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Sammanfattning 
Intro En ny sorts kirurgi är under utveckling där man använder ett endoskop vid 

ryggradsfrakturer. Det finns ett behov att simulera denna operation för att kunna träna 

kirurger. Därför har en prototyp av ett endoskop utvecklats till ett program som simulerar 

benborrning vid mekatronikavdelningen på institutionen för maskinteknik på Kungliga 

Tekniska högskolan.  

Systemutveckling Projektet innefattade konstruktion av ett endoskop (rör, verktyg, 

sensorer och ställdon) som styrs (mikrokontroll) och kommunicerar (RS232) med ett 

benborrningsprogram. Benborrningsprogrammet använder Virtual Reality och haptik som 

utökades för att inkludera endoskopet.  

Resultat Det nyutvecklade endoskopet kan nu användas för att simulera ett 

titthållsingrepp och betraktas tillsammans med verktygen som en haptisk enhet i 

benborrningsprogrammet. Detta medför att endoskopet visualiseras grafiskt och kan 

kollidera med benet.  

Slutsats Endoskopsimulering av ryggradsfrakturer kommer bli möjlig i en nära framtid 

och har stor potential men kräver vidare forskning.  
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Abstract 
Intro A new kind of surgery is under development which uses a tool called an 

endoscope. This tool will be used during spinal fracture surgeries and thereby contribute 

to the medical industry. There exists a need to simulate this type of operation in order to 

train surgeons and their staff. With this aim, a prototype endoscope has been developed to 

work in conjunction with a bone drilling simulating program at the Mechatronics 

Department of the Royal Institute of Technology.  

System overview The project entails the construction of an endoscope (tube, tool, 

sensors and actuator). This endoscope is controlled by a microcontroller and can 

communicate (RS232) with the bone drilling program. The bone drilling program uses 

Virtual Reality and haptic technology. With the addition of the endoscope, certain aspects 

of the Virtual Reality and haptic technology had to be modified.  

Results The newly developed endoscope can now be used to simulate an endoscopic 

operation.  Also, it is recognized, together with its tools, as a haptic device in the bone 

drilling program. This means that the endoscope is visualized graphically and can collide 

with the virtual bone.  

Conclusions Endoscopic simulation of spinal fractures will be possible in the near future 

and has great potential; but, requires further research. 
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1 Intro 
I mekatronik används mekanik i samarbete med elektronik och styrprogramvara i ett 

systemintegreringsperspektiv. Genom uppställning av dynamiska modeller styrs förloppet 

av mekaniken genom reglering av ställdon i programvara. Man eftersträvar att dra 

synergiska fördelar av vardera område.  Olika områden av tillämpningar är robotik, 

rörelsestyrning, inbyggda system och simulering. I det här projektet är simulering en 

central punkt. Vid simulering kan förloppet styras exakt och data kan mätas från 

positioner som inte skulle vara fysiskt möjliga i verkligheten. Simulering kan upprepas 

utan begränsning men svårigheten ligger i att få modellen så nära verkligheten som 

möjligt.  

Inom medicinska kretsar är simulering med Virtual Reality (VR) och haptik ett 

nytt område som håller på att utforskas (1). Med VR byggs verkligheten upp med hjälp 

av grafisk simulation och haptik som används för att stimulera känslosinnena. Eftersom 

kostnaden och risken vid kirurgiska ingrepp är stor är simulering en möjlig 

kostnadsbesparing och riskreducering (1). Dessutom kan kirurger öva sig på ingreppet 

och få direkt eller postoperativ återkoppling. 

I samarbete med Simulatorcentrum på Karolinska Institutet har Mekatronik 

institutionen på KTH utvecklat en medicinsk simulator för kirurger. Den medicinska 

simulatorn ska med hjälp av VR och haptik träna och utbilda kirurger vid benborrning. 

Magnus G. Eriksson har strävat efter att realisera detta mål genom att utveckla en 

benborrningssimulator (1) med VR och haptik. Fortsatt arbete på detta projekt har skett 

med utveckling av en multipunkt kollisionsdetektion (2) och partikelsimulering har 

utforskats. Ett endoskop har också utvecklats till benborrningssimuleringen. Arbetet 

inkluderade mekatronisk utveckling som sammankopplades med en simulering i VR och 

haptisk miljö. 

