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Förord 

Detta examensarbete har utförts av Filip Johansson från Mekatronikprogrammet 

(Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik) och Hilda Lindstrand 

från Biomekanikprogrammet (Sektionen för ekonomi och teknik) vid Högskolan i 

Halmstad. Det finns en identisk rapport på Biomekanikprogrammet skriven av Hilda 

Lindstrand. 

Uppdraget var i projektet Volvo Human Monitoring (VHM) på Volvo Personvagnar, 

avdelning 91410.  Det har varit ett riktigt lärorikt, spännande och roligt examensarbete 

med stora förväntningar och förhoppningar.  

Vi vill tacka våra handledare Stefan Byttner (Sektionen för informationsvetenskap, data- 

och elektroteknik) och Lars Bååth (Sektionen för ekonomi och teknik) för att de har 

visat vägen under arbetets gång. Ett tack även till Hälsoteknikcentrum i Halland som 

hjälpte till att starta upp examensarbetet. 

Ett stort tack till vår handledare och uppdragsgivare på Volvo, Emma Nilsson, för all 

hjälp, stöd och handledning. Vi vill även skicka ett stort tack till Per Lindén för 

experthjälpen. Tack även för lån av referensutrustning och all hjälp från Dirk 

Sommermeyer (Sahlgrenska Universitetssjukhus). Vi vill även passa på att tacka 

projektledaren för VHM, Henrik Wiberg, och avdelningschefen Jan Ivarsson för att de 

gjort detta examensarbete möjligt.  
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Sammanfattning 

Volvo Human Monitoring (VHM) är ett pågående projekt på Volvo Personvagnar där 

dem bland annat mäter in- och utandning genom en mätutrustning, kallad respiratorisk 

induktans pletysmograf (RIP), som mäter förändringar av tvärsnittsarean av bröstkorg 

och buk. När föraren är i rörelse till exempel när hon svänger ändras tvärsnittsarean och 

en ”störning” i RIP-signalen kan uppkomma. 

Dessa störningar medför att vid analys av RIP-signalen måste stora manuella justeringar 

utföras, vilket är mycket tidskrävande, och utrustningens validitet för mätning av in- och 

utandning ifrågasätts. 

Syftet med denna studie var att effektivisera analysen av en RIP-signal som registrerats 

vid bilkörning. Målsättningen var att skapa ett nytt databearbetningsverktyg i Matlab 

som på ett automatiskt sätt kan detektera in- och utandning från en RIP-signal med 

högre validitet än det existerande databearbetningsverktyget.  

I studien utfördes tester på nio förare under bilkörning på landsväg, grusväg, motorväg 

och i stadstrafik. In- och utandning mättes med en RIP, en pneumotakograf med en tätt 

sluten ansiktsmask och ett termoelement som var placerad mellan näsa och mun som 

referensutrustning.  

Resultatet blev ett databearbetningsverktyg som automatiskt detekterar in- och 

utandning med högre validitet än det tidigare internutvecklade 

databearbetningsverktyg. Verktyget markerar sekvenser där risken är stor att RIP mäter 

in- och utandning på ett felaktigt sätt eller tar bort in- och utandningar under dessa 

sekvenser beroende på användarens inställningar.  

Studien har även bidragit till ny kunskap om en alternativ mätutrustning, 

termoelementet, för att detektera in- och utandning med högre validitet än med RIP 

under bilkörning. 
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Detection of inhalation and exhalation in traffic with the help of Matlab 

Abstract 

Volvo Human Monitoring (VHM) is an ongoing project at Volvo Cars where they 

measure, amongst other parameters, inhalation and exhalation through a device called 

Respiratory Inductance Plethysmograph (RIP), on drivers. RIP measures changes in the 

cross-sectional area of the chest and abdomen. When the driver is in motion, such as 

when she is turning the vehicle, the cross-sectional area changes and noise in the RIP 

signal may arise. 

The noise results in a large number of manual adjustments in the analysis of the RIP 

signal, which is very time consuming and the validity of the device for measuring 

inhalation and exhalation is questioned.   

The purpose of this study was to improve the efficiency of the analysis of the RIP signal. 

The goal was to create a new data processing tool in Matlab that automatically detects 

inhalation and exhalation from a RIP signal with higher validity compared to the 

previous data processing tool.   

In this study, nine tests were performed on drivers while they were driving in different 

scenarios such as highway, country road and in city traffic. Inhalation and exhalation 

was measured using a RIP, a pneumotachograph with a tightly sealed facemask and a 

thermocouple placed between the nose and mouth, which was used as reference to the 

RIP.  

The result of this study was a data processing tool that automatically detects inhalation 

and exhalation with higher validity compared to the previous data processing tool.  The 

tool marks the sequences where the risk is high that the RIP measures inhalation and 

exhalation in a faulty way or removes inhalations and exhalations during these 

sequences, depending on the user’s preference. 

This study has also contributed new knowledge about an alternative device, 

thermocouple, for detecting inhalation and exhalation with higher validity than with the 

RIP while driving.   
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1 Introduktion 

På Volvo Personvagnar pågår projektet Volvo Human Monitoring (VHM), vars syfte 

är att skapa en mät- och kompetensplattform inom kognitiv psykofysiologi för att 

kunna förstå djupgående mekanismer hos förare under bilkörning. 

Andningsparametrar är av intresse att mäta, eftersom de påverkas av vissa mentala 

tillstånd. Till exempel när människan utsätts för stress ökar andningsfrekvensen 

(Van Diest et al. 2001). 

VHM mäter vid bilkörningstester andningsparametrarna, in- och utandning, genom 

en utrustning som kallas respiratorisk induktans pletysmograf (RIP), som mäter 

förändringar av tvärsnittsarean av bröstkorg och buk. Vid analys av RIP-signalen 

använder VHM ett intern utvecklat databearbetningsverktyg i beräknings-

programmet Matlab för att detektera in- och utandning. När föraren är i rörelse till 

exempel svänger eller åker över ojämn mark ändras tvärsnittsarean och en 

“störning” i RIP-signalen kan uppkomma. I denna studie används begreppet 

störning för allt som inte mäter in- och utandning. Dessa störningar medför att vid 

användning av det existerande databearbetningsverktyget måste stora manuella 

justeringar utföras, till exempel ta bort in- och utandningar i RIP-signalen där en 

störning förekommer. Detta gör att analysen av RIP-signalen blir mycket 

tidskrävande och utrustningens validitet för mätning av in- och utandning 

ifrågasätts. 

1.1 Syfte och målsättning 

Syftet med denna studie var att effektivisera analysen av en RIP-signal som 

registrerats vid bilkörning. Målsättningen var att skapa ett nytt 

databearbetningsverktyg i Matlab som på ett automatiskt sätt kan detektera in- och 

utandning från en RIP-signal med högre validitet än det existerande 

databearbetningsverktyget. Databearbetningsverktyget skall även detektera 

sekvenser där risken är stor att RIP mäter in- och utandning på ett felaktigt sätt och 

ge möjligheten till manuella justeringar av in- och utandning i analysen. 
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1.2 Frågeställningar  

Med kriterievaliditet menas att RIP jämförs med en referensutrustning som skall 

motsvara den ”verkliga” in- och utandningen.    

1. Vilken kriterievaliditet har RIP med det existerande databearbetnings-

verktyget under bilkörning i avseendena antalet detekterade inandningar 

och minsta avstånd från en inandning till närmaste verkliga inandning?   

2. Vilken kriterievaliditet har RIP med det nya databearbetningsverktyget 

under bilkörning i avseendena antalet detekterade inandningar och minsta 

avstånd från en inandning till närmaste verkliga inandning? 
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2 Bakgrund 

2.1 In- och utandning 

In- och utandning är en viktig funktion för att tillgodose kroppens celler med syre 

(Lännergren et al. 2005). Denna transport av luft kallas ventilation (Haug, Sand & 

Sjaastad 1993). Under ventilationscykeln sker en inandning där lungornas volym 

ökas och en utandning där lungornas volym minskas. Ändringar av lungvolymen 

sker genom förändringar av bröstkorgen och andningsmusklerna spelar en stor roll 

i detta (Lännergren et al. 2005). 

Diafragman är den viktigaste inandningsmuskeln och den är placerad i bröstkorgens 

nedre del. Under inandning kontraheras (drar ihop sig) diafragman som gör att de 

nedre revbenen lyfts, vilket gör att bröstkorgens volym ökar. Andra viktiga 

inandningsmuskler är de yttre interkostalmusklerna som är placerade mellan 

revbenen och som bidrar till att lyfta revbenen och bröstbenet (Lännergren et al. 

2005). 

För att tillgodose behovet av syre, exempelvis under fysisk aktivitet eller under 

mental stress, sker en ökning av andningsfrekvensen (Haug et al. 1993, Van Diest et 

al. 2001). Att mäta andningsfrekvens är därför ett viktigt redskap bland annat för att 

upptäcka de trafiksituationer som upplevs mentalt stressande för föraren. Under 

vila kan en vuxen person ha en andningsfrekvens på ca 12 andetag/min och under 

maximal ansträngning kan den vara 40-50 andetag/min (Haug et al. 1993). Vid ökad 

andningsfrekvens sker högre muskelaktivitet i diafragman samt att de yttre 

interkostalmusklerna och revbenen lyfts ännu högre, vilket gör att bröstkorgens 

volym ökar ytterligare. När inandningen är slut slappnar inandningsmusklerna av 

och utandningen påbörjas (Haug et al. 1993). 

