeddelandeBroker som har stöd för MQTT-protokollen.
WiFiGPRSCommunication innehåller metoder för internetuppkoppling via Wi-Fi
eller GPRS.
Settings innehåller de sparade persistenta data för mjukvaran. Data kan skrivas
och läsas från linkIt ONE:s flash minne. Det finns flera olika sätt att lagra data i ett
program. Ett sätt är delade inställningar (Sharedpreferences). Delade inställningar
kan spara och hämta data i form av nyckel, värdeparet (key,value pair).
4.3

Datahantering och överföring

Prototypen framställer EKG-och accelerometer-data. De EKG-data som framställs
från ADAS1000 kan tas emot i 2 kHz frekvensen. Den höga samplingsfrekvensen är
tänkt att användas för diagnostisering av hjärtsjukdomar. LinkIt ONE består av en
singel-processor som innebär att den kan göra en sak i taget. Användning av höga
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samplingsfrekvenser resulterade i att linkIt ONE endast blev upptagen med datainsamling och inte hann utföra andra instruktioner. Ett annat problem som uppstod
var att den snabba dataläsningen kunde orsaka minnesavsaknad. För att minimera
detta problem reducerades EKG-samplingsfrekvensen ner till 250 Hz genom att var
8:e sampling lästes. Denna samplingsfrekvens är tillräcklig för att kunna upptäcka
patientens livstecken.
4.3.1 Datapaketering

Figur 15. Tillvägagångssättet för dataöverföring.

Överföring av data skedde i form paket där varje paket innehöll dataramar. Varje
ram bestod av EKG-och accelerometer-sampel. Sändning av varje enskilt paketerad
dataram var mycket kostsam eftersom dataöverföringens overhead kunde bli för
stor. Att skicka paket med många dataramar skulle också innebära stor förlust om
paketet skulle gå förlorat eftersom ett stort paket innehöll en stor mängd data. I
och med detta valdes paket med storlek på 1000 dataramar som motsvarar 14kB.
Varje paket innehöll EKG-och accelerometer-data som motsvarade fyra sekunder
av datasamling. En översikt av hur dataöverföringen sker kan ses i figur 15.
4.3.2 Test och testresultat för dataöverföring med hjälp av MQTT
För att testa och se effektiviteten av dataöverföringen mellan prototypen och servern användes olika publika MQTT-Broker. En public MQTT-Broker är en server
som erbjuds av olika företag för teständamål. Ingen egen MQTT-Broker inrättades
på grund av den begränsade tiden för examensarbetet. Under testerna användes
MQTT-Broker som erbjuds av broker.mqttdashboard.com [49], test.mosquito.org
[50] och iot.eclipse.org [51]. Syftet med testerna handlade inte om att avgöra vilken
MQTT-Broker är effektivast. Avsikten var att säkerställa om prototypen kan hantera olika MQTT-Broker. Det var även tänkt att avgöra hur effektiv kommunikationen kan vara genom användning av MQTT-Broker som redan används av många
människor och hanterar många meddelanden. En lyckad dataöverföring skulle visa
att prototypen skulle fungera även med den egna inrättade MQTT-Broker.
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Testerna enligt figur 16a och 16b baserades på överföring av 1000 paket i tre omgångar från prototypen till de olika publika MQTT-Broker. Varje paket innehöll
data som motsvarade 14kB. Två olika testgrupper gjordes. I testgrupp 1 användes
prototypens Wi-Fi och i testgrupp 2 användes prototypens GPRS. Testgrupp 1 och
2 skulle visa hur många paket skulle komma fram till servern samt hur många
kunde gå förlorade. Det slutliga resultatet visar medelvärdet av tre dataöverföringsomgångar med 1000 paket vardera. Medelvärdet är det genomsnittliga värdet
av den totala mottagna paket från MQTT-Broker.

