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Sammanfattning 
Den bioanalytiska plattformen är en produkt skapad av CapSenze för att detektera, identifiera 

och kvantifiera antigen i olika typer av vätskor såsom virus i blod, eller narkotika i 

avloppsvatten. Den bioanalytiska plattformen består av en biosensor som används för att 

analysera vätska, ett flödessystem som transporterar vätskan och en webbapplikation som 

används för att styra biosensorn och för att se resultatet av analysen. 

 

Resultaten vid en analys visas i form av två grafer: kapacitansgraf och pulsgraf. Biosensorn 

mäter och upptäcker ändringar av kapacitansen i ett flöde. Om kapacitansen minskar och inte 

påverkats av en störning, är det hög sannolikhet att det sökta antigenet finns i vätskan. Då det 

kan förekomma störningar som exempelvis luftbubblor i flödessystemet, används pulsgrafen för 

att kontrollera att biosensorn har mätt korrekta värden som visas i kapacitansgrafen. 

 

CapSenze vill göra den bioanalytiska plattformen portabel och har därför förminskat biosensorn. 

Vid förminskningen ändrades kommunikationsprotokollet på biosensorn till UART. Detta ledde 

till att den nya biosensorn (ASIC-biosensorn) inte var kompatibel med CapSenzes befintliga 

webbapplikation, CapSenze Smart Software (CSS). Därmed behövde examensarbetarna 

vidareutveckla CSS. Efter förminskningen behövde även graferna ändras eftersom ASIC-

biosensorn kan söka efter upp till sex olika antigener parallellt, där den äldre biosensorn endast 

kan söka efter ett antigen i taget. 

 

Då CapSenze redan påbörjat utvecklingen av CSS var det redan bestämt vilka verktyg som skulle 

användas under implementeringen, dessa var Node.js, JSON, Knockout och Qt som förklaras 

vidare i avsnitt 2. För att kunna styra ASIC-biosensorn via CSS utvecklade examensarbetarna 

kommandona “start”, “stop”, “clear” och “measure once” på webbsidan. För att ASIC-

biosensorn skulle kunna ta emot dessa kommandona utvecklades UART-kommunikationen. 

 

Designen på graferna och dess funktionalitet bestämdes genom intervju och fokusgrupp som 

hölls med CapSenzes intressenter.   

 

Resultatet av examensarbetet är att ASIC-biosensorn är nu kompatibel med CSS och kan därmed 

styras via CSS. ASIC-biosensorn kan även skicka sina mätvärden till graferna. 

 

Nyckelord: Bioanalytisk plattform, CapSenze Smart Software (CSS), ASIC-biosensor, 

flödessystem, kapacitansgraf, pulsgraf.  



 

  



 

Abstract 
The bioanalytical platform is a product created by CapSenze. The purpose of the platform is to 

detect, identify and quantify different types of antigens in fluids e.g. virus in blood or drugs in 

sewage. The bioanalytical platform consist of a biosensor that is used to analyze the fluid, a flow 

system which transports the fluid and a web application used for controlling the biosensor and to 

view the results of an analysis.  

 

The results from an analysis is shown in two different graphs, a capacitance graph and a pulse 

graph. The biosensor measures and detects changes in the capacitance in a flow. There is a high 

probability that the searched antigen is found, if the capacitance decreases and is not affected by 

interference. The pulse graph is used to control that the biosensor has measured correct values, 

which are shown in the capacitance graph. In other words, the pulse graph is used to detect the 

interference that might occur in the flow system such as air bubbles. 

 

CapSenze wants to make the bioanalytical platform portable, and has therefore reduced the size 

of the biosensor. The process of reducing the biosensor’s size also changed the communications 

protocol into UART. This lead to the creation of the new biosensor called ASIC-biosensor, 

which had compatibility issues with CapSenze’s old web application, CapSenze Smart Software 

(CSS). Consequently, the graphs also needed updating since the ASIC-biosensor is able to search 

for six different antigens in parallel, whereas the older biosensor is only able to search for one at 

a time. 

 

The tools to be used were already decided because CapSenze had already started developing 

CSS. These tools were: Node.js, JSON, Knockout and Qt, which are further explained in chapter 

2. To make the ASIC-biosensor controllable from a website, the commands: start, stop, clear and 

measure once were implemented as buttons. To make the ASIC-biosensor able to receive these 

commands, the UART communication was developed. 

 

The design of the graphs and their functionality were decided through interviews and focus 

group, which were held together with CapSenze’s stakeholders. 

 

The result of the thesis, is that the ASIC-biosensor is now compatible with CSS, and can 

therefore be controlled via CSS. The ASIC-biosensor can also send its measured values to the 

graphs. 

 

Keywords: Bioanalytical platform, CapSenze Smart Software (CSS), ASIC-biosensor, 

flowsystem, capacitance graph, pulse graph. 
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1. Inledning 
I detta avsnittet introduceras examensarbetet vilket har utförts i samarbete med företaget 

CapSenze.Vidare in i kapitlet beskrivs vilka syften, målsättningar, problemformuleringar, 

motiveringar och avgränsningar som examensarbetarna kommer följa under examensarbetet. 

 

1.1. Bakgrund 
CapSenze är ett svenskt företag i Lund med fyra anställda. Två av CapSenzes anställda forskade 

på sensorteknologi i 17 år på Kemicentrum vid Lunds universitet vilket ledde till startandet av 

spin-off-företaget (ett företag som startas på basis av universitetsforskning) CapSenze år 2009. 

Därefter har forskningen och utvecklingen fortsatt både på företaget och på Lunds universitet. 

CapSenzes affärsidé är att utveckla och sälja marknadsledande flödessystem med biosensorer 

[1]. Idag används deras produkt endast av universitet och institut inom forskning och avancerad 

utveckling. 

 

Produkten som CapSenze har utvecklat kallas för en bioanalytisk plattform (se figur 1) och 

består av en biosensor, ett flödessystem och en webbapplikation. Biosensorn är en hårdvaruenhet 

vars uppgift är att analysera vätska. Ett flödessystem består av en pump, ventiler och 

vätskebehållare. Pumpen förflyttar vätskan och ventilerna styr vägen för vätskan. 

Webbapplikationen används för att styra biosensorn och flödessystemet, för att logga händelser 

och för att spara och visa mätresultat. Webbapplikationen kommer hädanefter att kallas för CSS, 

som står för CapSenze Smart Software. 

 

 

Figur 1 - CapSenzes bioanalytiska plattform: MicroFlow och ASIC-biosensor. 
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Den bioanalytiska plattformen förenklar och automatiserar processen att analysera vätska såsom 

blod, urin, saliv eller avloppsvatten.Vätskan analyseras för att detektera, identifiera och 

kvantifiera exempelvis smittsamma virus som HIV eller hepatit. Plattformen kan också användas 

till att detektera sprängämnen och narkotika i avlopp.  

 

För att analysera vätskan har CapSenze i nuläget utvecklat två olika biosensorer. CapSenzes 

första biosensor som utvecklades kallas Benchtop-biosensor och är ungefär lika stor som en 

handflata. Den andra biosensorn som CapSenze har utvecklat är en förminskning av Benchtop-

biosensorn som kallas för ASIC-biosensor och ryms på en lillfingernagel.  

 

Vätskan analyseras av biosensorn genom att mäta och beräkna kapacitansen mellan två 

elektroder före provet, innan vätskan passerat och efter provet, när vätskan passerat. Om 

kapacitansen förändras, kan man avgöra att viruset som sökes finns i vätskan. Detta kommer att 

genomgås i större detalj i avsnitt 2.1. 

 

För att kunna flytta vätskan har CapSenze utvecklat sina egna flödessystem. I nuläget finns det 

två olika flödessystem, BigFlow och MicroFlow. MicroFlow använder färre och mindre 

komponenter i jämförelse med BigFlow (se figur 1 och 2). 

 

CapSenze har sett till att det ska vara enkelt att kombinera de olika biosensorerna med de olika 

flödessystemen. CSS ska fungera oavsett vilken kombination av flödessystem och biosensor som 

används. Dock fungerar nuvarande CSS endast till Benchtop-biosensorn, på grund av att ASIC-

biosensorn använder sig utav ett annat kommunikationsprotokoll och hårdvara, är den inte 

kompatibel med CSS. 

 

 

 
Figur 2 - CapSenzes bioanalytiska plattform: BigFlow och Benchtop-biosensor [1]. 

 

I figur 3 visas övergripande bild av CSS som körs på en RaspberryPi, vilket är en enkortsdator. 

CSS utgörs egentligen av två applikationer, som kommunicerar med varandra: en motor och en 

webbserver. Motorn är back-end som sparar mätresultat, loggar händelser och styr biosensorn, 

pumpen och ventilerna. Webbservern har både en back-end-del och en front-end-del. Back-end-

delen har till uppgift att kommunicera med klientdatorerna och front-end-delen är en webbsida 

som gör det möjligt att visa mätresultat i ett grafiskt gränssnitt. 

 



3 

 

 
Figur 3 - CSS med ASIC-biosensor. 

 

CapSenze har föreslagit två uppgifter som examensarbetarna kan utföra, där uppgift 1 måste 

genomföras innan det är möjligt att fortsätta med uppgift 2. 

 

Uppgift 1. Eftersom CSS inte är kompatibel med den nya ASIC-biosensorn, kommer 

examensarbetarna vidareutveckla CSS och dess underliggande funktionalitet för att 

stödja ASIC-biosensorn. 

 

I uppgift 2 kommer examensarbetarna arbeta med två olika dynamiska grafer. Dynamisk graf 

betyder att ny mätdata som kommer från ASIC-biosensorn ska uppdatera grafen automatiskt. 

Den ena grafen kallas för kapacitansgraf och den andra kallas pulsgraf. 

 

Kapacitansgrafen visar om det skett någon ändring i kapacitansen under ett prov. Om det skett 

någon ändring indikerar det att till exempel ett virus är upptäckt. Varje punkt i kapacitansgrafen 

(se figur 4) beräknas från ett tusental punkter från pulsgrafen (se figur 5). 
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Figur 4 - Kapacitansgrafen med en linje, visar hur kapacitansen ändras över tid. 

 

Med hjälp av pulsgrafen kan man validera och kontrollera att värdena på kapacitansgrafen är 

korrekta. Det är tydligt för till exempel CapSenzes anställda att utläsa av pulsgrafen, i figur 5, om 

kapacitansen ändrades på grund av en luftbubbla eller annan störning i flödessystemet. Detta är 

viktig information när ett resultat ska valideras och behöver därför kunna visas. Figur 5 visar 

vilka värden en punkt i kapacitansgrafen har räknats ut ifrån.  

 

Hur pulsgrafen utläses av CapSenze anställda, eller personer med rätt kompetens, kommer 

examensarbetet inte att belysa. 

 

 
Figur 5 - Pulsgrafen, visar hur spänningen ändras över tid. 

 

CapSenze har en grov bild över hur dessa grafernas design ska vara, men överlåter detaljer och 

förbättringar till examensarbetarna. 

 

Uppgift 2. Mätningarna av kapacitans som utförs av ASIC-biosensorn behöver kunna visas som 

en dynamisk graf på en webbsida, vilket kräver kompletteringar i CSS. För att kunna 

validera att mätningen av en punkt på kapacitansgrafen är korrekt, behöver 

pulsgrafen för den punkten kunna visas. 
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1.2. Syfte 
Syftet med examensarbetet är att CapSenzes ASIC-biosensor ska kunna användas i CSS så att 

identifierade antigener ska kunna visas på en webbsida. 

