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Sammanfattning 

Rapporten beskriver arbetet för framtagandet och skapandet av en sensorhandske med inbyggd force 

feedback funktion som därmed ska möjliggöra styrning över en mekanisk gripare med hög finmotorik. 

Detta för att kunna få en mer realistisk manövrering över griparen. Projektet är uppdelat i två system. 

Ett system för sensorhand som med en Arduino Uno Rev 3 styr servomotorer som används för att 

återskapa force feedbacken. Utöver det sker även mätning och analys av användarens fingerposition 

genom potentiometrar. Det andra systemet är för en humanoid robothand som även den använder sig 

av en Arduino Uno Rev 3 för att manövrera de servomotorer som handen använder för att flytta 

fingrarna. Mätning och analys av trycksensorer på robothandens fingertoppar genomförs för att 

möjliggör återskapandet av force feedback till användaren efter det tryck robothanden utsätter ett 

objekt för. De två systemen använder sig av ett I2C protokoll i form av multimaster and slave struktur 

för att kommunicera mellan det två mikrokontrollerna samt deras respektive servomotordrivarkretsar 

(Adafruit- PCA9685). För att undvika krockar i kommunikationen då mer än en master använder I2C 

linorna skapades en ovanpåliggande struktur för att upprätta regler för hur kommunikationen ska 

genomföras. All datahantering och kommunikation programmeras i C++. Programmeringskoden är 

skapad så att utbytet av robothanden och dess servodrivarkrets är möjligt. Sensorhandsken kan därmed 

implementeras till vad användaren väljer att använda den till, så länge kommunikationen sker med 

samma regler och struktur som upprättats.  

Utöver elektronik och programmering har även mycket mekanik tillämpats då olika delar av 

elektroniken ska byggas in och kunna fungera korrekt med rörliga mekaniska delar. Detta har bland 

annat använts i skapandet för fingerpositionsmätningen där trimpotentiometrar har byggts in och 

rörliga delar kan ändra på det resistiva motståndet i komponenten.  

Trots projektets begränsning till tre fingrar tyder projektet på att det framtagna konceptet av en 

sensorhandske med force feedback är fullt möjligt och genomförbart. 
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Summary 

The report goes through a 10-week process of the development and creation of a system containing a 

sensor glove and a humanoid robotic hand. The sensor glove has a built-in force feedback function, 

which should enable fine motor skills and control of a mechanical griper. This is to the user a more 

realistic maneuver of the gripper. The thesis is divided into two systems. One system for the sensor 

glove with an Arduino Uno Rev 3 to control servo motors used to recreate force feedback feeling, as 

well as measuring and analyzing the user's finger position through potentiometers. The second system 

is for the humanoid robotic hand which also uses an Arduino Uno Rev 3 to control the servo motors 

that the hand uses to move its fingers. Additionally, it also measures and analyses the pressure sensors 

on the robotic hand's fingertips. This is to enable the re-creation of the pressure the robotic hand 

exposes an object through force feedback. The two systems use the I2C protocol in the form of a 

multimaster and slave structure to communicate between the two microcontrollers and their respective 

servomotor drivers (Adafruit PCA9685). Because the I2C lines use more than one master, an 

overlying structure is implemented to create rules for how communication should be performed on the 

I2C, this in order to avoid any communication crashes. All data management and communication is 

programmed in C++. The programming code is written so that a replacement of the robotic hand and 

its servo driver circuit is possible. This makes it possible for the user to apply the glove as a controller 

for a different system.  

In addition to electronics and programming, a lot of mechanics has also been applied, as different parts 

of the electronics must be built in and be able to function properly with moving mechanical parts. This 

has been used, among other things, in the creation of the finger position measurement where trimmer 

potentiometers have been built in and moving parts can change the resistive value of the component. 

Despite the project's limitation to three fingers, the project suggests that the concept of a sensor gloves 

with force feedback is fully feasible. 
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Abstract 

The goal of this thesis was to create a sensors glove with force feedback feeling when operating a 

humanoid robot hand. The development covered multiple areas such as mechanics, electronics and 

programming. The final product gave the user control over three fingers of a humanoid robotic hand. 

In the case where the robotic hand comes in contact with an object the user's finger movement is 

limited according to the pressure the robotic hands fingers exposes the object to. 

 

Keywords: Electrical Engineering, Programming, Mechanics, Mechatronics, Robotics, Arduino, 

Adafruit, I2C, C ++, Sensors, Servomotors, Circuit Creation, Force feedback 
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1. Inledning 

Utredningen kommer att omfatta framtagande av ett koncept utav en enklare prototyp av ett system 

bestående av en humanoid robothand och en styrkontroll i form av en mekanisk handske. De mekaniska 

delarna kommer att upprätthålla en kommunikation genom att analysera och styra olika monterade 

sensorer och motorer, där analys sker genom att programmera mikrokontrollers som därmed ska 

upprätthålla en stabil kontroll mellan dessa mekaniska delar. 

1.1 Bakgrund 

Människans kropp är en väldigt skör biologisk maskin som lätt kan slitas och förstöras. Att sedan försöka 

fixa våra kroppar efter en skada kan vara svårt och ibland även omöjligt. Vid sådana skador där personer 

fått amputera eller förlorat en kroppsdel finns idag alternativet att använda protetiska kroppsdelar. Men 

trots de stora framstegen i dessa maskiner är de än idag inte tillräckligt utvecklade för att artificiellt få 

tillbaka den skadade personens fulla motorik eller känsel. 

Genom att använda automatiserade robotar för olika farliga arbeten och utmaningar kan vi drastiskt 

minska risken för allvarliga skador. Detta är inget nytt sätt att tänka på. Redan under 1960-talet kom den 

första industriella roboten i bruk. Denna robot användes för gjutning och svetsning av metalldelar för 

bilkroppar genom att manövrera sin 1800 kg tunga arm [1]. 

Dessa robotar har sen dess utvecklats enormt och har implementerats till att fungera för alla möjliga 

arbeten. Detta har lett till att många moderna företag idag både har effektiviseras samt blivit säkrare för 

oss människor genom att byta ut personer mot automatiserade robotar. Den stora nackdelen med 

automatiserade robotar är att de idag är begränsade till vad de kan göra eller hur de ska agera inför olika 

typer av hinder eller oförväntade händelser. Ett sådant exempel är hantering av okända föremål inom 

miljöer som rör polisarbete, djuphavsforskning, kemikaliehantering, m.m. Även dessa robotar har 

utvecklats under en längre tid. Ett exempel på en sådan robot är Wheelbarrow Mark 1. Detta var den 

första bombundanröjande roboten som användes och den skapades redan på början av 1970-talet [2]. 

Handstyrda robotar styrs av handkontroller eller via stationära kontrollpaneler och kan vara komplicerade 

att manövrera.  Detta är bland annat på grund av att användaren enbart kan manövrera hur roboten rör sig 

och hanterar de olika arbetena med hjälp av mätinstrument och kameror. Genom att istället kan kontrollen 

byggas in i till exempel en handske, som användaren tar på sig och därmed styr robotens hand. Genom att 

då införa olika typer av feedback till användare om när och hur robothanden hanterar objekt kan detta ge 

en ökad känsla av finmotorik i robotens manövrering. 

Detta är grunden till denna utredning och rapport: Att ta fram ett koncept samt en enklare prototyp av ett 

system bestående av en robothand samt en styrkontroll i form av en mekanisk handske, där 

sensorfeedback till användare ska ge användaren en bättre känsla över vad robothanden greppar och 

därmed ge en ökad känsla av finmotorik och kontroll.  
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1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att kunna upprätthålla kommunikationen mellan en kontrollhandske och en 

humanoid robothand, för att användare ska få en så realistiska upplevelse av robothandens omgivning 

som möjligt. Detta för att användaren inte ska behöva hantera olika riskfyllda uppgifter för hand utan 

istället ha en robot mellan sig och arbetet. Detta ska ske utan att förlora den finmotorik som krävs för 

arbetets genomförande. Bedömningen av detta kommer utföras och utvärderas på ett kvalitativt sätt. 

Frågorna som står till grund för denna undersökning är följande: 

 Går det att upprätthålla en realtidskoppling mellan handsken och maskinen så att det enkelt går att 

manövrera den artificiella handen? 

 Går det att greppa och helt stödja ett mindre objekt enbart med hjälp av robothanden? 

 Går det att identifiera objektets hårdhet genom att bara avläsa återkopplingen (force feedback) 

från sensorerna på robothanden och servomotorerna på handsken? 

1.3 Mål 

Målet är att konstruera en handske med sensorer och motorer samt en robothand, även den med sensorer 

och motorer. Dessa två ska med hjälpa av att programmera två mikrokontrollers kommunicera med 

varandra. Denna kommunikation ska vara snabb nog för att ge en så nära realtidskontroll mellan 

handsken och robothanden som möjligt. Sensorerna ska även ge feedback till användaren så att hen kan 

känna av objektet på ett artificiellt sätt. Bland detta är ett av målet att användare ska kunna greppa om ett 

mindre objekt och hålla kvar det utan att det krossas eller lossnar från robotshandens grepp. 

1.4 Avgränsningar 

Antal fingrar begränsas till tre, detta på grund av tidsbegränsning. I mån av tid kommer även de två sista 

fingrarna att läggas till. De tre planerade fingrarna är tummen, pekfingret samt långfingret. 

Undersökningen kommer i första hand enbart ge kontroll över handen och inte av kroppsdelars rörelse 

såsom handledsposition eller armbågsposition. I mån av tid kommer även dessa rörelser studeras och 

utvecklas. Därmed kommer robothanden vara stelt monterad på ett stativ.  

Tiden för arbetet kommer vara begränsat till 10 veckor. Denna tidsbegränsning kommer från att arbetat är 

ett examinerande arbete på högskolenivå på 15 hp. Dessa 10 veckorna kommer att fördelas på både 

tillverkning, programmering, finjustering, presentation samt rapportskrivning. 
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2. Teori 

Kapitlet går igenom de centrala begrepp som används i denna rapport och de vetenskapliga studier som 

står till grund för projektskapandet och genomförandet. Ett blockschema presenteras för hur systemet 

fungerar i stort. All material som har används för detta arbete finns att läsa i Bilaga H. 

2.1 Blockschema 

I figur 1 och 2 visas blockscheman för övergripande bild hur systemet är tänkt att fungera. Alla pilarna 

med information i figurerna 1 och 2 indikerar information som skickas via I2C kommunikation i pilens 

riktning. Det fullständiga blockschemat finns i Bilaga A figur A.1. 

I figur 1 visas blockschemat för sensorhandsken som skickar/tar emot data till/från robothandens 

mikrokontroller. Utgående ifrån blocket ”Users fingers” block, som handlar om användarens 

fingerrörelse, mäts fingrarnas positioner av i nästa block ”Position measuring sensors”. Denna 

information tas upp av mikrokontrollen ”Microcontroller for sensor-glove” och konverterar till nya 

värden inom en önskad värderam. Dessa nya värden skickas därefter vidare via I2C kommunikations linor 

”Data from the sensor-glove” till robothandens mikrokontroller ”Microcontroller for the robot hand”. 

När sedan sensorhandens mikrokontroller får information angående objekt -kontakt/-motstånd från 

robothandens mikrokontroller skickat från I2C linorna ”Data from the robot hand”, konverteras dessa 

värden till pulslängder som sedan skickas via I2C linorna ”Position” till en servodrivarkrets som styr 

servomotorerna ”Servo motors”. Dessa servomotorer utsätter då bromsskenorna ”Brake rail” för en 

friktionskraft som i sin tur begränsar användarens fingerrörelseförmåga. 

 
Figur 1: Övergripande blockschema för sensorhandsken. 

I figur 2 är blockschemat för robothanden som skickar/ta emot data till/från sensorhandens 

mikrokontroller. Utgående från robothandens mikrokontroller ”Microcontroller for the robot hand” 

skickas data, som har konverterats från fingerpositioner till pulslängder, till servomoterna via I2C linorna 

”Position” till en servodrivarkrets som styr servomotorerna ”Servo motors”. Dessa servomotorer drar 

sedan i axlar ”axis” som leder till att robothandens fingrar ”The robot’s fingers” flyttar sig till den 

önskade positionen. Här mäter man sedan fingrets verkliga position med hjälp av sensorer i blocket 

”Position measuring sensors” för att sedan eventuellt användas till en programmerad PID reglering. 

Denna reglering används inte i denna rapport då kretsen visade hög precision utan reglering samt detta 

hamnade utanför tidsramen för projektet. Vidare sen i det fallet robothandens fingrar får kontakt med ett 

objekt ”Object” mäts fingrarnas utsatta kraft med trycksensorer i blocket ”Pressure measurment sensors”. 