Figur 16a. Dataöverföring med hjälp av Wi- Figur 16b. Dataöverföring med hjälp av
GPRS till tre olika MQTT-Broker.
Fi till tre olika MQTT-Broker.
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4.4

Experiment för detektering av kroppsrörelser och fall

Tester för detektering av kroppsrörelser och fall utfördes av två testpersoner varav
en man och en kvinna i tjugoårsåldern med längd på 1,85 och 1,75 cm och kroppsvikt på 80 och 54 kg. Eftersom detta examensarbete inte omfattar utveckling av
avancerade falldetekterings algoritmer var det inte heller relevant att utföra bredare tester med större antal testpersoner. Testerna genomfördes genom att prototypen hängde på testpersonernas hals nära bröstkorgen.
Experimenten för kroppsrörelser gjordes utifrån dessa kategorier:
1) För detektering av aktivitet som att gå, fick personerna promenera under 20
sekunder i tre omgångar.
2) För detektering av aktivitet som att springa, fick personerna springa sakta
under 20 sekunder i tre omgångar.
3) För detektering av aktivitet som att sitta på en stol och att resa sig upp sig
fick testpersonerna utföra detta i tre omgångar under en tid av 20 sekunder.
Experiment av falldetektering gjordes genom att testpersonerna fick falla ner i
kroppens olika riktningar som vänster, höger, framåt och bakåt. Testpersonerna
fick utföra detta löpande under cirka 50 sekunder.
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4.4.1 Testresultat för kroppsrörelser
Eftersom testresultaten i varje kategori för kroppsrörelser överensstämde med
varandra i hög grad redovisas endast ett exemplar av resultaten i varje kategori för
respektive kön.

Tester utförda av det manliga könet.

Figur 17a. Resultat för orörlighet.

Figur 17b. Resultat för gående.

Figur 17c. Resultat för springande.

Figur 17d. Resultat för att sitta ner på en stol
och resa sig upp.
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Tester utförda av det kvinnliga könet.

Figur 18a. Resultat för orörlighet.

Figur 18b. Resultat för gående.

Figur 18c. Resultat för springande.

Figur 18d. Resultat för att sitta ner på en
stol och resa sig upp.

Figur 17a och 18a visar att orörligheten ligger på 1,0 g för respektive kön. Detta beror på att SV-värdet är 1,0 g vid orörligheten vilket är en påverkan av jordens dragningskraft. Enligt figur 17b och 18b hade SV-värdet mindre förändringar från ungefär 0,4 till 1,6 g för den manliga och 0,4 till 2,0 g för den kvinnliga testpersonen vid
gång. Under gång var antal steg 37 respektive 39 under en tidsram av 20 sekunder.
Utifrån figur 17c och 18c låg SV-värdet mellan 0 till 3,3 g vid lätt språng för den
manliga och ungefär 0 till 4,0 g för den kvinnliga testpersonen. Antal steg under
språng räknades till ungefär 55 steg för båda könen. När det kommer till äldre har
de långsammare rörelse i jämförelse med de personerna som utförde testerna. Av
den anledningen kan värdet av SV för gång och språng bli lägre. Tester för aktiviteten att sitta ner på en stol och resa sig upp som visas i figur 17d och 18d anger lågt
SV-värde på ungefär 0,7 och 1,5 g för den manliga och 0,5 till 1,8 g för den kvinnliga testpersonen.
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Testerna visar en jämn frekvens mellan antal steg som tas under gång och språng.
Utifrån detta skrevs en tröskelvärde-baserad algoritm där detektering av dessa
kroppsrörelser gjordes med hjälp av denna frekvensräkning. Tröskelvärdena låg
och hög bestämdes utifrån testerna där det höga och låga tröskelvärdet för gång
valdes till 0,7 respektive 1,4 g. Tröskelvärdena låg och hög för språng valdes till 0,5
respektive 2,2 g. Data som motsvarade fyra sekunder av aktiviteter analyserades
per gång och utifrån analysen bestämdes personens kroppsrörelser. Nedan presenteras en pseudokod för detektering av gång. Algoritmen för detektering av kroppsrörelsen språng har en liknande algoritm.
Medan SV in List
|Kolla SV|
- om(SV < låg-tröskelvärde för promenad)
lågfrekvens har överskridits = sant
- om(SV > hög-tröskelvärde för promenad )
högfrekvens har överskridits = sant
-om(låg och högfrekvens har överskridits)
öka antal steg med en
lågfrekvens har överskridits = falsk
högfrekvens har överskridits = falsk
-om(antal steg lika med promenad)
Aktivitet (promenad)
-annars
Aktivitet (okänd)
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4.4.2 Testresultat för fall
Eftersom testresultaten i varje omgång överensstämde med varandra i högre grad
redovisas endast ett exemplar av resultaten i varje fall för respektive kön.

