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Sammanfattning 
 

Syftet med projekt var att bidra till utvecklingen av smarta kläder. Två smarta tröjor 
jämfördes mot varandra. Den ena tröjan (Hexoskin-tröjan) var utvecklad av företaget 
Hexoskin och den andra tröjan (X-shirt) genom ett samarbete mellan KTH och Högskolan i 
Borås. Signalerna från de smarta tröjorna validerades mot etablerade mätmetoder insamlad 
med EKG och spirometer utvecklade av företaget ADInstruments. Korrelationen visade sig 
vara god för både X-shirt och Hexoskin-tröjan. En testperson vid god hälsa utförde sex 
simulerade arbetsmoment från olika yrkeskategorier. Detta för att testa ett koncept som 
skulle kunna användas till att utvärdera risker i arbetslivet. En mjukvara utvecklades för att 
analysera och visualisera resultaten baserat på aktuell puls och andningsfrekvens för de 
olika arbetsmomenten. 

Resultatet visade att EKG-signalerna för båda smarta tröjorna var robusta mot rörelser. 
Andningssignalerna stördes dock vid rörelser. Dessutom berodde signalkvaliteten på textil-
elektrodernas fuktighet. Båda smarta tröjorna behöver fuktas innan användning. Dock sker 
avdunstningen i lägre takt hos X-shirt vilket gör den mer lämplig för mätningar under lång 
tid vid låg fysisk aktivitet. 

Hexoskin var mer robust än X-shirt då X-shirts elektroder ibland tappade sin hudkontakt. 
Ett sätt att utveckla X-shirt är att göra den mer flexibel för olika rörelser med hjälp av till 
exempel elastiska axelband och ett mer åtsittande bröstband för att elektroderna skall få 
bättre kontakt med huden.  
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Abstract 
 
The aim of this project was to contribute to the development of wearable technology. Two 
smart shirts were compared against each other. One of the shirts (Hexoskin-shirt) was 
developed by a company called Hexoskin. The other shirt (X-shirt) was developed by a 
collaboration by KTH and University of Borås. The smart shirts were first validated against 
established measurement procedures that were acquired with an ECG and a spirometer 
developed by the company ADInstruments. The pulse and breathing rate from both shirts 
correlated well with the “gold standard”. A test person in apparent good health performed six 
simulated working tasks from different work categories. This was done to test a concept that 
could be used to evaluate risks in working life. Also, software was developed to analyze and 
visualize the workload based on heart rate and respiration rate.   

The results showed that the ECG-signals from both shirts were robust against movement 
artifacts.  On the other hand, the respiration signals were affected by movement artifacts. The 
quality of the signal depended on the wetness of the textile electrodes.  Both smart shirts' 
electrodes needed to be wet before usage. Evaporation from the electrodes was limited for X-
shirt due to a waterproof layer; therefore, X-shirt would be preferable for ergonomic 
evaluation that takes place during a long time with low physical activity. 

Hexoskin-shirt proved to be more robust than X-shirt, as X-shirt’s electrodes lost good skin-
contact at times. In order to make X-shirt even more suitable for measuring ergonomic 
parameters its chest strap could be made tighter and shoulder straps could be made more 
elastic. This could give the electrodes better contact with the body. 
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1. Introduktion 

Projektets uppdragsgivare driver ett forskningsprojekt som önskar utveckla ett system som 
mäter och visualiserar arbetsbelastningar (Eklund, 2015) med hjälp av smarta kläder. I 
Sverige bedöms att det varje år kostar samhället omkring 50 miljarder kronor i produktions-
bortfall och för vård av arbetsrelaterade skador (Buckle and Devereux, 1999). Idag utförs 
riskbedömningar genom konsulttjänster eller företagshälsovård. Dock kan nya arbetsmoment 
uppstå i sådan takt att det krävs kontinuerliga utvärderingar för att hålla riskbedömningarna 
uppdaterade. En lösning för att hålla riskbedömningar uppdaterade utan ökade kostnader vore 
att automatisera dem. Detta skulle kunna bidra till att förebygga arbetsrelaterade skador och 
till en hälsosammare arbetsmiljö.  

1.1 Biologiska signaler 
Människokroppen styrs genom kemiska och elektriska signaler som i 
de flesta fall kan mätas. Exempelvis kan EKG (se figur 1) användas för 
att följa hjärtats elektriska aktivitet. (Nait-ali et al. 2009). Andning 
mäts ofta genom att andas genom en spirometer. Detta ger tillförlitliga 
värden på andningsvolymer och fysiska förmågor. Dock är spirometrar 
ofta otympliga vilket gör att andra metoder föredras av bland annat 
idrottsmän (Bonfiglio et al. 2010). Exempel på alternativa metoder för 
mätning av andning kommer att presenteras i denna rapport. 

1.2 Smarta kläder  
Smarta kläder kan använda sig av textilier som har invävda biosensorer eller andra 
klädbaserade system för monitorering av biosignaler. Biosensorer i smarta textilier består ofta 
av elektronik integrerat med tyget, och mäter signaler som kroppen ger upphov till (Guiseppe 
et al. 2014). Till exempel EKG-signaler kan samlas med tygelektroder, vävda av 
strömledande tråd. De flesta smarta textilier som är ute på marknaden är främst riktade till 
träningsentusiaster.  

1.3 Validering mot etablerade mätmetoder 
För att utröna om smarta kläder är tillförlitliga jämförs deras mätvärden mot sådana samlade 
med etablerade mätmetoder. Mätvärden samlade med etablerade mätmetoder brukar kallas för 
en ”gold standard”.  

1.4 Syfte och mål 
Det övergripande syftet är att bidra till utvecklingen av smarta kläder för användning inom 
ergonomi och mätning av fysisk arbetsbelastning. För att uppnå detta är projektet delad i fyra 
olika delmål. Första delmålet är att inventera och identifiera lämpliga och tillgängliga smarta 
kläder. Ett andra delmål är att validera dessa utvalda kläder mot varandra, med etablerade 
mätmetoder samt att utvärdera deras användarbarhet genom att simulera arbetsmoment från 
olika yrkeskategorier. Ett tredje delmål är att utveckla mjukvara för analys och 
resultatpresentation. Det sista delmålet är att utvärdera risker i ett antal simulerade 
arbetsmoment med hjälp av mjukvaran.  
  

Figur 1. EKG- kurva. 
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2. Metod 

2.1 Förstudie 
Projektet påbörjades med en genomsökning av marknaden efter produkter som var lämpliga. 
Sökmotorn Google användes med sökord som: ”smarta kläder”, ”smarta textilier”, ”smart 
clothes”, ”wearables”, ”smart textiles”, ”älyvaatteet” och ”puettava teknologia”. Engelska, 
svenska och finska var de språk som användes. Företag som hade befintliga produkter av 
smarta kläder tillgängliga på marknaden togs med i förstudien. De produkter som ingick i 
sökningen var handskar, klockor, armband, bröstband, hörlurar, tröjor, BH, byxor, strumpor, 
kepsar och skor med flera. Kraven var att produkterna skulle kunna ge användaren tillgång till 
”råsignaler” och dessutom vara relevanta för ergonomisk utvärdering. Produkter som använde 
optisk pletysmografi utelämnades då de inte har tillräckligt hög tillförlitlighet vid gång 
(Delgado-Gonzalo et al. 2015). Av de produkter som inventerades valdes två smarta tröjor, en 
tröja (Hexoskin-tröja) tillverkad av företaget Hexoskin och en tröja (X-shirt) utvecklad genom 
ett samarbete mellan KTH och Högskolan i Borås. Tröjorna valdes därför att båda mäter EKG 
och andning vilket är relevant för ergonomiska utvärderingar gällandes arbetsbelastning.  
 