Under vila sker en utandning vanligen passivt då lungan sjunker ihop av sig själv 

efter en inandning (Lännergren et al. 2005). Vid ökad andningsfrekvens måste även 

utandningen ske med hjälp av muskelaktivitet. Det görs genom att de inre 

interkostalmusklerna kontraheras och drar revbenen nedåt samt av bukmusklerna 
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Figur 1. Den anatomiska grundpositionen 
(Medicine 2012). 

 

som gör att diafragman pressas uppåt. Allt detta gör att bröstkorgens volym 

minskas (Haug et al. 1993). 

2.2 Rörelselära  

Definition av rörelse är då en kroppsposition ändras (Nationalencyklopedin 2012).  

En frivillig medverkan till en rörelse av människan kallas aktiv rörelse och den sker 

genom att en eller flera muskler kontraheras kring en led. En rörelse som sker till 

exempel genom yttre påverkan och utan medverkan av kroppens muskler kallas 

istället passiv rörelse (Clarkson 1999, Nationalencyklopedin 2012).  

En kvalitativ rörelseanalys är en analys som görs visuellt för att beskriva kroppens 

aktiva rörelser.  Rörelsen bryts ner till mindre hanterbara sekvenser där 

muskelaktivitet och rörelser beskrivs i varje led (Lundgren 2008). 

En muskelaktivitet kan ske koncentriskt, excentriskt eller statiskt. Vid en 

koncentrisk muskelaktivitet förkortas muskeln, vid en excentrisk muskelaktivitet 

förlängs istället muskeln och vid en statisk så bibehåller muskeln sin längd 

(Tyldesley & Grieve 1996). 

För att beskriva kroppens rörelser används en 

anatomisk terminologi som anger en 

referensposition och namnger en riktning av 

en rörelse i varje led. Till exempel när en 

person utför en rattsväng, beskrivs riktningen 

av rörelsen i axelleden, armbågsleden och i 

handleden. Alla dessa rörelser beskrivs utifrån 

den anatomiska grundpositionen (Figur 1) 

som innebär att personen står upprätt med 

ansiktet, handflatorna och fötterna riktade 

framåt (Tyldesley & Grieve 1996). 
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Flexion: En böjande rörelse 

Extension: En sträckande rörelse 

Abduktion: För en kroppsdel bort från kroppen 

Adduktion: För en kroppsdel in mot kroppen   

Inåtrotation: En vridningsrörelse kring en axel in mot kroppens mitt  

Utåtrotation: En vridningsrörelse kring en axel ut från kroppens mitt 

Pronation: Inåtrotation i en led 

Supination: Utåtrotation i en led    

Elevation: För skulderbladet uppåt 

Depression: För skulderbladet neråt 

(Tyldesley & Grieve 1996) 

2.3 Validitet 

RIPs kvalité för mätning av in- och utandning ifrågasätts och enligt Depoy & Gitlin är 

det viktigt att en utrustning mäter reliabelt och valitt vid användning. Reliabilitet 

innebär att en utrustning mäter tillförlitligt vid upprepande tillfällen. Validitet 

innebär istället att en utrustning mäter exakt det den ska mäta (Olsson & Sörensen 

2011). Säkraste sättet att studera validitet är genom kriterievaliditet som innebär 

att en jämförelse görs med den aktuella utrustningen och med en annan utrustning 

som har visat sig vara tillförlitligt och exakt (Depoy & Gitlin 1999).  

2.4 Mätutrustning 

2.4.1 Mätning av andning 

In- och utandning kan mätas på flera olika sätt, bland annat genom mätning av 

bröstkorgsrörelser med hjälp av en RIP, mätning av andningsflödet med hjälp av en 

pneumotakograf, mätning av temperaturskillnad med hjälp av en termistor eller 

termoelement (Chaudhary 2007). 
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Respiratorisk induktans pletysmograf (RIP) 

En RIP är en utrustning som kräver väldigt lite ansträngning av testpersonen 

(Parreira et al. 2010). RIP består av ett band som antingen mäter förändringen av 

tvärsnittsarean i bröstkorg eller i buk. Principen för RIP är att när en areaförändring 

sker så bildas en proportionell ström mot areaförändringen i bandet och det är den 

strömmen som mäts (Mazeika & Swanson 2007).  

Kvalitén för mätning av ventilation med RIP i olika situationer är oklar, då en del 

studier har visat att validiteten hos RIP är hög under uthållighetsträning (Witt et al. 

2006, Clarenbach et al. 2005) medan andra visar att reliabiliteten är osäker (Caretti 

et al. 1994). Än finns det inga studier, oss veterligen, som visar dess validitet under 

bilkörning. 

Pneumotakograf 

En pneumotakograf tillsammans med en tätt sluten ansiktsmask mäter totala 

luftflödet genom att detektera differentialtrycket mellan två mätpunkter som luften 

passerar vid en känd resistans (Chaudhary 2007). Pneumotakograf är en golden 

standard, det vill säga mest tillförlitlig, för att mäta andningsflödet (Verginis, Davey 

& Horne 2010) men på grund av att denna metod förutsätter användandet av en tätt 

sluten mask har det rapporterats i ett flertal studier att den kan bidra till onaturlig 

andning och obehag under tester (Perez & Tobin 1985, Askanazi et al. 1980). 

Termister och termoelement 

Termister och termoelement mäter temperaturförändringar i luften som passerar 

den. En termistor mäter förändringen i resistans och ett termoelement mäter 

förändringen i resistans som en förändring i elektromotorisk kraft. Termister och 

termoelement bidrar inte till onaturlig andning och obehag, som pneumotakografen 

gör, då den fästs mellan näsa och mun (Chaudhary 2007). En studie visade att 

reliabiliteten för termoelementet vid mätning av andningsfrekvens är god vid 

andning med näsan (Marks, South & Carter 1995).  
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2.4.2 Mätning av muskelaktivitet 

Elektromyografi (EMG) är en metod för att mäta muskelaktivitet. En aktivering av 

en muskel är ett svar på nervimpulser från det centrala nervsystemet. Ett jonflöde 

uppstår då en nervimpuls når muskelcellerna och bidrar till elektriska 

spänningsförändringar och det är dessa förändringar som registreras av EMG (Hägg, 

Ericson & Odenrick 2008).  

 

Mätning av EMG görs med hjälp av elektroder som antingen är placerade inne i 

muskeln med nålar eller över muskeln på huden med hudelektroder (Hägg et al. 

2008). 
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3 Test och Material 

3.1 Testförare 

I studien utfördes tester på nio förare under bilkörning i Göteborg (Tabell 1). 

Testförare 8 och 9 fick dessvärre elimineras från analys och resultat på grund av att 

RIP-signalen innehåll för mycket icke-definierade värden och gick därför ej att 

bearbeta. Inklusionskriterierna för testförarna var friska personer med giltigt 

körkort samt att de skall vara Volvoanställda då de var försäkrade enligt ordinarie 

tjänstmannaförsäkring och fick lön under tiden för testet. Förarna skulle ha ett BMI 

mellan 19-27 kg/m² och en längd mellan 1,55–1,95 m. Detta på grund av att RIP-

banden skulle passa samt att spridningen mellan individerna skulle begränsas. 

Exklusionskriterierna var förare med en neurologisk-, ortopedisk-, reumatologisk- 

eller lungsjukdom/skada, däribland astma och allergi, samt graviditet som kunde 

påverka rörligheten i bröstkorgen och andningsfunktionen. Förarna fick heller inte 

bära några glasögon under körtestet då andningsmaskens utformning hindrade 

detta. 

 

Tabell 1. Testförare 
Beskrivning av testförarna som deltog i studien.  

  Kön Ålder Längd (m) Vikt (kg) 
BMI 
(kg/m2) 

Testförare 1 Kvinna 31 1,75 62 20,2 

Testförare 2 Kvinna 28 1,67 60 21,5 

Testförare 3 Kvinna 40 1,63 66 24,8 

Testförare 4 Kvinna 50 1,65 71 26,1 

Testförare 5 Kvinna 25 1,57 49 19,9 

Testförare 6 Man 41 1,90 88 24,4 

Testförare 7 Man 50 1,79 77 23,9 

Testförare 8 Man 37 1,75 80 26,1 

Testförare 9 Man 45 1,79 83 25,9 

 

Ett ansökningsmail (Bilaga 1) skickades ut till 40 Volvoanställda, som uppfyllde 

kriterierna, tagna från VHMs databas med testförare. De intresserade fick sedan 

fylla i ett formulär med uppsatta tider om de kunde delta. Ett informationsmail 
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(Bilaga 2) skickades därefter ut till de testförare som valt att delta med vidare 

information om testet. 

Förarna fick under testtillfället skriva under ett medgivande formulär (Bilaga 3) där 

det stod bland annat om studiens syfte, de metoder som skulle användas, att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta testet. 