1.1 Rapportstruktur 

Först presenteras projektets bakgrund och sedan teori av VR, haptik och 

benborrningssimulering. En kort presentation av hela systemet kommer i Kapitel 2 där 

interaktionen mellan PHANTOM Omni, styrkort, verktygsställ, endoskop med sensorer 

och ställdon visas. En fysisk översiktsbild och en schematisk bild över systemet 

demonstrerar sammankopplingen. Kapitel 3 fokuserar på tillverkningen av endoskopet 

och verktyget med utvecklingen av linjära sensorer, linjära ställdon. Styrkortet och 

mikrokontrollprogrammet beskrivs och kommunikationen mellan dator och styrkortet 

förklaras också. Kapitel 4 beskriver sammankopplingen med det existerande 

benborrningsprogrammet och förändringar i haptiken med omplacering av 

kollisionspunkten och förändringen av grafiska representationen av endoskopet. I Kapitel 

5 beskrivs resultatet utförligt. I Kapitel 6 diskuteras förbättringsområden och framtidens 

möjligheter. Slutligen sammanställs slutsatser av projektet. 

 

1.2 Bakgrund 

Kirurger kan när de opererar på en person använda titthålskirurgi. Då behövs inte något 

stort snitt på kroppen utan bara små öppningar där verktyget – endoskopet sticks in. 

Endoskopet består normalt av ett långt metallrör med en ljuskälla och en kamera samt 
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förslagsvis en klo eller en kniv längst fram för att göra ingreppet. I metallröret är det 

möjligt att sätta in ett extra verktyg. Fördelen med ett endoskop är flera: lättare 

diagnostik, säkrare ingrepp och lägre risk för infektion med snabbare rehabilitering. Med 

en kamera som sitter längst fram på endoskopet genomförs den visuella guidningen.  

Således får kirurgen en begränsad syn av ingreppet.  

 För att öva på ingreppet kan man göra en simulering. Vid simulering bygger man 

upp en modell av verkligheten. VR är en simulering där man tar datorn till hjälp så att 

man kan interagera med den virtuella verkligheten. Den virtuella verkligheten byggs upp 

grafiskt av ett 3D-bibliotek som ritar det man simulerar på skärmen. För att interagera 

med simulationen tar man hjälp av ett styrdon som t.ex. mus och tangentbord. Man 

strävar mot att styrdonet liknar verkligheten, t.ex. en ratt med pedaler för en körsimulator, 

förarkabin med joystick för en flygsimulator eller ett endoskop för titthålskirurgi. Det 

grafiska kan bli mer verkligt om man blir omsluten av verkligheten t.ex. inneslutande 

skärmar 360° runt användaren som i en förarkabin. En ytterligare verklighetsgrad läggs 

till om objektet som simuleras kan ritas upp holografiskt så att det får tre dimensioner 

istället för de två dimensioner som finns platt på skärmen. Med holografi blir simulation 

av organet man opererar på mer verklighetstroget.  

Om man vill föra in känselsinnet i simulationen kan haptik användas. I haptik 

använder man krafter, rörelse och vibrationer för att simulera en virtuell känselupplevelse 

av ett verkligt objekt. Haptik kommer från grekiska och betyder att känna/vidröra (3). 

Med haptisk utrustning skapas krafter i xyz-planet och en 3D-position avläses från den 

haptiska enhetens pennspets. Mer avancerade haptiska enheter kan även skapa moment i 

xyz-planet (4). Upplevelsen av krafter kan göras t.ex. med en inverterad robotarm där 

handtaget är en penna och robotarmen genererar krafter tillbaka till handen.  

I följande sektion diskuteras hur haptik och simulering används specifikt i 

benborrningssimulering. 

 

1.3 Benborrningssimulering med VR och haptik 

Benborrning är ett medicinskt ingrepp som används bland annat av tandläkare för att laga 

hål (5) och av kirurger i kraniotomi (6)  för att komma åt cerebral hjärnmassa. 