2.2 Validering mot etablerade mätmetoder 
De utvalda smarta kläderna (Hexoskin-tröjan och X-shirt) 
validerades mot Power lab 26T tillverkad av företaget det Nya 
Zeeländska företaget ADInstruments (se figur 3). Power lab 26T 
kopplades till en medföljande EKG och spirometer. Mjukvaran 
som utrustningen använde vid valideringen var LabChart 7.3.1. 
Matlab 8.6 användes för behandling av mätvärden både för 
grafisk visualisering och resultatuträkning. Korrelationen mellan 
de smarta tröjorna och ADInstruments beräknades både för puls 
och andningsfrekvens. Dessutom beräknades även 
standardavvikelser samt max och min värden. Som testperson 
valdes en man vid god hälsa, 25 år gammal, 182 cm lång och 
vägandes 75 kg. Vid valideringen satt testpersonen på en stol 
under 5 minuter och var uppkopplad till EKG samt andades 
genom spirometern. Samtidigt bar testpersonen en av de smarta 
tröjorna. Detta upprepades för både tröjorna.  
 

 
 
  
 

 
 

 

Figur 3. ADInstruments Power lab 26T. 

Figur 2. Exempel på hur 
yrkeskategorin ”Slakteri-
arbetare” simulerades. 
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2.3 Simulering av arbetsmoment 
Testpersonen utförde arbetsmoment från sex olika yrkesgrupper i två omgångar, en gång med 
den ena smarta tröjan (Hexoskin-tröjan) och en gång med den andra (X-shirt), med en veckas 
mellanrum. Momenten utfördes vid samma tid under dagen. Mellan varje arbetsmoment 
vilade testpersonen tills då pulsen låg omkring 65 slag per minut. De utförda arbetsmomenten 
presenteras i tabell 1. Figur 2 visar hur simuleringen för slakteriarbetare utfördes. Alla 
simulerade arbetsmoment från de sex olika yrkeskategorierna utfördes under liknande 
omständigheter. Rumstemperaturen var 21°C.  
 
Tabell 1. De olika yrken som testpersonen simulerade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.4 Tröjornas tillförlitlighet 
De smarta tröjorna testades genom att mäta EKG-signalen vid olika tidpunkter efter fuktning 
samt då de ej var fuktade. Dessutom undersöktes rörelsers påverkan av EKG- och 
andningssignalerna. Detta genomfördes genom att först samla signaler då testpersonen satt 
stilla och sedan vid hög fysisk aktivitet. 

2.5 Behandling av mätdata 
Matlab 8.6 användes för att behandla och visualisera mätdata. För att reducera 
baslinjevariationer högpassfiltrerades EKG-signalen, och hjärtslagen detekterades med 
Matlab-funktionen findpeaks (MathWorks, 2016) som markerar topparna av en signal. EKG-
signalens R-våg (se figur 1) kunde då urskiljas. Därefter insamlades kontinuerligt 10 olika 
tidsskillnader mellan R-vågor. Ur dessa beräknades ett medelvärde. Medelvärdet dividerades 
med 60 för att ge slag per minut (bpm) för den aktuella sekunden. Detta upprepades för varje 
sekund genom hela arbetsmomentet.  
 
Andningssignalen bandpassfiltrerades för att reducera baslinjevariationer samt för att urskilja 
individuella andetag (Mason, 2002). Enskilda andetag detekterades med Matlab-funktionen 

Yrke Tid Beskrivning 
Brevbärare 15 

min 
Testpersonen gick upp för tre trappor, där varje trappa hade c:a 25 trappsteg. 
Testpersonen bar en sidoväska innehållandes böcker. Böckerna delades ut på varje 
våning ned till dess att testpersonen var på bottenvåningen. 

Slakteriarbetare 15 
min 

Testpersonen skar ned påsar vägandes 1-4 kg,  hängandes på en hatthängare, och lade 
påsarna på ett bord i midjehöjd. Påsarna simulerade köttstycken. Verktyget som 
användes till att skära ned påsarna vägde c:a 0.5 kg. 

Byggnadsarbetare 15 
min 

Testpersonen lyfte ned fyra stycken lådor, var och en vägandes 12-5 kg, till golvet 
från ett bord. Därefter flyttade han dem 2 meter varpå han lyfte upp dem på ett annat 
bord. 

Målare 15 
min 

Testpersonen använde en metallstav som vägde c:a 5 kg som simulerade ”roller” för 
att måla innertaket. Han doppade den i en hink med jämna mellanrum och flyttade sig 
i takt med att taket blev ”målat”. 

Kontorsarbetare 5 
min 

Testpersonen satt vid en laptop och spelade koncentrationskrävande spel. 
(Luminosity: ”Train of Thought” och ”Trouble Brewing”).  

Maskinförare 0.5 
min 

Testpersonen satt på en stol, en aning nedsjunken, och låtsades backa ett fordon. 
(Ett riktigt fordon användes ej på grund av eventuella störningar). 
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findpeaks (MathWorks, 2016). Därefter insamlades kontinuerligt 6 tidsskillnader mellan 
andetag. Ur dessa beräknades medelvärdet som sedan dividerades med 60 för att få ut andetag 
per minut (Bpm) för den aktuella sekunden. Dock har inte andningssignaler lika distinkta 
toppar som EKG-signaler vilket försvårade identifieringen av andetag (se figurerna 15-18).  
 

2.6 Mjukvaruutveckling 
Eclipse version Mars.1 Release(4.5.1) med Java version 8 användes för utvecklingen av 
mjukvaran. Mjukvaran läser in puls och andningsfrekvens från olika arbetsmoment. En 
algoritm avgör inom vilket intervall pulsen och andningsfrekvens ligger. De olika 
intervallerna är: grön, gul och röd. Dessa är lånade ifrån riskhanteringsmetoden RAMP (Lind, 
2015) som är utvecklad vid KTH. Grön innebär att åtgärd ej behövs. Gul betyder att vidare 
utredning är nödvändigt med eventuella åtgärder på sikt. Röd varnar för att åtgärder bör ske 
omedelbart.             
 

Tabell 2. Mjukvarans olika intervall för puls och andningsfrekvens. 
 
 
 
 
Intervallerna för puls (tabell 2) är baserade på uppgifter i boken (Astrand et al. 2003). 
Testpersonens ålder ligger till grund för de valda gränserna. Intervallerna för 
andningsfrekvens (tabell 2) är uppskattade från (Rossi et al. 1984, fig 2). Dock är ej 
andningsfrekvens en etablerad metod för att uppskatta fysiska arbetsbelastningar. Mjukvaran 
presenterar i ett fönster alla de olika arbetsmoment som testpersonen utfört (se figur 4). 
Klickar användaren på en av dem analyseras arbetsmomentet i kommandotolken. Samtliga 
hjärtslag och andetag tilldelas en färg och skrivs ut i kommandotolken. Alla färger från 
hjärtslagen summeras för sig och andetagen för sig. Slutligen skriver mjukvaran ut procentuell 
fördelning av färger för puls och andningsfrekvens samt total energiförbrukning i kilokalorier.  
 

kcal = (-55.0969 + 0.6309*puls + 0.1988*vikt + 0.2017*ålder) / (4.184*60)     (Ekvation 1) 
 
Med ekvation (1) beräknar mjukvaran testpersonens totala energiförbrukning i kilokalorier för 
det valda arbetsmomentet. Uträkningen är baserad på puls, vikt och ålder enligt Keytel (2005, 
sid 289-96).  
 