Personuppgifter behandlades med sekretess enligt gällande sekretessbestämmelser.  

3.2 Mätutrustning 

All utrustning som registrerade fysiologiska parametrar kopplades till 

övervakningssystemet Grael (Compumedics Limited), som i sin tur överförde data 

till en bärbardator.  Alla fordonsparametrar överfördes till en stationärdator inne i 

fordonet som i sin tur överförde data till en extern hårddisk.  

Bearbetning och analys av data utfördes i Matlab (MathWorks), Profusion 

(Compumedics Limited) och i Excel (Microsoft Office). 

3.2.1 Fysiologiska parametrar 

Utrustningen som användes för mätning av in- och utandning och som testades för 

kriterievaliditet var en RIP (Compumedics Limited) där ett band, RIPthor, 

placerades vid armhålan och ett band, RIPabdo, vid naveln. Som referensutrustning 

nyttjades en pneumotakograf (Compumedics Limited) med en tätt sluten 

ansiktsmask (Resmed) och ett termoelement (Compumedics Limited) som var 

placerad mellan näsa och mun och som fästes med tejp på kinderna. En 

pneumotakograf har använts som referensutrustning till RIP i ett flertal tidigare 

studier (Burchadi et al. 1998, Emeriaud et al. 2008). 

Under testet mättes även muskelaktiviteten med EMG med hjälp av hudelektroder i 

handledsflexorerna (höger och vänster), skulderbladshöjaren (höger) och buk- och 

andningsmuskulaturen. 
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3.2.2 Fordons parametrar 

Parametrar till exempel rattvinkeln som uppkom då föraren svängde, acceleration i 

riktningarna framåt-bakåt (x), sidled (y) och vertikalt (z) samt riktade kameror på 

förare, miljön framför och bakom fordonet registreras på den stationära datorn i 

fordonet. 

Samplingsfrekvensen för RIP-signalerna ligger på 16 Hertz och för EMG-signalerna 

på 2000 Hertz. Resten av signalernas samplingsfrekvenser ligger där emellan.  

3.3 Testprocedur 

Testförarna riggades innan körtestet med de olika andningsutrustningarna och 

EMG-elektroder (Figur 2). Maxtester utfördes på muskelaktiviteten för att få ett 

maxvärde som referensvärde till förarens muskelaktivitet under bilkörning. Vid 

maxtestet av handledsflexorerna fick testföraren gripa en skruvmejsel så hårt hon 

kunde med vardera handen. För skulderbladshöjaren (höger) fick föraren istället stå 

på ett rep och hålla i repet med båda händerna. Därefter fick testföraren dra upp 

sina axlar mot öronen så hårt hon kunde. För buk- och andningsmuskulaturen fick 

föraren pressa ihop händerna och spänna magen så hårt hon kunde. Alla maxtest 

utfördes i 10 sek i två omgångar. 

 

Figur 2. Mätutrustningarnas placering 
Illustration över utrustningens placering på förare med färgförklaring till 
utrustningarna i vänstra hörnet. 
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Maxtestet och körtestet började och avslutades med ett impedanstest för att få reda 

på hur bra kontakt elektroderna har mot huden och för att se hur kontakten varierar 

med tiden. Innan körtestet påbörjades utfördes en synkronisering mellan den 

stationära datorns klocka som registrerar fordonsparametrar och den bärbara 

datorns klocka som registrerar fysiologiska parametrar. 

Under körtestet blev testförarna guidade en förutbestämd rutt (Tabell 3, Bilaga 4) 

inom Göteborgsstad som innefattade körning i stadstrafik, motorväg, landsväg och 

grusväg. Samma rutt kördes under alla körtesterna. Under körtesterna noterades 

även testförarens kroppsrörelser och moment under rutten till exempel hostningar, 

skratt, vridning av överkropp, vägbulor, grusväg och kullersten. 

Testernas tidsåtgång var totalt ca 150 min, där de första 40 min bestod av 

instruktioner och riggning av utrustning. De nästkommande 80 min av testet var 

själva körtestet och slutligen bestod de sista 30 min av nerriggning av utrustning. 
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4  Metod 

4.1 Signaler     

En signal är en fysikalisk storhet som går att beskriva med en matematisk funktion 

eller med mätvärden. Analoga signaler är kontinuerligt varierande, det vill säga de 

kan anta alla värden. De signaler som behandlas i denna studie är samplade 

tidsdiskreta signaler. Sampling innebär att man delar upp signalen och mäter samt 

registrerar värdet vid diskreta tidpunkter med en viss frekvens, 

samplingsfrekvensen. Frekvensen anger antal mätpunkter per sekund. Den analoga 

signalen y(t) representeras alltså av mätvärdena i den diskreta signalen y(nT) där   

n = antal samplingspunkter och T = periodtiden (Bengtsson & Karlström 2007). 

4.1.1 Spektralanalys 

Spektralanalys är en metod för att undersöka energifördelning i frekvensplanet på 

en signal, det vill säga den spektrala energifördelningen i signalen. En metod för 

detta är FFT som står för Fast Fourier Transform (Cooley & Tukey 1965), vilket vi 

använde oss av.  Där räknar man ut den diskreta fourier transformen (DFT) fast på 

ett snabbare sätt än den vanliga klassiska metoden. DFT kräver vanligtvis en signal 

med antalet N samplingspunkter och antalet N^2 multiplikationer men med FFT 

krävs det bara (N/2log2N) antal multiplikationer, vilket gör att den blir snabbare än 

den DFT uträkningen (Xiao 2010). Om N är till exempel lika med 2048 reducerar 

man antalet multiplikationer från 4,194,304 till ungefär 7807,6. DFT och FFT är 

vanliga metoder för spektralanalys på grund av deras robusthet och 

uträkningseffektivitet, men de lider av noggrannhetsproblem och låg upplösning 

(Wang 2004). 
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4.1.2 Filter 

Ett lågpassfilter är ett filter som släpper igenom låga frekvenser samtidigt spärrar 

filtret höga frekvenser över ett satt värde (Molin 2009) som ofta kallas “cut-off 

frequency”. Ett smidigt lågpassfilter att använda sig av i många situationer är 

butterworth filtret på grund av dess flexibilitet (Butterworth 1930). 

Högpassfiltret är i princip motsatsen mot ett lågpassfilter, det vill säga ett 

högpassfilter släpper igenom höga frekvenser och spärrar låga (Molin 2009).  

4.2 Analys 

Utvalda parametrar (Figur 3) baserat på relevans för att besvara studiens syfte och 

video på föraren och miljön framför fordonet analyserades från varje körtest. Buk- 

och andningsmuskulaturen användes inte under analysen, då det var svårt att 

urskilja dessa specifika muskelgrupper med hjälp av EMG.  

 

  

 

 

 

a) vertikal acceleration (z) 

b) rattvinkeln 

c) handledsflexor (vänster) 

d) handledsflexor (höger) 

e) skulderbladshöjare (höger) 

f) RIPthor 

g) RIPabdo 

h) termoelement 

i) pneumotakograf 

Figur 3. Analys av parametrar 
Fysiologiska parametrar och fordonsparametrar som analyserades i Matlab med förklaring till 
vilken parameter som motsvarar respektive bokstav. 

 



 

15  

Först identifierades ventilationscykeln visuellt för de olika andningssignalerna för 

ett normalt andetag utan förekomst av störning.  

En gruppering utfördes sedan av de moment och kroppsrörelser som noterades under 

körtesterna, för att identifiera om det fanns gemensamma mönster vid de olika 

momenten och kroppsrörelserna.  

Därefter identifierades störningarnas orsak med visuellanalys av parametrarna 

(Figur 3) och kvalitativa rörelseanalyser. Störningarna dokumenterades även 

tillsammans med eventuella inkopplade yttre parametrar som i denna studie 

motsvarar a), b), c), d) och e) i Figur 3.  

För eventuell filtrering av RIP-signalen gjordes en spektralanalys för att se 

frekvensinnehållet.   

4.3 Programmering 

Ett filter applicerades i databearbetningsverktyget efter resultatet från 

spektralanalys och visuellanalys. En funktion skapades som i den filtrerade RIP-

signalen detekterar in- och utandningsindex, det vill säga startpunkt för inandning 

och startpunkt för utandning. Utifrån resultatet av analysen av yttre parametrar 

skapades funktioner i databearbetningsverktyget som grundar sig på de yttre 

parametrarna.  

En funktion skapades även som detekterar in- och utandningsindex i den filtrerade 

referensutrustningssignalen för valideringen. 
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4.4 Validering 

RIPthor kriterievaliditetstestades med det existerande databearbetningsverktyget 

samt med det nya databearbetningsverktyget genom att jämföra inandningsindex 

från RIPthor mot referensutrustningens inandningsindex. 

Den procentuella skillnaden beräknades för det totala antalet inandningar under 

körtestet från RIPthor och referensutrustningen.  

