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Innledning 
  
I denne tekniske rapporten vil vi ta for oss de prototyper som vi har implementert med en form 
for Arduino-løsning. Våre preliminære, konseptuelle ideer er gjort rede for i prosjektrapporten. 
Målet for prosjektet har vært å bistå bruker av treningsstudio med tilbakemelding om at øvelsen 
markløft utføres korrekt med hensyn til teknikk, for å minimere risiko for skader og øke effekten 
av trening. For å illustrere tanken bak vårt system for å feedback, har vi laget dette 
flytdiagrammet: 

Flyt; opprinnelig plan 

 
Dette illustrerer ideen bak hvordan vi ideelt sett ville implementert løsningen på med tanke på 
feedback. Med hensyn til blant annet krav etablert gjennom datainnsamling og observasjon, og 
tidsbegrensninger og tekniske utfordringer lot dette seg ikke gjøre. Vi vil dokumentere de ulike 
deler av løsningen videre, og viser med diagrammet til slutt hvordan den reviderte flyten i 
systemet ble. 
 
 
TEKNISK DOKUMENTASJON RYGGSENSOR OG MIKROKONTROLLER 
 
Ryggsensor, 1. Iterasjon 
  
Tekniske bestanddeler: 

- Voltmeter for å måle motstand 
- Long flex sensor 

https://www.digitalimpuls.no/sensorer/137679/long-flex-sensor-detect-flexing-bending-in
-one-direction 

- Ledninger loddet på flexsensor, flexsensor festet på flastremse 
 
I den første iterasjonen av utviklingen av ryggsensorprototypen, benyttet vi oss av en ferdig 
innkjøpt flexsensor. Vi hadde i utgangspunktet tenkt til å lage vår egen, men for å teste og se om 
en flexsensor korrekt kunne gjenspeile en ryggs krum og svai ved å gi forskjellig motstand ved 
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forskjellige posisjoner, benyttet vi oss av denne. Vi var i utgangspunktet ute etter en som hadde 
en viss lengde, så da denne var relativ beskjeden i så måte (10 cm, fantes ikke lengre), festet vi 
sensoren på en lengre fleksibel plastremse, så den ville fange opp bevegelse bedre. Se bilde 
under. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vi benyttet oss av et multimeter for å måle forskjellen i motstand ved bevegelse. Vi fant 
resultatet tilfredsstillende, og startet prosessen med å utvikle flexsensoren.  
 
Ryggsensor, 2. og 3. Iterasjon 
 
Tekniske bestanddeler krets: 
 

- Lightblue bean mikrokontroller 
https://punchthrough.com/bean/docs/guides/getting-started/tech-specs/  

- 47K ohms motstand 
- Diverse ledninger 

 
Tekniske bestanddeler flexsensor: 

- Kobberteip 
https://www.clasohlson.com/no/view/content/search?gclid=Cj0KCQjwu_jYBRD8ARIsA
C3EGCI_qMr-hDeZxKbBJcfK01n0WHJ1pTwEg-r-zZH3ULaynY1CLqRRX2QaArZ6E
ALw_wcB&gclsrc=aw.ds&N=0&Ntk=All&Ntt=kobberteip&Nty=1&D=kobberteip&Ntx
=mode+matchpartial&Dx=mode+matchpartial&showTabs=true 

- Velostat ledende plast 
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https://www.electrokit.com/produkt/tryckkanslig-ledande-plast-velostat-linqstat-280x280
mm/ 

 
Etter testingen av den innkjøpte sensoren, startet vi utviklingen av vår egen flexsensor.  
Måten vi gikk frem på var å lime kobberteipen på to remser plast for å stive av kobberet, for så å  
lodde på ledere. Prinsippet bak flexsensoren ligger i det å ha et materiale i midten som forandrer  
motstand ved bøying. Under samtaler med medstudenter på Sonen ble vi tipset om at man kunne 
benytte seg av grafitt fra eksempelvis blyanter, men vi klarte ikke få et stabilt nok resultat med 
dette som variabel motstand. Vi bestilte opp velostat som linket ovenfor, og benyttet denne. 
 