 
                     Figur 4. Den utvecklade mjukvaran med varje simulerat arbetsmoment för båda tröjorna.  

  

Puls [bpm] 40 - 90 90 - 110 <40 eller >110 

Andningsfrekvens [Bpm] 4 - 18 18 - 27 <4 eller >27 
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3. Resultat 
3.1 Förstudien 
Av de produkter som inventerades valdes två smarta tröjor, en tröja (Hexoskin-tröja) 
tillverkad av företaget Hexoskin och en tröja (X-shirt) utvecklad genom ett samarbete mellan 
KTH och Högskolan i Borås. Tröjorna var relevanta för ergonomiska utvärderingar och gav 
användaren tillgång till ”råsignaler”. Övriga företag presenteras i bilagan.  

Hexoskin-tröjan 
Hexoskin är ett Kalifornienbaserat företag som grundades år 
2006. Hexoskin säljer kläder med invävda sensorer i textilen för 
mätning av rörelser, andning och hjärtfrekvens. I detta projekt 
utvärderades en smart tröja (Hexoskin-tröjan) vilken visas i figur 

5.  

EKG-signalen upptas via tre 
elektroder som är tillverkade av 
strömledande tråd. Elektroderna 
är placerade enligt Einthovens-
triangel över bröstet och magen 
(Jin et al. 2012) (se figur 6). 
Enligt tillverkaren måste 
elektroderna fuktas innan 
användning för att förbättra 
elektrodernas ledningsförmåga.  
 

För att mäta andningen använder sig Hexoskin-tröjan av 
tekniken Respiratory Inductance Plethysmography (RIP). 
RIP är en icke-invasiv metod som baseras på ett elastiskt 
band runt bröstet. Inuti det elastiska bandet går en spole som 
exciteras med en sinusidal AC-ström med frekvensen 400 
kHz vilket ger spolen en impedans på ungefär 10 ohm. 
Spolens form ändras när bäraren andas. Detta leder till att 
spolens induktans och därmed även impedans ändras. Spolen 
har en resonansfrekvens som ändras med spolens impedans. 
Hexoskin har valt resonansfrekvensen som utsignal (Zhang et 
al. 2012. p.13168). Ändringen i resonansfrekvens är 
proportionell mot 1/arean som spolen innesluter (Dubeau, 
2016). Hexoskin-tröjan använder två sådana band, ett över 
bröstet och ett över bålen (se figur 7). 

X-shirt 
X-shirt är egentligen ingen tröja utan ett bröstband, likt en BH fäst över bröstet (se figur 8). 
X-shirt mäter EKG och andning med samma uppsättning elektroder. Andningsregistreringen 
är baserad på impedans teknik, s.k impedanspletysmografi. X-shirt har fyra elektroder mot 
bröstet som samlar hjärtats elektriska signaler. Genom elektroderna skickas även små och 
högfrekventa strömpulser. Strömpulserna används för att mäta skillnader i kroppens 
impedans. Impedansskillnaderna beror exempelvis på att vid inandning fylls lungorna med 

Figur 5. Hexoskin-tröjan. 

             Figur 7. RIP-band. 

Figur 6. EKG - elektroder 



8 
 
 

luft vilket ökar impedansen mellan elektroderna. (Agerwal et al. 2009). Innan användning 
måste elektroderna fuktas för att förbättra elektrodernas ledningsförmåga. X-shirt har ett 
vattentätt lager över elektroderna vilket minskar avdunstning. 

 

 

 

 

 

3.2 Validering mot etablerade mätmetoder 
Valideringen utfördes endast för en aktivitet (sittandes) av praktiska skäl.  

3.2.1 EKG 
Hexoskin-tröjan och X-shirt hade hög korrelation mot Power lab 26T för EKG-signalerna (se 
tabell 3).  

Tabell 3. Korrelation och standardavvikelse. 
Produkt 
 

Korrelation r mot etablerade 
mätmetoder 

Standardavvikelse  
s 

max 
bpm 

min 
bpm 

Hexoskin-
tröjan 

r = 0.92 s = 4.33 80 58 

ADInstruments - s = 4.83 80 58 
X-shirt r = 0.98 s = 6.64 97 67 
ADInstruments - s = 6.78 97 65 
 
Figur 9 visar ett utdrag på EKG-signalerna från Power lab 26T och Hexoskin-tröjan samt X-
shirt. 
 

 

 

Figur 9. Power lab 26T (båda övre) och Hexoskin-tröjan (nedre t v) och X-shirt (nedre t h), finns bifogad i 
bilagan. 

Figur 8. X-shirt. 
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3.2.2 Andning 
Hexoskin-tröjan och X-shirt hade hög korrelation mot Power lab 26T för andningssignalerna 
(se tabell 4).  

Tabell 4. Korrelation och standardavvikelse. 
Produkt Korrelation r mot etablerade 

mätmetoder 
Standardavvikelse 
s 

max 
Bpm 

min 
Bpm 

Hexoskin-
tröjan 

r = 0.95 s = 1.34 12 7 

ADInstruments - s = 1.68 13 7 
X-shirt r = 0.94 s = 2.55 17 8 
ADInstruments - s = 2.62 17 8 
 
Figur 10 visar ett utdrag på andningssignalerna från Power lab 26T och Hexoskin-tröjan samt 
X-shirt. 
 

 
Figur 10. Power lab 26T (båda övre) och Hexoskin-tröjan (nedre t v) och X-shirt (nedre t h), finns bifogad 
i bilagan. 
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3.3 Simulering av arbetsmoment 
Tabeller 5 och 6 visar resultat för puls och andningsfrekvens. T.ex. pulsen låg 91,24% för 
Hexoskin-tröjan och 96,04% för X-shirt inom det röda intervallet i simuleringen för yrket 
brevbärare. För andningsfrekvensen hamnade endast 47,3% för Hexoskin-tröjan och 36,6% 
för X-shirt inom det röda intervallet för samma simulering. I simuleringen för yrket 
kontorsarbetare låg pulsen 98,9% för Hexoskin-tröjan och 97,1% för X-shirt inom det gröna 
intervallet. För andningsfrekvensen låg 88,8% för Hexoskin-tröjan och 56,8% för X-shirt 
inom det gröna intervallet för samma simulering.  
    
Tabell 5. Procentuell fördelning av puls. [H] = Hexoskin-tröjan, [X] = X-shirt. 

Yrke 
 

Grön 
[H] 

Gul  
[H] 

Röd 
[H] 

kCal 
[H] 

tid 
(s)  [H] 

Grön 
[X] 

Gul 
[X] 

Röd 
[X] 

kCal 
[X] 

tid 
(s)  [X]  

Brevbärare 1.32% 7.44% 91.24% 164.53 899  2.35% 1.61% 96.04% 166.32 849  
Slakteriarbetare 40.72% 58.54% 0.74% 77.59 903 38.5% 59.6% 1.9% 81.73 913 
Byggnadsarbetare 0.45% 15.26% 84.29% 140.52 900 2.11% 18.63% 79.26% 140.09 902 
Målare 44.4% 54.5% 1.1% 75.77 900 37.9% 59.6% 4.5% 81.62 912 
Kontorsarbetare 98.9% 1.1% 0% 7.33 336 97.1% 2.9% 0% 12.16 325 
Maskinförare 100% 0% 0% 1.48 29  85.7% 14.3% 0% 2.2 36  

 
Tabell 6. Procentuell fördelning av andningsfrekvens. [H] = Hexoskin-tröjan, [X] = X-shirt. 