Skillnaden i tid mellan inandningsindex från RIPthor och respektive 

inandningsindex från referensutrustningen beräknades. Medelvärdet och den totala 

tidsskillnaden mellan varje inandningsindex från RIPthor och inandningsindex från 

referensutrustningen summerades. 
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5 Resultat 

Resultatet nedan beskriver först ventilationscykeln, störningarnas orsak och 

sambandet mellan störning och yttre inkopplad parameter. Sedan redovisas utfallet 

från programmeringen och valideringen. 

5.1 Analys 

5.1.1 Ventilationscykel 

Andningssignalernas utseende för 

ventilationscykeln vid normalt andetag 

skiljer sig åt (Figur 4). 

Areaförändringen ses i signalen från RIPthor 

och RIPabdo. Vid inandning ökar tvärsnitts-

arean och vid utandning minskar istället 

arean. 

Temperaturförändringen ses i signalen från 

termoelementet.  Vid inandning registreras 

den kallare inandningsluften och vid 

utandning registreras den varmare 

utandningsluften.  

Tryckförändringen ses i signalen från pneumotakografen. Vid inandning registreras 

ett negativt tryck och vid utandning registreras ett positivt tryck.  

 

 

 

Figur 4. Ventilationscykeln 
Illustration över signalen från RIPthor 
(f), RIPabdo(g), termoelement (h) och 
pneumotakograf (i). 1. Start för 
inandning. 2. Start för utandning. 
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5.1.2 Störningarnas orsak 

Störningarna på signalen från RIPthor och RIPabdo orsakas av att föraren är i 

rörelse, antingen aktivt eller passivt.  

Aktiva rörelser 

De kvalitativa analyserna (Tabell 4 och 5, Bilaga 4) av aktiva rörelser hos föraren 

visar att när hon justerar ratten (Figur 5) eller tittar över sin axel innan korsning 

(Figur 6) aktiveras ett flertal muskler för att utföra de specifika rörelserna i varje 

led.  Dessa rörelser bidrar till en areaförändring i framförallt bröstkorg men även i 

buk som gör att signalen från RIPthor (f) och RIPabdo (g) inte följer förarens 

andning som visas av termoelementet (h) och pneumotakografen (i).  

 

Figur 5. Föraren justerar ratten 
Parametrar från förare och fordon under en sekvens visas. Markeringen avser tydlig störning i 
RIPthor (f) och RIPabdo (g) på grund av de rörelser som sker när hon justerar ratten. Förarens 
verkliga andning visas av termoelementet (h) och pneumotakografen (i). En ökad muskelaktivitet 
kan även ses i handledsflexorerna (höger och vänster) (c, d) och i skulderbladshöjaren (höger) (e). 
Övriga parametrar som visas är fordonets acceleration i z-led (a) och rattvinkeln (b).   
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Passiva rörelser 

När föraren passerar en ojämn väg som i exemplet grusväg (Figur 7) och vägbulor 

(Figur 8), ses en ökning av fordonets acceleration i z-led (a). Denna acceleration förs 

sedan över till föraren som gör att areaförändringar sker i bröstkorg och buk, vilket 

registreras i signalen från RIPthor (f) och framförallt av RIPabdo (g). Signalerna 

erhåller, förutom vågformen för in- och utandning, högfrekventa störningar. 

Acceleration ger ingen eller mycket liten påverkan på termoelementet (h) och 

pneumotakografen (i). 

Figur 6. Föraren tittar över sin axel innan korsning 
Parametrar från förare och fordon under en sekvens visas. Markeringen avser tydlig störning i 
RIPthor (f) och RIPabdo (g) på grund av de rörelser som sker när hon tittar över sin axel. Förarens 
verkliga andning visas av termoelementet (h) och pneumotakografen (i). En ökad muskelaktivitet 
kan även ses i handledsflexorerna (höger och vänster) (c, d) och i skulderbladshöjaren (höger) (e). 
Övriga parametrar som visas är fordonets acceleration i z-led (a) och rattvinkeln (b).   
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Figur 8. Föraren passerar vägbulor 
Parametrar från förare och fordon under en sekvens visas. Markering avser tydlig störning i RIPthor 
(f) och RIPabdo (g) på grund av fordonets ökade acceleration i z-led (a) som överförs till föraren. 
Förarens verkliga andning visas av termoelementet (h) och pneumotakografen (i). Övriga parametrar 
som visas är rattvinkeln (b), muskelaktiviteten från handledsflexorerna (höger och vänster) (c, d) och 
skulderbladshöjaren (höger) (e). 
 

 

Figur 7. Föraren passerar en grusväg  
Parametrar från förare och fordon under en sekvens visas. Markering avser tydlig störning i RIPthor 
(f) och RIPabdo (g) på grund av fordonets ökade acceleration i z-led (a) som överförs till föraren. 
Förarens verkliga andning visas av termoelementet (h) och pneumotakografen (i). Övriga parametrar 
som visas är rattvinkeln (b), muskelaktiviteten från handledsflexorerna (höger och vänster) (c, d) och 
skulderbladshöjaren (höger) (e). 
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5.1.3 Samband mellan störning och yttre inkopplad parameter 

Utifrån analysen på signalerna från alla körtester uppvisade RIPthor högre kvalitet 

vid mätning av andning än RIPabdo i det allmänna fallet, därför sammanställs alla 

resultat efter RIPthor.  

Resultatet från körtesterna med alla dokumenterade störningar i RIPthor-signalen 

och inkopplad parameter vid respektive störning visas i Tabell 2. Stor förekomst vid 

störningar kan ses av parametrarna Acceleration (z), Rattvinkel och EMG, där EMG 

motsvarar samtidig muskelaktivitet från handledsflexor (höger och vänster) samt 

skulderbladshöjare (höger). Vid vissa störningar har orsaken ej kunnat identifieras 

vilket visas i kolumn Okänd orsak.  

 

Tabell 2. Samband mellan störning och yttre inkopplad parameter 
Totalt antal störningar och antal yttre inkopplad parameter vid respektive störning. 

  

Totalt antal 
störningar 

Antal störningar orsakad av: 

  Acceleration (z) Rattvinkel 
Rattvinkel/ 
Acceleration (z) EMG 

Okänd 
orsak 

Testförare 1 36 18 1 8 7 2 

Testförare 2 24 12 3 2 6 1 

Testförare 3 18 10 1 4 3 0 

Testförare 4 26 12 3 1 7 3 

Testförare 5 29 14 8 5 2 0 

Testförare 6 42 14 2 6 13 7 

Testförare 7 27 7 1 0 17 2 

Totalt 202 87 19 26 55 15 

 

5.1.4 Frekvensinnehåll 

Utifrån analysen framkom att signalen ofta innehöll högfrekventa störningar, därför 

gjordes en spektralanalys. Vid spektralanalysen iakttogs att för alla körtester låg den 

största delen av informationen inom spannet 0-1 Hertz som ses i Figur 17 (Bilaga 4) 

från ett körtest på RIPthor signalen.  
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5.2 Programmering 

Efter resultatet från spektralanalysen, användes ett butterworth lågpassfilter av 2:a 

ordningen med “cut-off” frekvensen 1 Hertz. 

För att detektera alla in- och utandningsindex hittades alla maximum och minimum 

punkter i den filtrerade RIP-signalen, och en durationsrestriktion sattes efter 

andningsfrekvens vid maximal ansträngning med säkerhetsmarginal till 0,75 

sekunder.  Inandningsindex redovisas som gröna trianglar på RIP-signalen och 

utandningsindex redovisas som röda trianglar på RIP-signalen, se övre del av 

Figurerna 9-12. Andningsdurationerna redovisas i nedre delen av Figurerna 9-12.  
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Analysen visade att vid många av de störningar som uppkom var rattvinkeln stor 

och accelerationen (z) hög (Tabell 2). Därför gjordes en funktion som automatiskt 

tar bort de in- och utandningsindex i RIP-signalen under de sekvenser då 

accelerationen (z) och rattvinkeln överskred varsitt värde, samtidigt. Rattvinkelns 

värde sattes till 100 (grader) och accelerationens värde sattes till 0.2*G (m/s^2), 

efter visuell analys för att få bort de dokumenterade störningarna (Tabell 2). 

Uträkningen av andningsduration togs bort under dessa sekvenser. En 

artefaktmarkering gjordes även under dessa sekvenser med gul färg tillsammans 

med ett kryss (Figur 9).  

 

 

 

 

Figur 9. Rattvinkel och acceleration (z) 
Övre delen av figuren representerar RIP-signalen med in- och utandningsindex. Automatiskartefakt 
där rattvinkeln och acceleration (z) överskrider ett framanalyserat värde visas med gul färg och 
kryss. Undre delen av figuren representerar andningsdurationen.  
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Resultatet från analysen visade också att vid många av de störningar som uppkom 

var muskelaktiviteten hög från de tre muskelgrupperna (Tabell 2): 

handledsflexorerna (höger och vänster) samt skulderbladshöjaren (höger). Därför 

gjordes även en funktion som automatiskt tar bort in- och utandningsindex i RIP-

signalen under de sekvenser då muskelaktiviteten för de tre musklerna överskred 

ett gemensamt värde, samtidigt. Det gemensamma värdet var tionde kvantilen av 

hundra på respektive signal, efter visuell analys för att få bort de dokumenterade 

störningarna (Tabell 2). Uträkningen av andningsduration togs även bort under 

dessa sekvenser. En artefaktmarkering gjordes även under dessa sekvenser med blå 

färg tillsammans med ett kryss (Figur 10). 