 

1.3. Målsättning 
Målet med examensarbetet är att vidareutveckla CSS så att den är kompatibel med CapSenzes 

ASIC-biosensor, samt att designa och implementera grafer som visar mätresultat från ASIC-

biosensorn. 

 

1.4. Problemformulering 
Examensarbetet ska besvara följande frågeställningar: 

● Hur kan kommunikationen mellan ASIC-biosensorn och motorn implementeras? 

● Hur ska CSS styra ASIC-biosensorn? 

● Vilken information ska graferna visa? 

● Hur många linjer ska visas i graferna? 

● Behöver graferna vara interaktiva, d.v.s. ska något hända när man klickar på en punkt i en 

graf? 

● Vilka eliciteringsmetoder är bäst lämpade för insamling av information som kan 

användas till förbättringar av CSS? 

 

1.5. Motivering av examensarbetet 
Att utföra blodprov idag är en manuell, kostsam och tidskrävande process som endast utförs av 

läkare med dyr utrustning. CapSenzes framtidsplaner för produkten är att förenkla och reducera 

kostnaden. 

 

Nya möjligheter öppnas upp om bioanalytiska plattformen förminskas och kan rymmas i en liten 

kassett. Den kan då distribueras på ett helt annat sätt och exempelvis utnyttja trådlös 

kommunikation med en mobilapplikation för att visa provresultaten. Ett ungefärligt 

användningsfall av kassetten skulle vara att man till exempel tar blod, saliv eller urin från 

patienten och injicerar detta i flödessystemet. Därefter startar man testet och låter plattformen 

utföra analysen automatiskt och spara undan de resulterande mätningarna från biosensorn. 

CapSenze vill då att dessa kassetter ska distribueras till exempelvis Afrika för att underlätta 

provtagning ute i fältet. 

 

Om dessa tester blir enkla att göra och de kan utföras utanför sjukhus, ökar det chansen att 

upptäcka sjukdom i ett tidigare stadium, vilket leder till större chans att bota sjukdomar och 

minskad risk att sjukdomar sprider sig. 

 

Examensarbetarna valde detta examensarbete för att forskningen är relevant och fyller ett tydligt 

gap i det vetenskapliga fältet för bioanalys. CapSenze har uttryckt att arbetet är ett viktigt steg 

för deras fortsatta utveckling. Examensarbetarna tror även att den färdiga produkten kommer att 

ha stor inverkan på samhället. Av dessa anledningar blir examensarbetet spännande att jobba 

med. 
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1.6. Avgränsning 
CapSenze har avgränsat CSS till följande webbläsare: Google Chrome. Vilket innebär att 

examensarbetarna inte kommer testa andra webbläsare. Anledningen är att Google Chrome är 

den mest använda webbläsaren.  
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2. Teknisk beskrivning 
I det här kapitlet förklaras de mer tekniska delarna av den bioanalytiska plattformen. Kapitlet 

handlar även om de tekniker och verktyg som användes under examensarbetet. 

 

2.1. Bioanalytisk plattform 
I detta avsnitt förklaras arkitekturen hos den bioanalytiska plattformen mer ingående. 

Arkitekturen som examensarbetarna har arbetat med består av ASIC-biosensorn, flödessystemet 

MicroFlow och CSS. 

 

Metoden som biosensorn använder för att analysera ett flöde av vätska, baseras på att 

kapacitansen mellan två parallella, elektriskt laddade metallplattor beror på avståndet mellan 

dem [30].  

 

I praktiken är det dock inte riktigt så enkelt. Det finns en metallplatta på undersidan, men ingen 

på ovansidan (se figur 6). Istället används fenomenet att när en elektrisk spänning läggs på 

metallplattan, arrangeras jonerna i vätskan till ett lager. Detta lager agerar övre metallplatta i 

praktiken. 

 

 
Figur 6 - Flödescellen i mikroskopiskt perspektiv. 

 

På metallplattans yta finns en beläggning av antikroppar, se figur 6. Antikropparna är 

preparerade så att de endast binder sig till antigenerna som sökes, exempel på dessa antigen är: 

virus, narkotika eller sprängämnen. När antigenerna i figur 7 kommer i kontakt med 

antikropparna bildas ett lager av antigener ovanför antikropparna. 

 

 
Figur 7 - Flödescellen med antigen bundna till antikroppar. 

 

Detta gör att avståndet mellan metallplattan och lagret av joner blir större i figur 7 än i figur 6, 

vilket innebär att kapacitansen kommer vara lägre i figur 7. I CSS kommer kapacitansen att visas 



8 

 

i form av en graf med avseende på tid. När kapacitansen ändras, kan man då se om exempelvis 

virus har upptäckts.  

 

I figur 8 i flödescellen finns det sex stycken metallplattor som kan användas för att analysera 

vätskan i flödessystemet. Detta innebär att i kapacitansgrafen i figur 4 kommer det behövas ritas 

upp sex olika linjer i grafen, en linje för varje metallplatta i flödessystemet. Den mittersta, sjunde 

metallplattan i figur 8 används inte.  

 

 
Figur 8 - Flödescell med sex metallplattor. 

 

I MicroFlow (se figur 9) finns fyra vätskebehållare där den första innehåller en Running buffer 

(RB), den andra innehåller Injektion buffer (IB), den tredje innehåller Elution buffer (EB) och 

den sista vätskebehållaren används för att dumpa all vätska efter användning. 

 

● RB är vätskan som konstant går igenom flödessystemet och kapacitansen mäts för att få 

ett normalt värde innan man injicerar själva vätskan som ska analyseras. 

● IB är den vätskan som injiceras i MicroFlow (t.ex blod, saliv, urin) och som man vill 

analysera. 

● EB är vätskan som används i MicroFlow för att efter analysering av en provinjektion, 

städa undan de bundna antigenerna. 

 

De tre vätskebehållarna på vänster sida i figur 9 är kopplade till varsin ventil som öppnas när 

man vill att vätskan ska pumpas ut till flödescellen och slutligen ut till den sista vätskebehållaren 

på höger sida i figur 9. 

 

De heldragna pilarna i figur 9 visar riktningen för kommunikationen i den bioanalytiska 

plattformen. Kommunikationsprotokollen som används i figur 9 är: 

 

● UART (se avsnitt 2.2) som används för kommunikation mellan motorn och ASIC-

biosensorn. 

● D-Bus som är ett enkelt sätt för kommunikation mellan applikationer (se avsnitt 2.4). 

● HTTP som är standarden för kommunikation i webbläsare [3]. 
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Figur 9 - Den bioanalytiska plattformen med ASIC-biosensor och MicroFlow. 

 

Motorn är skriven i C++ med Qt (se avsnitt 2.3). Motorns uppgift är att spara mätresultat, logga 

händelser och styra biosensorn, pumpen och ventilerna. Webbservern är skriven i JavaScript med 

Node.js (se avsnitt 2.5). Den kommunicerar med en eller flera klientdatorer som besöker en 

webbsida på serverns IP-adress. Datan som kommer från motorn i realtid, skickas till alla 

anslutna datorer som ska uppdateras dynamiskt i gränssnittet. 

 

En steg-för-steg förklaring på hur en vätska analyseras: 

Motorn öppnar ventilen för önskad vätska och håller de övriga stängda. Sedan startar den 

pumpen, som flyttar vätskan till flödescellen. Därefter säger motorn till ASIC-biosensorn att den 

ska utföra mätningar. ASIC-biosensorn hämtar mätningarna från flödescellen och skickar dem 

till motorn i ett överenskommet intervall. Motorn sparar mätningarna och paketerar dem till 

JSON format (se avsnitt 2.7) för att skicka vidare till webbservern. Webbservern tar emot datan 

och skickar ut den till alla klientdatorer som behöver den. Därefter kan Knockout (se avsnitt 2.6) 

dynamiskt uppdatera graferna med den nya datan. 
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2.2. UART 
UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) är en hårdvara och ett 

kommunikationsprotokoll som används för asynkron seriell kommunikation som skapades av 

Gordon Bell. Seriell kommunikation är dataöverföring mellan två hårdvaruenheter där varje bit i 

datan sänds sekventiellt efter varandra [28]. 

 

UART använder två pinnar; en Tx för att skicka och en Rx för att ta emot (se figur 10) [29]. 

Detta gör att kommunikation kan ske båda vägar samtidigt. Det gör också att det inte kan ske 

några krockar om båda skickar samtidigt, vilket betyder att man inte behöver spendera tid på att 

komma överens om vem som får skicka nästa gång. 

 

 
Figur 10 - UART anslutning, Tx → Rx. 

 

Istället för att synkronisera kommunikationen med en gemensam klocksignal, skickar UART 

varje dataram (se figur 11) asynkront. Detta uppnås med start- och stopp-bitar, vilket gör att 

början och slutet på varje dataram kan detekteras [29]. 

 

 
Figur 11 - UART inramning av data med start- och stopp-bitar, d.v.s. en dataram. 

 

Hastigheten för kommunikationen beskrivs av baud-rate, vilket behöver ställas in hos sändaren 

och mottagaren innan något kan skickas. Det finns fler inställningar man kan göra i UART, 

exempelvis: hur stor varje dataram ska vara eller om man ska använda en extra bit för felkontroll 

[29]. 

 

Fördelarna med UART är att man enbart behöver använda två koppartrådar (ingen 

synkronisering med gemensam klocksignal behövs), har felkontroll och är väldokumenterad. En 

nackdel är att datan i varje dataram kan maximalt innehålla 9 bitar [29]. 

 

2.3. Qt 
Harvard Nord och Eirik Chambe-Eng satt på en parkbänk i Trondheim 1990 när de kom på den 

bärande idén bakom Qt. Det var först 1995, som deras företag Trolltech släppte Qt under sin 
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egna licens, FreeQt. Rättigheterna ägs idag av The Qt Company som är ett dotterbolag till 

företaget Digia. [26]. Qt uttalas som engelskans “cute”. 

 

Idag släpps Qt under licensen LGPLv3, vilket innebär att man får lov att använda Qt gratis och 

även skapa kommersiella produkter, men då måste programvaran släppas som open-source. Om 

man istället vill släppa sin programvara som closed-source behöver man betala en avgift [11]. 

Under examensarbetet användes gratisversionen då den ansåg vara tillräcklig för utveckling. I 

framtiden om CapSenze ska sälja sin produkt behöver de köpa en licens för Qt. 

 

Qt är ett ramverk, alltså inte ett programmeringsspråk, utan en utökning av funktionalitet för 

programmeringsspråket C++. Det är cross-platform, vilket betyder att applikationer som 

utvecklats med Qt fungerar på många olika operativsystem, exempelvis Windows, Linux, OSX, 

Android, iOS [10]. 

 

Qt kan användas både för utveckling av applikationer med GUI (grafiskt gränssnitt) och för 

utveckling av applikationer utan GUI. Under examensarbetet användes Qt v.5.5.1 till motorn 

som är en applikation utan GUI. Qt användes under examensarbetet för att bland annat underlätta 

implementering av seriell kommunikation, alltså för att skicka information från motorn till 

ASIC-biosensorn över UART (se avsnitt 2.2) [10]. 