Lagvis oppbygging av flexsensoren, ledere illustrert med hhv. svart og rødt til høyre : 
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Flexsensor 1. Iterasjon 
 
 
 
 
 
Til venstre ser man den første versjonen vi utviklet av 
flexsensoren. Ved å se på bildet ovenfor, ser man hvordan 
sensoren ble laget, lag for lag. Etter testing fant vi ut at 
denne hadde lett for å bøye seg, og at det var som følge av 
at den var blitt laget for smal. Teipen rundt var også 
strammet for hardt, slik at denne ikke var egnet for å feste 
til kroppen, og fange opp brukerens bevegelser korrekt. 
 
 
 
 
 
 

Flexsensor 2. Iterasjon 
 
Den endelige versjonen av vår egenutviklede flexsesore kan sees nedenfor. Her gikk vi for en 
bredere variant, samt lengden er lang nok til å måle tilstrekkelig utslag, uten at den er i veien/til 
sjenanse for andre wearables man benytter seg av under trening (styrkebelte etc.). 
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Skjematisk fremstilling av kretsen  
Egenutviklet flexsensor med Lightblue bean mikrokontroller: 
 

 
 
Med flexsensoren tilfredsstillende utviklet for brukertesting, forsøkte vi oss på å utbedre  
funksjonaliteten til mikrokontrolleren. Vi implementerte et piezo-element for å gi tilbakemelding 
til brukeren, men det viste seg at mikrokontrolleren ikke leverte tilstrekkelig med strøm. 

 
Til venstre ser man bilde av kontrolleren med nevnte utvidede 
funksjonalitet, som ble forkastet da det ikke fungerte 
tilfredsstillende. Vi laget også tilsvarende løsning for å kalibrere 
flexsensoren, med en knapp som lagret motstanden i en variabel. 
Dette hadde eliminert nødvendigheten av å ta med en laptop for å 
oppdatere koden med den individuelle brukers motstand ved rett 
rygg.  
 
Grunnet støy, eller defekte knapper, ville ikke dette fungere. Ved at 
man nærmet seg mikrokontrolleren med eksempelvis en hånd, endret 
den status fra HIGH til LOW, helt uforutsigbart. Dette feilsøkte vi 
mye, uten å ende opp med en løsning på problemet. Koden for 
knappen kan besiktiges i gruppens GIThub (kommentert ut). 
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TEKNISK DOKUMENTASJON VERTIKAL LØFTESENSOR 
  
Vertikal løftesensor 1. Iterasjon 
 
Tekniske bestanddeler krets: 
 

- Arduino Uno mikrokontroller https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3 
- Adafruit Bluefruit LE bluetooth shield 

https://www.digitalimpuls.no/diverse/139647/adafruit-bluefruit-le-shield-bluetooth-le-for
-arduino 

- 2 stk ultralydsensorer 
https://www.digitalimpuls.no/sensorer/128334/distance-measuring-transducer-sensor-ultr
asonic-module-hc-sr04-for-arduino 

- 9V batteri med adapter 
- Diverse ledninger 

  
Teknisk tegning krets: 
 

 
Opprinnelig var tanken å sette en Lightblue bean + på markløftstangen, for å sørge for at  
stangen kun gikk vertikalt rett opp og ned. Det viste seg at denne kun registrerte bevegelse rundt  
sin egen akse, og ikke var egnet for formålet. Vi bega oss så ut på designet skissert ovenfor, og  
utviklet prototypen under. 
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Dette var den prototypen vi først utviklet, som vi programmerte til å printe ut via Serial.print  
over bluetooth. Vi hadde ulike hull i prototypen, for å kunne flytte på sensorene etter  
tilbakemelding fra PT (vår domeneekspert). Serial.print skrev ut hver gang avstanden målt av  
ultralydsensorene forandret seg, som vi sjekket med PC. Forandret verdiene seg, ble den truffet  
av stangen; ergo ble ikke stangen løftet vertikalt nok. 
 