Yrke Grön  
[H] 

Gul  
[H] 

Röd  
[H] 

tid (s)  
[H] 

Grön  
[X] 

Gul 
[X] 

Röd  
[X] 

tid  
(s)  [X]  

Brevbärare 42% 10.7% 47.3% 899  49% 14.4% 36.6% 849  
Slakteriarbetare 33.4% 39.9% 26.7% 903 88.1% 11.9% 0% 913 
Byggnadsarbetare 51.3% 33.3% 15.4% 900 41.1% 16.9% 42% 902 
Målare 56.6% 30.5% 12.9% 900 41.6% 52.5% 5.9% 912 
Kontorsarbete 88.8% 9.2% 2% 336 56.8% 43.2% 0% 325 
Maskinförare 54.5% 18.2% 27.3% 29  81.8% 18.2% 0% 36  

3.4 Tröjornas tillförlitlighet 

3.4.1 Fuktning av elektroder 
Tröjorna testades genom att mäta EKG-signalen vid olika tidpunkter efter fuktning. Fuktning 
av elektroderna gav tydligare signal. X-shirt behöll god signalkvalitet under en längre tid än 
Hexoskin-tröjan (se figurerna 11-13). Vid helt uttorkade elektroder var signalkvaliteten låg 
(se figur 14).  
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Figur 11. Hexoskin-tröjan (t v) och X- shirt (t h) direkt efter fuktning av elektroder, finns bifogad i 
bilagan. 
          

 
Figur 12. Hexoskin-tröjan (t v) och X-shirt (t h) EKG-signal 30 min efter fuktning, finns bifogad i bilagan. 

 
Figur 13. Hexoskin-tröjan (t v) och X-shirt (t h) EKG-signal 60 min efter fuktning, finns bifogad i bilagan. 

 

Figur 14. Hexoskin (t v) och X-shirt (t h) med torra elektroder (utan fuktning), finns bifogad i bilagan. 
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3.4.2 Rörelseartefakter 
Figurerna 15-16 visar EKG-signalen från då testpersonen satt stilla samt vid hög fysisk 
aktivitet. Med hjälp av R-vågtopparna (se figur 1) och bandpassfiltrering kunde enskilda 
hjärtslag urskiljas utan större problem i båda fallen (utan rörelser och med rörelser) varpå 
pulsen kunde beräknas.  
 

 
Figur 15. Hexoskin-tröjan EKG-signal utan rörelser (t v), med rörelser (t h), finns bifogad i bilagan. 

 
Figur 16. X-shirt EKG-signal utan rörelser (t v), med rörelser (t h), finns bifogad i bilagan. 
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Figurerna 17-18 visar Hexoskin-tröjan och X-shirt andningssignaler då testpersonen satt stilla 
samt vid hög fysisk aktivitet. Efter bandpassfiltrering av andningssignalen kunde enskilda 
andetag urskiljas vid små eller inga rörelser (se figurerna 17- 18 t v). Dock vid rörelser eller 
tal blev enskilda andetag ibland svåra att urskilja (se figurerna 17- 18 t h). Detta gjorde 
uträknandet av andningsfrekvens problematiskt för arbetsmoment innehållandes fysiska 
rörelser.  

 
Figur 17. Hexoskin-tröjan andningssignalen utan rörelser (t v), bandpass filtrerad med rörelser (t h), 
finns bifogad i bilagan. 

Figur 18. X-shirt andningssignalen utan rörelser (t v), bandpass filtreradmed rörelser (t h), finns bifogad i 
bilagan. 
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4. Diskussion 

4.1 Val av produkter 
Syftet med projektet var att finna smarta kläder för användning inom ergonomi och mätning 
av fysisk arbetsbelastning. Ett större antal produkter behandlades (se bilaga 1). Produkter som 
använde tekniken optisk pletysmografi för mätning av puls utelämnades då de enligt Delgado-
Gonzalo et al. inte har tillräckligt hög tillförlitlighet vid gång (Delgado-Gonzalo et al. 2015. p. 
430). Hexoskin-tröjan och X-shirt valdes eftersom de gav användaren tillgång till ”råsignaler” 
och dessutom var relevanta för ergonomiska utvärderingar.  

4.2 Validering mot etablerade mätmetoder 

4.2.1 Puls 
Vid valideringen korrelerade pulsen för båda tröjorna väl mot valideringsutrustningen, 
Hexoskin-tröjan med r = 0,9246 och X-shirt med r = 0,9775. EKG-signalen stördes av 
rörelser men inte till den grad att de blev otydliga (se figurerna 15-16) vilket ger god 
tillförlitlighet för uträkning av puls för samtliga arbetsmoment som testades (se tabell 1). 
 
Resultatet från de olika arbetsmomenten var som väntat i avseende puls (se tabellerna 5- 6) 
för båda tröjorna. Pulsvärdena vid simuleringen av de fysiskt tyngsta yrkeskategorierna, 
brevbärare och byggnadsarbetare, hamnade till över 90% inom det röda intervallet. 
Slakteriarbetare och målare, som båda utförs ståendes med stora rörelser, hamnade runt 60% 
inom det gula intervallet. De stillasittande, kontorsarbetare och maskinförare hamnade till 
över 85% inom det gröna intervallet vilket innebär att arbetstagarna har lägst risk för att få 
arbetsrelaterade skador.  
 
Elektrodernas ledningsförmåga är relaterad till hur fuktade de är (Spinelli et al. 2010). I 
figurerna 11-14 i resultatdelen visas hur EKG-signalen försämras då tyget torkar. X-shirt har 
ett vattentätt lager över dess elektroder vilket fördröjer avdunstning. Därför lämpar X-shirt sig 
bättre än Hexoskin-tröjan för ergonomiska utvärderingar vid låg fysisk aktivitet under en 
längre tid.  

4.2.2 Andningsfrekvens 
Vid valideringen korrelerade andningsfrekvensen för båda tröjorna väl mot 
valideringsutrustningen, Hexoskin-tröjan med r = 0,9511 och X-shirt med r = 0,9443. 
Andningssignalen var känslig för rörelser och var tidvis mycket svår att tolka på grund av 
rörelseartefakter. Uträkningen av andningsfrekvens blev beroende på tolkningen av 
andningssignalen vid rörelser (se figurerna 17- 18).  
 
Resultatet från de olika arbetsmomenten var inte som förväntat i avseende andningsfrekvens 
(se tabellerna 5- 6). Förväntat var att föredelningen skulle se ut ungefär som resultatet för 
puls. Istället skiljde sig resultaten för de olika tröjorna för olika arbetsmoment. Mätvärdena 
vid simuleringen för brevbärare var mest lika för båda tröjorna, resultatet från dessa låg 
ungefär 40-50% inom det gröna intervallet och lika mycket inom det röda. Detta tolkas som 
att testpersonen hade hög andningsfrekvens på väg upp för trapporna och låg 
andningsfrekvens på väg ned. Störst skillnader mellan tröjorna var för simuleringarna 
slakteriarbetare och maskinförare. Särskilt förvånande var maskinförare där Hexoskin-tröjan 
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låg 27,3% inom det röda intervallet, dock kan detta kanske förklaras med simuleringens korta 
tid.  

Andningsfrekvens är ej etablerat för fysiska arbetsbelastningsutvärderingar varför 
intervallerna (grön, gul och röd) kan vara felaktiga. 