 

Utöver seriell kommunikation, användes även Qt:s Signals & Slots. Detta är en enkel lösning för 

att objekt ska kunna berätta för andra objekt att de har förändrats på något vis. I figur 12, visas 

ett exempel på hur man kan få objekt b att ändras när objekt a ändras, men inte tvärtom. Detta 

görs genom att sammankoppla objekten med signals och slots. 

 

#include <QObject> 
 
class Counter : public QObject 
{ 
    Q_OBJECT 
 
public: 
    Counter() { m_value = 0; } 
 
    int value() const { 
        return m_value; 
    } 
 
public slots: 
    void setValue(int value); 
 
signals: 
    void valueChanged(int newValue); 
 
private: 
    int m_value; 
}; 

void Counter::setValue(int value) 
{ 
    if (value != m_value) { 
        m_value = value; 
        emit valueChanged(value); 
    } 
} 
 
int main() { 
    Counter a, b; 
    QObject::connect(&a, SIGNAL(valueChanged), 
                     &b, SLOT(setValue)); 
 
    a.setValue(12); // a.value() == 12 
                    // b.value() == 12 
 
    b.setValue(48); // a.value() == 12 
                    // b.value() == 48 
} 

Figur 12 - Kodexempel för Signals & Slots. 
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En signal är en metod (funktion i en klass), som emitteras (anropas) av ett objekt vars tillstånd 

förändras på ett sätt som är intressant för andra objekt (se figur 12). Objektet som emitterar 

signalen behöver varken veta eller bry sig om det finns objekt som tar emot signalen, detta sköter 

Qt i bakgrunden. Signaler måste alltid ha retur-typen void och får endast deklareras, inte 

definieras, av programmeraren. Det är först vid kompilering som Qt kommer att generera kod för 

signalens definition [8]. 

 

En slot är, likt en signal, också en metod men fungerar precis som en vanlig C++ metod. Den 

enda skillnaden är att signaler kan kopplas till dem via Qt:s connect-metod (se figur 12 och 13). 

En sådan koppling gör att slot-metoden anropas varje gång signalen sänds. Om flera slots är 

kopplade till en och samma signal, kommer alla slots anropas efter varandra i den ordningen man 

gjorde kopplingarna [8]. 

 

 
Figur 13 - Signals & Slots [8]. 

 

2.4. D-bus 
D-bus (Desktop Bus) skapades år 2002 av Havoc Pennington, Alex Larsson och Anders Carlsson 

[27]. D-bus används för att på ett enkelt sätt möjliggöra kommunikation och delning av data 

mellan Linux-applikationer. 

 

D-bus är ett medium för lokal kommunikation, alltså inte kommunikation över internet eller ens 

kommunikation mellan datorer, endast på samma dator. Det finns många färdiga bibliotek som 

utvecklats för att integrera olika applikationer med D-bus. Två exempel är Qt och Node 

applikationer [2]. 
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D-bus används i CSS som examensarbetarna har arbetat med, men de har inte behövt arbeta med 

D-bus och nämns därför inte i stor detalj. Se källhänvisning för mer information om D-bus. 

 

2.5. Node.js 
Node introducerades år 2009 av skaparen Ryan Dahl. Node är ett gratis open-source, cross-

platform program som används främst för att bygga snabba och skalbara nätverksapplikationer 

[21][25]. Den version som examensarbetarna arbetade med var Node.js version 8.9.4. 
 

Node tillåter exekvering av JavaScript på servern (värddatorn). Detta innebär att man kan 

använda JavaScript både på servern och på klienterna. Istället för att använda exempelvis 

programmeringsspråken PHP, eller Python på servern och JavaScript på klienterna.  

 

Det vanliga sättet för en server att hantera en request (klient efterfrågar en resurs), är att skapa en 

ny tråd i operativsystemet för den anslutningen. Tanken är god då delegation till en annan tråd 

låter andra requests accepteras under tiden den första behandlas av servern. Problemet är att detta 

kan bli ineffektivt under hög belastning då operativsystemet behöver schemalägga alla trådarnas 

exekveringstid och behöver byta kontext (context switching) för att behandla varje tråd. Det blir 

alltså mycket overhead (extra uppgifter för att uppnå ett visst mål) som tar upp minne och dyrbar 

processortid [15][18]. 

 

“The scheduler maintains a queue of executable threads for each priority level. These 

are known as ready threads. When a processor becomes available, the system 

performs a context switch. The steps in a context switch are: 

1. Save the context of the thread that just finished executing. 

2. Place the thread that just finished executing at the end of the queue for its priority. 

3. Find the highest priority queue that contains ready threads. 

4. Remove the thread at the head of the queue, load its context, and execute it.” [12] 

 

Node använder istället ett asynkront sätt att hantera requests och behöver på så sätt inte använda 

lika många trådar. I själva verket är nyckeln till Nodes effektivitet och skalbarhet att den inte 

behöver använda särskilt många trådar för att uppnå likadan funktionalitet [15][18]. 

 

I figur 14 kan man se hur Node bearbetar requests. I eventloopen lyssnar Node ständigt och tar 

emot requests från klienter. Eventloopen är en egen tråd som hanterar requesten själv och svarar 

klienten direkt om den beräknas gå snabbt att utföra. Men för operationer som tar längre tid, 

exempelvis att skriva till en fil på hårddisken, kommer Node att överlåta arbetet till en trådpool. 

När arbetartrådarna är färdiga med de tidsinvensiva operationerna skickar de resultatet tillbaka 

till eventloopen så den kan svara klienterna. [15][16][17][18]. 
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Figur 14 - Förenklat flöde i en Node.js webbserver. 

 

2.6. Knockout 
Examensarbetarna använde sig utav Knockout v.3.4.0. Knockout introducerades år 2010 av 

webbutvecklaren Steve Sanderson som numera är anställd av Microsoft. Knockout är ett gratis 

JavaScript-bibliotek som används för att underlätta implementering av webbsidor som ska kunna 

uppdateras dynamiskt. Dynamisk uppdatering är exempelvis användbart om det finns grafer som 

behöver uppdateras regelbundet då ny data läggs till. Knockout använder sig utav MVVM 

(Model/View/View Model) mönstret för att kunna skapa komplicerade UI-beteenden på ett 

strukturerat och enkelt sätt [19]. 

 

MVVM är ett mönster som används vid implementering av applikationer för att separera 

ansvarsområdena för utseendet och layouten från det logiska beteendet på en webbsida. Genom 

att följa MVVM-mönstret undviker man svårförändrad och bräcklig kod. 

 

● Model: är komponenten där man lagrar applikationens data. 

● View Model: är logiken bakom gränssnittet på en hemsida. Där skriver man koden som 

representerar gränssnittets data och funktioner.  

● View: är själva utseendet och strukturen på gränssnittet. I Knockout är detta dokumentet 

med HTML-kod [13][14]. 

 

 
Figur 15 - MVVM-mönstret. 

 

Knockout är uppbyggt på declarative bindings och observables. Declarative bindings är ett sätt 

att binda HTML-kod med View Model (se figur 15) som skrivs m.h.a. Knockout. Observables är 

speciella objekt i JavaScript som notifierar om det skett någon ändring i View Model [14]. 

 

För att View ska kunna hämta information från View Model och visa detta på gränssnittet, 

använder Knockout sig utav declarative bindings. I figur 16 visas ett exempel på hur en enkel 
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View Model skapas med ett JavaScript objekt och i figur 17, hur View hämtar objektets 

information från View Model genom en declarative binding(data-bind): [14] 

 

var viewModel = { 
    personName: ‘Lisa’, 
    personAge: 18 
}; 

Figur 16 - View Model. 

 

The name is <span data-bind=‛text: personName‛></span> 

Figur 17 - View. 

 

Webbsidor räknas som dynamiska när de uppdateras automatiskt varje gång något i View Model 

ändras. Detta görs genom att använda sig utav observables i View Model. För att använda 

Observables behöver man deklarera Model-variablerna som observables. I figur 18 visas ett 

exempel på hur man deklarerar dessa variabler som observables [14]. 

 

var viewModel = { 
    personName: ko.observable(‘Lisa’), 
    personAge: ko.observable(18) 
}; 

Figur 18 -View Model med observable. 

 

2.7. JSON 
JSON (JavaScript Object Notation) introducerades år 2002 av Douglas Crockford och är ett 

format för att spara information på ett enkelt och strukturerat sätt [20]. JSON används främst för 

att sända information mellan en server och en webbapplikation. För att spara information 

använder man sig av key/value par, där key är av typen string och value kan vara av olika typer 

såsom boolean, int, object, array och string [6][9]. Exempel på hur key/value par skapas kan ses 

i figur 19. 
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{ 
    // Integer 

    ‚Nyckel‛ : 1000, 
 
    // String 

    ‚Nyckel2‛ : ‚Detta är en textsträng‛, 
 
    // För att skapa en nyckel “Array” som är en array skriver man på följande vis: 
    ‚Array‛ : [‚värde1‛, ‚värde2‛, ‚värde3‛], 
 
    // För att skapa en nyckel som är ett objekt använder man måsvingar”{}”. 

    // Nedan är ett exempel på ett objekt med nyckeln “Person”, som har två 

    // nästlade key/value par: 
    ‚Person‛ : { 
        ‚namn‛ : ‚Lisa‛ 
        ‚ålder‛ : 18 
    } 
} 

Figur 19 - Olika JSON variabler. 
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3. Metod 
I detta kapitel beskrivs de arbetsmetoder som användes för att samla information till 

examensarbetet och för att skapa en struktur på arbetsprocessen.  

 

Examensarbetet bestod av tre stora delar, förstudie, utveckling och dokumentation. 

Förstudiefasen omfattar intervjuer, samt instudering av verktyg, programmeringsspråk och koden 

i CSS. Under utvecklingsfasen ingick uppgift 1 och 2 som nämns i avsnitt 1.1. 

Dokumentationsdelen skedde fortlöpande under hela examensarbetet och omfattade: 

rapportskrivning, skapa bilder och anteckningar från intervjuer och fokusgrupp. All 

dokumentation sparades i Google Drive. 

 

Arbetet utfördes i stora drag hemifrån med Skype-samtal som kommunikationsmedel där 

skärmdelning kunde utnyttjas för att efterlikna arbete på samma plats. Kommunikationen mellan 

examensarbetarna och CapSenze skedde i form av mejl, Skype-samtal och möten på CapSenzes 

kontor. Minst en gång i veckan hade examensarbetarna kontakt med CapSenze, för att få 

feedback på arbetet och svar på frågor. 

 

3.1. Förstudie 
Förstudien lade grunden till examensarbetet. Den handlade till stor del om att samla information 

om den bioanalytiska plattformen, CSS och dess potentiella förbättringar. Under förstudien lärde 

examensarbetarna sig verktygen och programmeringsspråken som skulle användas under 

implementeringen av CSS. 

 

Examensarbetarna började med att samla information om den bioanalytiska plattformen. Det var 

nödvändigt att förstå arkitekturen samt hur kommunikationen skedde i plattformen för att kunna 

vidareutveckla CSS. Informationsinsamlingen utfördes delvis i form av intervjuer med personal 

på CapSenze som beskrivs i avsnitt 3.1.1. Trots förberedelser av frågor till intervjuerna, kunde 

det dyka upp fler frågor efter mötestillfällen. Då hade examensarbetarna möjligheten att mejla 

intressenterna och få svar inom loppet av två dagar. 