Detta tas upp av robothandens mikrokontroller, konverteras om inom önskad värderam och sedan skickas 

via I2C linorna i blocket ”Data from the robot hand” till sensorhandens mikrokontroller ” 

Microcontroller for sensor-glove”. 
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Figur 2: Övergripande blockschema för sensorhandsken 

2.2 Komponenter och protokoll 

Nedan beskrivs de viktigaste komponenter i projektet, som behövs för att kunna få en klar förståelse för 

arbetes genomförande. 

2.2.1 Mikrokontroller (MCU) 

Mikrokontroller är en mindre dator som är integrerad med olika typer av stödfunktioner, som till exempel 

klocka, RAM, Flash minne, CPU m.m., samt olika typer av I/O-enheter. Dessa mikrokontroller går att 

programmera för att utföra diverse uppgifter och är därmed mycket användbara inom elektronik för till 

exempel analysering av olika spänningsnivåer eller till kontroll för olika motorer. 

2.2.2 Force Sensing Resistor (FSR)  

I figur 3 syns en FSR sensor som används för mänsklig beröringskontroll av elektronisk utrustning. 

Sensorn är uppbyggd av tre tunna lager: [3] 

 Översta lagret: Flexibelt substrat med printad halvledare.  

 Mittersta lagret:  Spacer-lim för att ge utrymme. 

 Undre lagret:  Flexibelt substrat med printad Interdigiterade elektroder. 

Denna sensor fungerar som en potentiometer. När sensorn utsätts för ett tryck kommer översta och 

undresta lagret att tryckas mot varandra och därmed minska sin elektriska resistiva karakteristik. Detta 

kan i sin tur sedan mätas och läsas. 

 
Figur 3: Force Sensing Resistor (FSR) 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto 

2.2.3 Flexible Bend Sensor 

Flexibel Bend Sensor, figur 4, används för att mäta vinkel som ett objekt utsätts för. Detta kan göras 

eftersom när sensorn böjs ändras den elektriska resistiva karakteristik för materialet, vilket i sin tur kan 

mätas och läsas. Sensorn är uppbyggd med ett lager där ett kol/polymerbaserat bläck belagts på ett 

flexibelt material. Under tillverkningsprocessen skapas mikrofrakturer i kolet och det är detta som sedan 
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ger sensorn sin egenskap. När sensorn böjs separeras dessa mikrosprickor och ger materialets en ökad 

elektrisk resistivitet [4]. 

  
Figur 4: Flexible Bend Sensor 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto 

2.2.4 Humanoid robothand 

En robothand som efterliknar en mänsklig hands rörelse samt utseende. 

2.2.5 Multiplexing 

I de fall man vill hantera mycket data från olika håll kan man använda sig av multiplexing. Detta är en 

metod för att avlyssna flera analoga signaler från en och samma signallina. Detta går även att skicka ut 

data till många olika källor från en och samma signal (även kallat demultiplexing).  

Det finns fler metoder att genomföra detta på. En sådan metod är att man tillsammans elektroniska kretsar 

och digitala signaler skiftar mellan signallinorna och därmed ta emot information, figur 5. Detta gör då att 

man avlyssna en signallina åt taget under en viss tid [5] [6]. 

 
Figur 5: Grafisk demonstration för en multiplexer. 

2.2.6 Hysteres 

Hysteres, som demonstreras i figur 6, är det område mellan till exempel på- och avslagning av ett system 

då denna skiftning sker på olika nivåer. Ett exempel på detta är termostater som är inställd på önskad 

temperatur. Vid fallet där temperaturen understiger den satta temperaturen plus ett visst hysteresvärde (till 

exempel 5 grader) sätts ett värmeelement igång. Vid fallet sedan när temperaturen överstiger den önskade 

temperaturen plus ett visst hysteresvärde (till exempel 5 grader) stängs värmeelementet av igen. Detta är 

för att undvika ett flimrande av på- och avslagning av elementet vid den önskade temperaturen vilket kan 

slita på värmeelementet och förbruka onödigt mycket effekt [7]. Detta förekommer också i 

ferromagnetiska material där materialet laddas upp med ett magnetiskt fält. När sedan magnetfältet tas 

bort avtar fältriktningen och fältstyrkan. Dock avtar fältstyrkan snabbare än fältriktningen av materialets 

struktur. Detta leder till att materialet har ”memorerat” fältriktning den utsattes för. Sedan vid fallet då 

ferromagnetiska material utsätts för ett magnetiskt fält åt det motsatta hållet laddas detta upp och ändrar 

sin fältstyrka. Och samma sak händer igen när magnetfältet tas bort. Materialet memorerar riktningen. 

Färdriktningen och fältstyrkan av materialet har då inte samma kurva vid omväxlande magnetfält. Detta 

område är då materials magnetiska hysteres. [8] 
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Figur 6: Hysteres område, det område som måste över-/under-stigas för ett t.ex. av och påslagande av ett värmeelement 

2.2.7 I2C 

Kommunikationsprotokoll som använder sig av två linor (bestående av två elkablar) som är kopplade med 

pull-up resistorer till Vdd. De två linorna är uppdelade så att en används för seriell klocka (SCL) och en 

för seriell dataöverföring (SDA) [9] [10].  

SCL linan används för att den mottagande och sändande enheten ska kommunicera med samma hastighet 

samt att informera alla enheterna på linan att en kommunikation pågår genom att dra ner signalen till 0 

volt i jämna intervaller [9] [10]. 

SDA linan används för överförandet av digital data mellan enheterna. Detta sker genom att 

kommunikationssignalen antingen dras ner till jord eller stannar på Vdd-spänningen och därmed skickar 

över data i binär form. Vdd för en etta och jord för en nolla [9] [10]. 

Vid överföring av data från en enhet till en annan enhet följs ett protokoll. Protokollet består av: 

Starttillstånd, en adress, om man ska skriva eller läsa data, en erkännande bit, själva datan man vill ta 

emot eller skicka uppdelad i 8 bitars dataramar, en erkännande bit efter varje dataram skickat och ett 

stoptillstånd. I figuren 7 visas ett grafiskt exempel på hur detta kan se ut för att skicka ett två byts 

meddelande via I2C protokollet [9] [10]. 

 

 
Figur 7: I2C protokoll – Från meddelande till I2C meddelade 
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2.3 Tidigare studier 

Här presenteras de studier som står till grund för skapandet och genomförandet av detta arbete.  

2.3.1 Development of an Anthropomorphic Robotic Arm and Hand 

Människans händer är komplexa biologiska gripare som består av många graders frihet i sin 

rörelseförmåga. Detta leder till att återskapandet av människan handrörelse är en stor utmaning. Men 

många studier och experiment har utförts med goda resultat. Ett exempel på en studie med givande 

resultat kan man läsa om i den vetenskapliga artikeln ”Development of an Anthropomorphic Robotic Arm 

and Hand for Interactive Humanoids” av författarna K.Paik, Hyun Shin, Bang & Shimd [11].  

Här studerade författarna ett skapande av en människolik robotarm och hand som sedan med hjälp av en 

algoritm ska återskapa en utvald människolik rörelse. Ett av de presenterade rörelsemönstren i deras 

studie var att robotarmen ska ta upp en tennisboll och sedan kasta den. Detta gjordes genom att spara 

olika ”knot points” och sedan med hjälp av författarnas framtagna algoritm flyttar robotarmen sig igenom 

de olika ”knot points”. ”Knot points” är alla de olika positioner för motorerna som armen och handen 

använder sig av. Dessa ställs in genom att ställa robotens arm och hand i en önskad genomgångsposition 

(som en marinettdocka) och sedan sparas dessa positioner i ett minne. Med tillräcklig många kritiska 

positioner sparade kan sedan rörelsen genomföras med hjälp av en algoritm [11]. 

Studien och experimentet tog även hänsyn till eventuella kollisioner för armens och handens 

genomgående rörelse. Författarna använde sig av data från den kraften som motorerna använde för att 

utföra de önskade arbete som grund för att jämföra med en plötslig oönskad kraftansträngning av 

motorerna. I situationer där armen kolliderar med ett objekt ska armens motorer korrigeras på ett sådant 

sätt att de fästpunkterna armen använder sig av (till exempel robotkroppen) och det kolliderande objektet 

ska utsätts för en så minimerad påfrestning som möjligt. Därefter ska armen välja en ny väg och försöka 

slutföra sin utvalda rörelse. Detta är väldigt viktigt då ett arbetsområde för roboten kan vara bland 

människor [11]. 

Författarnas slutsats för deras studie var som följer: 

 

”This paper presents a novel anthropomorphic 7-DoF arm complete with an 8-DoF hand for 

application in interactive humanoids. The mechanical design of the humanoid arm is 

compact enough to be compatible with currently available narrator–mannequin type 

humanoid robots, and powerful and flexible enough to be functional; the redundant DoF 

joints allow flexible robot arm and dexterous hand manipulations. A detailed mechanism 

design, embedded and modularized hardware, “conventional-sensor-less” trajectory 

planning for safety, and an actuator control method have been presented. Hardware-wise, it 

is designed to be light and compliant to minimize any system impedance; software-wise, the 

proposed method recognizes any accidental collisions in all the joints, including the fingers. 

Upon collision, the intent evaluation chooses the subsequent reaction trajectory for safe 

human-robot interaction.” 
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2.3.2 Underwater robotic arm 

Ett av de vanligaste användningsområdena för en robotarm och hand är för de platser som är farliga för 

människor eller där människan är begränsade på olika sätt såsom utrymme och miljö. Ett sådant område 

kan vara hantering av kemikalier, arbete i rymden eller som i studien ”Design, prototyping and testing of 

a modular small-sized underwater robotic arm controlled through a Master-Slave approach” [12] där en 

robothand ska användas under vattnet.   

Här ha författarna studerat och framtagit en robotarm med en greppar i form av en klo för att sedan 

möjliggöra montering på en undervattensfarkost. Studien utfördes då det fanns ett stort intresse för att öka 

mobiliteten och förenkla manövreringen för undervattensfarkoster i forskningssyfte. Kraven författarna 

hade var att armen skulle väga lite då den ska monteras på en farkost, en adaptiv greppare som enkelt går 

att bytas ut vid hantering av olika föremål samt master-slavesystem tillsammans med kommersiell 

elektronik för att dra ner på kostnaderna [12]. 

I slutet av deras studie hade en prototypisk robotarm med greppar framtagits som tillsammans ger en 5:e 

gradens frihet. Samt en styrkontroll skapades i from av robotarmen med ett handtag tillsammans med en 

spak för att styra grepparen, även här tillsammans gavs en 5:e gradens frihet. För att sedan manövrera 

robotarmen behöver användaren greppa om handtaget och flytta sin arm till den önskade positionen. Detta 

gav den önskade följden att robotarmen följde samma rörelse som användaren utförde [12].  

Studiens slutsats tyder på att en lättviktad robotarm med 5 graders frihet går att skapa i syfte att monteras 

och användas tillsammans med en undervattensfarkost. Detta för att tillsammans med den utbytbara 

grepparen kunna underlätta manövreringen vid till exempel provinsamling. Den prototypiska armen 

författarna har skapat är ett första stegs koncept (proof of concept) som för vidarutveckling med hjälp av 

mer komplexa tester kan leda till en användbar produkt [12]. 
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3. Metod 

Studien kommer att samla in primärdata utifrån ett kvantitativt arbetssätt i form av experiment rörande 

uppbyggnad och konstruktion utav en sensorkontroll i from av en handske samt sensormontering på en 

befintlig robothand. Arbetet kommer successivt skifta mellan att konstruera och montera olika mekaniska 

och elektroniska delar samt programmering. Detta är för att stegvis lägga till funktioner och stadigt arbeta 

sig framåt till en fulländad produkt utan att lägga för mycket tid på delar som kanske ej kan användas i 

slutet. Experimentets tester kommer genomföras genom att studera fördröjning mellan användarens 

rörelse till robothandens rörelse, samt hur snabbt sensorerna på robothanden ger feedback till användaren 

vid grepp och hantering av föremål. De metoddelarna som gås igenom i detta kapitel är utgångspunkter 

för projektet.  

3.1 Mekaniska delar 

De mekaniska delarna kommer att bestå av en humanoid robothand och en kontroll i form av en handske. 

Dessa mekaniska delar kommer att monteras med diverse fästen för att möjliggöra montering av 

elektroniska komponenter och motorer. 

3.1.1 Robothand 

Robothanden kommer inköpas med servomotorer som är kopplade till fem mekaniska fingrarna. Handen 

kommer även att kompletteras med diverse tillverkade fästen för att möjliggöra montering av sensorer.  

I första hand kommer greppkontroll och kommunikationshastighet studeras mellan sensorhandsken och 

robothanden. I mån av tid kommer även ett stativ konstrueras tillsammans med motorer så att 

robothanden kan flytta sig i olika riktningar beroende på användarens handrörelse. 

3.1.2 Sensorhandsken 

Sensorhandskens grund kommer bestå av en inköpt handske av slittåligt material, till exempel läder. 