X-shirt mäter andning genom elektroder mot bröstet. Dock innebär detta att en mycket liten 
AC-ström går genom bröstet. Metoden är bekvämare än den Hexoskin-tröjan använder. 
Hexoskin-tröjan använder RIP-band som bör vara åtsittande över bröstet och bålen och kan 
därför vara svår att klä på sig.    
 

4.4 Simulering av arbetsmoment 
Enligt resultatet (se tabell 5) för puls har brevbäraren och byggarbetaren stor risk att utveckla 
arbetsbelastningsskador. Dock höll testpersonen ett väldigt högt tempo under själva 
simuleringarna. Även slakteriarbetare och målare bör om möjligt arbeta i en lägre takt 
alternativt se över sina möjligheter att utföra samma arbetsuppgifter fast med andra, 
skonsammare metoder. Däremot kan kontorsarbetare och maskinförare fortsätta som tidigare. 
Å andra sidan kan till exempel dålig hållning påverka kontorsarbetare och maskinförare 
negativt, vilket inte denna rapport utvärderat.  

Enligt resultatet (se tabell 6) för andningsfrekvens borde brevbärare, slakteriarbetare, 
byggarbetare, målare och maskinförare hålla ett lägre arbetstempo, vilket åtminstone för 
maskinförare är lite motsägelsefullt. Maskinförare skulle nog få en bättre hälsa om deras 
energiförbrukning ökade något (övervikt brukar vara ett vanligt hälsoproblem för 
maskinförare). 

4.5 Framtida studier och förbättringar 
Framtida studier bör fastställa mer lämpliga intervaller (grön, gul och röd) gällandes 
andningsfrekvens för fysiska arbetsbelastningsutvärderingar. De som använts i denna rapport 
är uppskattade genom fig. 2 i artikeln: ” Respiration as a reliable physiological sensor for 
controlling cardiac pacing rate” (Rossi et al. 1984). 
 
Andningssignalerna från de arbetsmoment innehållande fysiska rörelser skulle med mer 
avancerad signalbehandling kunna ge högre tillförlitlighet för resultat avseende 
andningsfrekvens.   

För framtida studier bör även validering mot etablerade mätmetoder utföras för andra 
aktiviteter än ”sittandes”. 
 
Hexoskin-tröjan visade sig vara mer robust än X-shirt då Hexoskin-tröjan levererades med 
spännband som spändes över elektroderna för att hålla dem på plats. Ett sätt att utveckla X-
shirt är att göra den mer flexibel för olika rörelser med hjälp av till exempel elastiska 
axelband och mer åtsittande bröstband. Dessutom var det vanligt under testningen att X-shirt 
tappade kontakten med mjukvaran eller att elektroderna inte hade god hudkontakt. Hexoskin-
tröjan var under testningen fri från tekniska problem. Hexoskin-tröjan verkade också mer 
inriktad för sportutövare då den var tvättbar och behövde återfuktning av elektroder. X-shirts 
starka sidor var elektroder som inte behövde fuktas lika ofta som Hexoskin-tröjan. X-shirt var 
dessutom oberoende av företagsekonomiska intressen. Eftersom Hexoskin endast delar sin 
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API (Application Programming Interface) med utvalda samarbetspartners, så får användaren 
tillgång till ”rådata” genom företagets servrar. 

4.6 Samhälleliga aspekter 
Ergonomi är ett mycket viktigt område för samhället. Samtliga yrkeskategorier bör kunna 
känna sig trygga i att deras arbetsplats har ett ständigt pågående arbete med att säkerhetsställa 
att deras arbetsuppgifter skall kunna utföras under så säkra förhållanden som möjligt. Med 
smarta kläder kan företag få mer information om varje individs arbetsbelastning och anpassa 
arbetet därefter. Detta skulle kunna bidra till att företag kan utveckla sin arbetsmiljö så att 
belastningsskador minimeras eller kan undvikas.  
 
Gällande personsäkerhet avger mätmetoderna låga spänningar och strömstyrkor som sannolikt 
inte leder till besvär för användaren vid mätningar under kort tid. Om smarta kläder skall 
bäras under dygnets alla timmar i flera år så borde de långsiktiga konsekvenserna utredas mer. 
Eventuella sidoeffekter bör fastställas genom vidare forskning inom området. 
 
Tyvärr kan också smarta kläder missbrukas. Företag som använder smarta kläder för att 
övervaka sina anställdas arbetsbelastningar, skulle även få en mängd information om deras 
hälsotillstånd. Detta kan leda till att personer diskrimineras på arbetsmarknaden. Etiska 
frågeställningar bör därför diskuteras i samhället om vad företagare får övervaka och på vilket 
sätt samt hur känslig information bör skyddas. Till exempel, är det upp till samhället att 
skydda medborgarnas känsliga information likt patientjournaler. Eller är det upp till var och 
en av tillverkarna att skydda känslig information åt deras användare. Särskilt svårt blir det 
som i Hexoskins fall då alla mätvärden går genom företagets egna servrar innan användaren 
kan ta del av dem. I värsta fall kan personer med olika hälsotillstånd bli utpressade av 
kriminella som hotar med att läcka ut känslig information om personen till dennes 
försäkringsbolag exempelvis.  
 
Förhoppningsvis kommer smarta kläder hjälpa människor till ett större värde än det som dess 
negativa följder kan medföra. Hittills hjälper smarta kläder atleter i sin träning och personer i 
behov av rehabilitering till en enklare vardag. Kanske om några år hjälper smarta kläder även 
arbetsplatser att anpassa verksamheten de bedriver för att varje anställd skall må så bra som 
möjligt i sitt arbete. 
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5. Slutsats 

Smarta kläder skulle kunna användas för mätning av fysisk arbetsbelastning. Tröjorna 
(Hexoskin-tröjan och X-shirt) korrelerade väl mot etablerade mätmetoder. Pulsen för både 
Hexoskin-tröjan och X-shirt kunde med hög tillförlitlighet beräknas ur EKG-signalerna för 
samtliga simulerade arbetsmoment för de olika yrkeskategorierna. Andningsfrekvensen var 
problematiskt att beräkna ur andningssignalen för arbetsmoment innehållandes fysiska 
rörelser.   

Resultatet avseende puls angav att simuleringarna för brevbärare och byggnadsarbetare 
hamnade till över 90% inom det röda intervallet, målare och slakteriarbetare hamnade runt 
60% inom det gula och kontorsarbetare samt maskinförare till över 85% inom det gröna 
intervallet. För andningsfrekvens var inte resultatet lika tydligt fördelat.   
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8. Bilagor  
  



26 
 
 

 

 

Figur 9. Validering puls för Hexoskin-tröjan (övre) och X-shirt (nedre) mot etablerad mätmetod (EKG 
tillverkad av ADInstruments).  
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Figur 10. Validering andningsfrekvens för Hexoskin-tröjan (övre) och X-shirt (nedre) mot etablerad 
mätmetod (spirometer tillverkad av ADInstruments).  
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Figur 11. Hexoskin-tröjan (övre) och X-shirt (nedre) direkt efter fuktning av elektroder. 
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Figur 12 Hexoskin-tröjan (övre) och X-shirt (nedre) EKG-signal 30 min efter fuktning. 
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Figur 13 Hexoskin-tröjan (övre) och X-shirt (nedre) EKG-signal 60 min efter fuktning. 
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Figur 14 Hexoskin (övre) och X-shirt (nedre) med torra elektroder (utan fuktning). 
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Figur 15. Hexoskin-tröjan EKG-signal utan rörelser (övre), med rörelser (nedre).   
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Figur 16. X-shirt EKG-signal utan rörelser (övre), med rörelser (nedre). 
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Figur 17. Hexoskin-tröjan andningssignalen utan rörelser (övre), bandpass filtrerad med rörelser (nedre). 
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Figur 18. X-shirt andningssignalen utan rörelser (övre), bandpass filtrerad med rörelser (nedre). 
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Matlab-kod för uträknande av all presenterad data I detta examensarbete: 