 

 

Figur 10. Muskelaktivitet 
Övre delen av figuren representerar RIP-signalen med in- och utandningsindex. Automatiskartefakt 
vid samtidig muskelaktivitet från de tre muskelgrupperna, handledsflexorerna (höger och vänster) 
och skulderbladshöjaren (höger) som överskrider ett framanalyserat värde, visas med blå färg och 
kryss.  Undre delen av figuren representerar andningsdurationen. 



 

25  

Analysen visade även att vid vissa fall tog inte lågpassfiltret bort alla störningar som 

orsakats av hög acceleration (z) (Tabell 2), en funktion gjordes därför som markerar 

de sekvenser i RIP-signalen där accelerationen (z) överstiger 0,5*G (m/s^2) med 

röd färg (Figur 11). Värdet togs fram efter visuell analys för att få bort de 

dokumenterade störningarna (Tabell 2). 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Acceleration (z) 
Övre delen av figuren representerar RIP-signalen med in- och utandningsindex. Automatiskmarkering 
där acceleration (z) överskrider ett framanalyserat värde, visas med röd färg.  Undre delen av figuren 
representerar andningsdurationen. 
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Resultatet av analysen (Tabell 2) visar att vid vissa störningar är enbart rattvinkeln 

inkopplad, därför gjordes en funktion som markerar sekvenser i RIP-signalen där 

rattvinkeln överstiger 300 (grader) med rosa färg (Figur 12). Värdet togs fram efter 

visuell analys för att få bort de dokumenterade störningarna (Tabell 2). 

 

Flödesschema för det existerande och det nya databearbetningsverktyget redovisas 

i Figur 18 och 19 (Bilaga 4). De främsta skillnaderna mellan det existerande och det 

nya databearbetningsverktyget är uträkningen av in-och utandningsindex samt de 

nya artefakt- och markeringsfunktionerna. 

 

 

Figur 12. Rattvinkel 
Övre delen av figuren representerar RIP-signalen med in- och utandningsindex. Automatiskmarkering 
där rattvinkeln överskrider ett framanalyserat värde, visas med rosa färg. Undre delen av figuren 
representerar andningsdurationen. 
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5.3 Validering 

Termoelementet visade sig under analysen vara en utrustning med högre kvalitet 

för mätning av in- och utandning under körtesterna än pneumotakografen, vilket 

gjorde att termoelementet valdes som referensutrustning till RIPthor och därmed 

ses som den verkliga andningen. Sekvenser där termoelementet uppvisade sämre 

kvalitet till exempel då föraren pratar, har tagits bort från både 

termoelementssignalen och RIPthorssignalen vid beräkningen.  

Validering har gjorts för RIPthor med det existerande databearbetningsverktyget 

och det nya databearbetningsverktyget inklusive artefakter och exklusive artefakter. 

Med inklusive artefakter menas att in- och utandetag är borttagna under 

artefaktsekvenser från RIP-signalen.  Med exklusive artefakter menas att inga in- 

och utandetag är borttagna från RIP-signalen.  

Den procentuella skillnaden mellan antalet detekterade inandningar från RIPthor 

och antalet detekterade inandningar från termoelementet, från varje körtest, visas i 

Tabell 6 (Bilaga 4) och Figur 13. Det totala medelvärdet, för alla körtest, för antalet 

detekterade inandningar blev för det existerande databearbetningsverktyget -5,67 

% och för det nya databearbetningsverktyget exklusive artefakter -2,61 %. Det nya 

databearbetningsverktyget exklusive artefakter ligger därmed närmare nollinjen, 

som representerar den verkliga andningen, jämfört med det existerande 

databearbetningsverktyget. 
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Absolutbeloppet av skillnaden i tid mellan inandningsindex från RIPthor med det 

existerande databearbetningsverktyget jämfört med närmsta inandningsindex från 

termoelementet redovisas som histogram i Figur 14 där antalet totala inandningar 

från alla körtest var 4414.  

Absolutbeloppet av skillnaden i tid mellan inandningsindex från RIPthor med det 

nya databearbetningsverktyget (exklusive-/inklusive artefakterna) jämfört med 

närmsta inandningsindex från termoelementet redovisas som histogram i Figur 15 

och 16. Antalet totala inandningar för det nya databearbetningsverktyget exklusive 

artefakter från alla körtest var 4559 och antalet inandningar för det nya inklusive 

artefakter var 4157.  

Koncentrationen av antal tidsskillnader inom respektive tidsintervall för respektive 

databearbetningsverktyg redovisas i Tabell 7 (Bilaga 4).  

Figur 13. Procentuell skillnad 
Procentuell skillnad i antalet detekterade inandningar visas i diagrammet mellan termoelementet 
och RIPthor med det existerande databearbetningsverktyget och det nya 
databearbetningsverktyget exklusive artefakter. Nollinjen motsvarar termoelementets totala 
inandningar under körtestet från varje testförare. 
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En tydlig skillnad mellan koncentrationen av antal tidsskillnader inom respektive 

tidsintervall ses i jämförelse mellan Figur 14, 15 och 16.  Koncentrationen för 

absolutbeloppet av skillnaden i tid mellan inandningsindex från RIPthor och 

närmsta inandningsindex från termoelementet för det existerande 

databearbetningsverktyget låg mellan 0,4-0,9 sek och för det nya 

databearbetningsverktyget inklusive/exklusive artefakter låg det mellan 0,1-0,6 sek. 

Med andra ord var det ingen större koncentrationsskillnad mellan inklusive och 

exklusive artefakter för det nya databearbetningsverktyget. 

Medelvärdet och det totala absolutbeloppet av tidsskillnaden mellan varje 

inandningsindex från RIPthor och närmsta inandningsindex från termoelementet 

redovisas i Tabell 8 (Bilaga 4). Medelvärdet för absolutbeloppet av tidsskillnaden 

för det nya databearbetningsverktyget var betydligt lägre än för det existerande 

databearbetningsverktyget. Skillnaden mellan inklusive och exklusive artefakter för 

det nya databearbetningsverktyget var marginellt. 
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Figur 15. Histogram för det nya databearbetningsverktyget exklusive artefakter 
X-axeln visar tiden, där varje intervall är 0,1 sek. Y-axeln visar antalet inandningar. Totalt antal 
inandningar är 4559. 

 

Figur 14. Histogram för det existerande databearbetningsverktyget 
X-axeln visar tiden, där varje intervall är 0,1 sek. Y-axeln visar antalet inandningar. Totalt antal 
inandningar är 4414. 
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Figur 16. Histogram för det nya databearbetningsverktyget inklusive artefakter 
X-axeln visar tiden, där varje intervall är 0,1 sek. Y-axeln visar antalet inandningar. Totalt antal 
inandningar är 4157. 

 



 

32  

 

 

 

 

 

 



 

33  

6 Diskussion 

6.1 Resultat 

I denna studie har ett nytt databearbetningsverktyg skapats som detekterar in- och 

utandning, från en RIP-signal, på ett automatiskt sätt och med högre validitet än 

existerande databearbetningsverktyg. Den tar bort eller markerar sekvenser där 

risken är stor att RIP mäter in- och utandning på ett felaktigt sätt. 

Det totala medelvärdet för den procentuella skillnaden jämfört med termoelementet 

var lägre för det nya databearbetningsverktyget exklusive artefakter än för det 

existerande (Figur 13). Koncentrationen för absolutbeloppet av skillnaden i tid 

mellan inandningsindex från RIPthor och närmsta inandningsindex från 

termoelementet för det nya databearbetningsverktyget var betydligt närmare 0 

sekunder jämfört med det existerande. Även medelvärdet för absolutbeloppet av 

tidsskillnaden för det nya databearbetningsverktyget var betydligt lägre jämfört 

med det existerande. Dessa resultat visar att det nya databearbetningsverktyget 

exklusive artefakter har högre kriterievaliditet än det existerande 

databearbetningsverktyget vilket är en bra värdemätare för det nya 

databearbetningsverktyget, ur alla avseenden. 

Skillnad i validitet mellan inklusive och exklusive artefakt för det nya 

databearbetningsverktyget verkar vara marginellt. Det är även svårt att säga vilken 

utav dem som är mest valid med tanke på att koncentrationen av antal 

tidsskillnader inom respektive tidsintervall (Tabell 7, Bilaga 4) och medelvärdet av 

absolutbeloppet av skillnaden i tid (Tabell 8, Bilaga 4) var så lika.  

Med detta sagt är det upp till användaren av databearbetningsverktyget om de vill 

använda sig av automatiskartefakt eller inte. Trots att det är en liten skillnad mellan 

validiteten av inklusive och exklusive artefakt så rekommenderar vi ändå att 

använda sig av automatiskartefakt. Detta delvis på grund av att validitetstesterna 

inte är hundraprocentiga bland annat på grund av att termoelementet och RIP 

mäter olika saker. Till exempel när föraren vrider sig och andas samtidigt 
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registreras vridningen och andningen, så den filtrerade signalen kommer att 

redovisa en blandning av dem två rörelserna vilket kan redogöra för den relativt 

stora tidsskillnaden mellan termoelementets inandning och RIPs inandning (Tabell 

7).  

