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Abstract 
 
Epilepsy is a disability with a large research field but yet with little knowledge and 
understanding about finding a cure. The common idea as to why an epileptic seizure 
is triggered is because of over activity in the neurons of the brain. More than 60 000 
people in Sweden suffer from epilepsy. Damages from an epileptic seizure can be life 
threatening if left uncontrolled and a solution is needed in order to detect and alarm if 
a seizure has appeared. This project refers to building a system that can detect a sei-
zure and locate the position of the patient having the seizure. This system also creates 
the possibility for a contact person to take part of the information. As there were no 
persons with the diagnose epilepsy at hand, the project group decided that simulated 
seizures were necessary. Development of the system has been categorised into three 
subsystems. The subsystems are a bracelet unit, a mobile application and a cloud-
service. The projects subsystems were developed and the system was completed. A 
bracelet unit was created. This bracelet is able to detect if an epileptic seizure has oc-
curred. A Bluetooth low energy connection between the bracelet and the mobile ap-
plication was enabled making it possible for an alarm to be sent to a contact person 
during a seizure. 
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Sammanfattning 
 
 
Epilepsi är idag en funktionsnedsättning med stort forskningsområde där det fortfa-
rande saknas kunskap om både hjälpmedel och botemedel. Epilepsi beror på att vissa 
nervceller i hjärnan överaktiveras och därmed framkallar ett anfall. Idag lider över 60 
000 människor av epilepsi i Sverige. Då skador från epilepsi kan vara rent livshotande 
om de lämnas oberörda behövs det alternativ hjälp för både detektering samt lokali-
sering vid inträffat epilepsianfall. Detta projekt avser att ta fram ett system som kan 
detektera samt larma om ett epilepsianfall skulle inträffa. Systemet ska även kunna 
lokalisera var ett epileptiskt anfall inträffat och göra det möjligt för en så kallad kon-
taktperson att ta del av denna information för att på bästa sätt hjälpa den personen 
med anfallet. Då det inte fanns tillgång till personer med epilepsi beslutade projekt-
gruppen att skapa egensimulerade epileptiska anfall. För utveckling av systemet har 
det delats upp i tre stycken delsystem. Dessa delsystem är en armbandsenhet, en mo-
bilapplikation samt en molntjänst. Projektens delsystem utfördes och systemet blev 
komplett. En armbandsenhet som kan detektera egensimulerade epilepsianfall genom 
bluetooth low energy överföring till en mobilapplikation möjliggjorde att larm vid 
inträffat anfall kunde skickas till en kontaktperson. 
 



Linus Arvidsson, Anton Häägg        



Linus Arvidsson, Anton Häägg      v  

 

Förord 
 
 
Slutförandet av denna rapport innebär det avslutande momentet inom vår dataingen-
jörsutbildning på Högskolan i Halmstad. Under vårterminen 2017 har vi jobbat med 
detta examensarbete som står för 15 högskolepoäng. Vi vill tacka Peter Bengtsson 
från Epilepsiförbundet Halmstad för att han tagit sin tid med oss och besvarat viktiga 
frågor. Ett speciellt och stort tack går till vår handledare Jens Lundström som med 
stöd och vägledning har hjälpt oss att nå det slutresultat vi blev nöjda med. 
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1. Inledning	  
 

Här kan du läsa om bakgrunden till projektet samt projektets problemformulering och syfte. Vidare 
finns information om varför projektet är viktigt. I inledningen diskuteras även projektets avgränsning-

ar. 

 
Epilepsi är idag en funktionsnedsättning med stort forskningsområde där det fortfa-
rande saknas kunskap om både hjälpmedel och botemedel. Enligt 1177 Vårdguiden 
(2015) beror epilepsi på att vissa nervceller i hjärnan överaktiveras och därmed fram-
kallar ett anfall. Hjärnfonden (2017) menar att över 60 000 människor idag lider av 
epilepsi i Sverige. Epilepsi kan delas in i små eller stora anfall. Vidare menar Hjärn-
fonden att mindre anfall oftast inte leder till någon skada, utan orsakar enbart mindre 
minnesluckor. Större anfall är dock allvarligare då det kan leda till långa anfall med 
plötslig medvetslöshet. Längre anfall kan vara direkt livshotande då personen i fråga 
kan riskera att hamna i koma eller till och med kan förlora livet. Detta medför en risk 
för allvarliga skador vid längre anfall och det är därför viktigt att kunna upptäcka an-
fallen i tid.  
 
Epilepsi kan delas in i olika sorters anfall. Enligt Lava (2016) finns det 6 stycken ge-
neraliserade typer av anfall: Absence, Atonic, Myoclonic, Tonic, Clonic och Tonic-
Clonic.   

• Absence är en typ då symptomen för anfallet innebär en kort form utav min-
nesförlust. 

• Atonic-anfall kan enligt Duchowny (1987) beskrivas som plötslig förlust av 
muskeldelar i kroppen. Det som händer under Atonic-anfallet är att muskelde-
lar i kroppen slutar fungera och blir helt avslappnade vilket medför att perso-
nen med anfallet kan trilla ihop och därmed drabbas av olika sorters fallrelate-
rade skador. 

• Moyclonic-anfall är anfall som oftast uppkommer under uppväcknings eller 
insomningsprocessen när man ska sova eller sover. Enligt Epilepsy Foundat-
ion (2013) har nästan alla människor drabbats av denna sorts anfall och kan 
igenkännas som en shock-liknande känsla i kombination av ett ryck i t.ex. ar-
mar eller ben.  

• Tonic-anfall innebär att personen med anfallet fortfarande är vid medvetande 
men kroppen blir stel och det är inte längre möjligt för personen att röra sig. 
Detta medför precis som med atonic-anfall att personen har en stor risk att 
trilla vilket kan orsaka allvarliga skador (Epilepsy Foundation, 2017).  

• Clonic-anfall innebär ett anfall då muskler går från spända till avslappnade ett 
upprepat antal gånger vilket medför en slags ryckning i en eller flera delar av 
kroppen (Epilepsy Foundation, 2017).  

• Tonic-clonic anfall är en kombination av tonic och clonic även kallat grand-
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mall. Tonic är förstadiet av ett grand-mall anfall vilket senare övergår i ett 
clonic-anfall. 

 
Detta examensarbete kommer fokusera på tonic-clonic anfall då det enligt Epilepsy 
Foundation (2017) är den vanligaste men också farligaste typen av epilepsianfall. En-
ligt Devisnky och Sirven (2013) bör ett tonic-clonic anfall som pågår längre än 5 mi-
nuter behandlas av medicinsk hjälp. Tonic-clonic anfall som pågår längre än 10 minu-
ter eller upprepande anfall utan att ett normalt tillstånd inträffat behöver omedelbar 
expertis-behandling (ibid). Detta projekt ämnar ta fram ett system som kan hjälpa 
epileptiker i vardagen.  
 

1.1 Frågeställningar 
För att kunna genomföra projektet formulerades att antal frågeställningar. Dessa var 
tänkta att ge vägledning under arbetet med projektet. Nedan följer en listning av frå-
gorna. 
 

1. Varför är upptäckandet av ett epilepsi-anfall viktigt? 
2. Vilka konsekvenser kan personen i fråga få om ett längre epilepsi-anfall 

skulle pågå? 
3. Vad kan ett epilepsiarmband bidra med förutom detektion av epileptiska 

anfall? 
4. Hur ser dagens hjälpmedel ut vid detektering av epileptiska anfall? 
5. Vad innebär det för en epileptiker att ett anfall alltid kan upptäckas? Hur 

ser närstående på att kunna vara där i tid eller kunna kontakta hjälp när ett 
anfall inträffar? 

6. Hur kan en algoritm för detektion av epilepsianfall utformas? 
7. Vilka metoder kan användas för kommunikation mellan användare inom 

en mobilapplikation? 
8. Vilka alternativ finns för utveckling av mobilapplikationer? 
9. Vilka alternativ finns för hur en databas kan utformas? 
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1.2 Problemformulering 
Hur kan ett system utformas där en algoritm kan detektera ett epilepsianfall som vi-
dare kan informera en närstående om att ett anfall inträffat samt var dess position är? 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att skapa ett system som kan upptäcka epilepsianfall. Vidare 
ska systemet kunna vidarebefordra informationen om anfallet för att på så vis under-
rätta en kontaktperson om att ett anfall inträffat. Systemet ska också kunna visa kon-
taktpersonen var den som drabbats av anfallet befinner sig. Målet är att kunna visa 
upp en prototyp av systemet på Utexpo-mässan vecka 21. Projektet ska uppfylla de 
krav som är satta i krav- samt testspecifikation. Vidare ska projektet också hålla den 
tidsplan som är satt. 
 

1.4 Avgränsningar 
• Då projektet inte kommer ha tillgång till personer med epilepsi kommer egen-

simulerade ryckningar motsvara dessa personers anfall. 
• Projektet kommer tillåta att falsklarm till en viss grad inträffar. 
• Eftersom projektet är självförsörjt är det inte möjligt att använda sig av utrust-

ning, komponenter samt metoder som ligger utanför avsatt budget.  
• Projektet kommer enbart att fokusera på epilepsianfall inom genren tonic-

clonic (grand-mall). 
• Epilepsi kan komma med andra handikapp vilket medför andra faktorer som 

kan utlösa ett falsklarm. Projektet kommer därför att fokusera på personer med 
enbart epilepsi. 
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2. Bakgrund & Teori 
 
I det andra kapitlet görs en beskrivning av kunskapsläget där tidigare forskning kring ämnet redovisas 

samt teorier om dessa kunskapslägen. 

Systemet som ska tas fram kommer utgå från en modell som presenteras i boken 
Bentley (2004). Modellen baseras på Measurement systems och anses bra av projekt-
gruppen då den innefattar stora delar av projektets syfte. Modellen innefattar olika 
stadier som ska användas för att nå ett önskat resultat av hela systemet, se figur 2.1. 
Process kan presenteras som den del av systemet som ska avlyssnas. I detta projekt 
innebär Process en mänsklig företeelse i form av ett epilepsianfall. Input är den in-
formation som skulle kunna analyseras utav värden Process kan ger ifrån sig. I detta 
fall data som skulle gå att analysera från ett epilepsianfall. Measurment System är den 
biten av modellen som detta projekt kommer arbeta inom. Med detta menas att ett 
mätsystem ska utformas. Efter att data analyserats utav mätsystemet kommer en ”out-
put” vidarebefordra det slutliga resultat från mätsystemet till en ”observer” (i detta 
projekt kontaktperson) som kan ta del av resultatet. 

	  
Figur 2.1 En Modell över ett system baserat på Measurement systems 

 
 

Mätsystemet kan vidare beskrivas med tre olika alternativ sensor, signalbehandling, 
presentation, se figur 2.2. 

 
 

Figur 2.2, flödesschema över Measurement System 
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• Sensor står för den delen av systemet som ska samla in informationen från ett 
epilepsianfall. 

• Signalbehandling står för den delen som ska analysera och granska den in-
formation som sensorerna samlat in. 

• Presentation står för hur informationen som signalbehandlingen analyserat ska 
presenteras för slutanvändaren. 

2.1 Sensor 

2.1.1 Accelerometer och gyroskop 
Rasheed & Singh (2013) menar att en accelerometer är en mekanisk anordning som 
mäter accelerationskrafter. Vidare menar Rasheed & Singh (2013) att accelerometrar 
konverterar acceleration beroende på rörelse (dynamisk acceleration) eller gravitation 
(statisk acceleration) till antingen analoga eller elektriska signaler. En studie har 
gjorts av Shepard et. al. (2008) där rörelse av djur har analyserats med hjälp av en 
accelerometer. Olika sorters accelerometrar utvärderades och ett beslut togs att en 
treaxlig accelerometer var ett måste för att nå ett bra resultat. Hur många ”axlar” en 
accelerometer innefattar var viktigt att undersöka då en en-axlad accelerometer enbart 
kan mäta rörelse i en riktning (x-led) vilket skulle fungera för att mäta accelerationen 
i en riktning av t.ex. en bil. En en-axlad accelerometer skulle få störningar om den 
används för att analysera acceleration som innefattar även y-led samt z-led och inte 
enbart x-leds rörelse. En treaxlig accelerometer kan dock bortse från detta problem då 
den kan mäta acceleration från alla olika vinklar (x-,y-, samt z-led). Shepard et. al. 
(2008) menar att det enda problemet som skulle kunna uppkomma i en treaxlig acce-
lerometer är att lite brus skulle kunna uppstå. Detta problem är minimalt då de flesta 
accelerometrar som används inom industri använder sig utav brusreducering (ibid). 
 
Enligt Roberts (2001) kan ett gyroskop på ett enkelt sätt tänkas som ett avplockat 
framhjul från en cykel som går att rotera då det hålls i handen. Den kraft som nu pre-
senteras från hjulet kan motsvara kraften i y-riktning hos ett gyroskop. Ju snabbare 
hjulet snurrar desto svårare kommer det bli att rotera hjulet i x-led samt z-led. ”Hju-
let” i gyroskopet får sin kraft från vilken position gyroskopet är i just för tillfället. 
Hjulet kommer alltid att rotera beroende på gravitationskraften men axeln som hjulet 
är upphängt på kommer behålla sin riktning och göra motstånd mot de ändringar som 
görs av dess orientering. 
	  