Denna handske kommer därefter monteras med diverse fästen för montering av sensorer samt även 

byggas till ett fäste som spänns runt underarmen för montering av servomotorer.  

Servomotorer kommer med hjälp av en lina/skena fungerar som motståndsindikator för användaren när 

robothanden greppar om olika objekt.   

I första steget kommer delen till underarmen att monteras sådan att handleden blir stel (ej rörlig) då 

handledens rörelse är en avgränsning i detta projekt och kommer ej tas hänsyn till i programmeringen 

utav servomotorerna. 

3.2 Elektriska delar 

De elektriska delarna kommer att bestå av sensorer, servomotorer och mikrokontrollers. Där sensorerna 

kommer att kommunicera med servomotorerna via en mikrokontroller som analyserar och reglerar 

servomotorerna positioner. 

3.2.1 Sensorer 

Två typer av sensorer kommer att användas för analysering och styrning av de mekaniska delarna. Dessa 

sensorer är: Force Sensing Resistor (FSR) och Flexible Bend Sensor. 
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FSR sensorerna kommer att monteras på robothandens fingertoppar med hjälp av framtagna monterade 

fingertoppar. Dessa kommer att användas för att indikera användaren att robothanden rör vid ett objekt 

samt hur mycket tryck objektet utsätts för. 

Flexible Bend Sensor kommer att monteras på både robothandens och handskens fingrar för att styra och 

kontrollera robothandens fingrars position.  

3.2.2 Servomotorer 

För att styra robothanden används servomotorer som är kopplade med en lina som spänns eller slakar vid 

servomotorns olika positioner, genom detta rör sig fingrarna på robothanden. 

Servomotorerna (3-5 stycken) på sensorhandsken kommer användas som en feedback indikator för 

kontakt med ett objekt samt för hur hårt robothanden trycker på objektet. Dessa motorer är monterade på 

handens baksida så att de tillsammans med en servoarm kan utföra ett tryck mot de linor/skenor som går 

längs baksidan på fingrarna in på baksidan av handen. Detta ska ge användaren en känsla av tröghet när 

robothanden är i kontakt med ett objekt. 

3.2.3 Mikrokontroller 

De mikrokontrollerna som kommer användas är från Arduino. Arduino valdes eftersom de har ett stort 

utbud av olika mikrokontrollers, är kompatibel med många programmeringskompilatorer samt tidigare 

erfarenheter med deras produkter. Dessa mikrokontrollers kommer att kommunicera med varandra. 

Handsken 

Mikrokontrollerna som används till sensorhandsken kommer att användas för att avläsa Flexible Bend 

Sensor på handsken. Detta för att sedan skicka denna data till robothandens mikrokontroller. Detta för att 

styra servomotorerna på robothanden. Samtidigt kommer mikrokontrollerna på handsken att styra 

servomotorerna på handsken som indikerar robothandens tryck på ett objekt. 

Robothanden 

Robothandens mikrokontroller kommer ta emot data från sensorhansken för att styra servomotorerna. 

Detta kommer att ske med hjälp av de monterade Flexible Bend Sensor för att uppnå samma position. 

Samtidigt kommer data från de individuella FSR att skickas över till mikrokontroller för sensorhandsken 

för att justera motståndet på servomotorerna. 

3.3 Programmering 

Kompilatorn som kommer att användas för programmering är Eclipse Java, då denna är kompatibel med 

Arduinos mikrokontrollers samt att befintlig kunskap och erfarenhet besitts. 

Det största fokuset för programmeringen kommer ligga runt sensoranalys, datahantering samt snabb och 

strukturerad kommunikation. Detta för att uppnå ett så snabbt system mellan sensorhandsken och 

robothanden som möjligt. 

3.4 Tester 

Testerna som kommer att utföras är i första hand för att säkerställa att en kommunikation mellan 

sensorerna, mikrokontrollerna samt servomotorerna bibehålls utan avbrott. Därefter kommer tester utföras 

för att kalibrera positionerna av robothanden i respons till sensorhandsken samt för kalibrering av 

tryckindikatorerna på robothanden till handskens servomotorer. Slutligen kommer tester att utföras för att 
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bestämma responstiden för kommunikationen mellan handsken och robothanden. Detta för att sedan efter 

justeringar gjorts kunna se om en förbättring har uppnåtts i jämförelse med den insamlade datan. 

3.4.1 Kommunikationstest 

Detta test kommer gå ut på att under en bestämd tid ha igång och använda både sensorshandsken och 

robothanden. Därmed kontrollera att ett avbrott i kommunikationen ej förekommer. Detta kommer även 

genomföras genom att skicka information till kompilatorns monitor för att försäkra att inga avbrott 

uppstår. Kommunikationstestet kommer vara återkommande under testperioden. 

3.4.2 Positions- och trycktester 

Positionstestet kommer göras i två steg. Det första steget är en grovjustering och går ut på att bara mäta 

värdet från de olika Flexible Bend Sensor och se till att de har ut samma värden för specifika positioner.  

Därefter kommer det andra steget vara finjustering som sker med hjälp av två identiska rätblock. Genom 

att fixera handsken så att den har samma startposition som robothanden samt placera rätblocken på 

samma position för handsken som för robothanden kan detta testet utföras. När uppställningen är 

färdigställd så testas finjusteringarna genom att sakta röra ner ett utvalt finger mot rätblocket. Om 

användarens finger och robotshandens finger ej vidrör rätblocket samtidigt används denna data för att 

kalibrera denna felmarginal.  

Trycktestet kommer göras genom att använda externa sensorer monterade på två identiska objekt. Dessa 

ska sedan placeras i sensorhandskens handflata och i robothandens handflata för att sedan mäta det tryck 

objektet utsätts för. Med denna data kan trycksensorerna och servomotorerna (på sensorhandsken) 

kalibreras. 

3.4.3 Responstidstest 

Testet kommer gå ut på att se hur stor fördröjning det är mellan en plötslig förändring av användarens 

sensorhandske tills robothanden når samma position. Detta kommer att göras med hjälp av en extern 

mikrokontroller som läser av sensorernas värden och med den inbyggda klockan i mikrokontroller kunna 

avgöra skillnaden mellan dessa positioner.



12 

  



13 

4. Genomförande 

Kapitlet går igenom den genomförandeprocessen som utifrån de valda metoderna har gjorts. Här beskrivs 

framtagandet och skapandet av de elektroniska och mekaniska delarna samt den programmering som 

krävts för att genomföra studien. I de mekaniska delarna har CAD mjukvaran Autodesk Inventor 

Professional 2019 tillsammans med en 3D printer använts för skapandet av diverse moduler.  

4.1 Mikrokontroller 

De mikrokontrollerbrädorna som valdes att inköpas var Arduino Uno Rev 3, som visas i figur 8. Detta är 

en av Arduinos standard modeller utav utvecklingsbrädor och är en bra utgångspunkt för många projektet 

eftersom denna modell är den mest robusta de säljer [13]. Detta tillsammans med den begränsade tiden 

för projektet och tidigare erfarenheter av Arduinos utvecklingsbrädor stod till grund för valet av denna 

modell av utvecklingsbräda. 

 

 
Figur 8: Arduino Uno Rev 3 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto 

 

4.2 Servodrivarkrets 

Arduino Uno Rev 3’s PWM pinnars frekvens ligger ungefär på 490 Hz (eller 980 Hz beroende på vilka 

pinnar på brädan man använder) med en 8-bitars (0-255) upplösning [14] [15]. 8-bitars upplösning 

fungerar för mindre projekt där servomotorernas positionsnoggrannhet ej är avgörande för det projektet. 

Detta antogs vara för låg noggrannhet för att få en mjuk rörelse på robothandens fingrar. Även för 

bromsarna då dessa ska kunna ge användaren en så nära verklighetskänsla för motståndet av objektet som 

möjligt. 

 

 
Figur 9: PCA9685 16 kanaler, 12-bitars PWM/Servo-drivrutin, Adafruit 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto 
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Därmed införskaffades två separata servo drivar kretsar, PCA9685 i figur 9. En för robothandens 

servomotorer samt en för sensorhandens servomotorer. Dessa har justerande frekvens upp till 1,6kHz och 

för styrning av servomotorer på 60 Hz har detta kort en upplösning på 12-bitar (0- 4095) [16]. Detta ger 

en ungefär 16 ggr så hög upplösning i jämförelse med Arduino Uno Rev 3, tabell 1. 

 

Tabell 1: Upplösning för Arduino Uno Rev 3 och PCA9685 

Produkt Bit upplösning (60 Hz) Upplösning i tid (60 Hz) 

Arduino Uno Rev 3 [13] 8-bits ~ 65µs 

PCA9685 [16] 12-bits ~ 4µs 
 

PCA9685 är konstruerad med I2C protokollet för kommunikation i en master-salve konfiguration med en 

mikrokontroll. Eftersom projektet använder sig av två stycken PCA9685 kort och behöver kommunicera 

med dem individuellt så adresseras dessa kort genom att löda samman de metalliska lödningsytorna på 

kortet med lödtenn, figur 10. Detta ger då korten individuella I2C adresser om olika kombinationer av 

lödnings sammansättning utförs. 

 

 
Figur 10: Lödningsytor för adressering på en PCA9685 16 kanaler, 12-bitars PWM/Servo-drivrutin, Adafruit 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto 

 

För att sedan driva robothandens Magic-Q DS-15KG’s servomotorer, i figur 11, tillkopplades ett 

spänningsaggregat till matningsspännings ingång för motorerna på PCA9685. Detta eftersom den höga 

effekten som krävs för att driva dessa motorer är mer än vad Arduino Uno Rev 3 kan tillföra enbart från 

sin USB källa, tabell 2. 

 
Figur 11: Magic-Q QDS-15PO 220° 15KG Large Torque Biaxial Digital Servo 

 

Tabell 2: Effektanvändnings data för USB 2.0, Magic-Q DS-15KG och Grov-servo, Seeed Studio 

* USB 2.0 standar max effekt (Arduino Uno Rev 3 har även en brytare som slår på så fort strömmen överstiger 500mA) [13] 

** Denna effekt överstiger tillsammans med Arduino Uno Rev 3 utveklingsbrädans USB 2.0 brytare när servon utsätts för ett 

arbete. 

 Spänning (Volt) Ström (Ampere) Effekt(Watt) 

Standard USB 2.0 [17] 4,75 - 5,25 ≤ 0,5 ≤ 2,63 * 

Magic-Q DS-15KG [18] 6-8,4 0,1 ≤ 0,6 ≤  

Grove-servo, Seeed Studio [19] 4,8 - 6 - ** 
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Eftersom sensorhandskens Grove-servo Seeed Studio’s servomotorer, i figur 12, ej hade specificerad 

strömförsörjning, testades dessa tillsammans med Arduino Uno Rev 3’s 5V utgående matningsspänning 

som en spänningskälla. Motorerna testades genom att utsätta dem för ett vridmotstånd med fingrarna mot 

motorns drivaxel. När detta gjordes började Arduinos inbyggda lampa tillsammans med I2C att flimra. 

Därmed drogs slutsatsen att även dessa motorer krävde en extern källa vid användning av USB till 

Arduinon. 

 
Figur 12: Grove-servo från Seeed Studio’s 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto 

 

Med denna insamlade information kunde slutligen två kretsar för drivning av servomotorerna skapas. 

Dessa kretsar är presenterade i Bilaga B figur B.1 och B.2. 

När all programmering är klar för robothandens mikrokontroller kommer den att sluta använda USB 

anslutningen för att drivas och istället kopplas in på en extern 5-5,3 volts spänningskälla.  

4.3 Sensorkrets 

För att läsa av användarens fingerposition användes Flexible Bend Sensor i serie med en 10 kOhms 

resistor. På detta sätt fungerar dessa tillsammans som en spänningsdelare och man kan därmed avläsa 

spänningen mellan dessa komponenter för olika positioner. Efter att ha kopplat ihop komponenterna 

avlästes oönskade förändringar i dessa värden. Detta ledde till att ett test med en multimeter genomfördes 

för att kolla spänningsskillnaderna. Här upptäcktes instabilitet i sensorn. De inköpta flexibla sensorerna 

höll inte en stabil resistans och därmed ändrades spänningsnivån även då sensorn låg helt stilla. Efter fler 

tester valdes dessa sensorer att bytas ut mot trimmer potentiometrar, som visas i figur 13. Genom detta 

byte kunde de 10 kOhm resistorerna uteslutas helt då spänningsdelningen sker i trimmer potentiometern 

och kan läsas direkt från ett av de tre benen på komponenten. Därmed valdes även användningen av två 

potentiometrar för varje finger på sensorhandsken. Detta för att bestämma fingrets position i två leder. 

Framtagande för mekaniska delarna kommer vara gjorda på ett sådant sätt att man kan läsa av tre leder. 