Den relativa stora tidsskillnaden kan även bero på att det nya 

databearbetningsverktyget inte detekterar alla störningar. I efterhand skulle vi 

kanske ha använt oss av muskelaktiviteten från buk- och andningsmuskulaturen 

samt även kanske andra muskelgrupper som vi inte har mätt muskelaktiviteten från. 

Till exempel axelledens abduktorer och flexorer skulle kunna ha påvisat förändring 

av förarens tvärsnittsarea över bröstkorgen. 

I tidigare studier har RIP ansetts ha hög validitet vid mätning av in- och utandning 

vid uthållighetsträning (Witt et al. 2006, Clarenbach et al. 2005), vilket vi kan 

ifrågasätta efter denna studie med tanke på att störningar i RIP-signalen 

uppkommer då föraren rör sig till exempel vid armrörelser som man borde utöva i 

högsta grad vid joggning och liknande aktiviteter. Värt att nämna från dessa studier 

är också att från en av de studierna vi tittat på (Clarenbach et al. 2005) hade de RIP-

banden närmast kroppen med en tajt väst ovanpå, vilket borde ge en betydligt 

mycket bättre RIP-signal än vår då våra testförare hade kläder i mellan RIP-banden 

och huden.  En annan reflektion över det är att vid en studie (Caretti et al. 1994) vid 

ett moment cyklade testpersonerna och då borde RIP fungera bra mycket bättre än 

vid löpning i och med den statiska positionen. 

En stor upptäckt i denna studie var att termoelementet visade sig ha hög validitet, 

till skillnad från RIP, för att mäta andningsfrekvens och duration under bilkörning. 

Detta underlättade studiens arbete avsevärt då vi hade en valid referensutrustning. 

Det kan även vara en stor upptäckt i avseendet för framtida tester av 

andningsfrekvens vid bilkörning med tanke på att den inte påverkas i någon större 

utsträckning utav passiva och aktiva rörelser från föraren. 
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Pneumotakografen som vi i början trodde skulle fungera bra som 

referensutrustning visade sig vara en alltför känslig mätutrustning för studiens 

syfte. Den visade sig dock vara ett mycket bra redskap för att detektera sekvenser 

där föraren pratar. 

6.2 Metod 

Varför RIPthor valdes som huvudsignal under analysen var för att redan i början när 

vi bekantade oss med RIP-signalens karaktär så märkte vi att RIPthor uppvisade 

högre kvalitet vid mätning av andning i det allmänna fallet. Andningsmasken som vi 

har använt under testerna bidrar till ett onaturligt sätt att andas på vilket i många 

fall har säkerligen medfört en ökad stress och därmed en ökad andningsfrekvens. 

Detta kan vara förklaringen till att RIPthor har varit den signal med minst 

störningar i de flesta av våra tester.  I vissa fall har vi sett att RIPabdo varit den 

bättre signalen, vilket förmodligen beror på att just den personen andats mer med 

buken än med bröstkorgen och eventuellt varit mindre stressad än de personer som 

andats mest med bröstkorgen. Vi har även sett att vid vissa aktiva rörelser till 

exempel armrörelser så har RIPabdo-signalen varit av högre kvalitet. 

Redan vid första momentuppdelningen sågs klara störningssamband vid en del olika 

moment såsom grusväg, kullersten, vägbula, hostning och gäspning. Vid kullersten 

och grusväg visade signalen en blandning mellan förarens andning och underlagets 

karaktär med andra ord högfrekventa störningar. Detta problem rättades i princip 

helt till ganska snabbt då vi direkt kom att tänka på lågpassfilter för att filtrera bort 

de högfrekventa störningarna och jämna ut signalen, dock kan vi förlora vid vissa 

fall för mycket information, vilket är en avvägning vi fått göra. 

Vid till exempel vägbula uppkom det en större amplitudförändring (på grund av den 

passiva rörelsen) som inte åtgärdades av lågpassfiltret, vilket förde oss på andra 

tankar och vi insåg då att vi kunde titta på samband mellan yttre parametrar och 

störningar på RIP-signalen. 
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Vid analysen tittade vi på fysiologiska och fordonsparametrar samt även video på 

föraren och miljön framför fordonet. En svårighet under den analysen var 

synkroniseringen mellan de olika klockorna i mätutrustningarna som inte var 

exakta. Detta medförde fördröjningar och osynkroniseringar mellan olika 

parametrar som kan ses i Figur 7 och 8. Därmed ligger det en del osäkerhet i den 

analysens metod till exempel uppskattad synkning mellan video och de olika 

parametrarna. 

Ett problem med RIP när det gäller mätning av in- och utandning vid bilkörning är 

att andningscykeln ser olika ut för alla människor, vilket gör det svårt att använda 

sig av någon igenkänningsalgoritm eller liknande.  

Det existerande databearbetningsverktyget var betydligt mer komplicerat än det 

nya men inte mer träffsäkert som studiens validering visar. I det existerande 

databearbetningsverktyget jämfördes den deriverade RIP-signalen med samma 

deriverade RIP-signal fast hårt lågpassfiltrerad så att en “flytande nollinje” för 

derivatan av RIP-signalen skapades. Utefter denna nollinje hittades då alla 

nollställen i derivatan. Problemet med detta var att “nolläget” för RIP-signalen 

ändrades ibland drastiskt, som spänningsfall, ofta beroende på alla kroppsrörelser, 

justering av bandet och andra okända orsaker. Detta medförde att en hel del 

andetag inte identifierades, speciellt de “små” andetagen som vid spänningsfall inte 

“nådde” upp till den flytande nollinjen av derivatan. 

En idé som testades var att skapa en signal som var linjärt interpolerad mellan alla 

inandningsindex. RIP-signalen subtraherades sedan med denna 

”interpoleringssignal” för att ”nollcentrera” den nya signalen och hitta alla 

nollställen (in- och utandningsindex) i den nya signalen. Men tyvärr förlorades fler 

riktiga andetag än vad nya andetag detekterades. Därför övergavs teorin. 
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I det nya databearbetningsverktyget filtreras signalen mycket hårdare för att slippa 

högfrekventa störningar. Därefter hittas alla maximum och minimum punkter med 

en framanalyserad andningsdurations restriktion, 0.75 sekunder. Resultatet av det 

nya databearbetningsverktyget blev bättre än det gamla databearbetningsverktyget. 

6.3 Problem 

Det nya databearbetningsverktyget tar ofta bort sekvenser då stora kroppsrörelser 

görs och vid vissa andra moment då RIP inte uppvisar god kvalitet. Det är både 

positivt och negativt. Det positiva är givetvis att sådana sekvenser skall tas bort i 

och med att RIP inte uppvisar god kvalitet för mätning av andning. Det negativa är 

att sådana sekvenser ofta är av intresse för VHM projektet.   

Artefakterna detekteras med stor tveksamhet i och med att alla människor kör, 

beter sig och andas på olika sätt. Det är därför svårt att hitta en gemensam 

”artefaktnivå” för alla människor. Gemensamt är i alla fall att vid hög 

muskelaktivitet från dessa tre muskler, handledsflexorerna (höger och vänster) och 

skulderbladshöjaren (höger), måste någon typ av rörelse ske och därmed påverkas 

RIP-signalen. En avvägning blir då hur mycket data som skall tas bort. Kanske så 

skulle vi ha valt så att man kan ställa in personliga värden för varje körning. I 

dagsläget tas ibland sekvenser bort som har hög kvalité men oftast tas sekvenser 

bort där osäkerheten är väldigt stor.  

När föraren svänger fordonet är det för det mesta inte vridningen av ratten som ger 

upphov till störningen i RIP-signalen utan snarare att föraren sätts i rörelse. Denna 

aktiva eller passiva rörelse kan ske innan, under eller efter själva rattutslaget. Detta 

gör det väldigt svårt att eliminera alla dessa störningar då det är olika från gång till 

gång. Markeringen av dessa sekvenser med stor rattvinkel talar i alla fall om för 

användaren att detekteringen av in- och utandning kan vara opålitlig. 
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6.4 Reflektion 

I och med att vi studerar på två olika program trodde vi att uppdelningen i arbetet 

skulle vara mer utpräglad men desto längre arbetet fortskred integrerades våra 

områden och arbetsuppgifter allt mera. 

Det var en utmaning att planera examensarbetet då det inte finns någon liknande 

studie oss veterligen och att det fanns mycket osäkerhet i tillvägagångssättet. Det 

var mycket oklart från början hur vi skulle kunna uppfylla studiens mål och syfte. 

Mycket utav planeringen skedde parallellt med utförandet utifrån nya upptäckter av 

metoder och resultat. Men arbetet har givit oss stora och nyttiga utmaningar samt 

mycket givande kunskap och erfarenheter som vi tar med oss i det framtida 

arbetslivet.  
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7 Slutsats 

VHM har studerat in- och utandning med hjälp av RIP och de har haft störningar i 

signalen från den. I studien har olika utrustningar utvärderats för att mäta in- och 

utandning under bilkörning och kriterievaliditet för RIP mot referensutrustningen 

termoelementet har testats.  