Vertikal løftesensor 2. Iterasjon 
 
Tekniske bestanddeler krets: 
 

- Arduino Uno mikrokontroller https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3 
- 2 stk ultralydsensorer 

https://www.digitalimpuls.no/sensorer/128334/distance-measuring-transducer-sensor-ultr
asonic-module-hc-sr04-for-arduino 

- 9V batteri med adapter 
- Diverse ledninger 
- Rød LED 
- Knapp 

https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/moduler/luxorparts-knap
p-for-arduino-p87885 
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Teknisk tegning krets: 
  
 

 
 
 
Etter tilbakemelding fra PT, utviklet vi prototype nummer to for rett vertikalt løft. Her sitter  
ultralydsensorene fastmontert i en avstand diktert av PT, og grunnet problemer med å få flere  
enheter til å kommunisere via bluetooth samtidig, utviklet vi denne uten Adafruits Bluefruit  
shield. Her blir feedback på feil løft vist i form av en rød LED satt til HIGH, hvor brukeren ser  
etter endt sett at bruker har løftet skjevt. Bruker trykker så på knappen, og sensoren nullstilles. 
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Etter at prototypen fungerte etter testing, ble noen kosmetiske endringer foretatt, bilder under: 
 

 
Screenshot av video som viser funksjonalitet, lys av: 

 
Screenshot av video som viser funksjonalitet, lys på: 
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TEKNISK DOKUMENTASJON BASESTASJON 
  
Basestasjon 1. Iterasjon 
 
Tekniske bestanddeler krets: 
 

- Raspberry Pi 3, 
https://www.komplett.no/product/992021/datautstyr/pc-komponenter/hovedkort/integrert-
cpu/raspberry-pi-3-model-b?gclid=Cj0KCQjwu_jYBRD8ARIsAC3EGCLYQlkDegOeh9
Duy7XGpZFgAWl7CIxlU3WbN7yJDm9O6rAyUtXcxBsaAgPAEALw_wcB&gclsrc=a
w.ds&dclid=CJWG_r-zy9sCFQPTmgod8V0Ixw# 

 

 
 
Som nevnt innledningsvis og sporadisk i rapporten til nå, og vist i aktivitetsdiagrammet på side  
3, var vår originale intensjon å formidle feedback til bruker trådløst fra prototypene til en  
basestasjon, som igjen formidlet feedback til bruker. Da en Arduino UNO med et bluetooth 
shield ikke er i stand til å operere som en Bluetooth terminal, på lik linje med eksempelvis PC 
eller mobil, kunne vi ikke implementere løsningen slik vi tenkte. En Arduino UNO med et 
bluefruit LE shield vil kun fungere som en peripheral bluetooth enhet, og er avhengig av en 
terminal.  
 
Vår neste tilnærming for å implementere ønsket om en trådløs basestasjon ble å forsøke å få til  
kommunikasjon fra flexsensoren og den vertikale løftesensoren via bluetooth til en Raspberry Pi.  
Dette ble kjøpt inn, og forsøkt implementert. Et løsning vi var inne på, var å skrive Serial.print 
fra ryggsensoren til fil på Raspberry pi, og sende den til bruker per mail. Vi lyktes dog ikke med 
dette, da Lightblue Bean konstant sender ut data til Serial.print, og vi klarte ikke implementere 
stopp av dette. Da den ikke stoppet, fikk vi ikke sendt videre per mail, da filen ikke ble lukket før 
man manuelt terminerte mikrokontrolleren. 
 
Grunnet tekniske utfordringer som ikke var løsbare med tiden allokert til å komme i mål med  
prosjektet samt faglig kompetanse med det å få et python script til å samle inn data via bluetooth  
over to separate protokoller, kom vi ikke i mål med dette. Vi tok da beslutningen i samråd med  
teknisk hjelp fra veileder ved kurset om å implementere feedback på annet vis, og da ble selve  

 
13 

https://www.komplett.no/product/992021/datautstyr/pc-komponenter/hovedkort/integrert-cpu/raspberry-pi-3-model-b?gclid=Cj0KCQjwu_jYBRD8ARIsAC3EGCLYQlkDegOeh9Duy7XGpZFgAWl7CIxlU3WbN7yJDm9O6rAyUtXcxBsaAgPAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CJWG_r-zy9sCFQPTmgod8V0Ixw#
https://www.komplett.no/product/992021/datautstyr/pc-komponenter/hovedkort/integrert-cpu/raspberry-pi-3-model-b?gclid=Cj0KCQjwu_jYBRD8ARIsAC3EGCLYQlkDegOeh9Duy7XGpZFgAWl7CIxlU3WbN7yJDm9O6rAyUtXcxBsaAgPAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CJWG_r-zy9sCFQPTmgod8V0Ixw#
https://www.komplett.no/product/992021/datautstyr/pc-komponenter/hovedkort/integrert-cpu/raspberry-pi-3-model-b?gclid=Cj0KCQjwu_jYBRD8ARIsAC3EGCLYQlkDegOeh9Duy7XGpZFgAWl7CIxlU3WbN7yJDm9O6rAyUtXcxBsaAgPAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CJWG_r-zy9sCFQPTmgod8V0Ixw#
https://www.komplett.no/product/992021/datautstyr/pc-komponenter/hovedkort/integrert-cpu/raspberry-pi-3-model-b?gclid=Cj0KCQjwu_jYBRD8ARIsAC3EGCLYQlkDegOeh9Duy7XGpZFgAWl7CIxlU3WbN7yJDm9O6rAyUtXcxBsaAgPAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CJWG_r-zy9sCFQPTmgod8V0Ixw#