%% How to find the correlation, standard deviation, max and min for files. 
[R,P] = corrcoef(nameOFfile1, nameOFfile2) 
S = std(nameOFfile) 
S = max(nameOFfile) 
S = min(nameOFfile) 
%% How to identify the pulse from an ECG-signal 
%First filter away the low-fq compontent iwht help of FFT and IFFT, in this example for ECG 
collected with Hexoskin  
%Hexoskin: samplerate = 256 Hz 
%X-shirt: sampelrate: 200 Hz 
%ADinstruments: sampelrate = 1000 Hz 
  
samplingrate = 256; 
fresult = fft(ECG); 
fresult(1 : round(length(fresult)*5/samplingrate))=0; 
fresult(end - round(length(fresult)*5/samplingrate) : end)=0; 
corrected=real(ifft(fresult)); 
  
%Use of "findpeaks" to find the R-waves, 'MinPeakHeight' and 'MinPeakDistance' 
%are individuelly changed for each csv-file. 
[qrspeaks,locs] = findpeaks(corrected,time,'MinPeakHeight',0.5,... 
    'MinPeakDistance',0.2);   
%Collect all time distances between beats 
distance=locs(2)-locs(1);    
    for data=1:1:length(locs)-1       
         distance(data)=locs(data+1)-locs(data);         
    end 
figure; 
plot(time,corrected); 
hold on 
plot(locs,qrspeaks,'ro') 
legend('Hexoskin'); 
xlabel('seconds'); 
ylabel('The shirt choosen unit') 
%Hexoskin: unit Volt 
%X-shirt: unit Volt 
%Adinstruments: unit Volt 
  
%Calculate the mean of 10 distances and return the bpm per second 
Xbpm =   distance(1) 
for data2 = 1:1:length(distance)-1 
    if data2 == length(distance)-10 
        Xbpm(data2) = distance(data2) 
        bpm(data2) = 60/Xbpm(data2) 
        export_bpm = [round(bpm')] 
    elseif data2 == length(distance)-9 
         Xbpm(data2) = distance(data2) 
         bpm(data2) = 60/Xbpm(data2) 
         export_bpm = [round(bpm')] 
    elseif data2 == length(distance)-8 
         Xbpm(data2) = distance(data2) 
         bpm(data2) = 60/Xbpm(data2) 
         export_bpm = [round(bpm')] 
    elseif data2 == length(distance)-7 
         Xbpm(data2) = distance(data2) 
         bpm(data2) = 60/Xbpm(data2) 
         export_bpm = [round(bpm')] 
    elseif data2 == length(distance)-6 
         Xbpm(data2) = distance(data2) 
         bpm(data2) = 60/Xbpm(data2) 
         export_bpm = [round(bpm')] 
    elseif data2 == length(distance)-5 
         Xbpm(data2) = distance(data2) 
         bpm(data2) = 60/Xbpm(data2) 
         export_bpm = [round(bpm')] 
    elseif data2 == length(distance)-4 
         Xbpm(data2) = distance(data2) 
         bpm(data2) = 60/Xbpm(data2) 
         export_bpm = [round(bpm')] 
    elseif data2 == length(distance)-3 
         Xbpm(data2) = distance(data2) 
         bpm(data2) = 60/Xbpm(data2) 
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         export_bpm = [round(bpm')] 
    elseif data2 == length(distance)-2 
         Xbpm(data2) = distance(data2) 
         bpm(data2) = 60/Xbpm(data2) 
         export_bpm = [round(bpm')] 
    elseif data2 == length(distance)-1 
         Xbpm(data2) = distance(data2)   
         bpm(data2) = 60/Xbpm(data2) 
         export_bpm = [round(bpm')] 
    else 
        Xbpm(data2) =   (distance(data2) + 
distance(data2+1)+distance(data2+2)+distance(data2+3)+distance(data2+4)+distance(data2+5)+dist
ance(data2+6)+distance(data2+7)+distance(data2+8)+distance(data2+9))/10 
        bpm(data2) = 60/Xbpm(data2) 
        export_bpm = [round(bpm')] 
    end 
end 
%export_bpm was used for valitation of pulse, the JAVA-app uses values from 
%an earlier calculation of pulse without averaging.  
  
%% Respiration rate 
  
%Bandpass-filter could be used to filter out individuel breaths 
function Hd = getFilter 
%GETFILTER Returns a discrete-time filter object. 
  
% MATLAB Code 
% Generated by MATLAB(R) 9.0 and the Signal Processing Toolbox 7.2. 
% Generated on: 26-Jun-2016 17:05:03 
  
Fstop1 = 0.2;   % First Stopband Frequency 
Fpass1 = 0.45;  % First Passband Frequency 
Fpass2 = 0.55;  % Second Passband Frequency 
Fstop2 = 0.9;   % Second Stopband Frequency 
Astop1 = 60;    % First Stopband Attenuation (dB) 
Apass  = 1;     % Passband Ripple (dB) 
Astop2 = 60;    % Second Stopband Attenuation (dB) 
  
h = fdesign.bandpass('fst1,fp1,fp2,fst2,ast1,ap,ast2', Fstop1, Fpass1, ... 
    Fpass2, Fstop2, Astop1, Apass, Astop2); 
  
Hd = design(h, 'equiripple', ... 
    'MinOrder', 'any'); 
  
   
 %Formula used for calclation of breathing volume from RIP-bands (thoracic 
 %and abdominal)    (we used k = 1) 
 sum = -1*(-3/4*respThoracic-1/4*respAbdominal); 
 %If X-shirt or ADinstruments is examined, change dataIn to whatever is the breathing data  
 dataIn = sum/10000; 
  
%Use of "findpeaks" to find the breaths, 'MinPeakHeight' and 'MinPeakDistance' 
%are individuelly changed for each csv-file.  
[qrspeaks,locs] = findpeaks(dataIn,time,'MinPeakHeight',2.315,... 
    'MinPeakDistance',2);   
%Collect all time distances between beats 
distance=locs(2)-locs(1);    
    for data=1:1:length(locs)-1       
         distance(data)=locs(data+1)-locs(data);         
    end 
figure; 
plot(time,dataIn); 
hold on 
plot(locs,qrspeaks,'ro') 
legend('Hexoskin'); 
xlabel('seconds'); 
ylabel('The shirts choosen unit') 
%Hexoskin: unit Hz 
%X-shirt: unit Ohm 
%Adinstruments: unit Volt 
  