 

Efter inlärning av hur den bioanalytiska plattformen var uppbyggd och fungerade, behövde 

examensarbetarna lära sig mer om programmeringsspråken. Koden för motorn (se avsnitt 2.1) är 

skriven i C++ med Qt, koden för webbservern är skriven i JavaScript med Node.js och koden för 

webbsidorna är skriven i JavaScript, Knockout och HTML. 

 

Då examensarbetarna aldrig förut använt sig utav Node.js och Knockout, var det nödvändigt att 

gå igenom dem grundligt. Eftersom examensarbetarna endast hade grundläggande kunskaper i 

JavaScript och JSON, behövde även dessa kunskaper kompletteras. Båda examensarbetarna hade 

tidigare gått en C++ kurs i sin utbildning och behövde därför endast förstå några ytterligare 

koncept. Vissa delar av Qt behövde också klaras upp.  

 

Efter inlärningen av programmeringsspråken och deras respektive utökningar, kunde 

examensarbetarna börja läsa och analysera koden i CSS. Examensarbetarna läste igenom koden 

de hade fått tillgång till, rådfrågade handledaren på CapSenze för att få en överblick av 

arkitekturen och skaffade en djupare förståelse över olika sektioner i koden. 
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Nästa steg var att elicitera vilka krav och önskemål CapSenze hade på designen för ASIC-

biosensorns hemsida i CSS. Detta utfördes genom ett möte där examensarbetarna arrangerade en 

fokusgrupp av intressenter för att brainstorma eventuella problem och förbättringar som beskrivs 

i avsnitt 3.1.2. 

 

3.1.1. Intervjuer 
En intervju är en teknik för elicitering [22]. En intervju består av en eller flera intressenter som 

antingen svarar på öppna eller slutna frågor, dessa frågor förbereds av intervjuaren. Öppna frågor 

har inga givna svarsalternativ, detta innebär att svaren kan bli längre och fylligare. Slutna frågor 

ställs med syftet att styra samtalet mot den riktning som intervjuaren önskar och har oftast en till 

tre svarsalternativ, exempelvis: ja, nej eller vet ej. 

 

En intervju kan vara strukturerad, semi-strukturerad eller ostrukturerad [24]. Strukturerad 

intervju innebär att intervjuaren har förberett frågor (dessa är oftast slutna) och bestämt i vilken 

ordning de ska ställas [24]. 

 

Semi-strukturerad intervju är intervjuer där de slutna frågorna blir någorlunda förberedda. Detta 

innebär att frågorna man förberett inte har en specifik ordning. Man lämnar även rum för öppna 

frågor som kan komma att ställas under intervjun [24]. Exempel på öppna frågor kan vara 

ledningsfrågor, som då ställs om något är oklart eller tilläggsfrågor. 

 

En ostrukturerad intervju hålls utan förberedda frågor [24]. Dock kan man kan förbereda någon 

öppen fråga för att vägleda intressenten. Resterande frågor ställs beroende på vilken riktning 

intervjun går mot. 

 

Det hölls totalt två intervjuer under examensarbetet, dessa intervjuer var semi-strukturerade och 

arrangerades på CapSenzes kontor i Lund. Examensarbetarna intervjuade personalen på 

CapSenze för att elicitera problem, krav och designbeslut. Under intervjun gavs även allmän 

information från intressenterna om CapSenze och den bioanalytiska plattformen. Intervjuerna 

dokumenterades i form av anteckningar. I varje intervju deltog två intressenter från CapSenze 

varav en intressent var utvecklare och den andra var användare.  

 

Utvecklaren var handledare till examensarbetarna och CTO (Chief Technology Officer) inom 

CapSenze. Användaren var biträdande handledare till examensarbetarna och COO (Chief 

Operating Officer) inom CapSenze. 

 

Då intressenterna som intervjuades utgjorde två olika perspektiv och behov som nämns i avsnitt 

3.1.1, gjorde att svaren till frågorna fick en större bredd. Den ena intressenten gav svar från en 

teknisk aspekt, medan den andra intressenten gav svar från funktionalitet och design-aspekten. 

Intressenternas erfarenhet i respektive område och användning av CSS blev också en tillgång för 

insamlingen av information gällande den bioanalytiska plattformen. 

 

3.1.2. Fokusgrupp 
En fokusgrupp är en session där en grupp som oftast består av intressenter till ett projekt, samlas 

för att komma fram med ideér och förbättringar till projektet. En fokusgrupp består av tre faser. 
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Under första fasen tar gruppen upp de problem som finns med de nuvarande sätten att till 

exempel använda en applikation. Gruppen diskuterar därför bland annat vilka dåliga erfarenheter 

som upplevts med applikationen [22]. 

 

Syftet med andra fasen är att försöka hitta lösningar på problemen. Dessa lösningar ska då 

diskuteras om varför lösningen är bra. Denna fasen hjälper gruppen att formulera mål och krav 

på ett enkelt sätt. Man ställer oftast frågorna på följande vis: varför vill du ha detta och när kan 

du använda detta? [22]. 

 

Tredje och sista fasen är till för att prioritera alla problem och ideér som diskuterats fram och 

eventuellt skrivits ner. Under denna fas är det viktigt att varje intressent/intressentgrupp i 

gruppen får möjligheten att prioritera. Om det är en lång lista som behöver prioriteras, så kan 

man be intressenterna att välja ett visst antal problem/ideér att prioritera. Dessa prioriteringar 

samlas sedan av ansvariga av fokusgruppen som skriver en egen lista av prioriteringar baserat på 

de prioriteringar som samlats in. Denna lista diskuteras sedan med intressenterna för att 

godkännas [22]. 

 

Det hölls en fokusgrupp under examensarbetet som ägde rum på CapSenzes kontor. Till 

fokusgruppen samlade examensarbetarna ihop en grupp som bestod av examensarbetarna och tre 

medarbetare på CapSenze: en utvecklare, en användare och en student som utförde sitt 

examensarbete på CapSenze i biokemi. 

 

Fokusgruppen hölls under utvecklingsfasen för uppgift 1 som står i avsnitt 1.1. Syftet var att få 

medlemmarna att framföra de problem/svårigheter som fanns på hemsidan av CSS för att veta 

vad som kunde förbättras i webbsidan. Efter problemen blivit framförda, fick alla medlemmar 

komma fram med ideér på lösningar till både CSS och graferna. I slutet prioriterade CapSenzes 

intressenter, ideérna och problemen som examensarbetarna senare validerade med avseende på 

dess rimlighet. 

 

3.2. Utveckling 
Under utvecklingsfasen började examensarbetarna vidareutveckla CSS. Första steget var att 

skapa ett skelett till ASIC-biosensorn i både motorn och webbservern. Med skelett menas den 

minsta mängd kod som var nödvändig för att ASIC-biosensorn ska accepteras som en enhet i 

koden. Genom att börja med ett skelett, skapade examensarbetarna en stabil grund som 

underlättade påbyggnaden av kod. 

 

När skelettet var skapat tillades en knapp på webbsidan som skulle skicka kommandot “start” till 

motorn. I motorn tillades sedan metoder i ASIC-biosensor-klassen för att hantera de  

kommandon som skickas från webbsidan. Då kommunikationen mellan motor och webbsida 

redan var utvecklad kunde implementeringen göras relativt smärtfritt. Efter att examensarbetarna 

kunde bekräfta att kommandot “start” kunde tas emot och hanteras av motorn, implementerades 

de resterande kommandona i webbsidan som skulle styra ASIC-biosensorn. Dessa kommandon 

var: “start”, “stop”, “clear” och “measure once”. 

 

Nästa steg var att implementera kommunikationen från motorn till webbservern, vilket gjordes 

på två sätt eftersom datan som skulle skickas kunde ske statiskt eller dynamiskt. Att datan 
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skickas statiskt innebär att den endast skickas när en klient ber om den, exempelvis genom att 

klicka på en knapp på webbsidan. Att datan skickas dynamiskt innebär att den skickas så fort ny 

data kommer in, ibland oavsett om klienten har bett om den eller ej.  

 

För att testa att datan kom fram till webbsidan som den skulle, implementerades kod i motorn 

som genererade falsk data för kapacitansgrafen och pulsgrafen som sen skickas till webbsidan. 

Detta gjordes eftersom UART implementeringen inte var färdig i detta stadiet och hade annars 

hejdat examensarbetarna från att fortsätta med uppgift 2, vidare förklaring finns i avsnitt 4.4. 

 

Innan examensarbetarna började med uppgift 2 hölls en fokusgrupp. Under fokusgruppen 

uppmärksammades problem som fanns i webbsidan och önskemål CapSenze ville få 

implementerat antecknades. Efter fokusgruppen hade examensarbetarna tillräckligt med 

information för att börja implementera och designa graferna. 

 

Det första som gjordes på kapacitansgrafen var att implementera alla sex kanalerna. Därefter 

tillades knappar för att visa och dölja kanalerna som ritas ut på grafen. Fortsättningsvis utökades 

grafen med alternativet att kunna rita ut punkter för varje kapacitansvärde. Punkterna gjordes 

sedan klickbara för att visa pulsgrafen för det kapacitansvärdet man klickar på. När en punkt 

klickas, markeras den (se figur 20) för att användaren ska veta vilken punkt på kapacitansgrafen 

som kontrolleras i pulsgrafen (se figur 5). Efter att detta var implementerat var uppgift 2 

avklarad. 

 

 
Figur 20 - Detta är ett exempel på en kapacitansgraf med en kanal, där en punkt är markerad. 

 

Därefter fortsatte implementeringen av UART för att motorn skulle kunna kommunicera med 

ASIC-biosensorn. För att göra testandet och felsökningen enklare när examensarbetarna 

utvecklade UART-kommunikationen, skapades ett separat temporärt C++ projekt. Detta lät 

examensarbetarna slippa all förvirrande overhead från motorn och webbservern då faktorer som 

inte var nödvändiga ännu togs bort. 

 

Vid implementering av UART fick examensarbetarna en produkt-specifikation av CapSenze som 

beskrev hur ramarna ska skickas till ASIC-biosensorn och hur datan i ramarna man får tillbaka 

ser ut. Specifikationen kunde inte följas till punkt och pricka då den var felaktig i vissa delar 
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vilket förklaras vidare i avsnitt 4.4. Men när verkligheten inte stämde överens med 

specifikationen, kunde detta lösas genom att testa att skicka olika ramar och dra slutsatser utifrån 

resultaten. Detta gjordes i samråd med handledaren från CapSenze. 

 

När implementeringen av UART var färdig slogs koden ihop med motorn och uppgift 1 var 

avklarad.  

 

3.3. Projektmodell 
Under utvecklingsprocessen använde examensarbetarna sig utav den agila projektmodellen 

Scrum med Kanban-inslag [23]. 

 

Arbetet utfördes i veckovisa sprintar, vilket innebar att i varje vecka planerades vilka 

deluppgifter som skulle utföras under examensarbetet. Dessa sprintar var alltid en vecka långa 

och i veckans slut planerades sprinten för veckan därpå. Efter varje sprint som vidareutvecklade 

CSS, tog examensarbetarna kontakt med CapSenze för att få feedback på det som 

implementerats.  

