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EXAMENSARBETE 

Sensorfusion, teknik för testning av framtidens 

fotbollsspelare med realtidsfeedback. 

Utmaning 
Är det möjligt att utveckla ett sprinttest som tar hänsyn till alla fotbollsrelaterade aspekter 
(oplanerade riktningsförändringar, linjära och upprepade sprinter, även kampmoment)? 

Preliminär titel  
”Sensorfusion, teknik för testning av framtidens fotbollsspelare med realtidsfeedback.” 

Bakgrund 
Det finns idag lite drygt 1 000 professionella fotbollsklubbar i världen (Wiki-answers). Konkurrensen 

mellan klubbar och individer på elitnivå är hård. Likt många av de stora globala idrotterna är fotboll 

”snabbhetsbaserad” och man lägger mycket tid på att utveckla spelarnas fysiska förmågor. Att träna 

och testa snabbhet, explosivitet och kvickhet på ett effektivt och relevant sätt ger fördelar gentemot 

konkurrenterna. Med enkel och automatisk datainhämtning, omedelbar återkoppling, ”Gamification” 

och inbyggda tävlingsmoment stimulerar man till mer effektiv träning. 

I detta projekt vill vi utveckla en teknikplattform och applicera denna för att möjliggöra mätning och 

omedelbar feedback på ett specifikt test framtaget för fotbollsspelare, ”The future testing of Soccer 

players”1, fig 1. 

Photon Sports har utvecklat och genomfört inledande tester av en ny metod för positionsbestämning 

av idrottare. Vi arbetar nu på att applicera tekniken på tre olika mätfall, däribland fotboll. 

 

       

         

Figur 1 Enkel skiss över tänkt framtida system för testning och träning av samtliga väsentliga 

sprintaspekter för fotbollsspelare. Testet omfattar bland annat reaktionstid, oplanerade 

riktningsförändringar, linjära och upprepade sprintlöpningar och potentiellt även 

kampmoment. 
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Uppdragsgivare  
Photon Sports Technologies AB, Sliperiet Umeå. 

Photon Sports är en startup vars affärsidé är att utveckla och sälja innovativa tekniska lösningar vilka 

skall göra att träning och testning av bland annat explosivitet och snabbhet blir mer effektiv, mer 

ändamålsenlig, roligare och mer motiverande.  

”Med modern och användarcentrerad teknik skall vi effektivisera snabbhetsträning och samtidigt 

göra den till en inspirerande och motiverande upplevelse för såväl elitidrottare som motionärer.” 

Sports Capture är företagets första produkt och den direkta anledningen till grundandet av Photon 

Sports Technologies AB. Tack vare tidigare arbetsgivare och samarbetspartners har vi tillgång till 

absolut spetskomptens inom teknikområdet.  

Vi har plats för 3 examensarbeten med start så snart som möjligt hösten 2016. 

Uppgift 
Din uppgift är att utveckla ett mätsystem anpassat för att ge realtidsfeedback vid testning av 
fotbollsspelare. Testet är baserat på de senaste forskningsrönen1. Teknikplattformen som kommer 
nyttjas är baserad på en unik 3D-kamera där du skall anpassa och utveckla algoritmer och mjukvara 
för signalanalys och bildbehandling av 2D- och 3D-data. Extra datainhämtning kan komma att ske 
med trådlösa 3- eller 6-axliga givare. Ett komplett system inkluderar även start på ljud eller synintryck 
(bollkanon?). 
 
Exempel på moment som lämpligen ingår i arbetet:  

1. Anpassning och utveckling av väsentlig grundfunktionalitet. Här inkluderas bland annat 
bildbehandling och signalanalys. 

2. Val av mätgeometri och perifer utrustning. 

3. Datainsamling och extraktion av relevant data för det specifika testet.  

4. Algoritmutveckling för realtidsdataanalys. 

5. Tester av grundtekniken och prototypsystemen, med mål att säkerställa funktionalitet och 
tillförlitlighet. Referensmätningar exempelvis med/mot Motion Capture system (Sliperiet) 
och LIDAR (Falun) etc. 

6. Uppsättning och test av prototyp. 

Lämplig bakgrund hos kandidat  
Du är en fysiker/civilingenjör som vill arbeta med utveckling av ny teknik. Du gillar att lösa problem 

och vill jobba i kreativa utvecklingsprojekt. Du har en grundutbildning där kurser du funnit 

intressanta/roliga har varit inom beräkningsfysik och mätfysik. Du har med fördel även intresse av 

programmering (exempelvis Matlab, C++, Python, OpenCV).  

                                                           
1
 Physical and Physiological Testing of Soccer Players: Why, What and How should we Measure?, Thomas 

Haugen, Stephen Seiler, Sportscience 19, 10-26, 2015 (sportsci.org/2015/TH.htm) 
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Övrigt: Några exempel på områden som går att i mindre omfattning väva in i projektet är 

grafik/realtidsrendering och realtidsfysiksimulering, 3D-printning, optiksimulering mm. 

Handledare 

Namn, ålder och kön Jonas Sjöberg, 44 år 

Titel, Organisation Utvecklingschef och teknisk expert på Adopticum. Uppfinnare och 

ägare till Photon Sports Technologies AB. 

Kompetens, erfarenhet 

relevant för projektet 

>20 års erfarenhet av produktutveckling, optik och beröringsfri 

mätetknik. 

Utbildning Teknisk Fysik Umeå, F91, MSc Applied Optics Imperial College 94/95 

Information  
För mer information kontakta Jonas Sjöberg.  

Email: jonas.sjoberg@adopticum.se  

Kontor: Sliperiet, Umeå 

Telefon: 070 37 46 928 