%Calculate the mean of 6 distances and return the bpm per second 
Xbpm =   distance(1) 
for data2 = 1:1:length(distance)-1 
    if data2 == length(distance)-6 
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        Xbpm(data2) = distance(data2) 
        Bpm(data2) = 60/Xbpm(data2) 
        export_Bpm = [round(Bpm')]     
    elseif data2 == length(distance)-5 
         Xbpm(data2) = distance(data2) 
         Bpm(data2) = 60/Xbpm(data2) 
         export_Bpm = [round(Bpm')] 
    elseif data2 == length(distance)-4 
         Xbpm(data2) = distance(data2) 
         Bpm(data2) = 60/Xbpm(data2) 
         export_Bpm = [round(Bpm')] 
    elseif data2 == length(distance)-3 
         Xbpm(data2) = distance(data2) 
         Bpm(data2) = 60/Xbpm(data2) 
         export_Bpm = [round(Bpm')] 
    elseif data2 == length(distance)-2 
         Xbpm(data2) = distance(data2) 
         Bpm(data2) = 60/Xbpm(data2) 
         export_Bpm = [round(Bpm')] 
    elseif data2 == length(distance)-1 
         Xbpm(data2) = distance(data2)   
         Bpm(data2) = 60/Xbpm(data2) 
         export_Bpm = [round(Bpm')] 
    else 
        Xbpm(data2) = (distance(data2) + 
distance(data2+1)+distance(data2+2)+distance(data2+3)+distance(data2+4)+distance(data2+5))/6 
        Bpm(data2) = 60/Xbpm(data2) 
        export_Bpm = [round(Bpm')] 
    end 
end 
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Java-kod för den utvecklade mjukvaran: 

import java.awt.event.ActionEvent; 
import java.awt.event.ActionListener; 
import javax.swing.JButton; 
import javax.swing.JFrame; 
import javax.swing.JPanel; 
/*Skrivet av: Dennis Borgström   dennisbo@kth.se 
 *  
 */ 
 
public class Choice extends JFrame implements ActionListener{ 
 JButton PostMan, Butcher, BoxLifter,Painter, OfficeWorker, Driver, ValiH, 
ValiHlab; 
 JButton PostManX, ButcherX, BoxLifterX,PainterX, OfficeWorkerX, DriverX, 
ValiX, ValiXlab; 
 static String type; 
  
 Choice(){ 
  super("Hexoskin: [H]   X-shirt: [X]");  
  JPanel pane = new JPanel(); 
  PostMan = new JButton("Mailman [H]"); 
  Butcher = new JButton("Butcher [H]"); 
  BoxLifter = new JButton("Construction [H]"); 
  Painter = new JButton("Painter [H]"); 
  OfficeWorker = new JButton("Office [H]"); 
  Driver = new JButton("Parking [H]");  
  PostManX = new JButton("Mailman [X]"); 
  ButcherX = new JButton("Butcher [X]"); 
  BoxLifterX = new JButton("Construction [X]"); 
  PainterX = new JButton("Painter [X]"); 
  OfficeWorkerX = new JButton("Office [X]"); 
  DriverX = new JButton("Parking [X]");  
   
  PostMan.addActionListener(this); 
  Butcher.addActionListener(this); 
  BoxLifter.addActionListener(this); 
  Painter.addActionListener(this); 
  OfficeWorker.addActionListener(this); 
  Driver.addActionListener(this); 
  PostManX.addActionListener(this); 
  ButcherX.addActionListener(this); 
  BoxLifterX.addActionListener(this); 
  PainterX.addActionListener(this); 
  OfficeWorkerX.addActionListener(this); 
  DriverX.addActionListener(this); 
  pane.add(PostMan); 
  pane.add(PostManX); 
  pane.add(Butcher); 
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  pane.add(ButcherX); 
  pane.add(BoxLifter); 
  pane.add(BoxLifterX); 
  pane.add(Painter); 
  pane.add(PainterX); 
  pane.add(OfficeWorker); 
  pane.add(OfficeWorkerX); 
  pane.add(Driver);   
  pane.add(DriverX); 
  add(pane);  
  setBounds(100,100,500,160); 
  setVisible(true); 
  setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    
 } 
  public void actionPerformed(ActionEvent event) { 
      Input i = new Input(); 
   String Post = "Hpost.csv"; 
   String PostBR = "HpostBR.csv"; 
   String Slakt = "Hmeat.csv"; 
   String SlaktBR = "HmeatBR.csv"; 
   String Bygg = "Hlift.csv"; 
   String ByggBR = "HliftBR.csv"; 
   String Mål = "Hpinting.csv"; 
   String MålBR = "HpintingBR.csv"; 
   String Kont = "Hoffice.csv"; 
   String KontBR = "HofficeBR.csv"; 
   String För = "Hparking.csv"; 
   String FörBR = "HparkingBR.csv"; 
   String PostX = "Xpost.csv"; 
   String PostXBR = "XpostBR.csv"; 
   String SlaktX = "Xmeat.csv"; 
   String SlaktXBR = "XmeatBR.csv"; 
   String ByggX = "Xlift.csv"; 
   String ByggXBR = "XliftBR.csv"; 
   String MålX = "Xpinting.csv"; 
   String MålXBR = "XpintingBR.csv"; 
   String KontX = "Xoffice.csv"; 
   String KontXBR = "XofficeBR.csv"; 
   String FörX = "Xparking.csv"; 
   String FörXBR = "XparkingBR.csv"; 
    
  if (event.getSource() == PostMan) { 
   i.readFile(Post,"Mailman [H]"); 
   i.breathRate(PostBR,"Mailman [H]"); 
  } 
  else if(event.getSource() == Butcher){ 
   i.readFile(Slakt, "Butcher [H]"); 
   i.breathRate(SlaktBR, "Butcher [H]"); 
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  } 
  else if(event.getSource() == BoxLifter){ 
   i.readFile(Bygg, "Construction [H]"); 
   i.breathRate(ByggBR, "Construction [H]"); 
  } 
  else if(event.getSource() == Painter){ 
   i.readFile(Mål, "Painter [H]"); 
   i.breathRate(MålBR, "Painter [H]"); 
  } 
  else if(event.getSource() == OfficeWorker){ 
   i.readFile(Kont, "Office [H]"); 
   i.breathRate(KontBR, "Office [H]"); 
  } 
  else if(event.getSource() == Driver){ 
   i.readFile(För, "Driver [H]"); 
   i.breathRate(FörBR, "Driver [H]"); 
  } 
  else if (event.getSource() == PostManX) { 
   i.readFile(PostX,"Mailman [X]"); 
   i.breathRate(PostXBR,"Mailman [X]"); 
  } 
  else if(event.getSource() == ButcherX){ 
   i.readFile(SlaktX, "Butcher [X]"); 
   i.breathRate(SlaktXBR, "Butcher [X]"); 
  } 
  else if(event.getSource() == BoxLifterX){ 
   i.readFile(ByggX, "Construction [X]"); 
   i.breathRate(ByggXBR, "Construction [X]"); 
  } 
  else if(event.getSource() == PainterX){ 
   i.readFile(MålX, "Painter [X]"); 
   i.breathRate(MålXBR, "Painter [X]"); 
  } 
  else if(event.getSource() == OfficeWorkerX){ 
   i.readFile(KontX, "Office [X]"); 
   i.breathRate(KontXBR, "Office [X]"); 
  } 
  else if(event.getSource() == DriverX){ 
   i.readFile(FörX, "Driver [X]"); 
   i.breathRate(FörXBR, "Driver [X]"); 
  } 
 
  Result result = new Result(); 
  result.getResult(); 
  }   
} 
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import java.io.File; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.util.Scanner; 
/*Skrivet av: Dennis Borgström   dennisbo@kth.se 
 *  
 *  
*/ 
 
public class Input{ 
 static int age = 25, vikt = 75; 
   
 public static void readFile(String a, String b){ 
  Result result = new Result(); 
  double kCal = 0, tid = 0, final_tid = 0, senaste_tid 
= 0, deadtime = 0; 
  Respiration r = new Respiration(); 
  Pulse p = new Pulse();   
  System.out.println("----"); 
  String category = a; 
  File act = new File(category);   
  try{ 
   Scanner inputStream = new Scanner(act); 
  while(inputStream.hasNext()){ 
   String data = inputStream.next(); 
   String[] values = data.split(";"); 
   tid = Double.parseDouble(values[0]);
  
   double ECG = 
Double.parseDouble(values[1]);  
    