 

Planeringen skrevs ner i en Scrum-board på Trello.com. Scrum-boarden i Trello.com delades in i 

följande kategorier: 

● Backlog - Innehåller kort av ofärdiga deluppgifter. 

● Sprint planning - Innehåller deluppgifter som planeras inför nästa vecka. 

● Current sprint - Innehåller deluppgifter för nuvarande sprint. 

● Ready to verify - Innehåller avklarade deluppgifter som ska verifieras innan de läggs i 

done-kategorin. 

● Done - Innehåller de deluppgifter som blivit verifierade och avklarade för hela 

examensarbetet. 

● Denied - Innehåller de deluppgifter som bedöms oviktiga eller onödiga. 

 

Vissa begränsningar i Scrum öppnades upp genom inslag av Kanban. Exempelvis i fallet att ett 

uppdrag tagit kortare tid att utföra än förväntat, kunde examensarbetarna med hjälp av Kanban 

ha möjligheten till att lägga till fler uppgifter under sprinten. 

 

De Kanban-inslag som användes var: 

● Om alla uppgifter i en sprint blivit klara innan sprintens slut, kan man lägga till mer 

arbete i sprinten. Detta valet gjordes för att kunna effektivisera arbetsprocessen under en 

aktiv sprint, istället för sprinten därpå, vilket Scrum hade begränsats till. 

● Examensarbetarna delas inte upp i roller, det vill säga att ingen utses till scrum master, 

båda planerar sprintar tillsammans eller själva. Detta för att en grupp av två personer 

anses inte nödvändigt att delas upp i roller, vid större grupp är detta mer relevant. 
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Anledningen till varför Scrum fungerade bra var: 

● CapSenze hade erfarenhet av tekniska projekt och tekniska projektmodeller såsom 

Scrum. 

● Medarbetarna på CapSenze var responsiva och villiga att diskutera tekniska ämnen som 

kommer ingå i utvecklingen. 

● Handledarna på CapSenze var tillgängliga minst en gång i veckan och var villiga att ha 

en regelbunden kontakt med examensarbetarna. Därmed passade det bra att 

examensarbetarna utför arbetet i veckovisa sprintar och kunde hålla CapSenze 

regelbundet uppdaterade på vad som utvecklades.  

● CapSenze var intresserade av att regelbundet se utvecklingen av CSS för feedback. 

Eftersom examensarbetarna valde att arbeta i veckovisa sprintar, fick CapSenze 

möjligheten att följa arbetsprocessen under examensarbetet och därmed möjligheten att 

tycka till. 

 

3.4. Källkritik 
I detta avsnitt bedöms och motiveras tillförlitligheten av de källor som valts till examensarbetet.  

 

Kurslitteratur hämtad från Lunds universitetsbibliotek anses pålitliga, då dessa böcker används 

för att utbilda studenter. 

Litteratur: [22], [23], [28]. 

 

Tillverkarens hemsida är källor som användes för att förklara metoder och tekniker för olika 

produkter. Eftersom några av dessa källor är skrivna av tillverkaren själv och andra är officiella 

sidor som informerar om produkten, anses dessa källor pålitliga. 

Tillverkarens hemsida: [1], [2], [4], [5], [7], [8], [10], [11], [12], [14], [15], [16], [17], [18], [19], 

[20], [21], [26]. 

 

Källa [3] och [29] är hämtade från webbplatser som ger undervisning (tutorials) om t.ex. 

programmeringsspråk och elektronik. Dessa källor anses vara pålitliga då informationen som 

hämtats från hemsidorna har testats vid implementering under examensarbetet. När testningen 

gjordes verifierades att informationen var sann.  

 

Källa [9] stämmer överens med den officiella standarden av JSON, d.v.s. ECMA-404 och är 

därför pålitlig. 

 

Källa [13] är hämtad från Microsofts officiella hemsida. Eftersom Microsoft själva använder 

MVVM mönstret i deras egna Windows Phone OS, antas att de är erfarna. Det som står om 

MVVM mönstret på Knockouts officiella sida [14], stämmer överens med informationen som 

står på Microsofts sida, men det är förklarat på ett annan sätt. Av dessa anledningar anses källan 

vara pålitlig. 

 

Källa [24] anses pålitlig då källan är hämtad från Lunds universitets hemsida som används för att 

utbilda studenter och anses därför ge korrekt information. 
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Källa [25] ger information om skaparen av Node.js och anses pålitlig då det finns en skrift och 

ett ljudklipp på hela intervjun med skaparen av Node.js. Då man kan höra personen som blir 

intervjuad i ljudklippet har detta verifierats av examensarbetarna på youtube-klipp där skaparen 

själv haft presentationer på Node.js. 

 

Källa [27] är hämtad för att hitta information om skaparna av D-bus. Skribenten till källan är 

delaktig i D-bus officiella hemsida och anses därför pålitlig. 
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4. Analys 
I detta kapitel analyseras resultat från intervjuer och fokusgrupp, samt problem och deras 

lösningar. 

 

4.1. Sammanställning av intervjuer 
I detta avsnitt presenteras analysen och de slutsatser som kunde göras efter intervjuerna. 

 

4.1.1 Intervju 1 
Efter första intervjun fick examensarbetarna en bättre förståelse av problemen som CapSenze 

ville lösa. Med hjälp av informationen som samlades från intervju 1 kunde examensarbetarna 

formulera uppgift 1 och uppgift 2 som står i avsnitt 1.1. Examensarbetarna fick även en bättre 

förståelse av den bioanalytiska plattformen. 

 

Följande frågor ställdes under intervjun: 

● Kan ni beskriva ert företag? 
CapSenze har fyra anställda. De två grundarna, Bo Mattiasson (Chief Visionary Officer) 

och Martin Hedström (Chief Operating Officer). Sen har CapSenze även Dag Erlandsson 

(Chief Technical Officer) och Måns Westesson (Chief Executive Officer). 

 

Forskning på sensorteknologin har gjorts i 17 år. Detta ledde till startandet av spin-off-

företaget CapSenze år 2009. Därefter har forskningen på sensorteknologin och 

utvecklingen av den bioanalytiska plattformen fortsatt både på företaget och på Lunds 

Universitet. 

 

● Vilket eller vilka problem är det som examensarbetet ska lösa? 

Då målet med den bioanalytiska plattformen är att göra den portabel, förminskades den 

äldre biosensorn (Benchtop-biosensor). Den förminskade biosensorn kallas för ASIC-

biosensor. Denna är inte kompatibel med CSS (äldre versionen) och behöver 

vidareutvecklas för att kunna styra ASIC-biosensorn via CSS. 

 

Andra problemet som uppstod efter förminskningen är hur insamlingen av data ska ske 

och visas med hjälp av CSS, tanken är att datan ska visas i form av dynamiska grafer. 

 

● Kan ni förklara vad CSS är och vad det består av? 

CSS består av två applikationer som kommunicerar med varandra. Den ena kallas för 

engine, eller motorn och är en back-end-applikation vars uppgift är att kommunicera med 

biosensorn, pumpen och ventilerna. 

 

Den andra applikationen är webbservern som har både en back-end-del och en front-end-

del. Där back-end-delen är till för att kommunicera med motorn och klienterna och front-

end-delen är en webbsajt som grafiskt gränssnitt. 
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● Vilka underliggande funktioner är annorlunda i ASIC-biosensorn i jämförelse med 

Benchtop-biosensorn som gör att ASIC-biosensorn inte är kompatibel med CSS? 

Likheten mellan Benchtop-biosensorn och ASIC-biosensorn är få: 

- Biosensorerna mäter kapacitansen på samma vis, genom att lägga på en konstant 

ström och se hur spänningen stiger. 

- Något som är lite gemensamt är hur data kan visas till användare det vill säga 

vilka grafer som behövs i CSS. 

 

Skillnaderna mellan Benchtop-biosensorn och ASIC-biosensorn är stora: 

- Benchtop kommunicerar med datorn genom ett USB-protokoll och ASIC-

biosensorn använder sig utav UART. 

- Hur data transporteras från ASIC-biosensorn till gränssnittet genom alla lager i 

CSS skiljer sig åt gentemot Benchtop-biosensorn. 

- ASIC-biosensorn har en flödescell som har sex stycken metallplattor (sensorer 

som tar upp kapacitansvärdet), medan Benchtop-biosensorn har en flödescell med 

en metallplatta. Därmed kommer CSS behöva implementeras så den kan ta emot 

information från sex ingångar från ASIC-biosensorn. 

 

● Vad kallar ni er bioanalytiska plattform? 
Den bioanalytiska plattformen är endast ett samlingsnamn för olika kombinationer av de 

olika biosensorerna och flödessystemen tillsammans med webbapplikationen CapSenze 

Smart Software (CSS). Exempel på två olika kombinationer är:   

- ASIC-biosensor - MicroFlow - CSS 

- Benchtop-biosensor - BigFlow - CSS (Äldre versionen) 

 

● Vilka komponenter innehåller BigFlow och MicroFlow? 

BigFlow 

- 2 st 12-vägsventiler 

- 3 st 3-vägsventiler 

- 2 st pumpar 

- 1 st UV-sensor 

- Vätskebehållare 

 

MicroFlow 

- 4 st 3-vägsventiler 

- 1 st pump 

- Vätskebehållare 

  



27 

 

● Vilka vätskor är lämpliga för flödessystemet? 

Running buffer (RB): Vätskan som konstant går genom flödessystemet. 

Prov buffer (PB): En provinjektion av t.ex: blod, urin, saliv, avloppsvatten. 

Elution buffer (EB): För att städa undan de bundna antigen och frigöra antikropparna 

efter en provinjektion. 

 

● Vad kan flödessystemet identifiera? 

Stora antigen: HIV, kolera, hepatit med mera. 

Små antigen: Narkotika, sprängämnen med mera. 

 

● Vad är det huvudsakliga användningsområdet för den bioanalytiska plattformen? 

Huvudsakliga användningsområdet för plattformen är för det som antikropparna i 

flödescellen är preparerade för att hitta. 

 

● Vilka programmeringsspråk används? 

I motorn används C++ och i Webbservern används JavaScript och HTML. 

 

● Vilka verktyg används? 

De huvudsakliga verktyg som används är:  

- Node.js 

- JSON 

- Qt 

- Knockout 

- UART 

- Git 

 

Slutsatsen som kunde dras från intervju 1 var att skillnaderna mellan biosensorerna gör att ASIC-

biosensorn inte kan användas direkt i CSS med koden som är skriven för Benchtop-biosensorn. 

Examensarbetet kommer alltså handla om att implementera ASIC-biosensorn så att den blir 

kompatibel med CSS.  

 

Efter intervjun kunde examensarbetarna avgöra vad som behövde dokumenteras i 

examensrapporten och fick reda på de verktyg och programmeringsspråk som behövde studeras i 

förstudiefasen.  

 

4.1.2 Intervju 2 
Andra intervjun hade examensarbetarna börjat komma in i de mer tekniska delarna i 

examensarbetet och ställde därmed mer tekniska frågor. Under denna intervju ställdes även 

frågor om graferna som tillhörde uppgift 2, vilket står i avsnitt 1.1. 

 

Följande frågor ställdes under intervjun: 

● Hur fungerar flödescellen? 

Svaret på denna fråga var lång, därför kan man istället se sammanställningen av svaret i 

den tekniska beskrivningen avsnitt 2.1. 
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● Hur skickas data mellan komponenterna i den bioanalytiska plattformen? 