Figur 19a. Graf över inträffande av fall för den manliga testpersonen.
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Figur 19b. Graf över inträffande av fall för den kvinnliga testpersonen.

När ett fall inträffar brukar det uppstå tyngdlöshet i början vilket kan ses i figur 19a
och 19b i punkt 1. Under fritt fall blir det lägre och SV-värdet av accelerationen kan
gå mot 0 g. Varaktigheten av detta värde beror på höjden av fritt fall. Trots att
tyngdlösheten under ett vanligt fall inte är lika kraftig som under fritt fall, ligger
SV-värdet av accelerationen fortfarande betydligt lägre än 1,0 g. Däremot är SVvärdet av accelerationen högre än 1,0 g under normala förhållanden. Efter uppkomsten av tyngdlöshet, träffar kroppen marken. Detta visas som en stor förändring i accelerationskurvan i figurerna 19a och 19b i punkt 2. Vanligtvis brukar personen som har fallit förbli liggandes och orörlig kvar på marken under en kort
stund innan denne reser sig upp. Vid allvarliga skador som medvetslöshet förblir
personen orörlig kvar under en längre tid. Detta kan avläsas på figurerna som ett
intervall på rak linje i punkt 3.
Figur 19a visar fall för den manliga testpersonen. Tyngdlösheten för fall i vänster
sidan ligger ungefär på 0,2 g, höger sidan på 0,1 g, bakåt 0,3 g och framåt 0,4 g.
Därefter sker en kraftig acceleration i motsats riktning med ungefär 6,4 g på
vänstra sidan, 6,5 g på högra sidan, 6,5 g baksidan och 5,9 g framsidan. Detta avslutas med 1,0 g i accelerationen som innebär orörlighet.
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Figur 19b visar fall för den kvinnliga testpersonen. Tyngdlösheten för fall på vänster sidan ligger ungefär på 0,5 g för vänstra sidan, 0,3 g för högra sidan, 0,1 g baksidan och 0,6 g för framsidan. Därefter sker en kraftig acceleration i motsats riktning på vänstra sidan ungefär 5,9 g, 6,2 g på högra sidan, 5,9 g baksidan och 5,0 g
framsidan. Detta avslutas med 1 g i accelerationen som innebär orörlighet.
Det karaktäristiska mönstret för ett fall kan sammanfattas med att det uppstår en
kort tyngdlöshet i början. Därefter sker en kraftig acceleration i motsats riktning
som vänder snabbt ner till 1,0 g. Detta mönster utformar algoritmen för falldetektering och används vid identifiering av fallolyckor.
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4.5

Översikt av webbapplikationen

Den utvecklade webbapplikationen är en responsiv applikation som är baserad på
webbutvecklingstekniker som redan finns på marknaden. Den består av en menyrad, EKG-och accelerometersskärm, kartskärm och inställningsskärm. Anslutning
till servern och dataläsningen startas via menyraden. Den mottagna EKG-och accelerometer-data presenteras i en graf utvecklad med hjälp av Highcharts. Grafen
består av EKG-och rörelseaxlar. För visning av platsinformation användes Google
API som visas i kartskärmen. På inställningsskärmen av applikationen kan användaren välja signalkälla och samplingsfrekvens tillsammans med ett antal valfria
parametrar som kan ses i figur 20.

Figur 20. Vy över den slutliga webbaplikationen.
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4.6

Dataplottning för testton-läge

För testning av prototypen kan ADAS1000 programmeras så att den genererar testtoner, fyrkantsvåg på 1 Hz eller sinusvåg på 10 och 150 Hz. Figur 21 visar dataplottning för 1 Hz fyrkantsvåg och 10 Hz sinusvåg. Detta läge kan hjälpa användaren
att säkerställa att prototypen fungerar felfritt och att sändning och mottagning av
data sker på korrekt sätt.

Figur 21. Vy över 1 Hz fyrkantsvåg och 10 Hz sinusvåg vid testton-läge
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4.7

Dataplottning för EKG-läge

Figur 22 visar plottning av realtidsdata för EKG-avledning I. Prototypen är utrustad med fem-EKG-avledningar. Därför är det fullt möjligt att visualisera EKG för
alla fem avledningar. I och med att målet med arbetet inte handlade om diagnos av
hjärtsjukdomar, presenteras endast en EKG-avledning i form av graf. Den röda linjen på grafen motsvarar rörelse (SV) i viloläge.