 
 

basestasjonen valgt bort. Vi velger likevel å redegjøre for dette her i rapporten, da dette har krevd  
mye ressurser i løpet av prosjektet. 
 
Dette førte til at vi måtte benytte oss av en terminal som PC eller mobil, og da dataundersøkelsen  
vår tilsa at alle objekter spurt hadde med mobil på treningsstudio, falt valget på å printe  
tilbakemelding til brukers mobil.  
  
Under viser vi et diagram som illustrerer den flyten som systemet endte opp med. 
 
 
Flyt, revidert og endelig utgave 
 

 
 
 
Som figuren viser, har vi i vårt reviderte system gått over til at systemet gir feedback i to 
separate operasjoner. Flexsensoren på ryggen til bruker printer via Serial.print til brukers mobil, 
og gir beskjed om når i settet ryggen ikke var rett. Er teknikken i orden, gis ingen beskjed. Hva 
angår den vertikale løftesensoren, er samme prinsipp benyttet her; ved korrekt utførelse vil 
lampen være avslått, og vil kun lyse dersom stangen løftes over sensorene. Ved endt sett kan 
bruker se om lampen er skrudd på, som indikerer feil teknikk, og nullstille ved å trykke på 
knappen. Dette valget er tatt i samråd med domeneekspert, da det ble klart anbefalt å ikke endre 
på positur midt i løftet, men heller få tilbakemelding etter endt løft.  
 
Video og kode for prototypene 
 
Link til prosjektvideo YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ObYbvn1y1Zg 
 
Videoen viser først en bruker som trener markløft på feil teknisk måte, før den blir avbrutt av en 
fortellerstemme som påpeker at det er gjort feil. Videoen blir da spolt tilbake, hvor fortelleren 
forklarer at mange har problemer med å utføre markløft teknisk riktig. Han går så over 4 vanlige 
feil, og konsekvensene ved å bruke feil teknikk. Deretter går fortelleren innpå prototypene, og 
hva de skal gjøre, med noen tekniske detaljer. Deretter vises prototypen i bruk, med 2 linjer som 
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demonstrerer sensormålingen til ultralydsensoren. Etter økten tar brukeren opp mobilen for å få 
feedback. Videoen avsluttes med klipp fra brukertesting. 
 
 
Link til github for kode: https://github.com/in1060luna 
 
 
 
 
Konklusjon 
 
 
Den tekniske implementasjonen i dette prosjektet har tidvis vært utfordrende. Etter mye prøving  
og feiling med LightBlue sine mikrokontrollere, kom det en oppdatering om at rullerende 
support og oppdateringer for produktene deres opphørte (se link i kilder). Dette hadde den 
praktiske betydningen for oss at støtte for programmering via macOs ikke var mulig. Et 
alternativ var å laste opp arduinokode via PunchThroughs iOs app, men denne sluttet å fungere 
etter en firmware-oppdatering. Det var begrenset støtte med tanke på bluetooth LE i Windows, så  
programmeringen til Lightblue bean har foregått over Linux command line interface, via  
Raspberry Pi. Som tidligere nevnt angående bluetooth, var tematikken central og peripherals ny  
for oss, og medførte at løsningen ble annerledes.  
 
 

 
 

 
Kilder: 
 
 
Link til PunchOut, discontinued development (sjekket 11/6-2018):  

https://punchthrough.com/bean 
 
Inspirasjon hentet til utvikling av flexsensor (sjekket 11/6-2018):

http://www.instructables.com/id/How-to-Make-Bi-Directional-Flex-Sensors/  
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