Data som mäts av ASIC-biosensorn ska skickas mellan komponenterna både statiskt och 

dynamiskt. Dynamiskt för att graferna ska visa nya värden i webbsidan kontinuerligt och 

statiskt för att ge användaren möjligheten att styra biosensorn. 

 

Mellan ASIC-biosensorn och motorn ska UART användas. Mellan motorn och 

webbservern ska D-bus användas. 

 

● Vilka grafer ska examensarbetarna arbeta med? 

Den viktigaste grafen är kapacitansgrafen som visar om något upptäckts i den insatta 

vätskan. Den andra grafen kallas pulsgrafen, som ska användas för att kunna kontrollera 

att varje punkt i kapacitansgrafen är korrekt. 

 

● Hur kommer graferna se ut? 

CapSenze ger examensarbetarna fria händer att utforma graferna. 

 

● Vad ska graferna visa? 

Kapacitansgrafen ska visa kapacitansvärden baserat på tid. Flera tester ska kunna köras 

seriellt och kanske visas i en och samma graf. Detta för att vätskan i den bioanalytiska 

plattformen kommer gå genom sex metallplattor som finns i flödescellen i ASIC-

biosensorn. 
 

Pulsgrafen ska visa spänningsvärden baserat på tid som kan användas för att redovisa att 

mätningens resultat inte har påverkats av en störning som till exempel luftbubblor i 

flödescellen. 

 

Slutsatsen som kunde dras från intervju 2 var att det skulle designas och implementeras två 

grafer, kapacitansgraf och pulsgraf. Där kapacitansgrafen ska visa kapacitans över tid och 

pulsgrafen ska visa spänningen över tid. Pulsgrafen kommer användas för att validera och 

kontrollera att mätvärden i kapacitansgrafen är korrekta och har inte påverkats av någon störning.  

 

Eftersom ASIC-biosensorn har sex metallplattor i sin flödescell kommer sex mätningar utföras 

parallellt i en viss tidpunkt. Kapacitansgrafen behöver reflektera dessa sex mätningar och 

kommer därför designas med sex linjer, där en linje motsvarar en metallplattas mätvärden. 

 

4.2. Fokusgrupp 
Planeringen för fokusgruppen följde riktlinjerna från boken [22] och tid allokerades för tre olika 

faser vid samma tillfälle. Den första fasen (se tabell 1) var tänkt att enbart elicitera de dåvarande 

problemen med CSS. Andra fasen (se tabell 2) var för att hitta och anteckna lösningar på 

problemen som kom upp under första fasen. Den tredje fasen (se tabell 3) var till för att prioritera 

lösningarna beroende på hur viktiga de var för CapSenze gentemot hur lång tid det skulle ta att 

implementera dem. 
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Fas 1 

● Gruppen tar upp problem med de nuvarande sätten att använda UI, se problem i tabell 1. 

(Dåliga erfarenheter, störande: varför?). 

 
Tabell 1 - Problemen som togs upp under mötet. 

Problem Anledning 

1 Pulsintervallet har ingen minimigräns. 

Detta är ett problem för om man råkar ställa 

in ett lägre intervall än biosensorn kan 

utföra mätningar i, kan den missa 

mätningar. 

2 Inloggningsfältet i webbsidan sitter snett. Det ser inte fint ut. 

3 
Vill kunna se värdena från alla sex 

metallplattor i ASIC-biosensorn i en graf. 

Detta behöver implementeras, för att kunna 

se alla mätresultaten som ASIC-biosensorn 

skickar till kapacitansgrafen. 

4 
Vill kunna visa/dölja kanaler från 

kapacitansgrafen. 

Ibland vill man inte se alla sex linjerna 

(som kommer implementeras under 

examensarbetet) samtidigt i 

kapacitansgrafen. Exempel på detta är om 

två klickbara punkter överlappar varandra. 

5 
Pulsen för en punkt i kapacitansgrafen går 

bara välja genom en drop-down-meny. 

Svårt att hitta rätt puls (punkt) i 

kapacitansgrafen för att kontrollera 

beräkningarna. 

6 
Mätningarna i kapacitansgrafen behöver 

verifieras av en pulsgraf. 

Detta behövs för att kontrollera att 

mätningarna i kapacitansgrafen inte 

påverkats av en störning, exempelvis en 

luftbubbla. 

7 
Dynamisk uppdatering på kapacitansgrafen är 

inte implementerat. 

Detta är ett problem, för varje gång 

kapacitansgrafen får nya värden, behöver 

man manuellt uppdatera webbsidan för att 

se de nya värdena. 

8 

Vill att pulsgrafen ska visa den senaste 

punkten automatiskt när kapacitansgrafen 

uppdateras. 

När nya mätvärden kommer in i 

kapacitansgrafen kan de kontrolleras direkt. 
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Fas 2 

● Gruppen försöker komma med bra sätt att lösa problem, se lösningar i tabell 2. 

● Be dem berätta varför lösningen är bra (hjälper till med att formulera mål och krav). 

(Varför vill vi detta? När kan vi använda detta?). 

 
Tabell 2 - Lösningarna till problemen i tabell 1 som skrevs ner under mötet. 

Lösningar 

1 Implementera en minimigräns för pulsintervallet på webbsidan och i motorn. 

2 Rätta till fältet i webbsidan så den sitter rakt. 

3 Implementera så att kapacitansgrafen tar emot värden från alla sex kanaler. 

4 Implementera möjligheten att välja vilka kanaler som ska visas/döljas i kapacitansgrafen. 

5 
Implementera klickbara punkter i kapacitansgrafen som visar pulsgrafen. Gör även så att 

drop-down-menyn för puls markerar rätt punkt i kapacitansgrafen. 

6 
Implementera en pulsgraf som ska användas för att kontrollera så mätningarna i 

kapacitansgrafen inte påverkats av en störning, exempelvis luftbubblor. 

7 Implementera dynamisk uppdatering på kapacitansgrafen. 

8 
Implementera att pulsgrafen visar den senaste punkten automatiskt när kapacitansgrafen 

uppdateras. 
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Fas 3 

● CapSenze ska prioritera problemen och önskemålen som skrivits ner i en lista. 

● Examensarbetarna ska efter ett par dagar gå igenom dessa och återkomma med en 

planering av implementeringen av lösningar. 

 
Tabell 3 - Lösningar i fallande prioritetsordning. 

Prioriterade lösningar 

Har blivit 

implementerat 

Ja Nej 

3 
Implementera så att kapacitansgrafen tar emot värden från alla sex 

kanaler. 
X  

6 

Implementera en pulsgraf som ska användas för att kontrollera så 

mätningarna i kapacitansgrafen inte påverkats av en störning, exempelvis 

luftbubblor. 

X  

5 

Implementera klickbara punkter i kapacitansgrafen som visar pulsgrafen. 

Gör även så att drop-down-menyn för puls markerar rätt punkt i 

kapacitansgrafen. 

X  

7 Implementera dynamisk uppdatering på kapacitansgrafen.  X 

4 
Implementera möjligheten att välja vilka kanaler som ska visas/döljas i 

kapacitansgrafen. 
X  

2 Rätta till fältet i webbsidan så den sitter rakt. X  

8 
Implementera att pulsgrafen visar den senaste punkten automatiskt när 

kapacitansgrafen uppdateras. 
 X 

1 
Implementera en minimigräns för pulsintervallet på webbsidan och i 

motorn. 
 X 

 

Målet med fokusgruppen var att få fram information om vad CapSenze ville förbättra i ASIC-

biosensorns webbsida, vad som var bra och mindre bra. Examensarbetarna ville även diskutera 

designförslag till ASIC-biosensorns webbsida rörande bland annat hur graferna skulle se ut och 

vad de skulle visa. Under mötet frågade examensarbetarna även CapSenze om de hade något 

som egentligen var oviktigt, men hade varit bra om det fanns. 

 

Prioriteringen av lösningarna i tabell 3 sorterades enligt CapSenzes prioritetsordning. Därefter 

kontrollerades prioriteringen av examensarbetarna så att lösningarna implementeras i logisk 

ordning, det vill säga att lösning X inte går att implementera före lösning Y, eftersom X beror av 

Y. 
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Dock hann examensarbetarna inte bli färdiga med samtliga lösningar:  

● Lösning 7 blev inte implementerad, dock skickas mätvärdena dynamiskt så detta kommer 

åtminstone vara enklare att göra i framtida utveckling. När examensarbetarna insåg att 

tiden som fanns kvar inte skulle räcka till denna lösningen, fortsatte examensarbetarna 

istället med andra lösningar för att att hinna med så många som möjligt. 

● Lösning 8 berodde av lösning 7 och kunde därför inte implementeras. 

● På grund av tidsbrist implementerades inte Lösning 1 då den hade lägst prioritet. 

 

Resultatet från fokusgruppen gjorde att examensarbetarna var säkra på både vad som skulle 

implementeras och ordningen det skulle göras i. 

 
4.3. Förstudie 
Förstudiefasen tog längre tid än förväntat, istället för två veckor enligt planeringen tog den upp 

fem veckor i verklig tid på grund av mängden information och även sjukdom. Med hjälp av 

intervju 1 i avsnitt 4.1.1 fick examensarbetarna en förståelse på vad som behövde läras in på 

förstudiefasen. 

 

Detta är vad förstudien omfattade: 

● Qt 

● UART 

● JSON 

● Node.js 

● Knockout 

● JavaScript 

● All kod i hela CSS 

● Bioanalytiska plattformen 

 

En annan anledning till varför förstudien tog längre tid än förväntat är för att koden i CSS består 

av två applikationer (motorn och webbservern), vilket examensarbetarna inte var vana vid. Detta 

innebar att det blev svårt att följa vägarna som exekveringen går och att lokalisera de 

datastrukturer som beror av varandra i respektive applikation. 

 

4.4. Utveckling 
Utvecklingsfasen gick bra, men behövde stoppas emellanåt för att uppdatera examensrapporten. 

Det som behövde uppdateras var bland annat ny information och missförstånd som hade klarats 

upp. När fokus behövde läggas på examensrapporten planerades några sprintar enbart med 

dokumentering, vilket stoppade programmeringen för de sprintarna. Dessa sprintarna var en 

vecka långa, se avsnitt 3.3. Detta ledde till att utvecklingsfasen tog längre tid än förväntat. 

 

Resultaten från intervjuerna i avsnitt 4.1.1 användes för att skapa en bild över vad som behövde 

utvecklas av examensarbetarna. I grova drag ska alltså följande problem lösas: 



33 

 

● Göra ASIC-biosensorn kompatibel med CSS. 

● Kunna styra ASIC-biosensorn från en webbsida. 

● Kunna skicka mätvärden till webbservern. 

● Kunna rita upp mätvärdena i en kapacitansgraf och en pulsgraf. 

● Kapacitansgrafen ska kunna uppdateras dynamiskt. 

 

Från fokusgruppens resultat i avsnitt 4.2 visste examensarbetarna precis vad som skulle 

implementeras för uppgift 2 och i vilken ordning (se tabell 3). Detta var enklare att arbeta med i 

jämförelse med resultaten som erhölls av intervjuerna, eftersom resultaten från fokusgruppen 

blev dokumenterade som konkreta lösningar, istället för övergripande problem. 