Enligt Li, Stankovic, Hanson, Barth & Lach (2009) används detektion av fall ofta av 
accelerometrar. Vidare menar Li et. al. (2009) att problemet med accelerometrar dock 
ligger i att kunna urskilja riktiga fall jämfört med fall-liknande aktiviteter i vardagen 
som t.ex. att sätta sig snabbt ned i soffan. Det gyroskopet bidrar med är att kunna 
mäta värden vid ändringar kring y, x, och z-axeln vilka inte går att få genom en acce-
lerometer som enbart hämtar information från gravitation samt fysisk kraft. Tidigare 
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studier har gjorts där accelerometer och gyroskop har använts för att mäta rörelser i 
leder (Dejnabadi, Jolles & Aminian, 2005). Accelerometer och gyroskop har även 
kombinerats för att kunna registrera när äldre människor faller omkull (Huynh, 
Nguyen, Trung Liem, & Tran, 2015).  

Accelerometrar mäter krafter baserat på gravitationen (g). Schulc et al. (2011) menar 
att ryckningar från ett epilepsi-anfall ligger mellan 4.5-7.5g. Enligt Huynh et. al. 
(2015) går det att mäta g-krafterna vid ett fall, detta uppgår till ett intervall mellan 
2.4-5.3g. Vidare menar Bourke & Lyons (2008) att ett tröskelvärde på 3.1rad/s mätt 
av ett gyroskop är tillräckligt för att kunna upptäcka ett fall.  

Enligt forskning av Khan, Hammerla, Mellor & Plötz (2016) uppkommer situationen 
att en låg samplingshastighet av accelerometern samt gyroskopet sparar energi men 
utelämnar relevant signalinformation. Vidare menar Khan et. al. (2016) att de har tes-
tat olika sorters samplingshastighet baserat på mänsklig rörlighet och effektivt skräd-
darsytt vilken hastighet som är optimal både för att spara energi samt för att få med 
relevant signalinformation. Studien har kommit fram till att en samplingshastighet på 
45Hz är det mest relevanta. 

2.1.2 Gränssnitt inom moduler för accelerometer samt gyroskop 
Nedan redovisas teorier och information om hur kommunikation kan ske mellan acce-
lerometer samt gyroskop och andra enheter. 

I2C	  
I2C är ett gränssnitt som använder sig av två stycken signaler. De två signalerna kal-
las för serial data (SDA) och serial clock (SCL). I jämförelse med SPI behövs det här 
ingen slave select utan I2C kan använda sig av så många slaves och masters som är 
nödvändigt. Se figur (2.6). 
	  

	  
Figur 2.6 – I2C 

 
Mankar, J., Darode, Trivedi, Kanije & Shahare (2014) menar att fördelar med i2c är 
låg förlust av data, bra hastighet jämfört med andra protokoll t.ex. UART samt behö-
ver bara två signaler för dataöverföring.  

SPI	  
SPI är ett gränssnitt, se figur (2.7), som använder sig av masters och slaves för att 
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överföra information. Gränssnittet kan bara ha en master men har möjlighet att an-
vända sig av flera slaves. Detta medför en 4-vägs kommunikation som består av  

1. (SCLK) en klocka, vilken utgår till alla slaves. Alla signaler är synkade 
ihop med denna klocka. 

2. En signal för varje slave, (SS), denna används för att välja vilken slav mas-
tern ska kommunicera med (Slave select). Hur många slaves som kan an-
vändas beror på antalet slave selects i mastern. 

3. En signal som går från master till slave, MOSI (Master Out-Slave In) 
4. En signal som går från slave till master MISO (Master In-Slave Out) 

 

Figur 2.7 - SPI 

Enligt Kalinsky & Kalinsky (2002) har SPI hög datahastighet vilket t.om är snabbare 
än i2c samt är bra anpassad vid användning av mikroprocessorer. Vidare menar Kal-
insky & Kalinsky (2002) att SPI dock kräver mer resurser av processorn men samti-
digt är simplare att använda. 

2.2 Signalbehandling 
Nedan redovisas olika teorier inom signalbehandling. 

2.2.1 Changepoint detection 
Statistiskt material som är normalfördelat tenderar att följa ett visst mönster menar 
Statistik (2002). Dessa företeelser kan beskrivas med hjälp av en normalfördelnings-
kurva. I figur (2.3) och figur (2.4) ser fördelningen av värdena likadana ut på båda 
sidorna över och under medelvärdet som ligger i mitten av figurerna. I figur (2.3) 
markeras bara medelvärdet ut, men i figur (2.4) så markeras också standardavvikel-
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Figur 2.3 Normalfördelning av slumpmässiga tal 

sen ut. Enligt Statistics How To (2012) kan Standardavvikelsen räknas ut som enligt 
ekvation (2.1). Vidare menar Statistics How To att standardavvikelsen kan betecknas 
med betäckningen s men kan också betecknas med   (“sigma”) som i figur (2.4). När 
beteckning sker med s så används standardavvikelsen ur ett stickprov. Beteckningen 

 betecknas t.ex. när det pratas om en hel population inom ett civiliserat område. I 
ekvation (2.1) är x värdena på data och  är medelvärdet av all data samt n är antal 
värden.  

	  
Ekvation 2.1 Beräkning av Standardavvikelse 

Standardavvikelsen är ett mått på den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet av 
en mängd värden. Värden som är mindre än +-1 standardavvikelse från medelvärdet 
utgör 68.26% av datamängden. Värden som är mindre än +-2 standardavvikelser från 
medelvärdet utgör 95.44% samt +-3 utgör 99.74%, se figur (2.4).     
	  
	  
	  

 
Enligt Lund, et. al. (2007) används changepoint detection för att hitta när fördelningen 
av sannolikheten inom en process eller en tidsserie ändras. Changepoint detection tar 
både upp om när det skett eller inte har skett en ändring i en tidsserie, eller när det har 
skett flertalet ändringar. En process kan beskriva exempelvis antalet cyklister som 
passerar på en bro under en viss tid. Problemet ligger i att hitta tiden för dessa änd-
ringar. Enligt Pollak (2009) är metoden Shewhart bra på att hitta snabba ändringar på 
avvikelser och är en av de mest använda metoderna inom changepoint detection. Uti-
från signalen använder metoden medelvärdet utav data från signalen och sätter hårda 

Figur 2.4 Normalfördelning med standar-
davvikelse av slumpmässiga tal 
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gränser för detektion inom intervallet. Enligt Oswego (u.å) är medelvärdet noll och 
standardavvikelsen på +-1 för standardnormalfördelningen men vidare menar Pollak 
att i Shewharts metod sätts en hård gräns på +-3 standardavvikelser. Investopedia 
(u.å) menar att en gräns på +-3 standardavvikselser ger fördelen att minimerar felmar-
ginaler för ett system samlar data då parametergränsen ligger på 0.26% för +-3 stan-
dardavvikelser medför att den täcker 99.74% av alla värden. Metoden visar när signa-
len överstiger dessa gränser och detta indikerar att en förändring i signalen har inträf-
fat. En annan teknik är CUSUM (comulative sum control chart) som togs fram av E.S. 
Page. Enligt Wachs (2010) är skillnaden mellan CUSUM och Shewhart att det inte 
finns några hårda utsatta gränser inom CUSUM som kan indikera när en förändrig har 
inträffat utan väger in succesiva ändringar av signalen. Vidare menar Wachs att 
CUSUM-metoden letar efter små ändringar i processen med mindre än 1,5 standard-
avvikelse. Metoden ser små förändringar över tiden och visar avvikelsen när signalen 
har ändrats. Enligt Information Technology Laboratory (u.å) är EWMA (exponenti-
ally weighted moving average chart) en annan metod som också letar förändringar av 
en process eller en tidsserie. Metodens styrka är att den viktar de senaste samplen 
högre än de tidigare samplerna i ett fönster. Normalfördelningen är basen till EWMA-
metoden och den är mycket robust jämfört med andra metoder. Vidare menar Inform-
ation Technology Laboratory att EWMA beräknas enligt ekvation (2.2). EWMA(0) är 
medelvärdet av data, n är antalet data som övervakas. λ är lambda som ligger mellan 
0<λ≤1 som utgör minnets djup av EWMA, t är ordningen på de samplingar som 
skickas in i metoden, t=1,2,…,n. 
	  

EWMA(t) = λY(t)+(1−λ)EWMA(t−1)  
	  

.  

	  
 
 

Sample	   X Sample X 
1 25 9 11 
2 19 10 19 
3 14 11 13 
4 17 12 26 
5 25 13 24 
6 39 14 32 
7 49 15 14 
8 6 16 19 

Ekvation 2.2 Beräkningen av statistiken i en EWMA-graf 

Figur 2.2 Ett exempel på en X-mR-graf Tabell 2.1 Slumpmässig data 
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Figur 2.5 Visar övergången från tidsdomän till en frekvensdomäns representation  

Figur 2.5 Visar övergången från tidsdomän till en frekvensdomäns representation  

I figur (2.2) är en graf uppritad från data i tabell (2.1). Grafen kallas X-mR individu-
als control chart enligt Spc for Excel (2014). Från tabell (2.1) är medelvärdet och 
gränsvärdena uträknade och uppritad I figur (2.2). Linjerna som är uppbyggda av 
punkter i figur (2.2) symboliserar de gränsvärden som är uträknade från tabell (2.1). 
Den markerade linjen i mitten av figur (2.2) symboliserar medelvärdet.  
 

2.2.3 Fouriertranfsorm 
 En fouriertransform är en teknik inom matematik som transformerar funktioner från 
tidsdomän till en	  frekvensdomäns representation Swarthmore (2005). För symboliser-
ing av frekvensdomän samt tidsdomän se figur (2.5). FFT (fast fourier transform) är 
en metod inom fouriertransform för att beräkna matematiken på ett effektivare sätt. I 
praktiken är det idag en av det mest använda numeriska algoritmer. Cochran et. al., 
1967 menar att FFT är en analys av DFT (discrete fourier transform) som transforme-
rar diskreta tidsdomäner till frekvensdomäner. 
 

Wolfram MathWorld (2001) visar att en beräkning av DFT kräver ungefär 
multiplikationer och lika många additioner. Om beräkningen skulle innefatta många 
sampel kan beräkningen ta lång tid. FFT kör genomförandet av DFT-beräkningarna 
på ett effektivare och snabbar sätt vilket innebär färre antal beräkningar. Med FFT är 
antalet sampel en 2-potens, n = 2n. Med denna beräkningsvinst fås Nlog2N multipli-
kationer och additioner som är effektivt om antalet sampel är stort. 1024 sampel ger 
till exempel 1 048 576 beräkningar för DFT och 10 240 beräkningar för FFT. För 
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både DFT och FFT kommer samma resultat genereras men FFT-beräkningen är bara 
ett snabbare sätt att genomföra resultatet.	  

2.3 Presentation 
Nedan redovisas olika alternativ av teorier som gör det möjligt för slutanvändaren att 
visuellt ta del av resultatet. 

2.3.1 Mobilapplikation 
Användningen och utvecklingen av smartphones växer varje år. Enligt (Nam, 2013) 
gjordes en undersökning av användning av smartphones. Utav 135 utvalda med till-
gång till mobiltelefoner så använde sig 129 personer sig av en smartphone.  

2.3.2 Android Studio 
Android studio är en utvecklingsmiljö utvecklad av Google som är anpassad för 
Android-enheter. Android studios egen hemsida Android Studio (2017) skriver att 
Android studio erbjuder ett flexibelt Gradle-baserat system, Github integration, en 
snabb emulator samt omfattande testningsverktyg och frameworks. Androids gradle-
baserade system gör det möjligt för användaren att enkelt importera nya bibliotek, 
applicera nya plugins, samt uppdatera med olika drivrutiner som kan behövas vid ap-
plikationsutveckling. Vidare menar Android Studio att stöd för APK (Android appli-
cation package file) generering finns vilket är nödvändigt vid uppladdning av appli-
kationer på Google play. APK är ett filformat som används för att installera mobilap-
plikationer på ett Android-operativsystem. 

2.3.3Xamarin 
Xamarin är en utvecklingsmiljö som är anpassad för utveckling av mobilapplikationer 
till både IOS samt Android. Enligt Xamarin (u.å) egen hemsida erbjuder Xamarin ett 
Mono.NET framework vilket är en cross-platform implementation som möjliggör 
utvecklingen för både Android samt IOS. Språket som används vid programmering är 
C# vilket möjliggör att även Windowstelefoner är tillämpade för utveckling av mobil-
applikationen men då måste Visual Studio användas som IDE istället för Xamarin 
Studio. 

2.3.4 Molntjänst 
Istället för att kunder ska köpa sina egna datorsystem för att hantera och spara data 
kan de genom en gemensam datorinfrastruktur spara data, kommunicera samt beräkna 
information genom nätet Garfinkel (2011). Detta	  kallas	  för	  molntjänst.	  Enligt Zhang, 
Cheng & Boutaba (2010) är molntjänster inte bara ett alternativ för att lagra data utan 
också ett kostnadseffektivt alternativ. Zhang et. al. (2010) menar att molntjänster inte 
har några initiala investeringar utan du som person eller företag betalar månadsvis för 
den mängd data du använder.	  