Benborrning kan även användas i kraniofacial kirurgi (7) där man rättar till en 

ansiktsdeformation och vid kyphoplasti (8) för att avhjälpa ryggradsfrakturer med 

proteser där stor försiktighet krävs för att undvika nervbanskador. Benborrning innebär 

materialborttagning. Materialborttagningen sker normalt med en liten manuell 

höghastighetsborr (6). 

 Anledning till att man vill simulera benborrning är flera. Att använda en 

operationssal kostar mycket per timme och om man kan reducera den tiden skulle stora 

summor kunna sparas. Det kan man göra genom att låta kirurgen träna på ingreppet på 

patienten i en simulation. Det innebär även en riskreducering som kan leda till färre 

framtida återbesök. Simulering kan dessutom användas för att träna nya kirurger (9) och 

som en sorts valideringsmått av nuvarande kirurger. Validering och träning kan göras 

efter operationen genom återkoppling av operationens framgång. Även under operationen 

kan simuleringen hjälpa kirurgen med hjälp av visuell samtidig återkoppling i form av 

borrbanor som kirurgen kan använda för att veta mer precist hur han/hon ska borra. 

Sedan har vi också det faktum att simuleringen kan göras utan kostnad oändligt antal 
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gånger förutom inköpskostnaden och dessutom kan ingreppet spelas in och spelas upp för 

ytterligare återkoppling.  

Eftersom benborrningsimulering är ett nytt forskningsområde finns det plats för 

utveckling och förbättring. Fysiska modelleringen av ben, kött, organ, ådror och blod 

behöver alltid förbättras där grafisk och haptisk rendering är två var för sig utmanande 

områden. Dessutom kan realismen för ingreppet ökas för kirurgen med ett mer 

verklighetstroget verktyg. 

 För simulering av benborrning krävs först en grafisk och haptisk representation av 

ett ben från en patient. Volymetriska data av benet kommer från två vanliga medicinsk 

bildgivande diagnostikmetoder: magnetisk resonanstomografi (MRI) och datortomografi 

(CT) (10).  

Bildbehandlingsdata från MRI och CT kommer i 2D-bildlager som segmenteras 

ihop till en 3D volymetrisk modell. Datasetet kan anses vara ett 3D rectilinjär matris av 

volym element. Varje volymelement representeras som en voxel (en 3D pixel). För att 

t.ex. representera en skalle används 2D segment med en upplösning av 512x512 pixlar. 

En gruppering av flera segment bygger upp en 3D representation av skallen. 

Tomografiska värden  i varje punkt (pixel) motsvarar en voxeldata med ett densitetsvärde 

mellan 0-255 (8-bitars upplösning). Dessa voxeldensitetsvärden används för 

grafikrenderingen och för haptisk återkoppling med materialborttagning/tilläggning. 

Sammanfattningsvis används tomografisk data för att bygga upp en grafisk yta som bildar 

grafiken i programmet och en haptisk yta som man interagerar på med hjälp av den 

haptiska enheten.  

För grafikrenderingen av de volymetriska data används en ytrenderingsteknik som 

kallas Marching cubes (11). Tekniken, som utvecklades för medicinskt bildgivande 

metoder, använder voxeldensitetsvärden för att visualisera ytan med hjälp av trianglar. 

Marching cubes använder åtta omliggande voxelvärden för att bygga en artificiell kub. 

Varenda voxelvärde jämförs med ett godtyckligt standardiserat densitetsvärde som 

bestämmer om voxeln är innanför eller utanför ytan. Jämförelsen blir antingen sann eller 

falskt och skapar 256 möjliga kubkombinationer. De olika kombinationerna som syns i 

Figur 1-1 kan skapas genom att rotera och reflektera 15 unika kuber. 

 
Figur 1-1 De 15 olika unika kuber som används i ytrenderingstekniken Marching cubes. Kuben visar 

de kombinationer av polygoner som kan skapas för att representera grafiken från åtta 
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omkringliggande punkters densitetsvärde i ett magnetisk resonanstomografisk dataset. De olika 

punkterna visar solitt område innanför ytan. Bilden är tagen från (12).  