Figur 22 Vy över en inspelad EKG i avledning I.
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5 Analys och diskussion
Trots omfattande forskningar som görs inom falldetektering är det fåtal produkter
på marknaden som har funktioner som kan identifiera livstecken. Under detta examensarbete utvecklades en multisensor-prototyp som kompletterar de nuvarande
falldetektorer. Denna prototyp har funktionen att identifiera livstecken i form av
EKG. En av frågeställningarna i detta arbete var om det är möjligt att implementera
EKG i en falldetekteringsanordning. Figur 22 visar att detta är fullt möjligt och kan
implementeras. Dock kan metoden inte användas för diagnostisering av hjärtsjukdomar eftersom dataöverföring i datanätverket internet kan vara problematiskt.
Figur 16a och 16b visar att datapaket kan gå förlorat under dataöverföringen vilket
kan skapa stora konsekvenser för diagnostisering av hjärtsjukdomar där kvaliteten
på EKG-kurvorna är oerhört viktiga.
För läsning av EKG-data fanns ett stort behov av att dataläsningen skulle läggas in i
egen process. Dock var detta inte möjligt eftersom linkIt ONE:s processor inte har
stöd för multiprocessing. Detta kan orsaka att läsning av vissa datapaket går förlorad när processorn är upptagen med att utföra någon annan instruktion. Som det
nämndes tidigare i arbetet kan EKG-data motsvarande 4 sekunder samlas in och
sedan skickas vidare till servern. Utifrån figur 21 kan störning för testton av 10 Hz
sinusvåg upptäckas som upprepar sig var fjärde sekunder. Under dataöverföringen
blir linkIt ONE upptagen med dataöverföring vilket kan störa insamling av EKGdata. Detta problem kan lösas med hjälp av en multi-kärnig processor där en process kan ha EKG-datainsamlingen till uppgift medan en annan har dataöverföringen.
För identifiering av livstecken var inte EKG den bästa lösningsmetoden eftersom
användning av EKG för identifiering av livstecken kräver att en stor mängd data
behöver genereras. Den utvecklade prototypen har funktion som cellulär nätverksanslutning i form av GPRS. Därmed var det tänkt att prototypen skulle kunna fungera utanför hemmet där den skulle kunna skicka data över GPRS. Den konstruerade prototypen har endast stöd för GPRS. I och med att maxhastigheten för dataöverföring med GPRS klass 12 ligger mellan 32 och 48 kbps [52] och att prototypen
hade datainsamling på 112 kbps, uppstod det begränsningar som ledde till att data
inte kunde överföras i realtid. Det vill säga att prototypen inte klarade av att skicka
data i samma takt som datainsamlingen skedde. För att undvika detta problem när
användaren befinner sig utanför hemmet sparades data motsvarande 30 sekunder
för att sedan skickas vidare till MQTT-Broker. Några andra problem som åstadkoms på grund av användning av GPRS var att flera datapaket gick förlorad i jämförelse med Wi-Fi vilket kan ses i figurerna 16a och 16b. Dessutom anslutningen till
MQTT-Broker avbröts för ofta. Upprepande återanslutningar krävdes av den anledningen. Detta problem gäller dock inte för Wi-Fi.
När användaren befinner sig utomhus övergår nätverksanslutningen från Wi-Fi till
GPRS. Därför kan det konstateras att användning av cellulära nätverksanslutningar
som GPRS är en stor hjälp för de äldres rörelsefrihet. Kroppsliga aktiviteter är bra
för äldre människor ur hälsosynpunkten. Därmed kan användning av cellulära nätverksanslutningar som GPRS vara fördelaktigt i och med att de bereder möjlighet-
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en att kunna vara utanför enhetens nätverksanslutning. De flesta nuvarande falldetekteringsanordningar begränsar äldre människor till att vara endast inomhus eftersom dessa system saknar cellulära nätverksanslutningar. Med hjälp av denna
funktion har de äldre nu möjligheten att utföra sina dagliga aktiviteter utan att vara
instängda inomhus.
Rörelsefriheten har lett till behovet av att kunna identifiera på vilken plats användaren befinner sig när en fallolycka inträffar. En sådan funktion ger möjlighet att få
information om användarens platsposition. Den utvecklade prototypen innehåller
en inbyggd sensor för GPS som skickar information om platsposition till servern
var fjärde sekunder. Implementering av en GPS kan vara en stor fördel för att användaren ska få snabbare hjälp. Detta möjliggörs genom att information om användarens platsposition informeras till utryckningspersonal vilket påskyndar hjälpinsatsen. Implementation av GPS som funktion för platsidentifiering var till en
början avsedd endast för de situationer där fallolyckor inträffar. Funktionen kan
likväl användas inom andra sammanhang och ha ett större användningsområde.
De äldre som är demenssjuka kan ha nytta av prototypen samtidigt att de kan dra
nytta av den vid fallolyckor. Platsidentifieringsfunktionen kan hjälpa patienters
anhöriga att kunna få veta var patienten befinner sig.
Vid genomförande av tester för kroppsrörelser och fall medverkade två unga testpersoner. Önskemålet var dock att testerna skulle utföras av äldre personer över 65