2.3.5 Microsoft Azure 
Microsoft Azure är en tjänst från företaget Microsoft vilket är en molnbaserad platt-
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form som hostas genom Microsofts datacenter. Detta möjliggör för uppladdning och 
körning av applikationer på distans. Microsoft Azure erbjuder många olika sorters 
implementeringar, ett exempel är Mobile Apps vilket innebär att användaren kan 
bygga och hantera serverdelen för sin mobilapplikation. Det finns även implementat-
ioner för webb-appar, logik-appar samt API-appar. Microsoft Azure erbjuder även 
hantering av SQL-databaser som går att hyra direkt från plattformen men även doku-
ment-databaser, tabellagring, Redis Cache är några utav alternativen. Support för ut-
vecklarverktyg finns för visual studio, xamarin, android studio mm (Microsoft Azure, 
2017). 

2.3.6 Google Cloud Platform 
Precis som Microsoft Azure är Google Cloud Platform en molnbaserad plattform som 
erbjuder molntjänster över hela världen. All användning samt uppladdning till Google 
Cloud Platform distribueras genom googles egna datacenter som är placerade runt om 
i världen. Detta medför flera fördelar som t.ex. reducerad latens genom att klientens 
resurser ligger till närmre hand. Google Cloud Platform ger tillgång till många olika 
sätt att hantera hårdvara och mjukvara i molnet detta kallar dem för services. Listan 
på services är lång men några exempel kan vara Compute Engine för att köra virtuella 
maskiner i molnet, App Engine för att skapa en backend till webb samt mobilapplikat-
ioner, Cloud SQL för skapandet och hantering av MYSQL databaser (Google Cloud 
Platform, 2017). 
 

2.3.7 Amazon Web Services 
Amazon Web Services (AWS) är en molnbaserad plattform som erbjuder moln-
baserade lösningar. AWS erbjuder användaren hjälp att använda sina lösningar på 
t.ex. applikationer i deras molntjänst snabbare samt bidra med samma säkerhet vilket 
företag som Pfizer och Intuit förlitar sig på. AWS understödjer även resurser runt om 
hela världen vilket bidrar med att användaren kan vara värd för sina lösningar i när-
heten av sina kunder. AWS erbjuder även bred mängd tjänster som t.ex. Mobile Ser-
vices, Internet of things, Databaser mm (AWS hemsida Amazon, 2017). 
 
	  

2.3.8 Google Maps 
Google Maps är en gratisservice som lanserades första gången 2005 (Vandeviver, 
2014). Google Maps är en web-baserad kartläggnings service som ger användaren 
möjlighet att visa en satellit eller kartbaserad vy över en vald plats i världen, se figur 
(2.8). Kartorna som visas ger möjlighet för information såsom terräng, gatu- och väg-
namn, kända landskap och byggnader.  



Linus Arvidsson, Anton Häägg 

	  

14	  

 
Figur 2.8 kartbaserad vy över Halmstad tagit från Google Maps. 

 

Google Maps API 
Google Maps API är ett API som går att integrera med web samt mobil-appar för att 
göra det möjligt att använda Googles service Google Maps. Google Maps API gör det 
möjligt för utvecklaren att skapa egna kartvyer med bestämda platser. Googles API 
ger även möjligheter att genom en mobiltelefons gps lokalisera var användaren av 
mobiltelefonen befinner sig genom att ta fram användarens longitud samt latitud. 
(Google Maps APIs, 2017). 
 

2.3.9 Heuristic Evaluation 
Heuristik definieras som en allmän princip eller regel som används för att förbättra ett 
beslut vid utformning av ett system som interagerar med en användare. Choma, Zaina 
och Beraldo (2015) menar att heuristik kritiskt utvärderar redan utförda designbeslut 
samt bekräftar problem som identifierar testning av användargränssnitt. 
 
Det finns en väletablerad utvärdering som kallas för Nielsens Heuristic Evaluation.  
Enligt Choma et. al. (2015) används Nielsens Heuristics i stor utsträckning inom in-
dustrin för mjukvaruutveckling. Experter menar att modellen är bra att utvärdera då 
det håller fokus på slutanvändaren samt på användbarheten av programvaran. Vidare 
menar Choma et. al. (2015) att Nielsens Heuristics används oftast för att utvärdera 
designen och samspelet mellan användare och program. Nielsen’s Heuristics är upp-
delad inom tio olika ”Heuristics” som kan användas för att samla kvantitativ inform-
ation vilket bidrar med kvalitativ feedback. 
 
 
De tio Nielsen Heuristics är: 
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• H1: Visibility of system status. 
• H2: Match between system and the real world 
• H3: Control and freedom for the user 
• H4: Consistency and standards 
• H5: Error prevention 

• H6: Recognition rather than recall 
• H7: Flexibility and efficiency of use 
• H8: Aesthetic and minimalist design 
• H9: Help users recognize, diagnose and recover from errors 
• H10: Help and documentation (ibid.). 

 

2.4 Kommunikation inom systemet 
Nedan redovisas olika teorier som kan tillämpas för kommunikation inom systemet. 

2.4.1 Bluetooth 
Bluetooth är en WPAN (Wireless Personal Area Network) teknologi med kapacitet att 
överföra data via radiovågor vilket medför att informationen överförs trådlöst. Alba-
har, Olawumi, Haataja & Toivanen (2017) menar att Bluetooth kan överföra data 
trådlöst med en datahastighet upp till 24Mb/s. Vidare menar Albahar et. al. (2017) att 
Bluetooth gör det möjligt för flera anordningar att vara anslutna med varandra samti-
digt. Detta anses bra anpassat vid utveckling av portabla enheter som behöver kom-
municera med varandra men dock utan trådbunden anslutning. 

Bluetooth low energy 
Bluetooth low energy (BLE) är en vidareutvecklad trådlös teknologi baserat på Blue-
tooth som har ett användningsområde inom övervakning och kommunikation av ap-
plikationer (Gomez, Oller & Paradells, 2012). Techradar (2016) menar att tack vare 
BLE har Bluetooth vid senare år minskat sin strömförbrukning till en nivå som passar 
bra till portabla enheter. Vidare menar Gupta (2013) att användning av BLE-
teknologin kan öka batterilängd så att kompatibla enheter kan leva på ett knappcells-
batteri flera månader upp till flera år. 
 

2.4.2 UWB 
Ultra wideband (UWB) är en trådlös teknologi för att kunna överföra stora mängder 
data över ett brett urval. Enligt Pothuganti & Chitneni (2014) används UWB som en 
trådlös kommunikation mellan enheter med hög hastighet. Vidare menar Pothuganti 
& Chitneni (2014) att UWB har en bandbredd på över 110 Mb/s vilket då kan använ-
das för många applikationer som sänder trådlös data såsom ljud eller video-filer. Tack 
vare UWB’s höga hastighet kan den användas som en ersättare för höghastighetsbus-
sar som t.ex. USB 2.0. 
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2.4.3 ZigBee 
ZigBee är ett mesh network protocol som är designat för att behandla data-paket över 
en kort trådlös distans med låg batteri konsumtion. Ett Mesh är en sammankoppling 
av enheter eller noder. De olika enheterna och noderna kan vara Mesh-klienter Mesh-
routrar eller gateways. Mesh-klienter är oftast datorer eller mobiltelefoner. Pothuganti 
& Chitneni (2014) menar att ZigBee är en Lowrate Wireless Personal Area Network 
(LR-WPAN) vilket har sin maxlängds prioritet för dataöverföring runt 10 meter men 
kan uppnå kommunikation även upp mot 100 meter. ZigBee använder sig av minimal 
energiförbrukning vilket kan jämföras med BLE. Vidare menar Pothuganti & 
Chitneni (2014) att ZigBee använder sin kommunikation med hjälp av multi-hop vil-
ket är en grupp av mobila noder som kommunicerar utan hjälp från en trådlös infra-
struktur. Precis som presenterat inom Mesh sker kommunikationen mellan noder som 
är direkt genomförda genom flera hop-reläer. Varje nod agerar som en data-källa vil-
ket leder data fram till sin gateway. Vidare menar Pothuganti & Chitneni (2014) att 
signalhastigheten för ZigBee ligger på 250kb/s. 
 

2.4.4 Firebase Cloud Messaging 
Firebase Cloud Messaging (FCM) är en cross-platform ”messaging solution” som ger 
användaren ett pålitligt sätt att skicka meddelanden utan någon kostnad. Användning 
av FCM ger användaren möjlighet att notifiera en klients applikation att t.ex. ett nytt 
e-postmeddelande har inkommit eller uppdatering av data finns tillgänglig att ladda 
ner. FCM erbjuder två olika sorters meddelandealternativ vilka är Notification messa-
ges samt Data messages.  

• Notification massages används allt som oftast för att meddela användaren att 
någonting nytt har hänt med en medföljande text som används för visuali-
sering av meddelandet.  Notification message är lätt-vikts alternativet vilket 
innebär en gräns på 2KB är satt för storleken av meddelandet samt att fördefi-
nierade funktioner finns för att meddelandet ska visas. 
 

• Data messages används genom att klientens applikation själv kan processa det 
inkomna meddelandet. Gränsen för meddelande inom Data messaging är satt 
på 4KB (Firebase Cloud Messaging, 2017). 

2.4.5 Google Cloud Messaging 
Google Cloud Messaging (GCM) är en gratis-service som gör det möjligt för utveck-
lare att skicka meddelanden mellan servrar och mobilapplikationer. Detta inkluderar 
meddelanden mellan app till server, server till app samt app till app. Precis som FCM 
innebär funktionen av meddelanden att informera mottagaren att något har inträffat 
som t.ex. att ett nytt meddelande i deras e-post har ankommit eller att ny data finns att 
ladda ner från servern. För användarområden såsom att omedelbart skicka ett med-
delande kan ett meddelande upp till 4KB skickas till mottagarens applikation (Google 
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Cloud Messaging, 2017).	  

2.6 Liknande produkter samt relaterad forskning 
Nedan presenteras olika hjälpmedel för epileptiker som kan jämföras med detta pro-
jekt. Vidare presenteras också relaterad forskning kring området. 

2.6.1-Embrace 
Embrace Tunstall Nordic (2017) har en produkt skapad av Empatica som gör det möj-
ligt för epileptiker att via ett armband kunna upptäcka epileptiska anfall. Embrace 
erbjuder även Sleep monitoring vilket övervakar hur du sover och activity tracking 
vilket är hur mycket du rört dig under dagen eller under ett träningspass. Embrace kan 
förklaras som en träningsklocka men som även kan detektera epileptiska anfall. Ge-
nom en accelerometer, gyroskop samt en electrodermal aktivitets-sensor detekteras 
anfallen. 

2.6.2- Epi-Care Free Wrist Sensor 
Epi-Care Free Wrist Sensor Tunstall Nordic (2017) har ett armband skapat av Tun-
stall emergency response som är till för att upptäcka epileptiska anfall. Företaget har 
inriktat sig på tonic-clonic anfall och menar att armbandet kan användas både i vaket 
tillstånd och när du sover. Armbandet kan länkas med en android-smartphone eller 
med en styrenhet som går att placera i hemmet. 

2.6.3 Suresafe Epilepsy Alarm Range 
Suresafe Epilepsy Alarm Range är ett verktyg skapat av Living Made Easy (2017) för 
att göra det möjligt att detektera epilepsianfall under sömn. Suresafe Epilepsy Alarm 
Range är en matta med inbyggd sensor som kan placeras under madrassen eller laka-
net. Denna matta inriktar sig på tonic-clonic anfall. Om ett tonic-clonic anfall skulle 
inträffa under sömn kommer mattan känna av detta och direkt larma ett svarcenter om 
att ett anfall inträffat. 

2.6.4 Tidigare forskning på detektion av epileptiska anfall med hjälp 
av accelerometer 
Forskning på detektering av epileptiska anfall har gjorts med hjälp av ett armband 
med en inbyggd treaxlig accelerometer, Lockman, Fisher & Olson (2011). Forskning-
en påbörjades p.ga att människor med epilepsi ofta är oroliga för oförberedda epilep-
sianfall samt att ingen hjälp ska kunna tillgå vid ett inträffat anfall. Forskningen gick 
ut på att testa om det är möjligt att detektera epileptiska anfall med hjälp av en acce-
lerometer. Individer som testade detektionen av epileptiska anfall fick bära ett arm-
bandsur som skulle göra det möjligt att detektera ett tonic-clonic anfall. Via bluetooth 
skulle sedan data skickas till en dator. Upptäckta anfall jämfördes med deras rutin-
mässiga beteenden med inspelad video/EEG data. I testet deltog 40 olika personer i 
åldrarna 3-85 år. Sex utav dessa 40 individerna hade totalt åtta epileptiska tonic-clonic 
anfall. Sju utav dessa åtta epileptiska anfall lyckades att detekteras. Vidare upptäcktes 
204 stycken falsklarm där personen hade möjlighet att stänga av detta larm. Algorit-
men för detektering av epilepsianfallen är uppbyggd av mätning av rå-data från acce-
lerometern för x, y, samt z-led. Algoritmen analyserar sedan data från accelerometern 
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i små fönster för att göra det möjligt att upptäcka dessa anfall. Vidare analyseras 
också ett större helhetsfönster för att fastställa ett epilepsianfall (ibid). 
	  