 

Dessa 256 kombinationer bygger upp ett index av polygonstrukturer. Polygonen sitter 

fast på kuben där en voxel i det här fallet representerar polygonens hörn. De individuella 

positionerna av voxeln i polygonen interpoleras fram mellan kubhörnens två 

densitetsvärden.  

Den haptiska renderingen använder ett godtyckligt standardiserat densitetsvärde 

som haptisk yta på samma sätt som grafiken. Interpolation används för att bestämma 

densitetsvärde för probens (haptiska enhetens pennspets) lokala position. Om det 

interpolerade densitetsvärdet är större än det standardiserade värdet sker kollison mellan 

verktyget och ytan av benet. 

Vid kollision renderas proxyn (en virtuell position av pennspetsen på benytan) på 

ytan i relation till proben (den riktiga positionen av pennspetsen inuti benet). Den 

virtuella positionen närmaste den verkliga ritas upp som i Figur 1-2.  

 

 
Figur 1-2 Figuren illustrerar hur proxyn renderas vid kollision. När det fysiska endoskopet flyttas, 

följer proben med i programmet och det virtuella endoskopet flyttas till proxypositionen närmast 

proben på ytan. 

 

När kollision sker mellan virtuella borren och benet skapas krafter från den 

haptiska enheten. Kollisionen sker vid haptiska enhetens pennspets som har en 

motsvarande 3D-position i benborrningsprogrammet. Det gör att man kan känna på benet 

i verkligheten med de fysiska motkrafterna den haptiska enheten skapar. De krafterna är 

baserade på en skenbar styvhet av benet enlig en fjädermodell. Kraften baseras på 

avståndet mellan proxyn och proben. Denna kraft skickas ut till den haptiska enheten. 

Materialborttagningen vid borrning sker genom att minska de volymetriska data 

av benet vid kollisionskontaktpunkten. Beräkningarna av grafiken och haptiken sker i 

benborrningsprogrammet.  
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1.3.1 Förutsättningar och avgränsningar kopplade till 
endoskopprojektet 

Endoskopprojektet baserar sig på Magnus G. Erikssons benborrningsprogram (1). 

Programmets uppbyggnad av trådar och bibliotek beskrivs för att introducera bakgrunden 

till endoskopets mjukvarumässig implementering i simuleringen. 

Programmet använder tomografisk data för att representera en haptisk och grafisk 

yta som renderas med Marching cubes algoritmen. Benborrningsprogrammet är skrivet i 

C++ och hanterar renderingen och haptiska återkopplingen från haptiska enheten som i 

projektet är en PHANTOM Omnin (13).  

 

 
Figur 1-3 Bibliotek som visar hur högnivåspråket Python och scenegrafen i x3d-filen är förbundna 

till H3DAPI-biblioteket. Biblioteket kombinerar grafik och haptik. 

 

Benborrningsprogrammet använder sig av H3Dapi (14) som kombinerar haptikbiblioteket 

HAPI och grafikbiblioteket OpenGL. Bibliotekshierarkin visas i Figur 1-3. I 

benborrningsprogrammet finns det två trådar, den grafiska på 30Hz och den haptiska på 

1000Hz. 

I den grafiska tråden är en materialborttagningsprocess implementerad vilket medför att 

vid simulerad borrning försvinner materialet från det virtuella objektet. 

Materialborttagningen sker genom minskning av voxeldensiteten vid kontaktstället och 

mängden av material som försvinner är baserad på borrens kontakttid. I ett följande steg 

uppdateras grafiken och Marching cubes algoritmen, som presenterades i Sektion 1.3, är 

applicerad lokalt för att uppdatera hörnen på trianglarna som renderas.  

Den haptiska renderingen som också presenterades i Sektion 1.3 sker i en separat 

tråd. Renderingen definierar ytan på benet där kollision sker. Vid kollision renderas den 

virtuella positionen (proxyn) på ytan i relation till den verkliga positionen (proben) inuti 
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benytan. Kraften vid kollision skickas via firewire ut till den haptiska enheten: 

PHANTOM Omni. 
Scengrafer används i 3D-program och dataspel och de beskriver den rumsliga och 

logiska strukturen för programmet. En scengraf består normalt av en trädliknande struktur 

som grupperar logiskt sammanhängande objekt till varandra som t.ex. fingrar till en hand 

eller ett verktyg och endoskoprör till ett endoskop.  Benborrningsprogrammet läser in en 

x3d-fil som beskriver scengrafen och ROUTES byggs upp för att kommunicera variabler 

mellan objekten. 