Men den tredje kommer ej användas då den mekaniska robothanden endast har first degree of freedom 

(första graden av frihet) för varje finger. Två valdes att användas istället för en, eftersom man normalt sett 

har väldigt hög fingerkontroll i de två lederna närmast handflatan. 

 

 
Figur 13: Trimmer potentiometer 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto 
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Sensorerna som ska användas på robothanden för indikation av objektkontakt är Force Sensing Resisters. 

Dessa kopplades på liknande sätt som Flexible Bend Sensor fast med en 2,2 kOhms resistor. Efter att ha 

testat dessa sensorer på liknande sätt som Flexible Bend Sensor ansågs dessa vara stabila och kunde 

därmed användas som en spänningsdelare för att avläsa förändringar i sensorns resistans. 

Spänningsnivåerna från spänningsdelarna skickades vidare in i vars en LM358P OP-förstärkare som är 

kopplingskonfigurerade som buffers. Detta för att minimera påverka på spänningsnivån vid avläsning.  

Därefter gick signalerna vidare in i en 74HC4052N multiplexer. Detta krävdes eftersom antal sensorer 

som behövs avläsas är fler än de analoga ingångarna tillgängliga för en Arduino Uno Rev 3. Här lades 

även till fyra stycken pull-down resistorer på 10 kOhm, två på de logiska I/O pinnarna och två på de 

gemensamma I/O pinnarna på 74HC4052N. Detta behövdes göras eftersom dessa in- och utgångar inte 

var tillräckligt snabba för att skifta mellan olika spänningsnivåer, utan höll kvar en del av den tidigare 

högre spänningen och därmed resulterade till att 74HC4052N ej fungerade korrekt. Dessa pinnar 

kopplades ihop med mikrokontrollernas I/O pinnar, de två logiska pinnarna på 74HC4052N till 

mikrokontrollernas digitala I/O pinnar och de två gemensamma I/O pinnarna på 74HC4052N till de två 

analoga I/O pinnarna på mikrokontrollerna. 

Eftersom Arduino Uno Rev 3’s analoga I/O pinnar omvandlar 0 – 5 volt till analoga värden i sitt 

standardläge kopplades 74HC4052N Vee pinne till jord. Detta för att IC-kretsen har ett arbetsområde som 

bestäms av sin matningsspänning Vcc ner till sin Vee spänning. Genom att ge IC-kretsen en 

matningsspänning på 5 volt från Arduino Uno Rev 3’s 5 volts utgångspinne kommer detta ge även här ett 

arbetsområde mellan 0 – 5 volt. 

74HC4052N har även en aktiveringspinne som ska hållas låg vid användning av IC-kretsen. Denna är 

aktivt låg men för att garantera att den inte får en spänning på sig kopplades denna pinne till jord. 

För att minska störningar på de signaler som ska läsas av tillades även varsin 1 µF kondensatorer på 

74HC4052N 8 individuella I/O pinnarna. Dessa valdes genom en trial and error metod.  

De resulterande kretsarna för sensorerna kan ses i Bilaga B figur B.3 och B.4. 

4.4 Sensorhand 

Nedan följs den genomförandeprocess som gjorts för att skapa sensorhandsken och alla dess mekaniska 

detaljer. 

4.4.1 Handsken 

Vid skapandet av sensorhandsken köptes ett par läderhandskar in, figur 14. Dessa handskar valdes utifrån 

kravet att handsken ska sitta hårt om handen för att minska de oönskade rörelserna av materialet som 

användaren ej själv utför. Samt ska handsken vara av ett material där framtagna sensorfästen kan fästas 

med lim. 

 
Figur 14: Hestra, högerhands läderhandske 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto 
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4.4.2 Fästen 

Sensorfästena samt de ytor som krävdes för montering av servomotorer mättes upp efter författarens 

högerhand (med handsken på). Dessa mått användes sedan för att skapa de första prototypiska modulerna 

i CAD. Modulerna skapades sedan i en 3D printer för att sedan använda som grund för ytterligare 

justeringar. Alla delar förutom skenorna samt robothandens fingertoppar är tillverkade i PLA filament. 

Skenorna samt fingertopparna är tillverkade i NinjaFlex filament.  

Fingertoppar 

Enklare fingertoppsmoduler skapades genom att göra dem i elliptisk cylinder med avrundad topp. Dessa 

fick göras i olika storlekar för att passa alla fingertopparna på handsken. På fingermodulens ovansida är 

det ett fäste för själva sensorfästets modulen. Sensorfästena valdes att göras separata för att möjliggöra 

utbyte av ett skadat sensorfäste. I figur 15 visas den färdiga fingertoppsmodulen. I Bilaga C figur C.1 kan 

utvecklingen fram till dessa fingertoppar skådas. 

 
Figur 15: Fingertoppar (vänster till höger är från lillfingret till tummen) 

Sensorsfästen 

Under arbetes gång har sensorfästena varit i konstant utveckling eftersom detta har varit en viktig del för 

att möjliggöra fingerpositionsmätningar och force feedback känslan.  

Utgångsfästet som visas i figur 16 skapades för att användas tillsammans med Flexible Bend Sensor. 

Dessa skapades i förväg och framtogs innan sensorerna var på plats. Fästet består av två delar, ett 

monteringsfäste och ett broms- och sensorfäste. Monteringsfäste som är den understa delen ska limmas 

fast på läderhandskens baksida mellan två fingerleder. Där ska den sedan skruvas ihop med broms- och 

sensorfästet med två genomgående skruvar. Det översta broms- och sensorfästet har två genomgående 

öppningar där en bromsskena ska gå genom den översta och en Flexibel Bend Sensor som ska gå genom 

den understa. Tanken med denna modell var att när användaren böjer sitt finger ändras resistansen i 

sensorn och därmed kan fingerpositionen bestämmas. I figur 17 ser man detta fäste i bruk. 

 
Figur 16: Utgångsfästet för att hålla Flexibel Bend Sensor samt bromsskena 
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Figur 17: Utgångsfästet tillsammans med Flexibel Bend Sensor och bromskena 

Fotograf: Sebastian Ekström (projekt författare) 

 

Eftersom dessa sensorer ej fungerade korrekt och därmed byttes mot trimpotentiometrar skapades nya 

fästen. I figur 18 ser ni det nya fästet som består av tre delar samt monteringsfästet från föregående fäste. 

Dessa fästen är skapade så att en trimpotentiometer kan fästas på insidan av fästet tillsammans med en 

axel som vrider på potentiometerns justerbara resistansaxel. Axeln som visas till vänster i figur 19 går 

sedan igenom nästa fästes ögla på utsidan. Öglan är rörlig i 360 grader runt sin egen axel och därmed 

kommer den att hålla fast axeln utan att påverka axelns infallsvinkel. Till dessa fästen är det sedan ett lock 

för att fästa samt dölja potentiometern, höger i figur 19. I mitten på figur 19 ser vi en närmare bild på 

fästet där trimmer potentiometern ska fästas. Det utrymme som potentiometern ska fästat i är trångt och 

skapat efter hur potentiometern är formad för att förhindra att den rör sig mer än enbart i sin axel. 

Nedanför potentiometern på utsidan av fästet är det utrymme för kablar att gå ner genom och sedan ut 

genom den nedersta öppningen. Öppningen här är skapad så att flera mindre kablar från eventuella 

sensorer framför ska även få plats utöver fästets egen sensor. Den övre öppningen är för den 

genomgående bromsskenan som ska fästas i ett slutfäste längre fram på fingret. På motsvarande sida på 

potentiometern sitter en ögla som går genom sidan och hålls fast med en cylinderformad kloss. Denna del 

är helt fri att röra dig runt sin egen axel. 

 

 
Figur 18: Fäste för trimmerpotensiometer samt bromskena 
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Figur 19: Höger: axel som fästs ihop med en trimmer potentiometer. Mitten: Fästet för timmer potentiometern, bromskena samt 

bakomliggande axel går genom öglan på utsidan. Vänster: Locket som låser inne och döljer trimmer potentiometern. 

 

En nackdel med denna design på axeln var att när användaren böjde sitt finger 90 grader flyttade axeln sig 

enbart 45 grader. Detta fungerade men utslaget var begränsat vilket gjorde att mindre störningar i kretsen 

mellan potentiometerns spänning till Arduino Uno Rev 3 analoga ingångar ledde till en mindre grad av 

stabilitet. Denna axel valdes därför att konstrueras om till två delar, figur 20. Axeln kommer vara av ett 

något mer flexibelt material som ändå är styvt nog att kunna flytta potentiometerns regleringsaxel. Efter 

några tester med olika typer av material valdes det att använda en enkärnig elkabel då denna var 

slittåligare än de andra testade materialen. Elkablen är flexibel men även tillräckligt styv för att kunna 

vrida på potentiometern. Själva monterings-modulen för axel är nu separat från axel och har därmed ett 

genomgående hål för axeln att träs igenom. Här spänns sedan axeln fast med en mindre skruv. Fästet som 

tidigare hade en rörlig ögla har nu konstruerats om med en helt stel ögla med ett skruvhål för att kunna 

även här fästa axeln i, figur 21. Öglan är konstruerad med att sitta så att axelns infallsvinkel inte är 

parallell med fästet. Detta valdes att göra för att undvika att den rörliga axeln böjer sig i en oönskad 

vinkel ner mot fästet. De två delarna ger då ett ökande utslaget på potentiometern, eftersom att när 

användaren böjer sitt finger kommer denna konstruktion av axel att vrida potentiometern i samma vinkel 

som fingret och därmed ha samma storlek på vinkelutslag som fingerleden. I figuren 22 visas hur detta ser 

ut när alla delarna är fastmonterade för detta fäste, dock är axeln av ett tidigare valt material. I Bilaga C 

figur C.2 kan man följa de skapade fästenas utveckling. 

 
Figur 20: Axelfästets-modul med separat axel 

 

 
Figur 21: Stel ögla för fastskruvning av böjligt axel 
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Figur 22: Komplett sensorfäste tillsammans med bromsskena 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto 

Bromsskena och låsningsfäste 

Bromsskenan tillverkades i ett flexibelt material (NinjaFlex filament) för att ge den önskade flexibla 

karakteristiken som krävs för skenans funktionalitet. Dessa krav för skenan är att den behöver vara böjlig 

för att kunna gå längs baksidan av fingrarna samt även inte vara flexibel i skenans längsgående riktning. 

Skenan är rektangulär och tunn med en hake i ena änden, figur 23. Haken kommer användas för att låsa 

fast skenan med ett slutfäste placerat på önskad led. Skenan kommer även i slutfästet vara böjd neråt för 

att öka friktionen mellan fästet och skenan för att garantera att den ej släpper vid högre kraftansträngning, 

figur 24. Låsningsfästet har även en öppning i den undredelen för Flexible Bend Sensor att träs in genom 

och spännas fast med överdelen av låsningsfästet. Låsningen sker då överdelens utstickande rätblock 

pressas ner i underdels öppning. Detta tillsammans med de vek som kan ses på överdelense av låsfestet i 

figur 24 och det inverterade vek som finns i underdelsen skapar en hög friktion mellan sensorn och fästet. 

Vilket leder till att sensorn är fastlåst. 

 

 
Figur 23: Skena med en hake i ena änden för fästning 

 

 
Figur 24: Låsningsfäste 
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Denna mekaniska funktion för att hålla i sensors tipp blev sedan ej använd då Flexible Bend sensorerna 

byttes ut mot trimpotentiometers. Men konstruktionen behölls då rätblocket i överdelen ger ett bra stöd 

när dessa delar skruvas ihop. Däremot kompletterades detta fästet med en fästyta för att hålla en ögla där 

en axel ska gå igenom. Som för sensorfästena var denna ögla först konstruerad rörlig runt sin egen axel 

först, men senare när axelkonstruktionen ändrades blev även denna ögla stel. I figur 25 visas det senaste 

låsningsfästet tillsammans med skenan. 

 

 
Figur 25: Skena tillsammans med låsningsfästet 

 

Bromsklossar 

Bromsklossarna som ska monteras på servomotorernas axlar är skapade efter det gyllene snittet. Detta 

användes för att få en bromskloss som har jämnt ökat tryck mot skenan när servomotorn vrider på sin axel 

utan att behöva vara stor och otymplig. Samt kommer dessa klossar vara monterade på ett sådant sätt att 

den själv låser skenan i riktningen mot fingrarna. Detta leder då till en effektiv låsning när användaren 

försöker trycka sig igenom motståndet.  

Ett problem som uppstod som var förväntat var att friktionen mellan skenan och broms var för låg. Detta 

löstes genom att fästa gummi på bromsklossen och den ytan som bromsklossen trycker skenan mot. På 

detta sätt ökade friktionen mellan detaljerna väldigt mycket och bromsfunktionen fungerade som tänkt. 