2.6.5 EEG Analys 
Electroencephalograph (EEG) är en metod att mäta nervcellers aktivitet i hjärnan	  Ab-‐
dulhamit	   (2005). Då hjärnans nervceller överaktiveras vid ett epileptiskt anfall har 
detta visat sig vara ett bra sätt att få information om vad som händer i hjärnan och 
vilka delar som påverkas. En analys av EEG signaler har gjorts av Abdulhamit	  
(2005)	   där information från EEG-signaler har använts och vidare analyserats med 
hjälp av descrete wavelet transform (DWT) samt klassificering har bestämts med 
hjälp av (Artificial neural networks) ANN. Denna metod ska kunna användas för im-
plementation vid detektering av epileptiska anfall (ibid).  
 

2.7 Projektmodell 

	  

2.7.1 LIPS 
Lips är en projektmodell framtagen av Linköpings Universitet för att göra det möjligt 
att färdigställa framgångsrika och effektiva projekt (Projektmodellen LIPS, 2011). 
LIPS står för Lätt Interaktiv ProjektStyrning och har använts som vägledning för över 
1000 projekt vid Linköpings Universitet. LIPS delas in i tre olika faser under pro-
jektets gång, Före, Under och Efter-fasen. 
 

• Förefasen antar vilket uppdrag som ska utföras och projektet börjar planeras. 
En kravspecifikation utformas för att definiera vad som ska uppnås och vilka 
krav som ska ställas på systemet.  Resurser och tid planeras över de olika akti-
viteter som projektet innehåller. För att projektets utförande ska få en bra start 
så utformas en projektplan. Denna fas innebär att projektet inte går djupt ner i 
specifika detaljer men sätter stort fokus i planering. Dålig planering skulle in-
nebära att projektet inte går att slutföra därför är detta en väldigt viktig del av 
projektet. 

 
• Underfasen är den fas då aktiviteter i projektet utförs. Vidare testas och doku-

menteras de utförda aktiviteterna kontinuerligt. Aktiviteterna verifieras så att 
den tänkta funktionaliteten uppfylls. 

 
• Efter-fasen är den fas då den slutliga produkten levereras till kunden. En slut-

rapport skrivs på arbetet samt en utvärdering utförs på den slutliga produkten. 
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3. Metod 
 
I metoden kan du bland annat läsa om vilka delsystem som ingår i projektet. Här finns information om 
hur uppgiften specificeras, vilka metoder som ska användas för att lösa uppgiften samt hur resultatet 

ska analyseras. 

 

3.1 Specifikation  
Specifikationen för hur systemet skulle tas fram skapades genom undersökning av 
epileptiska anfall för att kunna få förståelse för hur ett epilepsianfall ter sig. Dessa 
undersökningar bestod av artiklar om olika sorters epileptiska anfall samt en intervju 
med nuvarande ordförande Peter Bengtsson av Epileptiska Förbundet i Halmstad. Då 
projektet kommer fokusera på epileptiska anfall inom kategorin tonic-clonic (grand-
mall) ansågs att någon sorts sensor var tvungen att användas. Accelerometer samt 
gyroskop blev valet då karaktären för grand-mall anfall innebär kraftiga ryckningar i 
olika delar av kroppen. Accelerometern samt gyroskopet ansågs passa att användas i 
ett armband då ryckningarna innefattar även armar. Information av intervjun med 
Peter Bengtsson stod till stor grund för den kravspecifikation som formades. Då 
mängden smartphones inom användandet av mobiltelefoner är så pass stor ansågs en 
mobilapplikation som det bästa alternativet för att behandla den information som 
armbandet kommer att producera. Då armbandet är tänkt att användas som ett verktyg 
dygnet runt anses en trådlös kommunikation med armbandet som det bästa alternati-
vet då en trådbunden kommunikation hade kunnat bli komplicerat för användaren. För 
att kunna spara samt vidarebefordra data anses en typ av molntjänst som det bästa 
alternativet. Alternativet för en molntjänst valdes därför att ett krav för användandet 
av mobilapplikationen kommer vara att internetanslutning ska finnas tillgänglig. Med 
informationen som använts kan nu tre stycken delsystem fastställas. Delsystem ett 
kommer vara en armbandsenhet, Delsystem två kommer vara en mobilapplikation, 
Delsystem tre kommer vara en molntjänst.  
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3.2 Metodbeskrivning av delsystem 
Nedan visas en grafisk vy över hur systemet kommer vara upplagt efter att möjliga 
teorier har granskats se figur (3.1). 
	  

	  
Figur 3.1 Flödesschema över systemet 

Ett armband ska kunna detektera skakningar från ett epilepsianfall. Dessa skakningar 
ska genom en algoritm analyseras och fastställa om skakningarna innebär ett epilepsi-
anfall. Vid upptäckt av möjligt anfall ska armbandet vidarebefordra information till en 
mobilapplikation. Mobilapplikationen ska lokalisera var anfallet inträffat och vidare 
genom en molntjänst göra en kontaktperson förstådd om att ett epilepsianfall inträffat 
samt visuellt visa var detta anfall ägde rum. 
	  

3.2.1 Delsystem 1-Armband 
Den prototyp som ska utvecklas kommer att vara indelad i tre stycken delsystem. Det 
första delsystemet kommer vara att skapa ett armband. Armbandet ska innehålla en 
accelerometer samt ett gyroskop som ska upptäcka skakningar från ett epilepsianfall. 

Kommunikation 
Då en kommunikation mellan armband samt mobilapplikation alltid måste finnas 
gjordes en undersökning på tre olika trådlösa alternativ, BLE, UWB samt ZigBee. 
Skillnaden mellan dessa tre hade inte stor påverkan på detta projekt då fördjupning 
inom signalbehandling eller signalhastighet inte ligger i fokus och därför blev BLE 
valet på grund av den stora tillgängligheten av bibliotek samt stort användarområde 
inom Arduino komponenter.  

För att skapa kontakt mellan armbandet och applikationen kommer GAP (Generic 
Access Protocol) att användas vilket kommer vara armbandsenhetens sätt att få kon-
takt med mobilapplikationen. Detta medför att armbandet och mobilapplikationen 
skapar kontakt och armbandet kan ta emot samt skicka data till mobilapplikationen. 

Precis som för armbandsenheten kommer mobilapplikationen skapa sin del för att 
kommunicera med armbandet. Detta görs med GATT (Generic Attribute Profile). För 
att kommunikationen mellan armband och mobilapplikation inte ska kunna avbrytas 
när mobiltelefonen går i viloläge kommer en background-service att skapas för att 
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etablera kontakt även när mobiltelefonen inte används. 

Komponenter 
Eftersom att systemet som ska utvecklas kommer använda sig både av acceleration 
samt vinkelhastighet valdes Sparkfuns MPU-9250 komponent 9-degrees of freedom 
(9-DOF). MPU-9250 är liten till storleken med låga effektbehov. I MPU-9250 inklud-
eras en treaxlig accelerometer ADXL345 samt ett treaxligt gyroskop ITG3200, det 
tillkommer även en magnometer som dock inte kommer användas i detta projekt. 
Mätning av acceleration genom ADXL345 ligger inom ett spann från ±2g till ±16g (g 
= gravitationskraft). Ytterligare kan gyroskopet ITG3200 mäta vinkelhastighet upp till 
± 2000°/sec. Se figur (3.2). 

Armbandet ska ha tillgång till bluetooth (BLE), då en länk mellan applikationen samt 
armbandet alltid måste finnas. Därför blev valet RedBearLabs BLE-Nano, se figur 
(3.3) som har en storlek på 18.5mm x 21.0mm. BLE-nano har en kärna på Nordic 
nRF51822 och en ARM Cortex-M0 SoC processor med support för BLE. Mjukvaru-
utveckling kan ske via mbed.org, GCC, Keil eller Arduino. För att programmera 
BLE-Nanon krävs ett MK20 USB-board vilken agerar som en dongel för att imple-
mentera mjukvaran. Kommunikation mellan BLE-nanon och MPU-9250 kommer ske 
via I2C. I2C blev valet därför att kommunikationen tar mindre plats och en mindre 
kopplingsplatta kommer kunna användas jämfört om valet hade varit SPI. Det finns 
olika utvecklingsplattformar för utveckling av inbyggda system. Då BLE-nano har 
stöd för mjukvaruutveckling inom Arduino kommer denna utvecklingsplattform att 
användas. Arduino blev valet därför det finns ett stort användarområde samt att till-
gängligheten för öppen källkod samt bibliotek är stor. Det medför att programmering-
en kommer ligga inom språket C. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  Figur 3.2 – MPU-9250	  	   	   	   Figur 3.3 – BLE-Nano	  
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Algoritm 
I armbandet kommer en algoritm utformas för att ett anfall inom kategorin tonic-
clonic (grand-mall) ska kunna upptäckas. Ett beslut har tagits att använda sig av algo-
ritmen i armbandet för att minska dataöverföringen via BLE till mobilapplikationen. 
Valet grundades därför att det mäts 50 värden i sekunden för både accelerometern och 
gyroskopet. Detta grundades av att en samplingshastighet på 45Hz enligt tidigare 
forskning visade sig vara det bästa alternativet för sampling vid mänsklig rörelse. 
Med brist på information från neurologer om hur ett anfall ter sig, kommer en algo-
ritm tas fram för egensimulerade epilepsianfall. Genom att titta på klipp om hur epi-
leptiska anfall ter sig, kommer information samlas in om förloppet för ett epilepsian-
fall. 
 
För att göra det möjligt att klassificera ett anfall undersöktes metoder och tekniker 
inom signalbehandling. De metoder som undersöktes var normalfördelning, standard-
avvikelse, fast fouriertransform och changepoint detection. Med normalfördelning 
och standardavvikelse kommer det vara en fördel att kunna följa datamängden och 
försöka hitta ett mönster. Datainsamlingen ifrån accelerometern och gyroskopet ana-
lyseras först med hjälp av normalfördelning. Utifrån normalfördelningen hittas ett 
mönster från epilepsianfallen och därmed kan utse ett medelvärde ifrån accelerometer 
samt gyroskop data. För att algoritmen ska kunna identifiera ett anfall behövs det sät-
tas gränsvärden kring det satta medelvärdet. Projektgruppen bestämde sig att använda 
normalfördelning samt standardavvikelser för det är ett bra sätt att analysera data och 
urskilja olika människors rörelser. Projektgruppen bestämde också att använda sig 
utav changepoint detection. Genom changepoint detection kommer en överblick fås 
av insamlad data från aktiviteter samt de egensimulerade epilepsianfallen. Change-
point detection bidrar med att plotta ut datainsamlingen i grafer och med de satta 
gränsvärdena samt med medelvärdet går det att analysera om algoritmen kan upptäcka 
ett epilepsianfall. Det bidrar även med att se små förändringarna i mönstret från rörel-
serna från armen. Användning utav fast fouriertransform utelämnades därför beräk-
ningen inte innefattar tillräckligt många samplingar vilket medför att den inte behöver 
komprimeras och köras på ett effektivare sätt.   
 
Accelerometer tillsammans med gyroskopet gör i kombination att algoritmen minskar 
antalet falsklarm. Accelerometern i sig skulle kunna detektera ett anfall men med 
hjälp av vinkelhastighet från gyroskopet kan en mer robust algoritm utformas. Gy-
roskopet kan komma att bidra med ett att fastställa ett anfall på ett säkrare sätt. När 
jämförelsen sker mellan människors rörelse gentemot de egensimulerade anfallen kan 
accelerometern upptäcka ett anfall vilket leder till ett larm men kan också ge utslag 
för falsklarm. Krafterna från de egensimulerade anfallen som accelerometern ger ut-
slag på kan förväxlas med vardagliga aktiviteter. Med hjälp av gyroskopet upptill ac-
celerometern finns det möjligheter att fastställa ett epilepsianfall och därmed minska 
antalet falsklarm mot om enbart en accelerometer skulle använts. Gyroskopet bidrar 
även med att detektera om personen har trillat omkull när ett epilepsianfall inträffar. 
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När ett epilepsianfall inträffar kan gyroskopet känna av om vinklarna från ett tonic-
tillstånd som ändras drastiskt när clonic-tillståndet inträffar. Eftersom att ett anfall av 
typen grand-mall inleds med en tonic-fas innebär det att personen med ett epileptiskt 
anfall kommer inleda anfallet i ett statiskt tillstånd. Vidare kommer anfallet övergå till 
clonic-fasen vilket innebära kraftiga ryckningar i olika delar av kroppen. 
 
Vid detektering av ett epilepsianfall kommer en fönstermetod att utformas. Fönster-
metoden kommer vara uppdelad i sju stycken fönster bestående av en sekund i varje 
fönster. Varje fönster representerar en sekund av datainsamlingen samt om värdena 
från accelerometer samt gyroskop är innanför de satta gränsvärdena. Antalet fönster 
baserades på att projektgruppen ansåg att sju sekunder skulle vara tillräckligt lång tid 
för att detektera ett anfall samt att det inte skulle ha för stor påverkan på personen 
med anfallet. Eftersom att algoritmen kommer vara uppdelad i en fönstermetod kom-
mer den därmed vara stabilare och enklare kunna avgöra om ett epilepsianfall inträf-
fat. 
 