 

Under implementeringen insåg examensarbetarna möjligheten att påbörja uppgift 2 innan uppgift 

1 var avklarad, till skillnad från vad som sagts i avsnitt 1.1. Detta blev i själva verket nödvändigt 

på grund av att ASIC-biosensorn aldrig skickade dataramarna till pulsgrafen som den skulle. 

Utan dessa dataramar hade examensarbetarna inte kunnat bli färdiga med uppgift 2. Detta 

problemet löstes genom att generera falsk data, istället för att bero av korrekt data från ASIC-

biosensorn.  

 

När uppgift 2 var avklarad fortsatte examensarbetarna med att implementera uppgift 1. Vid 

implementering av UART utfördes utvecklingen efter specifikationen för ASIC-biosensorn. 

Dock upptäckte de att specifikationen var fel i vissa delar. Fel som upptäcktes var till exempel att 

när mätningsprocessen är igång står det i specifikationen att detta indikeras med en logisk nolla, 

men i själva verket var det en etta, vilket låter mer vettigt. Detta ledde till att examensarbetarna 

fick lägga tid på att testa och tolka resultaten för att vara säkra att den information som gavs i 

specifikationen var korrekt. Det fanns även delar i specifikationen som antingen inte var 

nödvändiga i den nuvarande bioanalytiska plattformen eller ännu inte kompletta. Dessa kunde 

examensarbetarna ignorera. 

 

4.5. Verktyg och programmeringsspråk 
Eftersom CapSenzes webbapplikation, CSS vidareutvecklas hade val av verktyg och 

programmeringsspråk till CSS redan bestämts av CapSenze. De verktygen som var bestämda och 

användes under examensarbetet var: Node.js, JSON, Qt, Knockout och UART. 

Programmeringsspråken som användes till CSS var C++, JavaScript och HTML. 

 

Versionshantering, delning och uppladdning av kod till CSS gjordes med hjälp av Git. Ibland har 

Git ställt till med problem som: merge-konflikter, branch-spaghetti och ångrade commits kan ta 

lång tid att lösa. Men utan Git hade uppladdning av koden gått långsammare och utan säkerheten 

att man kan gå tillbaka till en tidigare version, när saker går fel. 

 

Versionshantering av rapporten och anteckningar från fokusgrupp och intervjuer lades till i 

Google Drive. Google Drive användes för att examensarbetarna ansåg att det är smidigast att 

båda har tillgång till dokumenten och kunde skriva i rapporten simultant. 
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Sprint-planeringen på Scrum-board:en gjordes på Trello.com. Trello.com är ett verktyg som är 

utvecklad precis av detta ändamålet. Det underlättade även att båda examensarbetarna kunde 

editera Scrum-boarden samtidigt på separata datorer, då examensarbetet skedde på distans. 
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5. Resultat 
I detta avsnitt förklaras resultatet på examensarbetet som är uppdelat i två uppgifter. Uppgift 1 

handlar om hantering av data i CSS. Uppgift 2 handlar om designen och implementationen av 

kapacitansgrafen och pulsgrafen. 

 

5.1 Uppgift 1 
När knapparna: “start”, “stop” eller “clear” på webbsidan klickas, kommer webbservern skicka 

respektive kommando till motorn över D-bus. I motorn anropas cmd-metoden i figur 21 vars 

uppgift är att kontrollera vilken typ av kommando som mottagits och anropar rätt metod. 

 

Därefter skapas och sparas dataramarna för det kommandot som ska skickas till ASIC-

biosensorn i en FIFO-kö, se rad 17 i figur 21. När ASIC-biosensorn är redo att ta emot en ny 

dataram, hämtas nästa dataram ur kön och skickas. Därefter väntar motorn på svaret från ASIC-

biosensorn. Detta görs genom att Qt:s signals and slots anropar _readData-metoden som läser 

svaret när UART serial porten signalerar att det finns ny data. 

 

Eftersom dataramarna i UART kan delas upp i mindre delar när de sänds, behöver svaren från 

ASIC-biosensorn samlas in i en buffer (se rad 45-48 i figur 21). I headern på varje dataram finns 

alltid information om dess ID, storlek och status. Dataramens ID används för att identifiera 

vilken typ av kommando det är och används också för att veta vilken funktion som ska anropas. 

Storleken på ramen används för att avgöra när hela dataramen är samlad och statusen används 

för att veta om en error inträffat. I fallet att en error inträffar loggas meddelandet och ett nytt 

försök görs efter 100 millisekunder. Slutligen när dataramen är identifierad kan motorn svara 

webbservern som uppdaterar webbsidan därefter. 

 

1  void cmd(QString& cmd) { 
2    if(cmd == "start") { 
3      start(true); 
4    } else if(cmd == "stop") { 
5      stop(true); 
6    } else if(cmd == "status") { 
7      status(); 
8    } 
9    ... 
10 } 
11  
12 void status() { 
13   QByteArray header = _byteToQBA(FRAME_MCU_STATUS_REQ); 
14   QByteArray length = QByteArrayLiteral("\x00"); 
15   QByteArray frame  = header + length; 
16  
17   enqueue(frame); 
18 } 
19  
20 void enqueue(QByteArray frame) { 
21   Message* pMsg = new Message(); 
22   pMsg->append(frame); 
23   m_sendQueue.append(pMsg); 
24  



36 

 

25   if(!m_sendTimer.isActive()) 
26     m_sendTimer.start(); 
27 } 
28  
29 void _sendNext() { 
30   if(!m_sendQueue.isEmpty()) { 
31     if(!m_serial.isOpen()) 
32       open(); 
33  
34     Message* pMsg = m_sendQueue.takeFirst(); 
35     QByteArray frame = pMsg->buffer(); 
36     m_serial.write(frame); 
37  
38     log() << "Sending: " << frame; 
39     delete pMsg; 
40   } 
41 } 
42  
43 void _readData() { 
44   QByteArray data; 
45   while(m_serial.bytesAvailable() > 0) { 
46     qint64 nbrBytes = qMin((qint64)m_reply.bytesNeeded(), m_serial.bytesAvailable()); 
47     data = m_serial.read(nbrBytes); 
48     m_reply.append(data); 
49  
50     if(m_reply.isComplete()) { 
51       m_readyToSend = true; 
52       unsigned char header = m_reply.header(); 
53  
54       switch(header) { 
55       ... 
56       case FRAME_MCU_STATUS_REQ: 
57         _recv_status(); 
58         break; 
59       ... 
60       default: 
61         QByteArray hexID = _byteToQBA(header); 
62         log() << "No frame with header ID: " << hexID; 
63         break; 
64       } 
65       break; // m_reply is complete so we exit read loop. 
66     } 
67   } 
68   m_reply.reset(); 
69 } 
70  
71 void _recv_status() { 
72   unsigned char status = m_reply.status(); 
73   if(status) { 
74     log() << ‚ASICbiosensor: Error in _recv_status, with: ‛ << status; 
75 
76     // Try again after a while 
77     m_sendTimer.setInterval(100); 
78     m_sendTimer.start(); 
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79   } else { 
80     status = m_reply.buffer().at(2); 
81  
82     m_currentCycleRunning = (status & 0b001) == 0b001; 
83     m_analogRunning       = (status & 0b010) == 0b010; 
84     m_adcRunning          = (status & 0b100) == 0b100; 
85  
86     log() << "Current cycle: " << m_currentCycleRunning; 
87     log() << "Analog: "        << m_analogRunning; 
88     log() << "ADC: "           << m_adcRunning; 
89   } 
90 } 

Figur 21 - Kodexempel för UART-kommunikation. OBS! Status används i exemplet för att hålla det minimalt. 
 

Med tanke på att ASIC-biosensorn inte skickar dataramarna för pulsdata, som nämns i avsnitt 4.4 

beslöt sig examensarbetarna för att behålla koden som genererar falsk data till pulsgrafen (se 

figur 22). Detta gjordes för att kunna visa hur pulsgrafen ser ut när det finns data i den. 

 

for(int i = 0; i < 800; ++i) // curve up  curve down    noise       
  pPulseData->adcWorkArray[i] = i*i/799 * (799-i)/799 + qrand() % 5; 

Figur 22 - Kodexempel för generering av falsk data till pulsgrafen. 

 

5.2 Uppgift 2 
I Figur 23 visas den slutliga kapacitansgrafen som designades och implementerades med sex 

linjer, där varje linje motsvarar en metallplatta i flödescellen. Man kan välja att visa och dölja en 

linje i grafen genom att klicka på till exempel channel 1 som är kopplad till en av linjerna i 

grafen. Varje linje är färgkodad och tillhör en knapp med samma färg för att man enklare ska 

kunna veta vilken knapp som tillhör en viss linje. 

 

Varje punkt i linjerna motsvarar ett värde som räknats ut av ASIC-biosensorn. När man klickar 

på en punkt markeras den i kapacitansgrafen och pulsen för denna punkten visas i pulsgrafen 

såsom i figur 24. Man kan också välja vilken puls som ska visas i pulsgrafen genom en drop-

down-meny som finns i figuren. Vid val av puls från drop-down-menyn kommer markeringen i 

kapacitansgrafen flyttas till dess respektive punkt. Man kan även flytta markeringen med 

piltangenterna när drop-down-menyn är i fokus. 

 

I figur 23 och figur 24 under den stora grafen finns en liten navigationsgraf, som används för att 

navigera i den större. Om man klickar och drar muspekaren över navigationsgrafen så ritas ett 

grått fält, vilket sedan går att ändra storlek på och flytta runt. Detta gör att den stora grafen 

zoomar in på det gråa markerade fältet, vilket kan ses i figur 23.  

 

Längst ner i figur 23 finns knappar, som implementerades under uppgift 1, för att styra ASIC-

biosensorn. När man trycker på startknappen kommer mätningen påbörjas och värdena visas i 

kapacitansgrafen. Stoppknappen används för att stoppa nya mätningar under ett provtillfälle. 

Clear tar bort alla värden i graferna. Measure once gör endast en mätning, vilket motsvarar en 

punkt i kapacitansgrafen. 
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Figur 23 - Slutgiltiga kapacitansgrafen. 
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Figur 24 – Slutgiltiga pulsgrafen. 
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6. Slutsats 

Syftet med examensarbetet är att CapSenze ASIC-biosensor ska kunna användas i CSS så att 

identifierade substanser ska kunna visas av CSS på en webbsida. 

 

För att uppnå syftet med examensarbetet, delades examensarbetet upp till två uppgifter: uppgift 1 

och uppgift 2. Hur dessa uppgifter löstes förklaras nedan. 

 

Uppgift 1. Eftersom CSS inte är kompatibel med den nya ASIC-biosensorn, kommer 

examensarbetarna vidareutveckla CSS och dess underliggande funktionalitet för att 

stödja ASIC-biosensorn. 

 

Examensarbetet löste kompatibilitetsproblemet mellan ASIC-biosensorn och CSS genom att 

tillägga klasser och arv för att ASIC-biosensorn skulle accepteras som en hårdvaruenhet i koden, 

likt hur pumpen och ventilerna implementerats. 