   System.out.println("Time: " + tid + " 
seconds"); 
   System.out.print("Heartrate: " + ECG + " 
[bpm]"); 
   p.p(ECG); 
   System.out.println(""); 
   deadtime = tid - senaste_tid; 
   kCal += deadtime*(-
55.0969+0.6309*ECG+0.1988*vikt+0.2017*age)/(4.184*60); 
   senaste_tid = tid; 
  } 
  inputStream.close(); 
  double final_kCal = Math.round( kCal * 100.0 ) / 
100.0;  
  final_tid = Math.round( tid * 100 ) / 100;  
  result.kCalP(final_kCal,final_tid); 
  System.out.println(""); 
  p.returnResult(); 
  System.out.println("----"); 
     
  }catch (FileNotFoundException e){ 
   System.out.println("Error: " + 
e.getMessage()); 
  } 
 } 
  
 public static void breathRate(String a, String b){ 
  Result result = new Result(); 
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  double kCal = 0, tid = 0, final_tid = 0, senaste_tid 
= 0, breathTime = 0; 
  Respiration r = new Respiration();  
  String category = a; 
  File act = new File(category);   
  try{ 
   Scanner inputStream = new Scanner(act); 
  while(inputStream.hasNext()){ 
   String data = inputStream.next(); 
   String[] values = data.split(";"); 
   tid = Double.parseDouble(values[0]);
  
   double fq = Double.parseDouble(values[1]);
   
   System.out.println("Time: " + tid + " 
seconds"); 
   System.out.print("Breathrate: " + fq + " 
[Bpm]"); 
   r.resp(fq);  
   System.out.println(""); 
   breathTime = tid - senaste_tid; 
//From Appendix K: Comparison of Breathing Rates Distribution to 
//Energy Expenditure Information 
// E = V/H*VQ   , E = kCal/day, V = inhalation L/day, H = O2 uptake factor 
(=0.21), VQ = ventilatory quotient (=27),  
 
   kCal +=  
vikt*0.5*27*breathTime/(0.15*24*3600); 
   senaste_tid = tid; 
  } 
  inputStream.close(); 
  double final_kCal = Math.round( kCal * 100.0 ) / 
100.0;  
  result.kCalB(final_kCal, b); 
  r.returnResult(); 
  System.out.println("----"); 
     
  }catch (FileNotFoundException e){ 
   System.out.println("Error: " + 
e.getMessage()); 
  } 
 } 
  
} 
 

/*Skrivet av: Dennis Borgström   dennisbo@kth.se 
 *  
 */ 
 
public class Pulse extends TEE{   
 public  void p(double heartrate){ 
  if(heartrate <= 40){ 
   System.out.println("   Less than 40 
bpm!"); 
   red++; 
  } 
  else if(40 < heartrate && heartrate < 90){ 
   System.out.println("  GREEN"); 
   green++; 
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  } 
  else if(90 <= heartrate && heartrate < 140){ 
   System.out.println("  YELLOW"); 
   yellow++; 
  } 
  else { 
   System.out.println("  RED"); 
   red++; 
  } 
 }  
 public void returnResult(){ 
  Result result = new Result(); 
  result.getPulse(green, yellow, red); 
 }  
} 
/*Skrivet av: Dennis Borgström   dennisbo@kth.se 
 *  
 *  
 */ 
 
public class Respiration extends TEE{ 
 public void resp(double breathRate){ 
  if(breathRate <= 4){ 
   System.out.println("    Less than 4 
Bpm!"); 
  } 
  else if(4< breathRate && breathRate <= 18){ 
   System.out.println(" GREEN"); 
   green++; 
  } 
  else if(18 < breathRate && breathRate < 27){ 
   System.out.println(" YELLOW"); 
   yellow++; 
  } 
  else { 
   System.out.println(" RED"); 
   red++; 
  }   
 } 
 public void returnResult(){ 
  Result result = new Result(); 
  result.getRate(green, yellow, red); 
 }  
} 
 
 
/*Skrivet av: Dennis Borgström   dennisbo@kth.se 
 * 
 */ 
 
import javax.swing.JButton; 
import javax.swing.JFrame; 
import javax.swing.JPanel; 
 
public class Result{ 
 static Double g,y,r,gr,ye,re,GPer, YPer, RPer, GBPer, YBPer, 
RBPer, kCal_P, kCal_B,time; 
 static String lastChosen; 
  
 public void getPulse(double g,double y,double r){ 
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  this.g= g; 
  this.y = y; 
  this.r = r; 
 } 
  
 public void getRate(double gr, double ye, double re){ 
  this.gr = gr; 
  this.ye = ye; 
  this.re = re; 
 } 
  
 public void getResult(){ 
  GPer =  (100*g/(g+y+r)); 
  YPer = (100*y/(g+y+r)); 
  RPer =  (100*r/(g+y+r)); 
  GBPer = (100*gr/(gr+ye+re)); 
  YBPer = (100*ye/(gr+ye+re)); 
  RBPer =  (100*re/(gr+ye+re)); 
  double final_GPer = Math.round( GPer * 100.0 ) / 
100.0;  
  double final_YPer = Math.round( YPer * 100.0 ) / 
100.0; 
  double final_RPer = Math.round( RPer * 100.0 ) / 
100.0; 
  double final_GBPer = Math.round( GBPer * 100.0 ) / 
100.0; 
  double final_YBPer = Math.round( YBPer * 100.0 ) / 
100.0; 
  double final_RBPer = Math.round( RBPer * 100.0 ) / 
100.0; 
   
  System.out.println("Total time: " + time+" 
seconds."); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("Pulse: "); 
  System.out.println("Green: "+final_GPer+ " %"); 
  System.out.println("Yellow: "+final_YPer+" %"); 
  System.out.println("Red: " +final_RPer+" %"); 
  if(y < g && r < g){ 
   System.out.println("Most frequent: 
Green."); 
  } 
  else if(g < y && r < y){ 
   System.out.println("Most frequent: 
Yellow."); 
  } 
  else{ 
   System.out.println("Most frequent: Red."); 
  }   
//  System.out.println("kCal based on pulse: "+kCal_P+ " 
kCal."); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("Breathrate: "); 
  System.out.println("Green: "+final_GBPer+ " %"); 
  System.out.println("Yellow: "+final_YBPer+" %"); 
  System.out.println("Red: " +final_RBPer+" %"); 
  if(ye < gr && re < gr){ 
   System.out.println("Most frequent: 
Green."); 
  } 
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  else if(gr < ye && re < ye){ 
   System.out.println("Most frequent: Yellow 
"); 
  } 
  else{ 
   System.out.println("Most frequent: Red"); 
  } 
//  System.out.println("kCal based on breathrate: 
"+kCal_B+ " kCal."); 
  System.out.println(""); 
   
  System.out.println("kCal consumed: "+kCal_P+ " 
kCal."); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("Last chosen: " + lastChosen);
   
 } 
  
 public void kCalP(Double p, Double t){ 
  this.kCal_P = p; 
  this.time = t; 
 } 
 
 public void kCalB(Double b, String lastChosen){ 
  this.kCal_B = b; 
  this.lastChosen = lastChosen; 
 }  
} 
 
/*Skrivet av: Dennis Borgström   dennisbo@kth.se 
 *  
 */ 
 
public class TEE{ 
 int green = 0, yellow = 0, red = 0; 
   
 public static void main(String[] args) {  
   
  new Choice();   
 } 
} 
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