Tillsammans med de egensimulerade epilepsianfallen kommer vi även att göra tester 
från vardagliga aktiviteter. Aktiviteterna kommer jämföras med de egensimulerade 
epilepsianfallen och därmed fås en större överblick av vad ett epilepsianfall är och 
algoritmen kan urskilja vardagliga rörelser gentemot ett epilepsianfall.  De vardagliga 
aktiviteterna kan vara allt från att spela golf till att sova. Projektet kommer fokusera 
på aktiviteter så som att spela golf, gå på promenad, springa samt titta på tv. 
 

3.2.2 Delsystem 2-Mobilapplikation 
En mobilapplikation ska utformas. På grund av tidsbrist kommer projektet enbart att 
fokusera på utveckling av mobilapplikationen för Android-enheter. Detta medför att 
utvecklingsplattformen för mjukvaruutveckling inom mobilapplikationen kommer 
vara Android-studio. Applikationen kommer vara uppdelad i två stycken användaral-
ternativ. En för epileptikern samt en för kontaktpersonen. Via BLE kommer mobilap-
plikationen att få data från armbandet som skickas när ett epilepsianfall inträffat. Vi-
dare kommer applikationen ta data från armbandet samt mobiltelefonens nuvarande 
position och lagra detta i en molntjänst (Läs mer i 3.2.3). Kontaktpersonen kommer i 
sin tur få informationen om att ett anfall har inträffat samt var personen befinner sig. 
 

Lokalisering av användare 
När ett anfall inträffat har projektgruppen bestämt att positionen där anfallet inträffar 
är viktig att få vetskap om för kontaktpersonen. Det innebär att det alltid ska finnas en 
möjlighet att lokalisera personen och snabbt göra det möjligt att kalla på hjälp. En 
undersökning av olika alternativ för plats-lokalisering ansågs inte nödvändigt då 
Googles service Google Maps är så pass dominerande i dagens läge. Google Maps 
API har även stöd för Android utveckling, vilket ledde till detta beslut.  
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Testning 
För att kunna skapa ett bra samt användarvänligt gränssnitt för mobilapplikationen 
kommer Nielsens Heuristics att användas. Detta skapar möjlighet att få mobilapplikat-
ionen utvärderad ur fler synvinklar än enbart projektgruppens. Projektgruppens tanke 
är att minst tio personer ska testa applikationen och utvärdera det enligt detta test. De 
delar som testgruppen inte godkänner alternativt har åsikter om kommer projektgrup-
pen vidareutveckla tills ett bra resultat uppnåtts. De olika heuristikerna har vidare 
tolkats på följande sätt av projektgruppen: 
 

• H1: Visibility of system status. - ”Användaren ska alltid ha möjlighet att veta 
vad som händer inom systemet.”  

• H2: Match between system and the real world. – ”Språket inom systemet ska 
vara anpassat till användarens kompetens” 

• H3: Control and freedom for the user. – ”Om misstag inom användning av sy-
stemet skulle inträffa ska det alltid finnas alternativ för att återupprätta” 

• H4: Consistency and standards. – ”Systemet ska alltid vara konsekvent med 
ordval. T.ex. en användare ska aldrig behöva fundera över om två olika fraser 
betyder samma sak.”  

• H5: Error prevention – ”Skapa designen så att det går att förhindra problem 
från att uppstå. Skapa alltid ett alternativ för användaren att själv konfirmera 
om ett nytt beslut ska tas.” 

• H6: Recognition rather than recall. – ”Designa systemet så att alla alternativ 
alltid finns väl synliga. Användaren ska aldrig behöva komma ihåg vilka val 
som gjorts tidigare.” 

• H7: Flexibility and efficiency of use. – ”Designa systemet så att redan erfarna 
användare kan använda det på ett snabbare sätt” 

• H8: Aesthetic and minimalist design. – ”Användaren ska aldrig behöva ta del 
av dialoger eller information inom dialoger som inte är relevant.” 

• H9: Help users recognize, diagnose and recover from errors. – ”Felmeddelan-
den ska aldrig vara utförda på ett sätt så att användaren inte förstår.” 

• H10: Help and documentation. – ”Om förståelsen av hur systemet ska använ-
das är oklart ska alltid lättillgänglig information finnas för att hänvisa använ-
daren på rätt spår.” 

 

3.2.3 Delsystem 3-Molntjänst 
Det tredje delsystemet är att skapa en molntjänst för lagring av användare samt in-
formation om anfall. Vidare ska en server skapas samt notifikationer ska kunna skick-
as mellan användare av mobilapplikationen. 
 

Servrar och Molntjänst 
Valet för servrar samt molntjänst stod mellan två olika alternativ. Alternativ ett var att 
projektgruppen skulle skapa en server samt databas och hosta dessa via en Raspberry-
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Pi. Alternativ två var att välja en leverantör av molntjänster och servrar men då skulle 
en kostnad för dessa tjänster uppkomma. Valet blev att vända sig till en leverantör och 
tre stycken leverantörer stod i fokus, Google Cloud Protocoll, Microsoft Azure samt 
Amazon Web Services. Alla erbjuder liknande tjänster men valet blev Microsoft 
Azure på grund av deras lättillgängliga och dokumenterade tjänster samt valet att ge-
nom Microsoft Azures plattform kunna skicka notiser till specificerade användare. 
 

Kommunikation mellan mobilapplikation och server 
Då kommunikation mellan server och mobilapplikation måste etableras för att data i 
databasen ska kunna lagras undersöktes två alternativ. Ett alternativ var att installera 
egna drivrutiner till applikationen. I detta alternativ uteslöts JTDS-drivers då Micro-
soft Azures server inte har stöd för dessa vilket innebar att JDBC-drivers var det enda 
möjliga. Det andra alternativet var att använda Microsoft Azures egna service för att 
skapa kontakt med servern. Detta visade sig vara betydligt enklare och smidigare då 
det enda som behövdes för att föra över data till databasen var ett objekt som refere-
rade till den specifika tabellen i databasen. Projektet kommer på grund av smidighet 
att använda sig av Microsoft Azures egna service för att skicka och ta emot data från 
servern och databasen, se figur 3.4. 
 
mClient = new MobileServiceCli-
ent(”http://xxx.azurewebsites.net”,this) 
mClient.setAndroidHttpClientFactory(new OkHttpClient-
Factory()){ 
@Override 
public OkHttpClient createOkHttpClient(){ 
OkHttpClient = new OkHttpClient(); 
Client.setReadTimeout(20, TimeUnit.SECONDS); 
Client.setWriteTimeout(20, TimeUnit.SECONDS); 
return client; 
 
//Create table object 
mTable = mClient.getTable(”TableName”.Class); 

Figur 3.4 Alternativ för att skapa kontakt med databas 
 
mClient är klienten som hanterar kommunikationen mellan applikationen och servern 
samt hämtar den specifika tabellen för databasen och lägger det i objektet mTable. 
 

Cloud Messaging 
För att göra det möjligt att meddela användarens kontaktpersoner om att ett anfall 
inträffat undersöktes olika alternativ för att utföra detta. Cloud Messaging ansågs som 
det bästa alternativet då valet av en tredjeparts molntjänstleverantör Microsoft Azure 
redan hade blivit valt. Microsofts tjänst Azure ger möjligheten att hyra en server från 
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deras part samt skapa en notifikations-hub vilket gör det möjligt att ha en grafisk 
översikt av t.ex. mängden meddelanden som skickas mellan klienterna eller om auten-
tisering blivit misslyckad vid försök att skicka meddelanden. Den grafiska vyn ger 
även möjlighet att se hur många registrerade användare som finns tillgängliga för 
mottagande av meddelanden. Se figur (3.5).  
 

 
Figur 3.5 Grafisk vy över inkomna meddelanden, felmeddelanden samt användare 

registrerade för mottagandet av meddelanden. 
 
Valet av Cloud Messaging service stod mellen två stycken alternativ; Firebase Cloud 
Messaging och Google Cloud Messaging. Firebase Cloud Messaging blev valet då 
Microsoft Azure bidrar med guides för att komma igång med just Firebase Cloud 
Messaging. Då ingen i projektgruppen tidigare haft någon erfarenhet av Cloud Mes-
saging kommer guiden från Microsoft tjänst Azure bidra med stor förståelse och där-
för mindre vara mindre tidskrävande att implementera. Typen av meddelande som 
skickas kommer vara Notification Messages då kontaktpersonerna som ska meddelas 
inte behöver någon data från användaren utan enbart en notifikation om att ett anfall 
har inträffat. 
 

3.3 Projektmodell 
Projektgruppen valde att välja LIPS som projektmodell för projektet. LIPS valdes 
därför att båda parterna i projektgruppen tidigare jobbat under denna modell. Projekt-
gruppen anser den vara en bra modell för att tillämpas till ett tekniskt projekt då det 
innebär noga planering i förefasen vilket bidrar med en bra grund för utförandet av 
projektet. 
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3.4 Summering 
En armbandsenhet kommer att användas för att verifiering av inträffade grand-mall 
anfall ska vara möjliga. Sparkfuns 9-DOF MPU-9250 kommer att bidra med acce-
lerometer samt gyroskop dessa ska användas för att upptäcka grand-mall anfallen.  
För mjukvaruutveckling samt BLE-möjlighet valdes RedBearLabs BLE-Nano, detta 
för att upprätta en trådlös kommunikation med mobilapplikationen. För att samman-
ställa algoritmen valdes metoder som normalfördelning och standardavvikelser för att 
upptäcka anfall och för att urskilja bort andra vardagliga aktiviteter. Vi sedan testade 
algoritmen med hjälp av changepoint detection för att fastställa algoritmens trovär-
dighet. Mobilapplikationen kommer enbart att fokusera på utveckling för Android-
enheter samt Google Maps API kommer att implementeras för att lokalisering av an-
vändare vid inträffat anfall ska vara möjligt. Microsoft Azure valdes som tredjeparts-
leverantör för molntjänst vilket kommer bidra med databas samt servrar. En notifikat-
ions-hub kommer skapas för att göra det möjligt för användare samt kontaktperson att 
kunna meddela varandra. Nedan visas ett diagram över hur hela systemet kommer 
kommunicera.  

	  
Figur 3.6 Ett diagram över kommunikationen mellan systemen 

 

3.5 Ekonomi 
Då projektet är oberoende av ett företag kommer all kostnad för komponenter samt 
abonnering av Microsofts tjänst Azure stå av projektets medlemmar. Enligt krav 26, 
se bilaga 6 får inte kostnaderna överskrida 2000 SEK. 
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3.6 Analys av resultatet 
Vid uppnått resultat kommer armbandet integreras med accelerometern, gyroskopet, 
BLE samt mikroprocessorn BLE-Nano som med så få falsklarm som möjligt ska 
kunna detektera ett epilepsianfall. Gyroskop och accelerometer ska fungera ihop och 
kunna mäta värden som tas fram genom testning av egensimulerade ryckningar. 
Dessa simuleringar ska motsvara ryckningar vid ett epilepsianfall. Krav för de egen-
simulerade ryckningarna kommer att tas fram genom att studera videoklipp på hur ett 
tonic-clonic anfall ter sig. Algoritmen ska testas med hjälp av data från vardagliga 
aktiviteter samt vid egensimulerade ryckningar som vidare ska trigga ett alarm. Algo-
ritmen kommer bygga på ett antal fönster där det jämförs olika värden från accelero-
metern samt gyroskopet. När ett värde från accelerometern triggas över medelvärdet 
så kommer algoritmen starta och börja mäta information. Om informationen efter ett 
triggat värde från accelerometern innefattar de krav som ett epilepsianfall står för 
kommer ett anfall indikeras. Tillsammans med standardavvikelser så kommer algo-
ritmen titta på om data ifrån både accelerometer och gyroskop ligger innanför dessa 
gränser i ett upprepat antal fönster. Efter att ett alarm uppnåtts kommer algoritmen 
fortsätta att mäta för få reda på hur lång tid anfallet håller på och sedan sänder ut antal 
sekunder till mobilapplikationen. Algoritmens trovärdighet kommer testas med hjälp 
av changepoint detection. För utvärdering av algoritmen kommer projektgruppen an-
vända sig av False positives (falsklarm) och True positives (larm) för att besluta tro-
värdigheten av algoritmen. Mobilapplikationen ska kunna via en molntjänst lagra 
samt ta emot den information som armbandet överför via BLE om ett anfall inträffar. 
Mobilapplikationen ska även kunna larma en kontaktperson om ett eventuellt epilep-
sianfall inträffat. För att användargränssnittet för mobiltelefonen ska bli så bra som 
möjligt kommer ett test baserat på Nielsens Heuretics att användas.   
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4 Resultat 
 

Nedan kan du läsa om resultatet av de valda metoderna och tillämpningen av dem. Varje delsystem 
beskrivs var för sig.  

4.1 Systemöversikt 
Systemet blev utformat enligt summeringen i kapitel 3, se figur 3.1. Delsystemen som 
nämnts i tidigare kapitel har utformats med lyckat resultat. Armbandsenheten har 
skapat kontakt via BLE till mobilapplikationen som vidare kan både lagra användare 
och kontaktpersoner i en databas. Vidare kan mobilapplikationen skapa kontakt mel-
lan användare och kontaktperson via lyckade notifikationer. Systemet uppfyller de 
krav som blev ställda i kravspecifikationen se bilaga 8. De kraven för test i testspeci-
fikationen är uppfyllda för hela systemet. Nedan går det att läsa mer om de olika del-
systemen för att få en bättre helhetsbild. 