 

Problemet att motorn skulle kunna styra ASIC-biosensorn löstes genom att implementera 

UART-kommunikationen mellan motorn och ASIC-biosensorn. För att veta hur 

kommunikationen med ASIC-biosensorn sker, fick examensarbetarna en specifikation av 

CapSenze. Dock kunde specifikationen inte följas till punkt och pricka då den var felaktig i vissa 

delar vilket förklaras i avsnitt 4.4. Men när verkligheten inte stämde överens med 

specifikationen, kunde detta lösas genom att testa att skicka olika ramar och dra slutsatser utifrån 

resultaten. 

 

Då CapSenze ville styra ASIC-biosensorn via en webbsida, skapades knapparna: “start”, “stop”, 

“clear” och “measure once” som finns i figur 23. Dessa knapparna kopplades ihop med 

funktioner i motorn, vilket gjorde det möjligt att styra ASIC-biosensorn från webbsidan.  

 

Ett annat problem examensarbetarna löste var att kommunikationen mellan motorn och 

webbservern skulle ske både statiskt och dynamiskt. Att datan skickas statiskt innebär att den 

endast skickas när en klient ber om den, exempelvis genom att klicka på en knapp på webbsidan. 

Att datan skickas dynamiskt innebär att den skickas så fort ny data kommer in, exempelvis när 

mätvärden från ASIC-biosensorn skickas till graferna i webbsidan. 

 

Uppgift 2. Mätningarna av kapacitans som utförs av ASIC-biosensorn behöver kunna visas som 

en dynamisk graf på en webbsida, vilket kräver kompletteringar i CSS. För att kunna 

validera att mätningen av en punkt på kapacitansgrafen är korrekt, behöver 

pulsgrafen för den punkten kunna visas. 

 

Problemet att dynamiskt uppdatera graferna blev delvist löst. Mätvärdena skickas både statiskt 

och dynamiskt till webbsidan, men graferna uppdateras inte automatiskt. För att uppdatera 

graferna behöver man ladda om webbsidan.  

 

Examensarbetet löste även problemet att kunna validera ASIC-biosensorns mätvärden på 

kapacitansgrafen. Punkterna i kapacitansgrafen gjordes klickbara, för att man skulle kunna välja 

vilken punkt som visas i pulsgrafen. 
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6.1 Problemformulering 
Hur kan kommunikationen mellan ASIC-biosensorn och motorn implementeras? 

Detta gjordes med UART med hjälp av specifikationen som CapSenze gav examensarbetarna, se 

avsnitt 3.2 för mer information om implementering av UART. Ett problem som uppstod under 

utvecklingen av UART-kommunikationen, var att ASIC-biosensorn inte skickar dataramar för 

pulsgrafen. För att kunna visa hur pulsgrafen ser ut ändå, valde examensarbetarna att behålla 

koden som genererar falsk pulsdata, se figur 22. 

 

Hur ska CSS styra ASIC-biosensorn? 

CSS ska kunna styra ASIC-biosensorn genom att starta mätningar, stoppa mätningar, utföra en 

enstaka mätning och rensa datan i graferna från en webbsida. 

 

CSS utgörs egentligen av två applikationer, som kommunicerar med varandra: en motor och en 

webbserver. Motorn är back-end som sparar mätresultat, loggar händelser och styr ASIC-

biosensorn. Webbservern har både en back-end-del och en front-end-del. Back-end-delen har till 

uppgift att kommunicera med klientdatorerna och front-end-delen är en webbsida som gör det 

möjligt att be motorn styra ASIC-biosensorn via knapparna: “start”, “stop”, “clear” och “measure 

once”. Webbsidan kan också användas för att visa mätresultat i ett grafiskt gränssnitt. 

 

Vilken information ska graferna visa? 

Kapacitansgrafen ska visa vätskans kapacitans vid en viss tidpunkt, om kapacitansen minskar 

betyder detta att det sökta antigenet (t.ex. virus) finns i vätskan. Kapacitansgrafen ska ha 

möjligheten att visa sex linjer, där varje linje motsvarar en metallplatta i flödescellen. Det ska 

även gå att dölja antalet valda linjer i kapacitansgrafen. Pulsgrafen ska visa spänningen av 

vätskan över ett visst tidsintervall, som används för att kontrollera kapacitansgrafen. 

 

Hur många linjer ska visas i graferna? 

Eftersom ASIC-biosensorn har sex metallplattor, preparerade för att söka efter olika antigen, 

behöver kapacitansgrafen kunna rita upp sex linjer, en linje för varje metallplatta. 

 

Pulsgrafen kommer endast rita ut en linje för att visa hur pulsen såg ut för varje punkt i 

kapacitansgrafen. 

 

Behöver graferna vara interaktiva, det vill säga ska något hända när man klickar på en punkt 

i en graf? 

Graferna behöver inte vara interaktiva, men kommer göra validering av resultaten i 

kapacitansgrafen mer intuitiv. Utan en interaktiv graf hade problemet kunnat lösas som 

CapSenze gjorde innan, då visades varenda punkt i kapacitansgrafen i en dropdown-lista. 

Problemet med detta är att man behöver räkna antalet punkter i grafen för att hitta rätt punkt i 

dropdown-listan för att validera. Detta blir värre när antalet punkter i grafen växer. Det är alltså 

mer användarvänligt att ha möjligheten att klicka på varje punkt i kapacitansgrafen och få upp de 

rätta värdena på pulsgrafen. 
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Vilka eliciteringsmetoder är bäst lämpade för insamling av information som kan användas till 

förbättringar av CSS? 

De metoderna som användes för elicitering under examensarbetet var intervju och fokusgrupp. 

Dessa metoder var bäst lämpade för insamling av information eftersom CapSenzes intressenter 

var kunniga i både de tekniska och teoretiska aspekterna för den bioanalytiska plattformen och 

CSS. Därför var det smidigast att samla information under möten med företaget där frågor kunde 

ställas direkt när något var oklart. 

 

6.2 Reflektion över etiska aspekter 
Den bioanalytiska plattformen planeras att förminskas ytterligare än vad den är just nu, vilket 

leder till att plattformen blir portabel och man kan analysera vätskor på plats utan att behöva ha 

en klinisk ren miljö. Detta kan leda till bland annat att sjukdom upptäcks tidigt. Genom att 

upptäcka sjukdomar i ett tidigt stadie ökar det chansen för sjukhus att bota sjukdomen och 

kostnaderna för behandling kan bli lägre.  

 

Den bioanalytiska plattformen sparar information om proverna som utförs, men förknippar inte 

detta till en person. De enda som vet vem det angår, är dem som utför provet vilket innebär att 

patientens integritet skyddas.  

 

6.3 Framtida utvecklingsmöjligheter 
Syftet med att förminska den bioanalytiska plattformen är att tillsist få en portabel, batteridriven 

version som ryms i en liten kassett. Denna kassetten skulle exempelvis kunna kommunicera med 

en mobiltelefon över RFID eller WiFi för att kunna visa resultat av testerna och grafer. Tanken 

är att en portabel version hade varit enklare att distribuera. 

 

I nuläget behöver resultatet från analysen av en vätska tolkas och verifieras av en människa. I 

framtiden vill CapSenze att programmet ska kunna verifiera resultatet automatiskt och meddela 

om resultatet är positivt eller negativt. CapSenze vill även att plattformen ska ge information om 

vilken typ av antigen som detekterats i vätskan. 

  



44 

 

  



45 

 

7. Terminologi 

Antigen 

Ämne som kroppen försvarar sig mot genom bildning av antikroppar. Ofta främmande ämnen 

och virus. 

Antikropp 
Antikroppar binder generellt till sitt Antigen. Exempelvis en anti-keratin antikropp har keratin 

som sin antigen. Människokroppens immunförsvar producerar antikroppar för att städa bort 

antigen. 

ASIC 

Application-Specific Integrated Circuit, är en hårdvara med en förbestämd oföränderlig 

funktionalitet. Detta till skillnad från en FPGA (Field Programmable Gate Array) som fungerar 

precis som en IC krets, men kan programmeras om. 

ASIC-biosensor 

Miniatyr av Benchtop-biosensor. 

Benchtop-biosensor 

Första biosensorn. 

Bioanalytisk plattform 

Helheten av de interna komponenterna och CSS. 

Biosensor 

Mäter kapacitansen i olika tidpunkter för vätskan i ett flöde. 

CapSenze Smart Software (CSS) 

Själva webbapplikationen som består av motorn och webbservern. Ska vidareutvecklas av 

examensarbetarna, kallas CSS i denna rapport. Den är till för att hämta och visa information från, 

samt styra: biosensor, pump, ventiler och Raspberry Pi. 

Cross-platform 

Mjukvara som går att köra på flera olika plattformar, d.v.s. operativsystem som Linux, Windows, 

macOS, Android och iOS. 

Datamodell 

Är en modell som man använder för att strukturera data. 

Elicitering 

Olika tekniker för att identifiera och strukturera krav. 

Enkortsdator 

En dator som rymmer på ett enda, oftast litet, kretskort. 

Flödessystem 

Ett flödessystem består av pump, ventiler och vätskebehållare där vätska förflyttas igenom 

slangar mellan dessa beståndsdelar och biosensorns flödescell. 

Hårdvaruenhet 

Maskinell utrustning i dataanläggning. Exempelvis: biosensor, pump och ventil. 

Interna komponenter 

Samlingsnamn för biosensor, pump, ventiler, slangar, vätskebehållare och Raspberry Pi.  
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Intressent 

En aktör som har ett intresse för ett företag eller en produkt. 

Kapacitansgraf 

Denna ska visa kapacitansvärden över tid som ska användas för att se om det sökta antigenet har 

hittats. 

Klientdator 

En dator som ansluter till CSS genom en webbläsare. 

Motor 

Ett program skrivet i C++ med inslag av Qt, används för att kommunicera mellan de interna 

komponenterna. 

Node.js 

JavaScript som exekveras på servern istället för klientdatorerna. 

Open-source 

Mjukvara som distribueras med koden intakt, oftast för att uppmuntra förbättring av mjukvaran 

med hjälp från entusiastiska privatpersoner. Släpps med licens som tillåter redigering, men inte 

egen distribuering. 

Pulsgraf 

Denna ska visa spänningsvärden över tid som kan användas för att redovisa att mätningens 

resultat i kapacitansgrafen inte har påverkats av en störning, till exempel luftbubblor i 

flödescellen. 

Pump 

Förflyttar vätska mellan: vätskebehållare, ventiler, biosensorn. 

Raspberry Pi 

En enkortsdator som kör Capsenze Smart Software (CSS). 

Substanser 

Stora antigen: HIV, kolera, hepatit m.m. 

Små antigen: Narkotika, sprängämnen m.m. 

Trådpool 

En trådpool (thread pool) är ett vanligt designmönster där det finns en kö för uppgifter och en kö 

för resultat. Det enda trådarna (arbetarna) gör är att hämta uppgifter från kön för uppgifter, utföra 

dem och skicka vidare resultatet i kön för resultat. Om uppgifterna är slut, sover arbetarna. 

Ventil 

Styr flödet av vätskan. 

Vätska 

Running buffer (RB): Vätskan som konstant går genom flödessystemet. 

Prov buffer (PB): En provinjektion av t.ex: blod, urin, saliv, avloppsvatten. 

Elution buffer (EB): För att städa undan de bundna antigenerna, vilket frigör antikropparna 

efter en provinjektion. 

  



47 

 

Webbserver 

Detta är en applikation som är skriven i Node.js och har uppgiften att svara, när klientdatorer 

efterfrågar webbsidor. 
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