Detta påverkade även inte bromsskenan när bromsen var öppen då skenan har utrymme att glida över det 

fästa gummit. I figur 26 kan man se den skapade bromsklossen. 

 

 
Figur 26: Bromskloss utförd från det gyllene snittet 
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4.4.3 Servomotors, servodrivarkretsens fästmodul 

Under processens genomgång flyttades servomotorernas från den utvalda placering (som förklaras i 

kapitel 3.1.2) på ovansidan av underarmen, till handryggen. Genomförandet av detta gjordes för att få en 

mer kompakt sensorhandske samt för att möjliggöra utveckling för handledsrörelse. Följden av detta gav 

även att man inte längre behövde fokusera på att göra användarens handled stel då detta inte längre 

påverkar sensorhandskens funktionalitet. Detta delades upp på följande sätt: 

● Övergångslager (understa lagret) för övergången från handrygg till en platt yta där senornas 

kablar går. 

● Separationslager för bromsskenorna från sensorskablarna. 

● Låda för servomotorerna. 

● Lock (översta lagret) för att spänna fast servomotorerna samt servomotorns kalldragning. 

● Fäste för servodrivarkretsen. 

I figuren 27 visas en samlad bild för dessa delare. I Bilaga D figur D.1-D.6 kan dessa delar ses separat.  

 

 
Figur 27: De fyra 4 lagern plus fästet som skapar sensorhandskens handrygg 

 

Tummen ignorerades då den mekaniska robothandens tumme rör sig i fel riktning. Detta förklaras i 

kommande kapitel 4.5.1. 

Övergångslager  

Detta övergångslager från handskens handrygg till en platt yta för sensorkablarna. Sidan mot handryggen 

är formad så att den matchar handryggen och är sedan uppbyggd så att den översta sidan är platt. Den 

platta ytan är sedan formad så att kablarna för varje finger kan dras igenom utan att blockeras av 

distanspinnarna från nästa lager. På den sidan mot knogarna är det fästhål för montering av sensorfäste 

närmast handryggen. Detta krävs för positionsavläsning av leden närmast handflatan. 

Separationslager 

Efter övergångslagret är det ett lager för att skilja kablarna från sensorerna från bromsskenorna. Detta 

eftersom servomotorn i lådan över ska kunna vrida ner en bromskloss mot skenan för att minska 
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användarens rörelseförmåga i fingrarna utan att trycka mot kablarna. Som för övergångslagret är detta 

lager uppbyggt så att skenorna kan röra sig fritt mellan distanspinnarna. I mitten samt längs sidorna av 

detta lager går det genomgående monteringshål för att kunna skruva fast lagret med lådan för 

servomotorerna. 

Låda 

Efter separationslagret kommer en låda för fasthållning av servomotorerna. Lådan består av fyra fack där 

servomotorerna kan tryckas ner i. I botten på sidan i dessa fack är ett hål så att servomotorernas 

bromsklossar kan vridas ner genom för att trycka mot bromsskenorna i lagret under.  

På sidan av lådan finns där en fästyta för montering av servodrivarfästet. Samt i mitten och sidorna är det 

genomgående monteringshål för att festa lådan med separationslager samt med locket.  

Lock 

Överst skapades ett lock. Detta lock skruvas fast i lådan under för att pressa ner och hålla fast 

servomotorerna. Locket har fyra genomgående hål så att kablarna från servomotorerna kan gå igenom. På 

sidan av locket är det två genomgående luckor. Detta är för att kunna föra vidare alla kablar ut på handens 

sida.  

Fäste för servodrivarkretsen 

Servodrivarfästet är skapat efter Adafruit PCA9685 servodrivarkrets för att kunna montera denna krets 

tillsammans med de föregående delarna. Fästytan består av två lager för att vid montering på lådan kunna 

spänna fast dessa två lager så att de klämmer mot lådans fästyta.  

4.5 Robothand 

Nedan följs den genomförandeprocess som gjorts för att komplitera robothanden med mekaniska detaljer. 

Här förklara även de problem som har uppstått med den inköpta robothanden. 

4.5.1 Robothand 

Robothanden valdes att köpas in färdigmonterad på grund av den avgränsade tiden och därmed att 

nyskapande av en humanoidisk robothand skulle ta för lång tid. Vid valet av robothand sattes följande 

krav:  

 Högerhand 

 Minst 5 monterade servomotorer för fingerkontroll 

 Böjliga fingerleder 

 0 till 180 graders rörelse på alla fingrar 

Detta gav slutligen robothanden som kan ses i figur 28. 
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Figur 28: Humanoid högerhands robot och servomotorer med stel handledskropp  

Modell: Assembled Acrylic Mechanical Robot Arm Claw Humanoid Right Hand & Servos DIY 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto 

 

Den valda robothanden är monterad med fem stycken Magic-Q servomotorer. Dessa servomotorer har ett 

vridmoment på 15 Kg vid en matningsspänning på 7.2 volt vilket underlättar när handen ska greppa 

objekt. Servomotorernas momenthastighet är 60 grader på 0.2 sekunder för samma matningsspänning (7.2 

volt). Detta uppskattades till att vara tillräckligt snabbt för att robothanden ska följa användarens 

fingerrörelsehastighet vid hantering av stillastående objekt [18]. 

Robothanden har en färdigmonterad stel handledskropp vilket underlättar för de kommande testerna där 

handen behöver vara fastmonterad. 

Under arbetets gång upptäcktes det problem med den inköpta robothanden. Två av dessa problem 

försvårade och begränsade projektet. 

Ett av dessa problem var den kraftiga förminskningen av överföringskraften från servomotorerna till 

fingertopparna. Den var mycket större än den förlusten som uppskattades vid inköp av robothanden. 

Största bidragande faktor för detta är fingrarnas enklare konstruktion, vilket som ger dem stor oönskad 

flexibilitet i fingrarna för en specifik position av servomotorerna. Samt även en viss grad av helt fri 

rörelse i fingertopparna. Detta problem leder till två begränsningar. Första är den maximala kraften som 

handen kan greppa om ett objekt på grund av kraftförlusten. Den andra begränsningen är på grund av den 

stora flexibiliteten för fingrarna. Detta kommer att leda till större vikt på regleringen av fingerpositionen 

för robothanden eftersom dess servomotorer får flera positioner för en och samma fingertoppsposition vid 

kontakt av ett objekt.  

Det andra problemet är tummens rörelsebana. Detta är ett problem som ej uppfattades vid inköpet av 

robothanden. Då tummens rörelsebana är snett nedåt mot handleden valdes tummens rörelse att helt 

uteslutas i detta projekt och istället konstruerades ett ”hyllplan” som monteras direkt på robothandens 

handflata som kan ses i figur 29. Denna förändring kommer inte påverka själva resultatet för projektets 

koncept, men kan ge en mindre övertygande bild av eventuella resultat.  
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Figur 29: ”Hyllplan” för objekt hållning 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto 

 

En tvättsvamp limmades därefter på denna yta för att öka kontaktytan på objektets undersida. Detta för att 

på ett enklare sätt hantera alla former av olika objekt. 

4.5.2 Fästen och sensorer 

Sensors-fästen 

För att kunna mäta trycket som fingertopparna utsätts för med hjälp av trycksensorer skapades 

sensorfästen som håller fast sensorer samt även en tryckyta som ska trycka mot sensorerna. För att lyckas 

med detta skapades fästet i två delar. Första delen var sensorhållaren. Denna utformades så att sensorn 

kan läggas runt fingret ovansida fram till fingret tryckyta. Där ska den runda sensorsplattan ligga helt platt 

mot sensorsfästet. Detta gav fästmodulen som visas i figur 30. Locket som visas i samma figur fästs fast 

med två skruvar för att dölja och hålla fast sensorn.  

 
Figur 30: Fäste för trycksensor med lock   

Därefter skapades den andra delen av fästet, tryckdynan som är gjord i det flexibelt material NinjaFlex 

filament. Tryckdynan visas i figur 31 och har fyra fästhål där den sedan skruvas fast till fästet med. På 

baksidan av tryckdynan är det en cylinder som ska in i fästet och sedan ligga mot trycksensorn. 

Framsidan är halvsfärisk formad för att ge den en fingers karakteristik. 

Denna modell av tryckdyna var för dämpande mot trycksensorn vilket gjorde det svårt att avläsa när fästet 

fick kontakt med ett objekt. Därför skapades sedan den tryckdynan som visas i figur 32. Mitten av 

tryckdynan är nu cylindrisk med en palt yta mot sensorn och en halvsfärisk yta på motsvarande sida för 

att ge den en fingertops liknande form. Cylinder har sedan fyra fästhål där den skruvas fast med fästet för 

trycksensorn i figur 30. 
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Figur 31: Tryckdyna för trycksensor fästet 

 

Figur 32: Tryckdyna för trycksensor fästet med knapp liknande karakteristik 

 

Servodrivarhållare-fäste 

För att kunna fästa servodrivarkretsen skapades ett fäste på robothandens baksida. Detta fäste är skapad 

efter de befintliga skruvarna och distanserna på robothandens baksida. På sidan mot lillfingret på 

robothanden är där genomgående hål för att skruva fast den tidigare skapade servodrivarhållaren i kapitel 

4.4.3. Detta fäste visas i figur 33 och i figur 34 visas servodrivarkretsen ihopsatt med fästet på 

robothanden 

 

 
Figur 33: Robothandens fäste för servodrivakretsens fästet 
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Figur 34: Servodrivakretsens fästetmonterat på robothandens baksida med konstruerat fäste. 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto 

 

4.6 Programmering 

För att programmera all avläsning, algoritmer samt dataöverföring används Eclipse IDE. Detta program är 

kompatibelt med Arduinos utvecklingsbrädor och har även sina egna variationer av alla Arduinos 

standard bibliotek. Detta underlättar för I2C kommunikationen då detta protokoll finns färdigt att utgå 

ifrån i ett av Arduinos bibliotek. 

Eftersom servodrivarna (Adafruit - A16-Channel 12 bit PWM/Servo Driver) använder sig av I2C 

kommunikation valdes detta protokollet att även användas mellan de två mikrokontrollerna. De två 

mikrokontrollerna ska båda fungera som masters och sedan kommer de ha varsin servodriv krets som 

fungerar som slaves. Detta valdes att göras för att öppna möjligheten för tilläggningar av flera 

kroppsdelar där man använder master-slave konfigurationen via I2C protokollet. Resultatet av detta är ett 

I2C kommunikationssystem som har multimasters tillsammans med slave anordningar för att styra olika 

kroppsdelar. 

Strategin för skapandet av koderna för de två mikrokontrollerna är att först skapa fler mycket enklare 

variationer av de koder som är tänkta att användas. Dessa ska sedan utvecklas gradvis för att till sist 

kunna sättas ihop till varsin kod för de två mikrokontrollerna. 

4.6.1 IDE till Mikrokontroller 

Första steget var att få Eclipse IDE att fungera med den valda hårdvaran. Här skapades ett enkelt program 

som ska få en lampa att blinka i önskad frekvens. Detta är för att säkerställa att kodöverföringen från 

kompilatorn till mikrokontrollen fungerar som tänkt.  

Efter att ha lyckats få kompilatorn att fungera med Arduino Uno Rev 3 lades det även till kod för att 

skicka data från mikrokontrollerna till kompilator. Detta för att bland annat kunna se att programmet inte 

fastnar genom att lägga in checkar i koderna som skickas till Eclipse kompilatorn under tiden 

mikrokontrollerna arbetar. 
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4.6.2 Sensor och multiplexering 

För att läsa av de olika sensorerna kopplas sensorn tillsammans med sina eventuella resistorer in direkt till 

de analoga ingångarna på Arduino Uno Rev 3. Programmet som skapades för avläsningen var ett enklare 

avläsningsprogram som skickade de avlästa värdena från mikrokontrollern till kompilator (Eclipse IDE). 

När avläsningen av dessa värden hade lyckats kopplades sensorerna om till den skapade sensorkretsen 

som beskrevs under de tidigare avsnitten ”4.3 Sensorkrets”.  

För att styra multiplexering programmerades en kod som skickade digitala signaler från två av 

mikrokontrollerns digitala I/O pinnarna till 74HC4052N’s väljande logisk ingångs pinnar. Detta för att 

kunna skifta mellan 74HC4052N’s åtta självständiga I/O pinnar som är kopplade till sensorerna. Dessa 

kunde sedan avläsas från de två inkopplade analoga ingångarna mellan mikrokontrollern och 

74HC4052N’s gemensamma I/O pinnar. I tabell 3 visas hur de åtta självständiga I/O pinnar kan avläsas 

från de två gemensamma I/O pinnarna genom att styra av de två logiska pinnarna på 74HC4052N.  