4.2 Delsystem 1-Armband 
Armbandsenheten använder sig utav RedBearLabs BLE-Nano som gör det möjligt att 
få kontakt med mobilapplikationen via BLE. För att få modulen att kommunicera be-
hövdes en implementation från en öppen källkod för BLE-Nano, se BLE-Nano 
(2016). En setup-kod för BLE körs vilket innebär att armbandsenheten väntar på att 
mobilapplikationen ska koppla upp sig, se bilaga 7. För MPU 9250 finns det även 
öppen källkod för att möjliggöra att accelerometern och gyroskopet ska börja mäta, se 
MPU-9250 (2015).  
 
Algoritmen bygger på tre stycken metoder dessa är fönstermetod, standardavvikelser, 
samt normalfördelning se Figur 4.1.2. Med hjälp av changepoint detection har pro-
jektgruppen visuellt kunnat se insamlad data från accelerometer samt gyroskop då 
data plottas i en graf med hjälp av python kod vilket varit till hjälp för att bestämma 
gränsvärdena för ett egen-simulerat epilepsianfall. Utifrån testerna från båda de egen-
simulerade epilepsianfallen samt de vardagliga aktiviteterna normalfördelas datain-
samlingen från både accelerometern samt gyroskopet. Den data från accelerometer 
repsektive gyroskop som plottas ut i ett histogram för att se fördelningen mellan dessa 
värden från de olika aktiviteterna. Utifrån detta kan ett mönster upptäckas för att be-
räkna dess olika medelvärde. Efter sammanställt dessa värden beräknas ett medel-
värde för de egensimulerade anfallen för att urskilja dess medelvärde från vardagliga 
aktiviteter för att minska antalet falsklarm. Efter beräknat ett medelvärde för ett epi-
lepsianfall behövs det gränsvärden kring det satta medelvärdet så algoritmen har ett 
span att gå på för att detektera ett epilepsianfall. Beräkningen av gränsvärden sker 
enlig bilaga 6. Från mänskliga rörelser mäts data från accelerometern och gyroskopet 
och jämför den data om det ligger innanför de satta gränsvärdena. För accelerometern 
är det satta gränsvärdena 5117 för underkant samt 8045 för överkant. Medelvärdet är 
satt till 6214 för accelerometerdata, se Figur 4.1.2. Gränsvärdena för gyroskopets un-
derkant ligger på 2.4 rad/s och för överkant 3.4 rad/s med ett medelvärde på 2.9 rad/s. 
Fönstermetoden bygger på sju stycken fönster som ska vara innanför gränsvärdena 
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och därmed indikerar ett epilepsianfall om dessa sju fönster uppfyllt de krav för ett 
epilepsianfall. Ett fönster är baserat på en sekund av datainsamlingen. 
  
Algoritmen är uppbyggd enligt Figur 4.1.3. Vid armbandets uppstart börjar en stetup-
kod för BLE köras för att kommunicera med mobilapplikationen. Därefter startar en 
evig while-loop som mäter mänskliga rörelser med hjälp av accelerometer samt gy-
roskopdata. I while-loopen börjar algoritmen analysera om ett möjligt epilepsianfall är 
på väg att inträffa när ett värde är innanför de satta gränsvärdena. När ett värde är 
innanför dessa gränser mäts det 50 värden för både accelerometern samt gyroskopet. 
Algoritmen känner av om värdena från datainsamlingen är innanför dessa gränsvär-
den samt cirkulerar kring det satta medelvärdet. Vidare om detta stämmer kommer en 
global variabel att öka med ett som indikerar att ett fönster är godkänt. Efter att ett 
fönster har mätts går algoritmen vidare med att mäta 50 nya värden. Om det skulle 
vara att ett fönster inte är inom de satta gränsvärden kommer en annan global variabel 
att öka med ett som indikerar att ett fönster är misslyckad. Sedan kollar algoritmen 
om flera fönster på rad har misslyckats som indikerar att algoritmen börjar om och 
väntar på ett nytt värde som triggar algoritmen. Därmed kommer inget larm sändas 
iväg. Om algoritmen känner av att sju fönster är innanför gränsvärdena kommer ett 
larm att sändas iväg till mobilapplikationen. Därefter fortsätter algoritmen att mäta 
fönster för att veta hur länge anfallet pågår och därmed sänder ut antal sekunder på 
anfallet till mobilapplikationen. Sekunderna beräknas med att summera antal god-
kända fönster med de fönster som blev misslyckade. Det sista algoritmen gör är att 
den nollställer alla variabler för att kunna beräkna ett nytt anfall.  
 
I figur (4.1.1) går det att se resultatet över de olika egensimulerade anfallen. Datain-
samlingen införskaffade projektgruppen genom att härma de kramper som kommer 
ifrån ett epilepsianfall från videoklipp som innefattar ett tonic-clonic anfall. Värdena 
är plottade från accelerometerdata för att se likhet mellan de olika anfallen. Ett 
systemtest gjordes för att se vilken trovärdighet systemet verkligen har, se Tabell 4.1. 
Testet byggdes på att få False positive till 0% och True positive till 100%. Testet re-
sulterade i ett falsklarm under tiden 15:15-18:55 när en av projektmedlemmarna var 
ute och sprang. När ett larm sedan inträffar sänder armbandet ut en etta, vilket indike-
rar för mobilapplikationen att ett anfall har ägt rum. När anfallet har slutat kommer 
armbandet räkna antalet sekunder på incidenten och vidarebefordra dessa sekunder till 
mobilapplikationen. Kontaktpersonen kommer få veta hur lång tid anfallet har pågått 
alternativt om anfallet fortfarande pågår, se mer i sektion 4.3.  
 
I början av projektet bestämde projektmedlemmarna att algoritmen skulle kunna 
känna av om en person vid ett anfall har trillat omkull. Vid tidsbrist utelämnades detta 
för att kunna fokusera på att implementera en mer robust algoritm för att detektera ett 
epilepsianfall. 
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Figur 4.1.1 Ett testresultat från de egensimulerade epilepsianfallen 

Figur 4.1.2 Resultat från ett epilepsianfall i fönsterform 
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Figur 4.1.3 Flödesschema för algoritmen som armbandet kör i en evig loop 
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Tabell 4.1 Testresultat från ett systemtest 

 

4.3 Delsystem 2-Mobilapplikation 
Användaren som använder mobilapplikationen kommer först mötas av tre olika alter-
nativ, se figur 4.1.3. Alternativen består av tre olika valmöjligheter varav två är för 
inloggning, en för användare samt en för kontaktperson. Detta alternativ valdes för att 
göra en enklare förståelse vad mobilapplikationen ska användas till. Det tredje alter-
nativet är fliken för att registrera sig. Registrering går ut på att skapa en profil för an-
tingen en användare eller kontaktperson, se figur 4.1.4. Registreringen slutförs med 
att profilen som ska skapas lagras i databasen efter att all information är ifylld. Meto-
den som användes för att lagra data i databasen är den metod som presenterades i ka-
pitel 3, se figur 3.5. Vidare krävs en java-class med getters samt setters som represen-
terar de kolumner som tabellen i databasen består av. Med java-classen kan objekt 
skapas för att hämta samt leverera data till och från databasen. Den nyregistrerade 
profilen går nu att använda baserat på valet av användare eller kontaktperson. 
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Figur 4.1.3 Startsida för mobilapplikation                 Figur 4.1.4 Registrering för användare             
.                                                                                        eller kontaktperson 
 

4.3.1 Användare 
Om registrering av användare var lyckat kan en användare nu logga in genom inlogg-
ningsalternativet för användare, se figur 4.1.5. En registrering för att kunna ta emot 
samt skicka notifikationer skapas. Se mer om registrering för notifikationer i 4.3 
Molntjänst. Efter accepterad inloggning presenteras en fragment-baserad vy. Frag-
ments användes för att skapa möjligheten att kunna byta vy utan att behöva skapa en 
ny aktivitet. Detta medför att vetskapen om att alla objekt alltid kommer finnas till-
gängliga. Nu presenteras tre olika flikar som hanterar olika delar av applikationen, 
Hem, Kontakter samt Aktiviteter, se figur 4.1.6. 
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Figur 4.1.5 inloggning av användare  Figur 4.1.6 Flikar för användare 

Hem 
Hem fliken är startfliken efter inloggning, se figur 4.1.7. Denna flik ger alternativen 
att söka efter armbandsenhet samt valet att logga ut från applikationen. ”Sök efter 
armbandsenhet” ger möjligheten som namnet nämner att söka efter en armbandsenhet 
som finns i närheten, se figur 4.1.8. Efter att en armbandsenhet har blivit vald skapas 
en background-service för mottagandet av information från armbandsenheten. Back-
ground servicen gör det även möjligt för telefonen att vara i viloläge men fortfarande 
vara mottaglig för data. Mobilapplikationen kommer nu ligga och vänta på om ett 
anfall inträffar. Vid inträffat anfall kommer armbandsenheten skicka en etta som start-
indikation läs mer om armbandsenhet i 4.1 Armband. Nu kommer en notifikation 
skickas från användarenheten till alla sina kontaktpersoner. De kontaktpersoner som 
är inloggade kommer även få ett larm som spelas upp i deras mobiltelefon för att tyd-
ligt informera om ett anfall inträffat, läs mer om notifikationer i 4.3 Molntjänst. 
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      Figur 4.1.7 Hem, startflik  Figur 4.1.8 vy över anslutning till armbandsenhet 
 

Kontakter 
I kontakter fliken har användaren möjlighet att hantera samt lägga till de kontakter 
som personen vill ska få larm vid inträffat epilepsianfall, se figur 4.1.9. Hantering av 
kontaktpersoner beslutades att enbart en användare kan lägga till en kontaktperson 
och inte tvärt om. Detta beslut togs för att en kontaktperson inte skulle kunna utnyttja 
att lägga till epileptiker och på det sättet få information om var personer med epilepsi-
anfall befinner sig. Inom hantera kontakter alternativet får användaren se vilka kon-
taktpersoner som är tillagda samt möjligheten att ta bort dem om den utvalda kontakt-
personen inte längre skulle vara relevant. 
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Figur 4.1.9 Vy över fliken kontakter samt hantering av kontaktpersoner 
 

Aktiviteter 
Fliken aktiviteter är den flik som representerar de epilepsianfall som användaren har 
haft, se figur 4.2.1. Informationen om anfallen är; vilket datum och tid på dygnet an-
fallet ägde rum samt hur lång tid som anfallet pågick. Här finns möjligheter genom att 
klicka på anfallet för att få upp en grafisk vy av platsen där anfallet inträffade. Detta 
genomfördes med implementation av Googles Maps API, se figur 4.2.2. Det finns 
också alternativ för att ta bort informationen om ett anfall om detta inte längre skulle 
vara önskvärt.  
	  
	  

4.3.2 Kontaktperson 
Om en registrering av en kontaktperson lyckats kan nu denna logga in via kontaktper-
sons alternativet. Efter inloggning för kontaktpersonen presenteras även här en frag-
ment-baserad vy med tre flik-alternativ, Hem, Användare, Aktiviteter. Hem fliken 
representerar ett alternativ att logga ut från applikationen. Användare fliken använder 
sig av samma princip som 4.1.2 Kontaktperson. En lista av personer som lagt till kon-
taktpersonen visas och det är dessa personer som har möjlighet att skicka ett larm vid 
inträffat epilepsianfall. Aktiviteter fliken representerar de anfall som skickats till kon-
taktpersonen. De anfall som finns i Aktiviteter-fliken representeras med två olika al-
ternativ, ett alternativ för pågående anfall samt ett alternativ för ett förlöpt anfall. Ett 
pågående anfall visas rött samt att texten pågående finns med vilket förtydligar att 
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anfallet för tillfället håller på. Förlöpta anfall visas som gröna samt att tiden för hur 
lång tid anfallet höll på, se figur 4.1.9. Både pågående och förlöpta anfall har alterna-
tivet att hitta positionen för epileptikern. Även här användes Google Maps API för 
lokalisering av användare se figur 4.2.4. 
 

             Fi-
gur 4.2.1 pågående samt förlöpt anfall  Figur 4.2.2 vy över plats där anfall inträffat 

4.3.3 Testning 
För att se till att mobiltelefonen skulle få ett så bra användargränssnitt som möjligt 
följdes Nielsens Heuristics för att uppnå ett bra resultat. Testet utfördes då alla delar i 
mobilapplikationen samt armband var klara. En grupp på tio personer testade mobil-
applikationen och dess funktioner och de tio nämnda frågorna ställdes till respektive 
person. Resultatet från detta test visade att vissa delar inom mobilapplikationen be-
hövde förbättras. Ett exempel var att den tidigare knappen för borttagning av inform-
ation av ett epilepsianfall inte gav en möjlighet att verifiera om användaren verkligen 
ville ta bort anfallet. Ett annat exempel som kunde vidareutvecklas efter att testgrup-
pen givit sin respons var att utökning av notiserna som uppkommer när t.ex. en lyck-
ad/misslyckad registrering inträffat var nödvändigt. Efter all information från test-
gruppen sammanställts och mobilapplikationen blivit uppdaterad utfördes ett nytt test 
vilket gav ett positivt resultat på alla delar, se bilaga 4. 
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4.4 Delsystem 3 – Molntjänst 
En molntjänst har skapats med hjälp av Microsofts tjänst Azure. Genom Azure har en 
server samt databas kunnat hyras. I databasen har fyra tabeller skapats för hantering 
av information från mobilapplikationen. En App-service har skapats för att kunna 
kommunicera med mobilapplikationen. En notifikations-hub har skapats för hantering 
av cloud-messages. Firebase Cloud Messages har använts för att skapa ytterligare en 
server som i kommunikation med en notifikations-hub ifrån Azure kan skicka notifi-
kationer till mobilapplikationen. För att mobilapplikationen skulle kunna ta emot noti-
fikationer krävdes ett användar-id från FCM servern. Vidare krävdes det en server-
nyckel från FCM-servern för att kommunikation mellan notifikations-hubben skulle 
vara möjlig. Följande klasser skapades i mobilapplikationen för att notifikationerna 
skulle fungera, NotificationSettings, MyInstanceIDService, RegistrationIntentService, 
MyHandler. 
 