år eftersom denna åldersgrupp är mest drabbad av fallolyckor. Anledningen att
just unga personer valdes för att utföra testerna var att den tillgängliga tiden för
detta arbete begränsade möjligheten att utföra testerna på den önskade åldersgruppen. Testerna visade att de unga testpersonerna hade jämna och stabila
kroppsrörelser när det gäller gång och språng. När det kommer till de äldre antas
att kroppsrörelser kan vara mer ostabila. Detta kan förklaras med att de flesta äldre
personer har lättare att bli trötta och tar pauser under kroppsrörelser vilket kan
påverka testernas resultat. Även användning av olika hjälpmedel som rullstolar har
en direkt påverkan på kroppsrörelser och fall. Vidare tester på äldre krävs för att
kunna säkerställa rätt resultat för identifiering av kroppsrörelser och fall. Nu används endast accelerometersensor men för säkrare bedömning av ett fall ska det
utgås från fler än en mätpunkt. Exempelvis kan användning av gyroskop eller barometertrycksensor vara lämpliga metoder för säkrare detektering av fall.
Vidare syftade arbetet att undersöka om detektering av livstecken genom enbart
användning av accelerometersensorn är möjligt. Detta skulle förhindra behovet av
extra sensorer för detektering av livstecken. Prototypen placerades fast på bröstkorgen för att kunna mäta bröstkorgrörelse i form av accelerationer när personen
skulle andas in och ut. Testerna visade att förändringar för bröstkorgrörelsen under
andningen var små och svåra att detektera. Därför var det inte möjligt att detektera
livstecken i form av andning med hjälp av accelerometersensor. Det kan däremot
konstateras att användning av filtrerings mekanismer i form av hög-och lågpassfilter kan hjälpa detektering av förändringar för bröstkorgrörelse för att kunna åtskilja bröstkorgrörelsen från störningar.
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Avslutningsvis kan det nämnas att de nuvarande system för falldetektering är antingen bundna till företag eller sjukvården. Dock behöver användning av falldetekteringsanordningar inte ha någon bindning till företag i form av abonnemang eller
användas enbart inom sjukvården. Många företag erbjuder system som ett paket
där både falldetekteringsanordning och service ingår. Detta gör att användaren blir
beroende av företaget utan att ha större valmöjligheter. Å andra sidan är den erbjudna servicen begränsad till en given plats som exempelvis hemmaplan vilket
begränsar användarens rörelsefrihet. Utifrån den utvecklade prototypen i detta arbete framkommer det att användning av en falldetekteringsanordning inte behöver
vara beroende av ett företag och dess service. Den kan istället användas hemma och
när en fallolycka inträffar kan service ges av användarens anhöriga. Detta är ekonomiskt hållbart både för användarna och samhället eftersom sjukvården inte behöver vara inblandad i övervakningen av äldre människor som bär på anordningen.
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6 Slutsatser
Syftet med detta examensarbete var att förbättra de nuvarande falldetekteringsanordningarna på marknaden genom att täcka de brister som finns i dessa tekniker.
Det slutliga resultatet blev en färdig prototyp med fall- och kroppsrörelsedetektering som även detekterar livstecken, förbättrar rörelsefriheten och som ger platsinformation i samband med en fallolycka. Därmed anses prototypen ha stor potential
att reducera sjukvårdskostnader och kunna ha en positiv roll i att förbättra de äldres livskvalité.
Trots många fördelar med den utvecklade prototypen har det uppmärksammats att
det inte är nödvändigt att utveckla en prototyp för att täcka de problem och brister
som har nämnts i problemformuleringen. Ett förslag på en tänkbar förbättring är
användning av smartklockor som nyligen har lanserats inom teknikbranschen.
Dessa smarta klockor kan känna av människans puls och kan vara en bra metod för
mätning av livstecken. Nuvarande mobiltelefoner innehåller även många olika sensorer som exempelvis accelerometer, gyroskop och barometer vilket ger möjlighet
för detektering av fallolyckor. Mobiltelefoner kan även anslutas till cellulära nätverk eller Wi-Fi för överföring av data. En smartklocka möjliggör till exempel att
data från pulsen skickas till mobiltelefonen för att analyseras och för att sedan ska
kunna tolka livstecken. Implementering av en falldetekteringsanordning som är
baserad på mobiltelefoner och kombinerad med smartklockor kan vara tänkbara
metoder för utveckling av nya falldetektorer i framtiden. En sådan lösningsmetod
skulle underlätta bärbarheten för användaren i och med att bärande av en extra
anordning i form av falldetekteringsanordning skulle undvikas. Istället skulle användaren endast bära på sin mobiltelefon och en klocka som trots allt är nödvändiga föremål som människor har oberoende av fallolyckor.
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Stiftindelning för linkIt ONE [27].