 För att utöka benborrningssimuleringen med ett endoskop behövde en del av 

programmet förändras och den haptiska delen modifieras. Omnins handtag var inte 

realistisk att använda som ett verktyg i endoskopisimulering. En förändring av handtaget 

till ett endoskop behövdes. Benborrningsprogrammet var begränsat till 6-graders frihet 

och krävde modifiering för att klara av den extra frihetsgrad endoskopet tillförde.  

1.3.2 Mål, problemformulering 

Enligt författarens kännedom finns det ingen simulering som kombinerar endoskopi och 

benborrning i dagsläget. Kirurgioperationer av ryggradsfrakturer sker med ett öppet 

ingrepp och är riskabla. Ett endoskop minskar riskerna vid operationer i jämförelse med 

ett öppet ingrepp. För att möjliggöra en sådan operation har benborrningssimuleringen 

utökats med ett endoskop. 

1.3.2.1 Övergripande mål för projektet 

 Modifiera konstruktionen av den haptiska enheten för att sammankoppla den med 

ett endoskop för medicinska operationer 

 Sammankoppla konstruktionen med befintlig mjukvara  

 Betrakta endoskopet som en haptisk enhet i benborrningsprogrammet 

 Visualisera endoskopet i benborrningsprogrammet 

 Öka känslan av realism i benborrningssimuleringen 

 Genomföra en enkel verifiering 

För att uppnå de övergripande målen, har en eventuell klinisk procedur tagits fram. Den 

tänkta proceduren beskriver hur kirurgen skulle kunna agera under ingreppet. Proceduren 

visar hur simuleringen skulle kunna gå till. Just hur det fysiska endoskopet skulle kunna 

kopplas ihop med haptiska enheten visas i Figur 1-4. 
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Figur 1-4 Endoskopets sammankoppling med den haptiska enheten. Verktygsstället visas där 

verktygen hämtas ifrån. 

1.3.2.2 Tänkt procedur av ingreppet 

1) Positionera endoskopet rätt. Använd endast den haptiska enhetens sensorer och 

motorer för haptisk återkoppling. VR objektet genom VR-kameran visas när man 

navigerar fram. Kollisionen sker mellan endoskopets främre spets och VR-

objektet.  

2) När endoskopet är rätt positionerat i förhållande till frakturen så ska verktygen 

börja användas. Operatören väljer verktyg ur ett verktygsställ och en sensor 

kopplad till stället skickar valet av verktyg som en signal till datorn. 

3) Användaren för in verktyget i endoskopet (translationsrörelse). En sensor i 

endoskopet sänder signal till datorn för att registrera hur långt verktyget är infört. 

Ingenting händer förrän man fört verktyget genom hela endoskopet till dess 

mynning.  

 

 

 
Figur 1-5 Verktyg inuti endoskopröret. Vertyget är i detta steg framfört så lång att det precis tittar 

ut ur endoskopröret. Följaktligen ändras kollisionen från endoskoprörets främre spets till verktygets 

spets. 

 

4) När sensorn indikerar att verktyget börjar ”titta ut” genom endoskopets framände 

som i Figur 1-4 så syns verktyget i VR-miljön. Kollisionsdetektionen (som 

används av haptiken) ändras från endoskopets infästningspunkt på robotarmen till 

verktygets spets. 

5)  Positionen på verktygets spets används för kollisionsdetektion. Genom att 

endoskopets infästningspunkt på robotarmen (framändan på endoskopet) är känt 
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samt sträckan som verktyget sticker ut kan positionen på verktygets spets 

beräknas. 

6) Vid kollision ger den haptiska enheten återkoppling. Haptisk återkoppling ges 

också mellan verktyget och endoskopet så man ej kan skjuta verktyget längre in. 