• NotificationSettings skapades för att hantera det sender-id som skapades i 
FCM-servern. Vidare skapades HubListenConnectionString vilket är anslut-
ningssträngen som används för att kommunicera med notifikations-hubben 
från Azure. 

• MyInstanceIDService är en service som används när en användare vill bli re-
gistrerad för att kunna ta emot samt skicka notifikationer. Detta sker vid in-
loggning av antingen kontaktperson eller användare. 

• RegistrationIntentService är en klass som blir anropad av MyInstanceIdSer-
vice när en ny användare ska registreras. Denna klass används för att hantera 
och genomföra registreringen. 

• MyHandler är den klass som hanterar utgående samt inkommande notifikat-
ioner. Med funktioner som onRecieve () samt sendNotification() kan mobilap-
plikationen ta emot samt skicka notifikationer. 

 
För att FCM-servern skulle kunna registrera användare samt behandla inkommande 
notifikationer krävdes ett ASP.NET WebAPI backend. För att skapa detta utnyttjades 
Visual Studio och programmering inom C# användes. 
 
Då systemet för molntjänsten hade ett krav att inom tio sekunder från att ett möjligt 
anfall detekterats skulle en kontaktperson bli meddelad, se bilaga 3, krav 4. Detta vi-
sade sig vara ett lågt satt krav då tiden från detektion till slutanvändare går på under 
två sekunder. Under dessa två sekunder har även databasen blivit uppdaterad och an-
vändaren kan se var anfallet inträffat. Registrering och inloggning av användare fun-
gerar också bra då dessa två alternativ går på under två sekunder. Detta är dock base-
rat på om en användare befinner sig på en plats där kontakt med internet inte är på-
verkad.  
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5 Diskussion 
 

Nedan följer diskussionen. Här kan du läsa diskussionen om slutresultatet av arbetet samt vidareut-
veckling av systemet. 

 
 
Idén till detta projekt startades då en närstående till en av projektmedlemmarna skulle 
flytta hemifrån. Problemet med att flytta hemifrån var att denna person är epileptiker 
vilket innebar ett problem då personen skulle börja bo ensam. Problemet består i att 
den som bor ensam riskerar att inte ha hjälp tillgänglig om ett epilepsianfall skulle 
inträffa. Idén att skapa ett hjälpmedel för att hantera problemet väckte stort intresse. 
 
En slutlig prototyp har genomförts och de tidigare satta kraven på systemet har upp-
fyllts. En algoritm har utformats som med hjälp av data från en accelerometer samt ett 
gyroskop kan detektera egensimulerade anfall. Algoritmen är idag väldigt robust då få 
falsklarm detekteras som presenterat i resultat-tabell 4.1 och projektgruppen anser att 
den är bra anpassad efter de egensimulerade anfallen. Vidareutveckling på algoritmen 
skulle behöva riktig data från verkliga patienter för att göra det möjligt att fastställa 
om den är bra nog för att kunna detektera riktiga epilepsi-anfall. Vidare skulle även de 
gränsvärden som är satta för accelerometer samt gyroskop dra nytta av verklighetsba-
serad epilepsi-data då de idag enbart är baserade på efterliknande epileptiska anfall. 
Systemtest har utförts där testning av tillförlitligheten på hela systemet från detekte-
ring av algoritmen till larm som upptas av mobilapplikationen har utförts. Testet som 
presenteras i tabell 4.1 resulterade med ett detekterat falsklarm när en av projektmed-
lemmarna var ute och sprang. Detta tycker projektgruppen är ett positivt resultat där-
för att algoritmen detekterade alla egensimulerade epileptiska anfall som var planerat 
över denna dag samt larmade en kontaktperson. 
 
Då hela projektet innefattar en stor mängd olika områden blev det svårt att skaffa ett 
tekniskt djup inom varje del. Det tekniska djupet hamnade inom utvecklingen av algo-
ritmen för detekteringen av de epileptiska anfallen. För att en slutlig produkt skulle 
kunna genomföras hade det behövts mer tid inom olika delar, så som kryptering av 
information från och till databasen för att kunna skapa ett säkert system för en använ-
dare. En bättre lokalisering av användare som triggar larmet vid epileptiska anfall då 
spannet för området nu ligger inom 10*10 meter. Då hänsyn för batterianvändning 
inom mobilapplikationen inte har prioriterats kan även här vidareutveckling göras för 
bättre batteritid. Vidare skulle även konstruktionen av armbandet behöva vidareut-
veckling då ingen av projektmedlemmarna är elektro- eller mekatronikingenjör. Av 
den anledningen har exempelvis inget kretskort skapats. Hade tid funnits skulle även 
mer, samt längre, tester av armbandets falsklarmspotential behövts, då testerna som 
gjorts enbart innefattar dagar och inte månader. Då testningen av applikationen ge-
nomfördes agerade en testgrupp om tio personer. Projektgruppen är medvetna om att 
ett bättre resultat hade uppnåtts om fler personer hade deltagit. 
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För att få mer bakgrundsinformation om hur epilepsiarmband ter sig var målet att 
kunna intervjua en eller flera neurologer, vilka är experter inom ämnet epilepsi. Detta 
var inte möjligt då flera försök till kontakt med neurologer misslyckades p.ga dåligt 
visat intresse samt tidsbrist från neurologernas sida. En intervju lyckades då Peter 
Bengtsson från Epilepsiförbundet i Halmstad visade intresse. Denna intervju basera-
des dock inte på en expertis inom epilepsi utan mer från en epileptikers perspektiv. 
 
Kravspecifikationen har uppnått alla krav förutom två. Dessa är krav 4 och 20, se Bi-
laga 8. Krav 4 innebär att användaren ska ha möjlighet att stänga av ett eventuellt 
falsklarm. Detta krav uppfylldes inte därför att tiden inte var tillräcklig. Implementat-
ionen av detta skulle dock inte vara problematisk. Krav 20 innebär att användaren 
skulle ha skyddad integritet. Detta krav kunde inte uppfyllas då projektgruppen ansåg 
att kryptering av information från och till databasen innefattade en mindre viktig del 
inom projektets helhet, därför ställdes också kravet som ett C-krav, se Bilaga 8 för 
specificering av krav.  
 
Tidsplanen uppföljdes med bra resultat. Den enda förändringen som gjordes var att 
programmering av algoritm kunde påbörjas tidigare än planerat. Detta då tiden som 
uppskattades för leverans av komponenter tog betydligt kortare tid än planerat. Tiden 
för utveckling av mobilapplikationen fortskred längre än planerat. Detta eftersom för-
ståelsen för hur lång tid varje delmoment inom mobilapplikationen skulle ta inte fanns 
i åtanke då tidsplanen skapades. 
 
Budgeten hölls under sina 2000 SEK satta och samtliga kostnader för projektet upp-
kom till 1650 SEK. 1100 SEK stod komponenter till armbandet för, medan 550 SEK 
stod för molntjänsten Azure.  
 
Som nämnts tidigare är detta en prototyp som i dagens läge inte är funktionellt tillför-
litlig för användning i verkligheten. Vidareutveckling för armband, algoritm, mobil-
applikation samt molntjänst skulle behövas innan prototypen skulle kunna kallas för 
färdig produkt. En lösning liknande Embrace skulle gå att uppnå men då kommer 
mycket tid av tillämpning behövas. 
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6 Slutsats 
 

I det avslutande kapitlet får du informationen om vad som har gjorts i projektet samt vilka lärdomar 
projektgruppen har tagit under arbetets gång. 

 
Projektgruppen har skapat ett projekt vilket innebär ett system för att göra det möjligt 
att detektera, larma samt lokalisera epileptiska anfall. Projektet startades med att in-
formation om epilepsi och hur epilepsi ter sig undersöktes. Det visade sig att om ett 
tonic-clonic anfall skulle pågå en längre tid kunde detta ge livshotande skador. Vidare 
fann projektgruppen att det fanns ont om hjälpmedel på marknaden för en person med 
epilepsi. Information om epilepsi ledde till grund för vilka metoder samt tekniker som 
skulle undersökas för programmering av algoritmen. Vidare undersöktes information 
om hur databashantering kan åstadkommas samt möjliga alternativ för hur kommuni-
kationsmetoder samt API-design kan utföras för molnbaserade system. Information 
om hur notifikationer kan utföras mellan mobilapplikationer har reviderats. Använ-
dandet av mobiltelefonens gps har inkluderats för lokalisering av inträffat epilepsian-
fall. Olika trådlösa kommunikationer har jämförts för att få ett så bra men också 
strömsnålt kommunikations-alternativ mellan armbandsenhet och mobilapplikation 
som möjligt.  
 
Systemet blev indelat i tre olika delsystem, Armbandsenhet, Mobilapplikation samt 
Molntjänst. Armbandsenhetens innefattar tre olika moduler, MPU 9250, BLE-Nano 
samt ett klockcellsbatteri med en klockcellsbatterihållare. MPU 9250 är ett chip som 
består av en treaxlig-accelerometer samt ett treaxligt-gyroskop. Accelerometern samt 
gyroskop har använts för att mäta värden från rörelser vilket en algoritm använder sig 
av för att detektera om rörelserna indikerar ett epileptiskt anfall. Algoritmen har ut-
vecklats genom att undersöka fyra olika matematiska teorier om hur information från 
sensorer kan klassificeras. Dessa fyra teorier är Normalfördelning, Standardavvikel-
ser, Changepoint detection och Fast FourierTransform. BLE-Nano är en mikroproces-
sor med inbyggd BLE-antenn som används för beräkningar som utförs av algoritmen 
samt trådlös kommunikation till mobilapplikationen. Klockcellsbatteriet förser arm-
bandsenheten med ström. 
 
Mobilapplikationens huvudsakliga uppgift står för detektion av epileptiskt anfall samt 
ett larm som skickas från användare till kontaktperson. För utveckling av mobilappli-
kationen användes Android Studio. Vidare kommunicerar mobilapplikationen via en 
MobileServiceClient med databasen. Med hjälp av Google Maps API kan mobilappli-
kationen genom mobiltelefonens gps lokalisera var ett epileptiskt anfall inträffat. 
 
En molntjänst skulle utformas för databashantering och tre olika alternativ stod i fo-
kus, Microsoft Azure, Google Cloud Platform samt Amazon Web Services. 
För utformning av molntjänsten valdes Microsofts tjänst Azure. Databaser samt serv-
rar har hyrts för att göra det möjligt att spara information från mobilapplikationen 



Linus Arvidsson, Anton Häägg 

	  

44	  

samt skicka notifikationer. Firebase Cloud Messaging i kombination med en notifikat-
ions-hubb från Azure har använts för att notifikationer vid epileptiska anfall ska nå sin 
slutdestination. 
 
Ur ett samhällsperspektiv skulle en färdigutvecklad produkt innebära en ökad trygg-
het för dagens epileptiker samt deras närstående. Det blir även en ökad säkerhet för 
epileptikern då livshotande anfall kan lokaliseras snabbt och hjälp kan tillföras. Då 
anfall kan detekteras tidigt och hjälp kan komma till platsen, kan detta projekt även 
tillämpas ur ett bättre miljöperspektiv. Det skulle kunna medföra att sjukhusvistelser 
minskas, då anfallen inte pågår under lika lång tid. Därmed blir risken för följdskador 
mindre. Det skulle i sin tur kunna leda till att personalresurser på exempelvis sjukhus 
skulle kunna användas till andra saker, samt att även behovet av akutsjukvårdsresur-
ser skulle kunna minskas. Givetvis skulle även närstående få en bättre trygghetskänsla 
då de vet att de nu kan hjälpa till vid ett inträffat epileptiskt anfall. 
 
Projektgruppen har tagit lärdom av en stor mängd nya användningsområden inom 
programmering. Projektgruppen har införskaffat lärdom inom teorier som t.ex. 
signalbehandling, molntjänster och databashantering, mobilutveckling, notifikations-
hantering och bluetooth. Detta har inneburit ny införskaffad kunskap inom program-
meringsspråk som t.ex. python och C# samt förbättrad kunskap inom C och Java. 
 