LinkIt ONE är baserad på en RTOS-kärna. Ovanpå denna kärna är en uppsättning
av drivrutiner, mellanprogramvara och protokollstackar som exponerar funktionerna i kretsuppsättningen till ett ramverk. Körtidsmiljön ger tjänster till Arduino
porteringslager som linkIt ONE levererar vidare till Arduino [30].
LinkIt ONE kommer med en uppsättning av utvecklingsverktyg SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för mjukvaruutvecklare att bygga applikationer
som är kompatibla med Arduino [22].
API:erna i SDK ger tillgång till alla anslutnings funktioner som tillhandhålls av linkit ONE:s utvecklingsplattform förutom Arduinos kärnfunktioner, såsom förmågan
att kontrollera digitala stift och tolka analoga sensoringångarna [22].
Med SDK kan de existerande Arduino kod integreras enkelt med hjälp av linkIt
ONE API. Dessutom går det att få en rad API:er för att kunna använda linkIt ONE
kommunikationsfunktionerna, 2G mobilnät (GSM och GPRS), Bluetooth (2,1 och
4,0) och Wi-Fi [29].
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LinkIt ONE har en inbyggd Bluetooth SPP (Serial Port Profile) stöd för en till en
anslutning. Bluetooth API använder denna funktion för att möjliggöra anslutning
av två Bluetooth-enheter och utbyte av data mellan dem. När linkIt ONE agerar
som en klient söker den efter Bluetooth-enheter och ansluter till en utsedd serveranordning. Den skickar och tar emot data till och från den anslutna serveranordningen. När linkIt ONE fungerar som en server väntar den på Bluetooth SPP klient
innan den skickar och tar emot data [29].
LinkIt ONE tillhandahåller en inbyggd GPS-enhet och med hjälp av GPS API går
det att hämta data från enheten [29].
Wi-Fi API har funktioner som gör det möjligt för linkIt ONE att skanna och ansluta
till nätet med hjälp av den inbyggda Wi-Fi-modulen. Med hjälp av denna Wi-Fianslutnings funktion kan linkIt ONE få tillgång till olika resurser på Internet, inklusive alla typer av webbtjänster [29].
Tabellen nedan visar de viktigaste egenskaper linkIt ONE innehåller.
Parameter

Value

Chipset

MT2502A (Aster, ARM7 EJ-S (TM) )

Clock Speed

260MHz

Dimensions

3.3x2.1 inches

Flash 16MB

RAM 4 MB

DC Current Per I/O Pin

1 mA

Analog Pins

3

Digital Output

3.3 V

Analog Input

5V

UART

Software based (Serial)

SD Card

Up to 32GB(Class 10)

Positioning

GPS(MT3332)

GSM

850/900/1800/1900 MHz

GPRS

Class 12

Wi-Fi

802.11 b/g/n

Bluetooth

BR/EDR/BLE (Dual Mode)
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Bilaga 2 – Kretskortslayout för prototypen
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Bilaga 3 – Kretskortsschema för prototypen
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Bilaga 4 - Bild på prototypen
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