Analysen av RIP-signaler har effektiviserats genom ett nytt 

databearbetningsverktyg, som automatiskt detekterar in- och utandning och tar 

bort eller markerar sekvenser där risken är stor att utrustningen detekterar in- och 

utandning på ett felaktigt sätt. Det nya databearbetningsverktyget har dessutom 

högre kriterievaliditet än det gamla databearbetningsverktyget.  

Studien har även bidragit till ny kunskap om en alternativ mätutrustning, 

termoelementet, för att med högre validitet detektera in- och utandning än med den 

tidigare använda utrustningen, respiratorisk induktans pletysmograf, under 

bilkörning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Testförare sökes till andningsstudie  
 
Studiebeskrivning 
Studiens syfte är att under testkörningar i vanlig trafik analysera en utrustning 
som mäter in- och utandning genom bröstkorgen och bålens utvidgning 
(Respiratorisk induktans pletysmografi – RIP). De utförs av examensarbetare 
från Högskolan i Halmstad med uppdrag från Volvo Personvagnar, avdelning 
91410.  
 
Mätningar  
Under testkörningen kommer följande data att samlas in och sparas.  
 

1. Data från fordonssignaler, såsom hastighet, rattrörelser etc.  
2. Data från en GPS i bilen. 
3. Data från kameror riktade mot dig som förare samt mot miljön framför 

och bakom bilen.  
4. Mätningar av dig som förare, bestående av:  

a. EMG-mätning för registrering av muskelaktivitet i underarmarna, 
axeln, bröstkorgen och buken. 

b. Bröstkorgen och bålens utvidgning genom RIP. 
c.  Luftflödet genom en andningsmask. 
d.  Luftflödet genom temperaturförändring mellan näsa och mun. 

 
Samtliga mätningar är icke-invasiva, d.v.s. inga kroppsliga ingrepp kommer att 
göras på dig. 
 
Testkörningens tidsupplägg 

1. ca 40 min innan bilkörning för instruktioner och riggning av utrustning.  
2. ca 80 min bilkörning tillsammans med testledare. 
3. ca 30 min efter bilkörning för ner riggning av utrustning och utvärdering. 

Totalt ca 150 min.  
 
Testkörningens moment 

1. Du kommer att börja och avsluta din körning vid VCC i Torslanda.  
2. Innan och efter körningen kommer du få sitta kvar i bilen 2 min för vila. 
3. Körning i stadstrafik. 
4. Körning på motorväg. 
5. Körning på landsväg. 

 
Testledaren kommer att guida dig till platser i Göteborg som du ska köra.  
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Testförare 
De personer som sökes ska vara friska med giltigt körkort. De får inte ha någon 
neurologisk-, ortopedisk-, reumatologisk- eller lungsjukdom/skada som kan 
påverka rörligheten i bröstkorgen eller andningen. De får inte vara gravida. 
Personerna kan under testkörningen inte bära några glasögon, vilket innebär att 
de måste ha god syn alternativt bära kontaktlinser. 
 
Ersättning och försäkring 
Tiden för studien utförs under arbetstid. Du har därmed lön och är försäkrad 
enligt ordinarie tjänstemannaförsäkring under tiden för testet. 
 
Delta i studien 
Önskar du vara med i studien finns ett bifogat dokument innehållande tider för 
testkörningarna, se nedan. Fyll i X under kolumnen "Jag kan" de tider du kan 
delta i studien och bifoga  det ifyllda dokumentet tillbaka. Har du övriga frågor 
gällande studien får du gärna kontakta Hilda.  
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Hilda Lindstrand                Filip Johansson      
Examensarbetare               Examensarbetare 
Biomekanikingenjörsprogrammet              Mekatronikingenjörsprogrammet 
0734091484               0735065069 
hlindstr@volvocars.com               fill_100@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hlindstr@volvocars.com
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Bilaga 2 

2011-12-12 

Information inför testets deltagande 
 
Tack för att du vill vara med i andningsstudien! Här kommer information inför 
testets deltagande. 
 
Förberedelser inför deltagandet 

 För att du som testförare ska kunna köra bilen måste du utföra ett 
körtillstånd på DRIP http://drip.vcc.ford.com/ senast kl 13.00 dagen innan 
testtillfället.  
 
DRIP:a följande bil med A-körtillstånd: 
 
Affirmation: kryssa i I accept all conditions for driving 
Purpose: Perform test 
Reason for driving: A subproject of the VHM. 
Planned mileage (km): 50 
Departure/Return: Skriv in testets datum och tid. 
Method for vehicle selection: Use existing reservation 
Reservation info: EUG 397, Henrik Wiberg 
Reservation code: hwiberg 
Misc info: EUG 397 
 

 Ha en klädsel som underlättar riggning av utrustning på kroppen, dvs. en 
uppknäppbar tröja med vida armar. Undvik klänning eller för tjocka tröjor. 
Se bild nedan över de olika utrustningarnas placering. 

 
 

 

http://drip.vcc.ford.com/
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Din testtid:  
Mötesplats: Utanför Restaurang Duetten (PV-huset) 
 
Har du några frågor, vänligen kontakta  
 
Hilda Lindstrand       
Examensarbetare      
Biomekanikingenjörsprogrammet    
0734091484 
 
Filip Johansson  
Examensarbetare  
Mekatronikingenjörsprogrammet 
0735065609 
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Bilaga 3 

 
Medgivandeformulär 
 
Studiens namn: Mätning av in- och utandning under bilkörning 
       - ett delprojekt inom VHM 
 
Studiebeskrivning 
Studiens syfte är att under testkörningar i vanlig trafik analysera en utrustning 
som mäter in- och utandning genom bröstkorgen och bålens utvidgning 
(Respiratorisk induktans pletysmografi – RIP). De utförs av examensarbetare 
från Högskolan i Halmstad med uppdrag från Volvo Personvagnar, avdelning 
91410.  
 
Mätningar  
Under testkörningen kommer följande data att samlas in och sparas.  
 

1. Data från fordonssignaler, såsom hastighet, rattrörelser etc.  
2. Data från en GPS i bilen. 
3. Data från kameror riktade mot dig som förare samt mot miljön framför 

och bakom bilen.  
4. Mätningar av dig som förare, bestående av:  

a. EMG-mätning för registrering av muskelaktivitet i underarmarna, 
axeln, bröstkorgen och buken. 

b. Bröstkorgen och bålens utvidgning genom RIP. 
c.  Luftflödet genom en andningsmask. 
d.  Luftflödet genom temperaturförändring mellan näsa och mun. 

 
Samtliga mätningar är icke-invasiva, d.v.s. inga kroppsliga ingrepp kommer att 
göras på dig. 
 
Behandling av data 
För behandling av alla uppgifter som går att hänföra till dig som person gäller 
reglerna i personuppgiftslagen (1998:204), PuL.  

 
All insamlad data behandlas konfidentiellt. Du kommer i all data som samlas in i 
samband med testkörningar enbart att refereras till genom ett avpersonifierat 
identifikationsnummer. All data som kan kopplas till dig som person kommer att 
lagras på VCC och sparas i 3 år eller så länge som den fyller ett vetenskapligt 
syfte, dock aldrig längre än 10 år.   
 
Det kan komma att publiceras slutsatser dragna på statistisk nivå från en 
sammanvägning av data från ett antal förare, där din identitet inte kan röjas.  
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Du har även möjlighet att samtycka till att videoupptagningar eller stillbilder av dig 
och din körning publiceras eller visas offentligt i olika sammanhang. Det kan då 
gälla t ex i forskningsrapporter eller vid mässor. Du har också möjlighet att 
samtycka till att insamlad data återanvänds i andra projekt med likartad inriktning. 
 
Sekretess 
All information rörande testets utformning, mätutrustning och resultat är strikt 
konfidentiell. Du får inte lov att avslöja något av detta till någon annan person 
såsom kollega, familjemedlem eller vän.  
 
Frivilligt deltagande och rätt att avbryta 
Ditt deltagande i studien är helt och hållet frivilligt. Du har också rätt att när som 
helst begära att testet avbryts. Du behöver inte ange varför du väljer att avbryta. 
Data som samlats in innan avbrytandet kommer att kunna användas som 
beskrivits enligt detta dokument. 
 
Eventuella risker 
Under testkörningarna kommer du att ombes köra som vanligt. Testdeltagandet 
innebär därför inte någon risk utöver vad som är förknippat med vanlig bilkörning. 
Det är du som förare som har det fulla ansvaret för säkert framförande av 
fordonet.  
 
Ersättning och försäkring 
Uppdraget utförs under arbetstid. Du har därmed lön och är försäkrad enligt 
ordinarie tjänstemannaförsäkring under tiden för testet.  
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Medgivande 
Jag har läst och förstått informationen om forskningsstudien och förstår vad som 
förväntas av mig. Jag har även givits möjlighet att ställa frågor och få svar på det 
som varit oklart.  