Denna återkoppling kan skapas antingen genom att man nyper fast verktyget med 

ett lås eller att man skapar en motkraft med hjälp av en motor så att verktyget inte 

kan röra sig. Det är viktigt med lätt konstruktion så att vikten på endoskopet med 

ställdonet inte blir mycket tyngre än ursprungsvikten av endoskopet 

7) Ingrepp sker. Tryck på en knapp för att aktivera verktyget. 

1.3.2.3 Krav 

Följande krav finns på endoskopet för att klara av ovan procedur: 

- Sensor i endoskopet som indikerar hur långt verktyget är instucket i endoskopet  

- Ställdon i endoskopet som ger haptisk återkoppling till verktyget 

- Kameran sitter monterad i framändan av endoskopet: VR-bilden (VR kameran) 

ska följa den punktens rörelse 

- Tänkta verktyg:  

o Borr 

o Vattenspray 

o Sug 

o Limapplicerare 

- Verktygsställ med sensorer för att känna av vilket verktyg som valts 

1.3.2.4 Problem 

 Dessa krav ledde till olika problem som krävde lösningar för att möjliggöra endoskopets 

konstruktion.  Problem som inträffade vid början av projektet listas här samt krav och 

förslag: 

- Välja ett ställdon som ska kontrollera verktyget. Krav: lätt och litet. Förslag: 

linjära motorer, elektromagneter och solenoider. 

- Välja en sensor för att mäta positionen av verktyget i endoskopet.  

Förslag: Skjutpotentiometer? Ett resistivt band klistrat inne i röret?  

- Välja endoskopets rör (med eller utan skena?). 

- Konstruera fästanordning på PHANTOM Omnin för endoskopet. 

- Välja styrkontroll för ställdon och sensorer. Krav: Behövs A/D och några I/O, 

samt ett (seriellt?) gränssnitt till datorn. Mikroprocessor: Atmega16? 

- Bestämma verktygens konstruktion. Förslag: innehålla en sladd för att mäta 

spänningen från skjutpotentiometern? Spår för skena? Material? Handtag? 

Knapp?  

- Strömförsörjning till ställdon, sensorer och styrkort. 

- Gränssnittet mellan styrkortet och datorn och benborrningsprogrammet. 

Förslag: skapa en scengraf-nod i H3Dapi där man behandlar insignalerna. 

- Konstruera verktygsstället.  

- Välja sensorer för att veta vilket verktyg som valts i verktygsstället. Förslag: 

kontaktsensorer? 

- Ändra programmets kollisionspunkt så att kollisionen sker längst ut antingen 

på verktyget eller på endoskopet. 
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- Ändra haptikalgoritmen för att kunna beräkna kraften när kollisionen sker 

på verktygsspetsen. 

Hur dessa problem löstes presenteras i Kapitel 3 och Kapitel 4. 

1.4 Resultat 

Benborrningssimulering med ett endoskop fungerar. Vilket betyder att: 

 Kollisionspunkten ändras beroende på verktygets position i endoskopet.  

 Endoskopet visualiseras i programmet med hjälp av två cylindrar. 

 Endoskopet med ett verktyg kontrolleras linjärt av ett ställdon och en sensor. 

 Haptisk återkoppling sker från benet till verktyget. 

Eftersom en benborrningssimulering med ett endoskop har implementerats har 

simuleringen kommit ett steg närmare verkligheten. 

Kraven i specifikationen uppfylldes. Endoskopet och verktygsstället konstruerades. 

Benborrningsprogrammet ändrades för att inkludera ett endoskop. Programmet 

sammankopplades med ett styrkort via seriekommunikation. Styrkortet kontrollerar 

endoskopets sensorer och ställdon. Ett verktygsställ läser av valt verktyg som rapporteras 

till benborrningsprogrammet. 
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2 Systembeskrivning 
Ett benborrningsprogram på datorn kommunicerar via firewire till PHANTOM Omni 

som ger haptisk återkoppling. Den haptiska återkoppling gör att man kan känna på ett 

virtuellt objekt samtidigt som det ritas upp på datorskärmen. För att komma närmare 

verkligheten av medicinska operationer har ett endoskop tillverkats och integrerats med 

benborrningsprogrammet.  