 

Tabell 3: Struktur över hur avläsning från åtta ingångar på en 74HC4052N genomförs. E: aktiverings ingång, S0 och S1: 

Styrpinnar Avläsningspinnar (0-3 ingångar) 

E S0 S1 Z0 Z1 

L L L G I/O 0 G I/O 0 

L H L G I/O 1 G I/O 1 

L L H G I/O 2 G I/O 2 

L H H G I/O 3 G I/O 3 

H X X Ingen Ingen  
Logiska digitala styrsingångar, Z0 och Z1: gemensamma I/O gångar, L: lågspänningsnivå, H: högspänningsnivå, G I/O n 

gemensamma I/O gångarna som avläses, X: ingen påverkan. 

 

Därefter tillades en funktion som omvärdera de avlästa värdena till att röra sig mellan ett önskat värdes 

område. Detta gjordes genom funktionen map() i Arduinos bibliotek. Denna funktion tar in det avlästa 

värdet och tillsammans med de undersökta maximalt och minimalt för avläsningsvärden omvandlar detta 

till sitt motsvarande värde mellan de nya önskade maximala och minimala värdena (1). 

 

newValue = map(readValue, HighestreadValue, LowestreadValue, HighsetnewValue, LowestnewValue); (1) 

 

Force Sensing Resistor sensorerna testades dessa för att bestämma sina maximala och minimala analoga 

värden för att förprogrammeras in. Men för fingerpositionsavläsning skrevs ett program som kalibrerade 

detta genom att be användaren att sluta sin hand helt och efter några sekunder avläser alla sensorvärdena 

för att spara dem som en övre/undre gräns för mappning (se exempel 1). Sedan ber programmet 

användaren att öppna sin hand och samma process följer här som för sluten hand. Då varje finger 

använder sig av två leder får de varsin 50 procents av påverkan. Detta gör att sensorernas individuella 

värden inte påverkar varandra när de slås ihop. Som i fallet då de är placerade så att en av sensorernas 

högsta värdes position är samma position som den andra sensorns minsta värde. Samt gör detta att man 

kan programmera hur mycket påverkan varje individuell fingerled från användaren ska ha på 

robothandens fingrar, då robothanden använder en motor för att flytta de tre lederna för varje individuellt 

finger. 

Efter varje nytt avläst värde (efter kalibrering) sparades dessa värden i en global struktur som sparade 

olika typer av information för varje finger. Här sparades bland annat det avlästa värdet samt det nya 

omvandlade värdet. Det avlästa värdet sparades för att sedan användas tillsammans med ett förbestämt 
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hysteres-värde för att ta bort eventuellt oönskat flimmer. Hysteres-värde måste väljas så att majoriteten av 

flimmer tas bort men sensorsvärdena är så noga i sina mätningar som möjligt. För fingerpositionen 

behövdes detta inte göras då tillsammans med värdets omvandlingsfunktion och de tillkopplade 

kondensatorerna ger ett väldigt litet flimmer. Men för trycksensorerna där detta kan innebära att 

servomotorerna på sensorhanden hoppar mellan olika positioner och därmed påverkar det motstånd 

användaren känner i sina fingrar måste detta tillämpas. Det omvandlade sparade värdet används för att i 

ett senare tillfälle skicka detta till respektive masteranordning.  

4.6.3 Mikrokontroller till Servodrivare 

För att kommunicera och styra servodrivarna användes Arduinos ”Wire.h” bibliotek tillsammans 

Adafruits ”Adafruit_PWMServoDriver.h” bibliotek. Genom att sedan använda de olika funktionerna från 

learn.adafruit.com [16] skapades en kod för att testa servomotorernas maximala och minimala gränser. 

Utan att först genomföra ett sådant test kan detta leda till att programmet försöker sätta motorerna i 

positionerar som leder till att motorerna havererar. Dessa värden användes även för att konvertera de 

givna avlästa sensorvärdena till pulslängdsvärden som skicka ut till servodrivarkretsen för att styra 

servomotorernas positioner. Efter att ha hittat alla motorernas maximala och minimala värden skrevs 

koden om för att styra positioneringen av servomotorerna samt tillades en avgränsningscheck i koden för 

att försäkra om att de inte råkade skicka ut värden som kan flytta servomorerna utanför det justerade 

arbetsområdet. Sist tillades en fördröjningsfunktion som ger motorerna möjligheten att hinna flytta sig 

innan nästa finger ska flyttas. Detta för att I2C linan data inte ska kunna krocka med servodrivarens 

arbete. 

4.6.4 Mikrokontroller till mikrokontroller 

Vid överföring av data mellan de två Arduino Uno Rev 3 användes Arduinos ”Wire.h” bibliotek. Här 

skrevs liknande program för de två mikrokontrollerna. Programmet gick ut på följande steg: 

1. Ge mikrokontrollerna individuella I2C adresser. 

2. Sätta igång en interrupt-flagga som avbryter programmet och hoppar ner till en funktion för 

motagande av I2C meddelande. 

3. Skicka ett unikt meddelande för den sändande mikrokontrollern via I2C till en önskad adress. 

4. Om mikrokontrollern mottar ett meddelanden från den andra mikrokontrollern skickas detta 

meddelande vidare till kompilatorn för att se att överföringen genomfördes. 

Denna kod skapades med hjälp av wire biblioteket beskrivningen på arduino.cc [20]. 

Efter att ha lyckats med detta testades det att skicka olika typer av information och korrekt ta upp dem. 

Till exempel att skicka ett meddelande blandat med bokstäver och siffror. Detta visar sig inte vara några 

problem då man vid kodningsfasen bestämmer vilken typ av information som väntas tas emot 

4.6.5 Komplett kod 

Stegvis testades koderna att sättas samman. Först sattes kombinationen av sensorsavläsning och 

dataöverföring mellan mikrokontrollerna. Här var det viktigt att den mottagande ordningen av 

informationen var i samma ordning. Här valdes informationen att skickas i ordningen: 

1. Tummen 

2. Pekfinger 

3. Långfinger 

4. Ringfinger 

5. Lillfinger 
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Detta gällde för både sensorhandskens fingerposition och för robothandens fingertrycksvärden. De 

mottagna värdena sparades i de globala struktur’s för respektive finger. 

Därefter sattes även servodrivarprogrammet ihop med dessa. Här krokade I2C kommunikationen med 

varandra då mikrokontrollerna försökte skicka information åt olika håll och inte mellan varandra. För att 

lösa detta skapades en reserveringsstruktur för kommunikationen. Detta gjordes genom att innan någon av 

mikrokontrollerna skickar information till sina servokretsar skickar det först ett meddelande till den andra 

mikrokontrollern. Detta meddelande säger till att linan kommer användas och att den andra 

mikrokontrollern får vänta med att skicka något via I2C. Under tiden den väntar på att skicka 

meddelanden på I2C stannar programmet i en (do) while loop som hela tiden uppdaterar sensorernas 

värden. När sedan mikrokontrollen får ett meddelande från den mikrokontrollern som använder I2C’n att 

den är klar kan den väntade mikrokontrollern skicka sitt meddelande. På så sätt skiftas de om att använda 

linan och undviker kommunikationskrokar. För att mikrokontrollerna ska kunna veta vilken information 

den mottas skickas alltid först en förbestämd gemensam bokstav som berättar vilken information som 

skickas. Figuren 35 är ett exempel på hur detta kan se ut.  

 
Figur 35: Exempel på I2C meddelande för att uppdatera fingerposition. Första dataramen som skickas är bokstaven S som 

indikerar på att de ska skicka information om sensorer. Andra dataramen är själv sensorsinformationen. 

 

Slutligen strukturerades koderna så att mikrokontrollerna ska separat fungera efter följande struktur: 

Vid start: 

1. Starta kommunikation genom serieport. 

2. Starta kommunikation till servodrivarkretsen. 

3. Sätt alla servomotorer till sina startpositioner (öppen robothand och öppna sensorhands 

bromsar). 

4. Sensorhandens mikrokontroller informerar och genomför kalibreringsprocess. 

5. Genomför en nedräkning för användaren för att tydliggöra att programmera snart är igång 

för körning. 

6. Startar I2C kommunikation. 

7. Sätter igång I2C interrupts flagga för att möjliggöra mottagande av meddelande från I2C 

linorna. 

8. Skickar ett meddelande genom serieport att programmet börjar köras. 
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Under körning: 

1. Gå in i en (do) while loop som läser av sensorerna minst en gång och är I2C linorna fria 

gå ur loopen. 

2. Skicka ett meddelande via I2C linorna angående att I2C linorna kommer användas till 

den andra mikrokontrollern. 

3. Skicka positionerna för servomotorn en och en till servodrivar via I2C linorna (Adafruit, 

PCA9685) (för sensorhandsken kollas det först om den önskade positionen för 

bromsservomotorerna inte är samma som tidigare, i det fallet ignoreras detta att skickas). 

4. Skicka meddelande angående sensorers värdarna till den andra mikrokontrollern via I2C 

linorna. 

5. Skicka ett meddelande via I2C linorna angående att I2C linorna nu är fria för användning 

till den andra mikrokontrollern. 

Under interrupts: 

1. Hoppa till funktionen kopplat till inturupten. 

2. Ta emot första bokstaven som indikerar vad för information som skickas. 

3. Ta emot och spara den mottagna datan globalt. 

4. Om mer information sänds än det förutbestämda plocka bort detta genom while loop som 

tar emot varje data fram och ignorerar informationen. 

Strukturen för detta finns även som flödesschema i Bilaga E, figur E.1 – E.2 för att ge en generell blick 

över hur programmet fungerar.  

Efter framställande av denna struktur så fungerade alla delarna som önskat. 

Ett löpande arbete för justering och optimering utav dessa koder har sedan även genomförts. 

4.7 Tester 

Nedan framställs genomförandet av de planerade testerna som förklarades i kapitel 3. Dock har Positions- 

och trycktest uteslutits då dessa tester hamnade utanför den satta tidsbegränsningen för arbetet samt för att 

detta går att kalibreras efter användarens behov. 

4.7.1 Kommunikationstest 

Testet som genomfördes gjordes genom att starta upp hela systemet med sensorhandsken och 

robothanden för att sedan låta hela systemet vara igång under en längre period. Under tiden detta 

genomförs ska mikrokontrollern skicka information via serieports för att sedan kunna ses i Ecipse’s 

Console. Genomförs praktiskt test regelbundet genom att använda handsken och böja fingrarna så att 

robothandens fingrar följer samma rörelse och trycka på FSR sensorerna för att se så att sensorhandskens 

bromsar aktiveras. Detta genomfördes två gånger i slutfasen under 7 timmar och inga avbrott i 

kommunikationen mellan sensorhandsken och robothanden kunde ses. De kortare testerna som har gjorts 

under projektets gång har visat samma resultat. Detta ger då slutsatsen att systemet är stabilt när det 

kommer till överföring av data mellan de två mikrokontrollerna och deras servokretskort.  

4.7.2 Responstidstest 

Responstidstestet genomfördes ej efter metodsbeskrivningen given i kapitel 3.4.3. Detta för att 

avläsningstekniken med en mikrokontroller ej är optimal att mäta tidsskillnaden mellan en plötslig 

fingerrörelse tills robothandens finger når samma position. Men genom att veta följande faktorer kan den 

totala fördröjningen uppskattas med relativt hög reliabilitet samt validitet: 
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 Kommunikationshastighet för I2C 

 Servodrivaren arbetsfrekvens 

 Programmeringskodens fördröjningar 

 Mikrokontrollern läshastighet 

Detta gav en uträknad fördröjning på ungefär 0,2 sekunder mellan sensorhandskens fingerförflyttning på 

60 grader (på 0 sekunders) tills robothandens Magic-Q servomotors axel har nått samma position (2) , se 

tabell 4.  Vridningen på Magic-Q servons axel är nära 1:1 skala med robothandens fingertopps rörelse. 

Detta ger då den totala fördröjningen från användarens finger till robothandens finger på ungefär 0,2 

sekunder för 60 grader för en plötslig förflyttning.  