 
Jag samtycker härmed till att delta i ovanstående studie. Jag lovar att inte avslöja 
något om testets utformning, mätutrustning eller resultat till någon annan person.  
 

□ Ja  □ Nej 
 

Jag samtycker även till att videoupptagningar eller stillbilder av mig och min 
körning publiceras eller visas offentligt i olika sammanhang, t ex i 
forskningsrapporter och mässor.  

□ Ja  □ Nej 
 

Jag tillåter även att insamlad data inklusive videoupptagningar eller stillbilder 
återanvänds i framtida forskningsprojekt med likartad inriktning.  

 
□ Ja  □ Nej 

 
 

Ort: ______________________Datum: __ __ __ __-__ __-__ __ (ÅÅÅÅ-MM-DD) 
 

 
Underskrift: ___________________________________________________ 

 
Namnförtydligande: _____________________________________________ 

 
 
För examensarbetare 
 
Göteborg __ __ __ __-__ __-__ __ (ÅÅÅÅ-MM-DD) 
 
 
Underskrift: _________________________________________________ 
         Filip Johansson/Hilda Lindstrand Testledare 
  
 
Kontaktpersoner 
 
Filip Johansson               Hilda Lindstrand 
Examensarbetare                Examensarbetare 
Mekatronikingenjörsprogrammet               Biomekanikingenjörsprogrammet 
0735065069               0734091484   
fill_100@hotmail.com               hlindstr@volvocars.com 

mailto:fill_100@hotmail.com
mailto:hlindstr@volvocars.com
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Bilaga 4 

 

Tabell 3. Körtestsrutt i Göteborg 
 

Platser Moment Noteringar 
Sörredsvägen Landsväg  
Björlandavägen Landsväg  
Klaremossevägen Grusväg  
Älvsborgsbron Motorväg 

Gäspningar 
Hostningar 

 

E45 Motorväg 
"Döda vinkeln" 

 

Masthamnsgatan (precis 
innan Järntorget) 

Parkering  
Kraftigt rattutslag hö/vä 
Vridning på överkroppen hö/vä 

5 min paus med 
avtagning av mask. 

Järntorget Stadstrafik  
Norra Allégatan Stadstrafik  
Haga Östergata/ 
Kaponjärgata (i Haga) 

Kullersten   

Södra Allégatan Stadstrafik  
Handels Högskolan Stadstrafik  
Vasagatan Stadstrafik  
Norra Allégatan Stadstrafik  
Järntorget Stadstrafik  
E45 Motorväg  

"Döda vinkeln" 
 

Älvsborgsbron Motorväg  
Torslandavägen Motorväg/Landsväg 

Prat 
 

Sörredsvägen Landsväg  
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Tabell 4. Kvalitativ analys av rörelsen då föraren justerar ratten 
från Figur 5. 
 

Led Fas Rörelse i led Muskelaktivitet Aktiv huvudmuskel 

Bål 1 Flexion Koncentrisk M. Rectus abdominis 

  2 Extension Koncentrisk M. Erector Spinae 
Skuldra 1 Flexion Koncentrisk M. Deltoideus 
    Elevation Koncentrisk M. Trapezius övre  
  2 Extension Excentrisk M. Deltoideus 
    Depression Excentrisk M. Trapezius nedre 
Armbågsled 1 Flexion Koncentrisk M. Biceps brachii 

  Pronation Koncentrisk M. Pronator teres 
  2 Extension Excentrisk M. Biceps brachii 
    Supination Excentrisk M. Pronator teres 
Handled 1 Flexion Koncentrisk M. Flexor carpi radialis  

2 Extension Excentrisk M. Flexor carpi radialis  

Fas 1: Föraren sträcker sig mot ratten.   

Fas 2: Föraren lutar sig tillbaka i sätet.    
 
 
Tabell 5. Kvalitativ analys av rörelsen då föraren tittar över sin axel innan korsning  
från Figur 6. 
 

Led Fas Rörelse i led Muskelaktivitet Aktiv huvudmuskel 

Bål 1 Flexion Koncentrisk M. Rectus abdominis 

  2 Extension Koncentrisk M. Erector Spinae 
Nacke 1 Rotation 

(höger) 
Koncentrisk M. Trapezius övre  

     M. Sternocleidomastudeus 
(vänster)  

  2 Rotation 
(vänster) 

Koncentrisk M. Trapezius övre 

    

M. Sternocleidomastudeus 
(höger) 

Fas 1: Föraren tittar över höger axel.   

Fas 2: Föraren tittar rakt fram.     
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Tabell 6. Inandningar under ett körtest 
Antal inandningar för RIPthor och termoelementet samt den procentuella skillnaden. 

  

RIPthor antal inandningar 

Termoelement 
antal 
inandningar 

Procentuell skillnad 
mellan RIPthor och 
Termoelementet 

EV 
NV exkl. 
artefakt 

NV inkl. 
artefakt   EV 

NV exkl. 
artefakt 

Testförare1 757 759 705 760 -0,39 -0,13 

Testförare2 797 838 730 845 -5,68 -0,83 

Testförare3 636 685 615 730 -12,88 -6,16 

Testförare4 693 727 674 755 -8,21 -3,71 

Testförare5 157 162 145 165 -4,85 -1,82 

Testförare6 747 748 697 745 0,27 0,40 

Testförare7 627 640 591 681 -7,93 -6,02 

EV = Existerande databearbetningsverktyg     

NV = Nytt databearbetningsverktyg       

 

Figur 17. Spektralanalys 
Spektralanalys för hela körtestet för Testförare1. 
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Tabell 7. Koncentration av tidsskillnad 
Koncentration av tidsskillnad mellan referensutrustningens inandningsindex och RIPs  
inandningsindex från respektive databearbetningsverktyg. 

Tid (s) 
Antal 
inandn. EV 

Antal 
inandn. NV 
inkl. 
artefakter 

Antal 
inandn. NV 
exkl. 
artefakter 

Koncentr. 
antal 
inandn. 
EV  

Koncentr. 
antal 
inandn. NV 
inkl. 
artefakter 

Koncentr. 
antal 
inandn. NV 
exkl. 
artefakter 

0-0.1 77 196 226 1,74% 4,71% 4,96% 

0.1-0.2 173 418 469 3,92% 10,06% 10,29% 

0.2-0.3 219 580 631 4,96% 13,95% 13,84% 

0.3-0.4 311 621 671 7,05% 14,94% 14,72% 

0.4-0.5 451 697 752 10,22% 16,77% 16,49% 

0.5-0.6 546 501 545 12,37% 12,05% 11,95% 

0.6-0.7 505 298 328 11,44% 7,17% 7,19% 

0.7-0.8 448 178 194 10,15% 4,28% 4,26% 

0.8-0.9 368 131 145 8,34% 3,15% 3,18% 

1.0-1.1 290 75 82 6,57% 1,80% 1,80% 

1.2-1.3 226 62 70 5,12% 1,49% 1,54% 

1.3-1.4 158 46 53 3,58% 1,11% 1,16% 

1.4-1.5 123 40 47 2,79% 0,96% 1,03% 

1.5-1.6 84 32 36 1,90% 0,77% 0,79% 

1.6-4 435 282 310 9,86% 6,78% 6,80% 

Totalt 4414 4157 4559 100,00% 100,00% 100,00% 

EV = Existerande databearbetningsvertyg 

Nv = Ny databearbetningsverktyg 

 

Tabell 8. Skillnad i tid 
Medelvärde och totalsumma mellan referensutrustningens inandningsindex och RIPs  
inandningsindex från respektive databearbetningsverktyg.  
M = minuter, S = sekunder, m = millisekunder 

    Medelvärde (M:S:m) Summa (M:S:m) 

  

Totala 
tiden/ kör 
test EV 

NV exkl. 
artefarkt 

NV inkl. 
artefarkt EV 

NV exkl. 
artefarkt 

Testförare1 59:54:500 00:00:793 00:00:549 00:00:553 10:00:010 06:56:791 

Testförare2 51:37:961 00:00:712 00:00:519 00:00:502 09:27:621 07:14:676 

Testförare3 43:30:250 00:00:802 00:00:562 00:00:559 08:30:066 06:24:933 

Testförare4 48:11:500 00:00:764 00:00:553 00:00:554 08:49:436 06:42:209 

Testförare5 11:32:125 00:00:771 00:00:489 00:00:513 02:00:984 01:19:265 

Testförare6 55:47:563 00:00:848 00:00:578 00:00:585 10:33:333 07:12:044 

Testförare7 40:30:375 00:00:669 00:00:418 00:00:419 06:59:287 04:27:654 

EV = Existerande databearbetningsverktyg       

NV = Nytt databearbetningsverktyg         
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Figur 18. Flödesschema existerande databearbetningsverktyget 
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Figur 19. Flödesschema nya databearbetningsverktyget 
De främsta skillnaderna mellan det existerande och det nya databearbetningsverktyget är 
uträkningen av in-och utandningsindex samt de nya artefakt- och markeringsfunktionerna. 
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Presentation av författaren 

  

  Filip Johansson                                      

 fill_100@hotmail.com                                      

mailto:fill_100@hotmail.com