Som projektet tidigare tagit upp finns det idag få alternativ på hur epileptiska anfall 
kan detekteras, vilket medför att detta projekt skulle kunna vidareutvecklas till en 
färdig produkt med gott resultat. 
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Bilaga 1: Tidsplan 
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Bilaga 2: Testspecifikation 

Test Krav Beskrivning Resultat 
1 1,2,3,4,6,15, 

16,17,22,23,24 

Systemtest enligt bilaga 3 OK 

2 8,9,10 Accelerometern och gyroskopet klarar av att mäta 
ett epilepsianfall 

OK 

3 11 Batteriet klarar av att hålla i en dag OK 
4 12 Armbandet klarar av att ansluta sig till en mobilap-

plikation via BLE 
OK 

5 13,14 Mikroprocessorn klarar av att ta emot data från 
accelerometern och gyroskopet via I2C 

OK 

6 18 Nielsen’s heuristics enligt bilaga 4 OK 
7 19 En androidenhet kan använda mobilapplikationen 

med version 4.3 eller högre 
OK 

8 26 Budgeten överskred inte över 2000 SEK OK 
9 20 En användare av mobilapplikationen ska ha en 

skyddad integritet 
EJ OK 

10 5 En användare ska kunna stänga av ett alarm vid 
eventuellt falsklarm 

EJ OK 
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Bilaga 3: Systemtest 
 
Steg Beskrivning Förväntat resultat Resultat 
1 Starta armbandet och BLE-setup 

körs 
Visa hittad armbandsenhet 
på mobilapplikationen 

OK 

2 Simulera ett epilepsianfall Mobilapplikationen får ett 
larm och antal sekunder på 
anfallet 

OK 

3 Vardagliga aktiviteter som golf, 
promenad, laga mat och titta på tv 

Inget alarm skickas till mo-
bilapplikationen 

OK 

4 Ett anfall har utlöst från armbandet Kontaktpersonen blir med-
delad inom 10 sekunder 

OK 

5 En kontaktperson har fått ett alarm Både kontaktpersonen och 
användaren kan hämta in-
formationen om anfallet 

OK 

6 Registrera en ny användare på mo-
bilapplikationen 

Molntjänsten lagrade en ny 
användare med tillhörande 
kontaktpersoner  

OK 

7 Kontaktpersonen får ett alarm av 
epileptikern 

Kontaktpersonen kan se 
vart anfallet äger rum 

OK 
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Bilaga 4: Nielsen’s heuristics 

 

Test Beskrivning Resultat 
H1 Visibility of system status OK 
H2 Match between system and the real world OK 
H3 Control and freedom for the user OK 
H4 Consistency and standards OK 
H5 Error prevention OK 
H6 Recognition rather than recall OK 
H7 Flexibility and efficiency of use OK 
H8 Aesthetic and minimalist design OK 
H9 Help users recognize, diagnose and reco-

ver from errors 
OK 

H10 Help and documentation OK 
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Bilaga 5: Tidslogg 

En tabell över den nedlagda tiden. 

Vecka Timmar 
3 2.30.00 
4 35.00.00 
5 48.00.00 
6 55.30.00 
7 64.30.00 
8 34.30.00 
9 29.20.00 
10 28.30.00 
11 38.30.00 
12 46.00.00 
13 55.30.00 
14 67.30.00 
15 75.00.00 
16 80.30.00 
17 92.30.00 
18 84.30.00 
19 34.00.00 
20 40.20.00 
Totalt: 911.20.00 
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Bilaga 6: Standardavvikelsekod 

 

uint16_t standardavvikelse(uint16_t ar[],int16_t data){ 
  temp_mean = result/data; 
  for(int i = 0; i<data; i++){ 
temp_standard = temp_standard + pow(ar[i]-temp_mean,2); 
    } 
    temp_standard = sqrt(temp_standard/(data - 1)); 
    return temp_standard; 
} 
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Bilaga 7: Bluetooth Low Energy setup kod 
 
Serial.attach(uart_handle); 
  ble.init(); 
  ble.onDisconnection(disconnectionCallBack); 
  ble.onDataWritten(gattServerWriteCallBack); 
  // setup adv_data and srp_data 
  
ble.accumulateAdvertisingPayload(GapAdvertisingData::BRED
R_NOT_SUPPORTED); 
  
ble.accumulateAdvertisingPayload(GapAdvertisingData::SHOR
TENED_LOCAL_NAME, 
                                   (const uint8_t 
*)"TXRX", sizeof("TXRX") - 1); 
  
ble.accumulateAdvertisingPayload(GapAdvertisingData::COMP
LETE_LIST_128BIT_SERVICE_IDS, 
                                   (const uint8_t 
*)uart_base_uuid_rev, sizeof(uart_base_uuid_rev)); 
  // set adv_type 
  
ble.setAdvertisingType(GapAdvertisingParams::ADV_CONNECTA
BLE_UNDIRECTED); 
  // add service 
  ble.addService(uartService); 
  // set device name 
  ble.setDeviceName((const uint8_t *)"Simple Chat"); 
  // set tx power,valid values are -40, -20, -16, -12, -
8, -4, 0, 4 
  ble.setTxPower(4); 
  // set adv_interval, 100ms in multiples of 0.625ms. 
  ble.setAdvertisingInterval(160); 
  // set adv_timeout, in seconds 
  ble.setAdvertisingTimeout(0); 
  // start advertising 
  ble.startAdvertising(); 
  Serial.println("Advertising Start!"); 
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Bilaga 6: Kravspecifikation 

 
 
 

Kravspecifikation 
Examensarbete 

Halmstad Högskola 
VT2017 

 
Linus Arvidsson 

Anton Häägg 
 

Februari 2017 
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Inledning 
 
Ett epilepsiarmband ska skapas för att kunna upptäcka epilepsianfall. Vidare ska en 
mobilapplikation skapas för att ta emot bearbetad data från armbandet. När data 
skickas från armbandet kommer detta identifiera ett anfall vilket mobilapplikationen 
kommer vidarebefordra ett larm till en kontaktperson samt lagra dessa data i en moln-
tjänst.  
 

Parter 
Projektgruppen består av Anton Häägg och Linus Arvidsson vilka är två studerande 
dataingenjörer på Halmstad Högskola. Handledare för projektet är Jens Lundström 
där Björn Åstrand är examinator. 
 

Syfte och mål 
Syftet med denna kravspecifikation är att systemet som ska utformas ska få en så bra 
design och implementation som möjligt. Målet med kravspecifikationen är att kunna 
eliminera fel som annars skulle kunna uppstå i systemet. 
 

Användning 
För att lättare beskriva händelseförloppet hur slutprototypen är tänkt att sammanlän-
kas med slutanvändaren följer nedan några användarscenarion. Det händelseförloppet 
kommer ta upp är när ett epilepsianfall inträffar och vad prototypen gör vid detta till-
fälle. 
 
Användarscenario vid inträffat epilepsianfall: 

1. En person sitter hemma själv i soffan och skakningar från ett epilepsianfall 
inträffar. 
 

2. Armbandet indikerar att ett anfall inträffat vidare skickas informationen till 
mobilapplikationen som larmar till övervakaren av personen med epilepsi. 
 

3. Övervakaren får nu larmet samt information om var anfallet har ägt rum. 
 

4. Övervakaren anländer till platsen där anfallet inträffat och hjälper till med 
vård. 

 
Teknisk lösning 1: 

1. När anfallet inträffar upptäcks det med hjälp av en algoritm som samlar 
data från en accelerometer samt ett gyroskop. 
 

2. När algoritmen upptäckt anfallet skickas data till en mobilapplikation via 
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bluetooth low energy. 
 

3. När mobilapplikationen tar emot data från armbandet lagras denna i en 
molntjänst. Molntjänsten skickar nu en push-notis till den utvalda överva-
karen med att ett anfall inträffat samt var anfallet ägt rum. 

 
 

Översikt av systemet 
Nedan följer en översikt av hur systemet kommer vara upplagt. Prototypen presente-
ras samt en beskrivning av prototypkomponenter kommer redogöras för. 
 

 
 
Grov beskrivning av systemet 
Ett epilepsiarmband upptäcker ett anfall som via bluetoothöverföring till en mobilap-
plikation meddelar dennas övervakare att ett anfall inletts samt gps koordinater var 
personer befinner sig. Övervakaren kan nu komma till hjälp. Se bild (1).

 
Bild 1 – Översikt av systemet 

 
 

Prototypkomponenter 
• 1 Armband 
• 1 Arduino med inbyggt bluetooth (BLE) 
• 1 Accelerometer kombinerad med gyroskop 
• 1 Klockbatterihållare + klockbatteri 
• 1 Buzzer 
• 1 Knapp 

 
Beroende av andra system 
Systemet som ska utformas kommer vara självförsörjande av ett eget batteri samt en 
egen mikroprocessor vilket medför att delsystem 1 kommer vara oberoende av andra 
system. Delsystem 2 är en mobilapplikation vilket gör den beroende av att en mobilte-
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lefon måste finnas tillgänglig. 
 

Ingående delsystem 
• Armband 
• Mobilapplikation 
• Molntjänst 

 

 
Designfilosofi 
 
Generella krav på systemet 
Bokstav Mening Beskrivning 
M Måste (Must have) Skakrav som är obligatioriska 
S Ska (Should have) Börkrav som är önskvärda men ej obligatoriska 
C Kunde (Could have) Ett önskvärt men icke nödvändigt krav 
W Will (Won’t have) Beskriver krav som ej kommer att genomföras, 

men kan implementeras i ett senare skede 

 
 
Nummer Beskrivning av kraven Prioritet 
Krav 1 Armbandet ska kunna upptäcka ett tonic-clonic anfall M 
Krav 2 Mobilapplikationen ska kunna ta emot data från armbandet M 
Krav 3 Mobilapplikationen får aldrig tappa anslutning till armbandet S 
Krav 4 Vid falsklarm ska användaren via armbandet ha möjlighet att 

stänga av larmet 
M 

Krav 5 Vid upptäckt anfall ska kontaktperson bli meddelad inom 10 
sekunder 

M 

Krav 6 
  

Data vid anfall ska lagras så att informationen går att hämtas 
vid senare tillfällen 

M 
 

Krav 7   
 

Delsystem 1: Armband 
Inledande beskrivning av delsystem 1. 
Armbandet kommer bestå av ett 3d-printat chassi för att kunna demonstrera en proto-
typ. Höljet till armbandet kommer bestå av silikon vilket kommer innefatta hela arm-
bandet. Armbandets innehåll kommer bestå av olika sorters komponenter. Komponen-
terna kommer vara en mikroprocessor med inbyggt bluetooth (BLE), ett kort med 
både en accelerometer samt ett gyroskop. Vidare kommer det finnas en klockbatteri-
hållare samt ett klockbatteri, en buzzer och en push-button.  
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Krav 8 Accelerometern ska kunna mäta krafter på minst ± 8g M 
Krav 9 Gyroskopet ska ha en räckvidd på minst ±1000 °/sec M 
Krav 10 Accelerometern och gyroskopet ska ha en samplingshastighet 

på minst 500Hz 
M 

Krav 11 Strömförbrukning av accelerometer kombinerat med gyroskop 
får inte överskrida 5mA 

S 

Krav 12 Mikroprocessorns bluetooth ska ha hårdvarusupport för Andro-
idenheter 4.3 eller högre 

M 

Krav 13 Mikroprocessorns samplingshastighet ska minst kunna mot-
svara den data som accelerometer samt gyroskop levererar 

M 

Krav 14 Kommunikation mellan mikroprocessor och accelerome-
ter/gyroskop ska ske genom antingen SPI eller I2C 

M 

 
 

Delsystem 2: Mobilapplikation 
Inledande beskrivning av delsystem 2. 
Mobilapplikationens funktion i projektet kommer vara att ta emot data från armbandet 
sedan vidarebefordra denna till en molntjänst. När data lagrats i molntjänsten kommer 
det skickas en pushnotis till övervakarens mobilapplikation som registrerar att ett an-
fall inträffat. 
 
Krav 15 Användare ska kunna skapas både för epileptikern samt dennas 

kontaktperson 
M 

Krav 16 Kontaktpersonen ska kunna komma åt statistik på det senaste 
anfallet 

C 

Krav 17 Mobilapplikationen ska kunna verifiera epileptikerns position 
när ett anfall inträffar 

M 

Krav 18 Mobilapplikationen ska vara designad i ett användarvänligt 
perspektiv 

S 

Krav 19 Mobilapplikationen ska vara tillgänglig för androidenheter med 
version 4.3 eller högre 

M 

Krav 20 Användarna av mobilapplikationen ska ha skyddad integritet C 
Krav 21   
 

Delsystem 3: Molntjänst 
Inledande beskrivning av delsystem 3. 
Molntjänsten som utvecklas ska kunna användas som en plats att lagra informationen 
som skapas både i armbandet samt mobilapplikationen. Vidare ska molntjänsten 
kunna skicka pushnotiser till användarna. 
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Krav 22 Molntjänsten ska kunna lagra nya användare M 
Krav 23 Molntjänsten ska kunna samla data från anfall till en specifik 

användare 
S 

Krav 24 Molntjänsten ska kunna skicka pushnotiser till användarna av 
mobilapplikationen 

M 

   
 

Tillförlitlighet 
Krav 25 Punkterna i testspecifikationen ska uppfyllas M 
 

Ekonomi 
Krav 26 Budgeten är satt på 2000 SEK och får inte överskridas S 
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