 

Tabell 4: Kommunikations- och förflyttningshastighet mellan fingerrörelse och motorer 

Produkt Läs och uppdaterings hastighet 

Arduino Uno Rev 3 [13] 16 M Hz = 62,5 ns 

I2C (Arduino [21]) 100 000 Hz = 10 µs 

PCA9685 [16] 60 Hz ~ 0,01667 s * 

Magic-Q DS-15KG [18] 0.18 sec / 60 grader ( servo axeln) 

Programmeringskodens tillagda fördröjningar 1ms** 
* Vald efter servomotorernas arbetasfrekvens 

** Påverkar systemet från användarens hand finger till robotfinger en gång, samt eftersom Arduino Uno Rev 3 läser i 16M Hz 

kommer programmets kommandon att ha försumbar fördröjning på systemet i jämförelse med den tillagda 1 millisekunds 

delayen i programmet 

 

𝐹 ≈ 62,5 ∗ 10−9 + 10 ∗ 10−6 + 0,01667 + 0,18 + 0,001 (2) 

𝐹 ≈ 0,1977 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝐹ö𝑟 60 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑓ö𝑟𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 
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5. Resultat och analys 
5.1 Krets 

I figur 36 visas den fysiska kretsen som används för sensorhandsken. Av de fyra inkopplade LM358P 

används tre stycken. Detta då sensorhandsken byggdes ihop med enbart tre fingrar (pekfingret, långfingret 

samt ringfingret). Med den använda multiplexering klarar kretsen av att läsa av totalt 8 fingerleder (till 

exempel 4 fingrar med två leder var). Om man vill läsa av alla handens 14 leder går detta att göra genom 

att enbart byta ut multiplexen och sedan bara utöka samma struktur för att läsa av en led. Detta kommer 

inte ge någon märkbar påverkan på funktionaliteten av det framtagna konceptet. Valet av tre fingrar var 

att påläggningen av fler leder eller fingrar enbart skulle tagit upp mer tid från den 10 veckornas 

tidsbegränsning som projektet har. Konceptet av sensorhandske med force feedback och styrning utav en 

gripare bevisades tydlig funktionalitet med användning utav tre fingrar.  

Samt i figur 37 visas den fysiska kretsen för robothanden. Kretsen använder sig av tre Force Sensing 

Resistor som är kopplade till pekfingret, långfingret samt ringfingret på robothanden. Detta på grund av 

robothandens problematiska konstruktion. Men med de tre fingrarna som användes visar tydligt tecken 

för att konceptet fungerar då eftersom en snabb kommunikation mellan sensorhandsken och robothanden 

genomfördes. 

Kretsen som skapades visar inga avbrott eller störningar under kommunikationstestet och kan därmed 

antas vara stabil. Där är dock smått flimmer vid avläsningen från trimmerpotentiometrarna. Men genom 

mer noggrant valda kapacitanser skulle flimret dämpats till sådan grad att det skulle ha försumbar 

påverkan av fingerpositionens mätning. Med den uträknade 0,2 sekunders fördröjningen för förflyttningen 

på 60 grader (ekvation 1 under kapitel 4) anses detta, av mig som författare, vara mer än tillräckligt för att 

få en realtime-upplevelse vid användningen av handen. Detta skulle även bli mycket tydligare om 

sensorshandskens fästen var direkt monterade på användaren händer samt att robothanden var mer 

avancerad. Detta leder till resultatet att strukturen av dessa kretsar är en väldigt bra grund för att 

vidareutveckla och sedan även användas i en faktisk produkt av projektets koncept. Strukturen av 

kretsarna är även skapat så att utbytet och tilläggningen av fler sensorer är enkelt att implementera tyder 

även på att en faktisk produkt lätt kan skapas efter önskad avancerad nivå.  

Inga effektmätningar genomfördes på kretsarna men genom att Arduino Uno Rev 3’s USB ingång har en 

maxtolerans på 2.6 W, tabell 2 under kapitel 4, så är det bevisat att båda kretsarna (bortsett från sina 

servomotorer) använder under 5.2 W totalt. Den verkliga effektförbrukningen är med störst sannolikhet 

mindre än så men en mätning av effekten hamnade utanför projektets tidsramar. Detta var inte en viktig 

prioritering för projektet. Detta eftersom projektet gick ut på att bevisa konceptet för skapandet av en 

sensorkontrollshandske som använder sig av force feedback för att manövrera farliga eller otillgängliga 

objekt med en mekanisk gripare.   

I Bilaga B figur B.5 kan hela kretsen som är skapad i CAD programmet fritzing skådas. 
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Figur 36: Fysisk krets för sensorhandsken 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto 

 
Figur 37: Fysisk krets för robothanden 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto 

5.2 Mekanik 

5.2.1 Sensorhandske 

I figur 38 visas alla delarna för ett komplett finger bortsett från bromsskenorna och kablarna för 

trimmerpotentiometern. De mekaniska detaljerna tillsammans med trimmerpotentiometern och 

programmeringen som genomfördes är väldigt bra på att indikera fingerpositionen. Trots att delarna är 

relativt stora till fingrarna så är de placerade på handsken så att det inte stör fingrarnas vanliga 

rörelseförmåga i en handske. Däremot måste dessa spännas fast med gummiband eftersom handskens fria 

rörlighet i lädret samt varmlimmets mindre bindande effekt mellan detaljerna och handsken gjorde att de 

mekaniska delarna hade för stor fri rörelse. Detta gjorde att handsken blev mindre bekväm att använda. 

Figur 39 visas alla delarna för handryggsmodulen tillsammans med servomotorerna, servodrivarkretsen, 

bromsklossarna samt de bromsskenor som används. Konstruktionen av denna modul var större än önskat 

men för konceptet är denna mer än väl funktionell. Bromsskenorna rör sig fritt genom sina banor. Dock 

har handryggsmodulen samma problem som fingerdelarna. Limmet och läderhandsken ger 
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handryggsmodulen för stor grad av fri rörelse. Därmed användes gummiband även här. Detta fungerar 

okej fram tills att force feedback funktionen ger för högt motstånd i bromsskenan, då överstigs även 

gummibandens motståndskraft. Trots detta fungerar handskens force feedback funktion mycket bra och 

ger tillsammans med fingerdelarna en god känsla för simulering och hantering av ett objekt. 

Servomotorerna som användes är mer än tillräckligt starka och kan eventuellt byts ut till mindre motorer 

och därmed minska vikt och storlek på handryggsmodulen. Detta är mycket tack vara de skapade 

bromskollaran som är monterade på servomotorns axel. Dessa gör att servomotorerna inte kräver använda 

speciellt mycket effekt för att hålla den önskade bromsgraden då de till viss grad självlåser bromsskenan. 

Slutligen i figur 40 är den färdigmonterade sensorhandsken med tre aktiva fingrar för att styra 

robothanden. Denna använder sig av en mindre fingerled än den kompletta fingerstrukturen i figur 38 då 

force-feedback kändes mer naturligt att inträffa efter den första fingerleden utifrån. Sensorhandsken 

använder sig av två potentiometrar för att uppskatta fingrets totala vinkel samt har kablarna flätats ihop 

för att minska eventuella störningar och hålla sladdarna tillsammans. Se även Bilaga F figur F.1 – F.3 för 

fler bilder på den färdiga sensorshandsken. Bilaga G figur G.1 visar hela sensorhandskens system med 

krets och handske. 

 
Figur 38: Alla delarna för ett komplett finger 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto 

 

 
Figur 39: Alla delarna för en komplett handryggsmodul 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto 
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Figur 40: Den sammansatta sensorshanden för tre fingrar. 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto 

5.2.2 Robothand 

I figur 41 visas den sammansatta robothanden. Pekfinger, långfinger samt lillfinger är monterade med 

trycksensorer för att mäta av objektkontakt. Ringfingret användes ej då robothandens konstruktion gör att 

fingret ibland ej fungerar korrekt. Felet uppstår när fingret ska rätta sig och då fastnar i ett mellanläge på 

grund av den mekaniska konstruktionen. Robothanden har även en monterad hållare i handflatan. Detta 

för att tummens rörelsebana är väldigt avvikande från hur en människa använder detta finger. Handryggen 

på robothanden har ett fäste monterat för att kunna fästa hållaren med servodrivarkretsen.  

För hantering av farliga ämnen eller komplicerade utmaningar är denna robothand ej optimal. Då denna 

greppar används i syftet att bevisa konceptet med force feedback och styrning var denna enklare 

konstruktion av robothanden inget avgörande för projektet.  

Figur 42 visar de delar som tillsammans med trycksensorn skapar robothandens fingertopp. 

Denna konstruktion fungerade över förväntningarna. Fingertoppens konstruktion tillsammans med den 

skapade programkoden gör att fingertoppen känner av redan vid nätt vidröring av den skapade 

tryckdynan. Känsligheten underlättar därmed uppgiften med force feedback simuleringen som skickas till 

sensorhandsken. 

 
Figur 41: Robothand med monterade sensorer och hållare 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto  
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Figur 42: Robothandens fingertopp för FSR 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto  

5.3 Kod 

De slutgiltiga koderna visade inga tecken på avbrott under testerna och strukturen gör att de två masters 

kommunicerar väldigt snabbt med varandra. Den uträknade 0,2 sekunder fördröjningen som gjordes i 

kapitel 4.7.3 är så pass kort att användaren kommer inte märka av den för det arbetsområde som är utsätt 

för konceptet. Kodernas struktur tillsammans med testresultaten tyder på att programmet är väldigt stabilt. 

Inga problem kunde upptäckas med de skapade koderna. 

5.4 Helhet 

Konceptet för sensorhandsken med force feedback är bevisat möjligt. Handskens fingerpositionsmätning 

med trimmer potentiometrar visade sig vara bra och noggrann. Dock kräver dessa komponenter lite 

utrymme, men med en fortsättningsstudie om sensorhandsken skulle dessa komponenter kunnat placeras 

bättre. Användningen av en frigående skena som bromsas med servomotorer visade sig vara väldigt 

effektiv. Om man designade fästet som monteras/spännas fast direkt på användarens händer tyder 

projektets resultat för att användarens skulle kunna få en väldigt tydligt känsel för ett simulerade objekt 

eller i detta fall robothands interaktion med ett objekt.  
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6. Diskussion och slutsats 

Nedan diskuteras de resultat som arbetet har gett samt de val och förändringar som gjorts under arbetets 

genomförande. Här diskuteras även eventuella vidareutvecklingssteg som kan driva arbetet framåt samt 

alternativa lösningar på några av de problem som uppstått. Kapitlet avslutas med ett genomgående utav 

de slutsatser som gjorts angående den frågeställningen som ställdes i början av arbetet. Detta tillsammans 

med en samlad lista med förslag på vad ett vidareutvecklingsprojekt, för detta arbete, eventuellt kan 

handla om.  

6.1 Diskussion 

Arbetet visade vara betydligt mycket större och komplicerat än förväntat för den bestämda 

tidsbegränsningen. Detta gjorde att trots jag lagt ner all min tid för att genomföra detta var där moment 

som inte hann genomföras. Men dessa moment var också utsatta för att skapas i mån av tid. Arbetets 

koncept hann skapas men fler tester hade behövt genomföras. Men trotts detta tyder de testerna som 

genomförts på att konceptet med sensorhanden med force feedback fungerar mycket bra.  

En av de stora anledningarna varför projektets tidsbedömning var fel uppskattat var på grund av den 

mekaniska delen. Att få denna att fungera bra med elektroniken vissa sig vara mer tidskrävande än 

planerat. Utbytet av sensorer ökades även de mekaniska detaljernas komplexitet. Utöver detta var också 

inköpet av vissa komponenter och sensorer ett problem. Detta trots att beställningen av detta genomfördes 

innan projektets start tog det tid innan alla komponenter och sensorer hade kommit fram och därmed 

förlorades en del tid.  

Kretsen fungerade bra, ingen ringning i systemet kunde upptäckas i slutsteget. Dock kvarstår en lite 

flimmer från sensorerna och potentiometerns avläsning. Detta hade kunnat ses över för att försöka 

eliminera det sista flimret helt.  

Kretsen skapades först för att använda sig av Flexible Bend Sensors och var därmed lite begränsad till hur 

många signaler den inköpta multiplexerna klarade av. Men att implementera en större sådan komponent 

skulle inte vara några problem.  

Att utnyttja PID reglering för att styra robothandens fingrar är något som hade kunna tydliggöra 

konceptets resultat. Men i första steget skulle utbytet till en bättre robothand, där styrningen av 

individuella fingerleder och mindre fri rörelse i from av flexibilitet, vara mer relevant. Hela systemet för 

robothanden hade behövts göras i ett separat arbete för att få den bästa möjliga resultatet. Men då denna 

griparen används för att testa och demonstrera det framtagna konceptet fungerade denna robothand 

tillräckligt bra.  

Tester och programmering 

Testerna skulle behövt mer tid och även en mer noggrann undersökning om effektkonsumeringen för 

sensorhanden. Men då tiden inte räckte till kunde detta inte åtgärdas i denna rapport.  

Testet för positionering är oerhört beroende på kvalitén för robothanden. Med en bättre gripare samt med 

PID reglering hade dessa med stor sannolikhet kunnat följa handens rörelse varit väldigt mjukt och 

precist.  

Kommunikationstestet visade inga avbrott. Detta är mycket tack vara den skapande påliggande strukturen 

som bestämmer vilken av de två masters som får använda I2C linorna. Detta tillsammans med att 

mätningen av position och tryck för de två systemen uppdateras hela tiden under tiden som de väntar på 

att få använda I2C linorna är troligvist anledningen till att programmet fungerar så stabilt som den gör. 
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Samt att låta mikrokontrollerna uppdatera sina mätningar heltiden ger också en minskad risk för 

fördröjningar från en händelse påverkar sensorerna till denna data ha skickats, detta i jämförelse med om 

programmera läste av värdet en gång sedan bara väntade på sin tur att skicka. 

Responstidstestet som senare valdes att räknas ut verkar uppskattningsvis stämma med verkligheten. 

Detta då jag under användningen av sensorhandsken inte kunde uppfatta någon fördröjning förrän jag 

började göra hastiga stora rörelser med de tre inkopplade fingrarna. Även här tyder den uträknade 

fördröjning uppskattningsvis stämma överens med verkligheten. 

Med de tester och användningen som gjorts tyder den skapade koden på tydlig funktionalitet och 

stabilitet. Kodens nästa utvecklingssteg skulle vara att försöka optimera koden så att den sista 

programmerade fördröjningen på en millisekund kan tas bort och därmed öka kodens arbetshastighet.  

Robothanden 

Robothanden visade sig ha väldigt många konstruktionsproblem. Fingrarna var väldigt flexibla vilket 

gjorde det svårt att återskapa force feedback känslan vid rätt fingerposition. Denna robothand skulle inte 

vara ett bra val att använda i ett verkligt arbetsscenario. Då detta vara ett första stegs bevis för konceptet 

så finns det inget tidsutrymme att skapa en robothand eller ekonomi för att inskaffa en välutvecklad och 

dyr robothand. Griparen, trotts sina konstruktionsproblem, har ändå varit användbar i att testa 

sensorhanden med. Tillsammans med de monterade framtagna sensorsfingertopparna har robothanden 

kunna hjälpa till med inställningar och tester för force feedback känslan. Robothanden har även används 

för att tydligöra att styrningen av en gripare är möjlig med sensorhandsken.  

Robothandens tummes rörelsebana var något som inte upptäcktes vid inköpet. Detta vara något man 

borde ha kollat mer noggrant på innan inköpet gjordes. Men lösningen med hyllplanet istället för tumme 

fungerade tillräckligt bra för att kunna användas för tester samt demonstrationer. Dock hade 

funktionaliteten för sensorhanden varit mycket tydligare om tummen gick att använda. Tummen 

sammankopplades i programmeringen så att den följer pekfingrets rörelse för att se att ingen drastisk 

ökning i fördröjningen inföll. Detta vissa sig inte vara fallet. 

Under projektets gång började ringfingret på robothanden att låsa sig i vissa positioner. Detta var på 

grund av robothandens design. Då fingret fastnade behövde man trycka till fingret för att den skulle hoppa 

ut sitt låsta läge. Efter längre användning valdes detta fingret att inte längre användas då det blev värre 

efter varje användning. Istället valdes lillfingret att styras av användarens ringfinger och robothandens 

ringfinger var helt urkopplat från användning. 

Robothandens lillfinger visade sig även under arbetets gång ha ett problem. Axeln som trycker på fingret 

från servomotorn är väldigt smal och lång. Detta gör att den ibland böjer sig när servomotorn försöker 

stänga fingret. Detta problem förekommer ibland. Men genom att guida axeln lite kan detta undvikas och 

därmed valdes detta finger inte att uteslutas. Då två tidigare fingrar inte fungerade korrekt skulle utliggare 

borttagning av robothandens fingrar drastiskt försämra användningen och tester som utförs. 

Sensorhanden 

Sensorhandskens funktioner funderade över förväntan. Den återskapade force feedback känslan är tydligt 

och den kan hålla emot hela handstyrkan på de som har testat produkten med de servomotorerna som 

används. 

Bytet från flexible bending sensors mot trimmer potentiometrar visade sig också vara ett mycket bra val. 

Endast om dessa sensorer är korta så att bara mäta en fingerled och mer stabila i sin mätning kan detta 

vara en god anledning byta tillbaka till dessa då flexible bending sensorerna tar liten plats. Men ur ett 

ekonomisk och tillgänglighetsperspektiv så är små trimpotentiometrar ett mer realistiskt val i dagens 

marknad.  
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Friktionerna för bromsskenan är låg när alla fästena var i linje med varandra. Men då handsken som 

sensorfästena är monterade på är rörligt påverkade detta skenorna. Ett sätt som detta kunna ha lösts på är 

att byta ut skenorna till tvinnade metallvajrar. På så sätt hade dessa varit styvare samt tillsammans med 

genomgående hål lite större än vajern skulle detta troligtvis minska risken för att vajern skulle fastna när 

de inte är helt i linje med varandra. En ytterligare lösning skulle vara att i slutänden av dessa vajrar ha 

någon typ av fjädrar som håller dem hela tiden spända till skillnad från de helt frigående skenorna som 

används idag.  

Designen för sensorhandens rörliga axlar visade sig vara väldigt effektivt sätt att mäta fingerledernas 

vinkel på, då detta gjorde att man vred trimpotentiometerns axel i lika stor vinkel som fingerleden. På 

grund av att de är rörliga kan de ändras under tiden man använde produkten under längre tid med samma 

kalibrering, samt om användaren skulle råka stöta emot axlarna kan även detta påverka den genomförda 

kalibreringen. Fördelen är dock att dessa är lätta att byta ut, om axeln till stöts och påverkar den gjorda 

kalibreringen kan man rätta till axeln utan att skada axeln samt genom att forma axeln på ett smart sätt 

kan dessa ta väldigt liten plats. 

6.2 Slutsats 

Frågeställningarna 

Nedan redovisas de frågeställningar som beskrevs i kapitel 1, och svaren utifrån arbetets genomförande. 

 

 Går det att upprätthålla en realtidskoppling mellan handsken och maskinen så att det enkelt går att 

manövrera den artificiella handen? 

 

Svar:  

Ja. Den uträknade fördröjningen är 0,2 sekunder för en plötslig flyttning på 60 grader på 0 

sekunder på sensorhandskens fingrar. Med denna låga fördröjning är det inga problem att 

använda detta koncept för att manövrera de arbeten som står till grund för detta projekt.  

 

 Går det att greppa och helt stödja ett mindre objekt enbart med hjälp av robothanden? 

 

Svar:  

Ja och nej. Robothanden klarar att greppa och hålla lättare objekt med hjälp av en hållare 

monterad på robothandens handflata då tummen ej används. Detta är dock helt beroende på 

vilken robothand/gripare man använder.  

 

 Går det att identifiera objektets hårdhet genom att bara avläsa återkopplingen (force feedback) 

från sensorerna på robothanden och servomotorerna på handsken? 

 

Svar:  

Delvis. Sensorhandskens force feedback fungerar och ger en indikation för användaren hur hårt 

tryck robothandens fingertoppar utsätts för. Men sensorhandskens koncept med den konstruerade 

force feedback systemet tyder starkt på att detta går att genomföra om sensorhandskens delar 

designades för att sitta direkt på användarens hand. Samt behövs robothanden vara konstruerad 

för att klarar av att greppa objektet utan att fingrarna fjädras. 
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Vidareutveckling 

Här kommer en mindre lista för vad som skulle kunna vara nästa steg för en vidareutveckling för det 

framtagna konceptet. 

 Utveckla och förbättra den använda robothanden eller ett eget skapande av en humanoid 

robothand. 

 Konstruera ett fäste för sensorerna som monteras direkt på användarens hand. 

 Montera och implementera lillfingret med de befintliga delarna. 

 Framtagning och utveckling för användningen av användarens tumme. 

 Utöka kretsen så att den klara av att läsa av alla handens fingerleder. 

 Utöka force feedback från en fästpunkt på fingret till fler för en ökad verklighets känsla. 

 Framtagning av ett kompakt kretskort om kan monteras direkt på sensorhanden. 

 Byt ut kommunikationen från I2C till en trådlös kommunikation 

 Påbyggnad av handledensrörelse. 
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Bilaga A (1 sida) 

 
Figur A.1: Övergripande blick för projektets styrsystem mellan sensorhandsken och robothanden 

  



47 

Bilaga B (4 sidor) 

 
Figur B.1: Servodrivarkrets för sensorhandsken servomotorer (Grove-Servos’s, Seeed Studio). Kopplade till servodrivarkretsen 

PCA9685 vidare till en Arduino Uno Rev3 genom I2C linor. Ritad i fritzing 

 

 
Figur B.2: Servodrivarkrets för robot handens servomotorer (Magic-Q). Kopplade till servodrivarkretsen PCA9685 vidare till en 

Arduino Uno Rev3 genom I2C linor. Ritad i fritzing 



48 

 
Figur B.3: Sensorkretsen för 4 fingrar på robothanden. Översta slingan är för trycksensorerna och understa slingan för trimmer 

potentiometrarna (denna slinga utnyttjades aldrig). Tillsammans med LM358P som buffers och 74HC4052N för multiplexering. 

Vidare in i en Arduino uno Rev 3. Ritad i fritzing 
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Figur B.4: Sensorkretsen för 4 fingrar på Sensorhandske. Slingan för trimmer potentiometrarna. Tillsammans med LM358P som 

buffers och 74HC4052N för multiplexering. Vidare in i en Arduino uno Rev 3. Ritad i fritzing 
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Figur B.5: Färdigställd krets. Ritad i fritzing 
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Bilaga C (1 sida ) 

 

 
Figur C.1: Utveklingssteg för fingertoppar från äldsta (vänster) till nyaste (höger). 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto 

 

 
Figur C.2: Utveklingssteg för sensors och bromsskena fästen från äldsta (vänster) till nyaste (höger). 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto 

 

 
Figur C.3: Utveklingssteg för servohållaren från nyast (vänster) till äldsta (höger). 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto   
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Bilaga D (2 sida) 

 

 
Figur D.1: Den kompletta handryggsmodulen 

 

 
Figur D.2: Servolock och fäste för handryggsmodulen 

 

 
Figur D.3: Servohållare för handryggsmodulen 
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Figur D.4: Separationsdel för bromskena och elkablar för handryggsmodulen 

 

 
Figur D.5: Övergången från handledsryggen till handryggsmodulen 

 

 
Figur D.6: Servodrivarkretsens hållare för handryggsmodulen 
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Bilaga E (3 sida) 

 

 
Figur E.1: Flödesschemat för uppstartning av sensorhanden samt robothanden 
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Figur E.2: Flödesschemat för robothandens under körning samt vid fallet av I2C interrut event 
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Figur E.3: Flödesschemat för sensorhanden under körning samt vid fallet av I2C interrut event 
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Bilaga F (1 sida) 

 
Figur F.1: Sensorshandske med tre aktiva fingrar 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto 

 

 
Figur F.2: Sensorshandske med tre aktiva fingrar 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto 

 

 

 

Figur F.3: Sensorshandske med tre aktiva fingrar. 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto  
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Bilaga G (2 sida)  

 
Figur G.1: Sensorhand med krets 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto 
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Figur G.2: Sensorhand med krets för 3 Force Sensing Resistor’s. 

Fotograf: Cristian Rosca från RoscaFoto 

  



60 

Bilaga H (1 sida)  

 

Lista för de elektroniska komponenterna som används för projektet. 

Sensorhandske 

 1 st Mikrostyrenhetskort/Uno/ATmega328 (Arduino) 

 1 st PCA9685 - 16-Channel 12-bit PWM/Servo Driver’s (Adafruit) 

 4 st Grove-Servos’s (Seeed Studio)  

 4 st LM358P Operationsförstärkare Dubbel 700kHz PDIP (Texas Instruments) 

 1 st 74HC4052N Logic IC Dual 4-Ch A-MUX/DMUX DIL-16 (Philips NXP) 

 6 st 10 kOhm resistorer 

 4 st 4” Unidirectional Flexible Bend Sensors (RobotShop.com) (Byttes ut mot Trimmer 

Carbon) 

 8 st Trimmer Carbon 100 kOhm linear (Distrelec) 

 8 st 1µF kapacitanser 

 

Robot hand 

 1 st Mikrostyrenhetskort/Uno/ATmega328 (Arduino) 

 1 st PCA9685 - 16-Channel 12-bit PWM/Servo Driver’s (Adafruit) 

 4 st LM358P Operationsförstärkare Dubbel 700kHz PDIP (Texas Instruments) 

 1 st 74HC4052N Logic IC Dual 4-Ch A-MUX/DMUX DIL-16 (Philips NXP) 

 4 st 10 kohm resistorer 

 4 st 2,2 kOhm 

 4 st 1µF kapacitanser 

 4 st 4” Unidirectional Flexible Bend Sensors (RobotShop.com) (Byttes ut mot Trimmer 

Carbon) 

 4 st Trimmer Carbon 100 kOhm linear (Distrelec) (Implanterades ej) 

 1 st Logic IC Dual 4-Ch A-MUX/DMUX DIL-16 (Philips NXP) 

 Assembled Acrylic Mechanical Robot Arm Claw Humanoid Right Hand & Servos DIY 

 5st Magic-Q QDS-15PO 220° 15KG Large Torque Biaxial Digital Servo for Robot 
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