Integreringen sker genom att programmet kommunicerar via serieporten till en 

mikrokontroll som styr ett endoskop. Endoskopet sitter fast på PHANTOM Omnin och 

tillför en extra frihetsgrad: in- och utskjutande av verktyget. En linjär positionerings-

sensor och ett linjärt ställdon används för att applicera kraft på verktyget man sätter in i 

endoskopet för att göra ingreppet. Det finns fyra olika verktyg man kan välja: borr, 

vattenspray, sug och limapplicerare. Verktygen står i ett verktygsställ som har sensorer 

som läser av vilket verktyg som valts. Detta rapporteras till mikrokontrollen som sedan 

skickar det vidare till datorprogrammet. 

Mikrokontrollen rapporterar också läget av verktyget i endoskopet till 

programmet på datorn som renderar ett virtuellt motsvarande endoskop. Borrningen sker 

med en knapptryckning på endoskopet. När verktygstippen har kontakt med det virtuella 

benet vid borrning, genereras en reaktionskraft till PHANTOM Omnin enligt en 

fjädermodell. Samtidigt skapas en reaktionskraft på verktyget i endoskopets längsgående 

riktning. På styrkortet finns en diagnostiklysdiod som blinkar när systemet fungerar 

normalt.  Figur 2-1 ger en fysisk systemöversiktsbild och Figur 2-3 ger en schematisk 

bild över systemet. 

I följande kapitel kommer först tillverkningen av endoskopet beskrivas och i efterföljande 

kapitel kommer programmet som simulerar benborrning beskrivas. 
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Figur 2-1 Bild på endoskopet, verktygsstället, styrkortet och PHANTOM Omni. 
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Figur 2-2 Skärmbild på benborrningsprogrammet. 
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Figur 2-3 Systembeskrivningsbild som visar hur de olika systemen interagerar med varandra.  

Kommunikation sker från benborrningsprogrammet till styrkortet som kontrollerar endoskopet. 

 

  



20 

 

3 Tillverkning av endoskopet 
Endoskop förekommer i titthålskirurgi och anses som ett viktigt verktyg för att utöka 

benborrningssimuleringens realism. Normalt består ett endoskop av en kamera, ljuskälla 

och verktyg som sitter längst fram på ett metallrör och används vid kirurgiska ingrepp. 

Ett endoskop visas i Figur 3-1. 

 
Figur 3-1 Ett flexibelt endoskop 

  

Vid endoskopisimulering tillhör kameran och ljuskällan den grafiska delen. Dessa 

aspekter är emellertid inte inkluderade i projektets uppgiftsbeskrivning. Programmets 

grafiska del innefattar också ett verktyg och ett endoskoprör som ska både synas samt 

vara ett fysiskt redskap med haptisk återkoppling som man håller i. Fysiska redskapet 

består av ett endoskoprör, ett verktyg, ett verktygsställ, en linjär sensor och ett linjärt 

ställdon. Utvecklingen av varje komponent kommer att presenteras i varsin sektion. 

3.1 Endoskoprör och verktyg 

I samband med tillverkningen av endoskopröret undersöktes olika alternativ: metallrör 

med tre olika diametrar               samt ett plaströr med       . Valet föll 

på ett plaströr som hade fördelen att ha en låg vikt, vara lättarbetat och billigt. Vikten av 

röret var en viktig egenskap eftersom röret skulle hållas med handen. 

Endoskopet har ett verktyg som förs in i röret och med vilket ingreppet görs under 

operationen. Det finns fyra olika verktyg att välja (borr, vattenspray, sug, limapplicerare). 

Verktygets konstruktion och material var bundet till positionsbestämningen i röret (in- 

och utskjutningen av verktyget). I det här fallet, konstruerades verktyget så att verktygets 

position kunde bestämmas av en linjär sensor och kunde påverkas av ett linjärt ställdon. 

Olika förslag på verktygets material var: en stav med ett rektangulärt eller cirkulärt 

tvärsnitt i olika träslag, plast eller metall med diameter i storleksordningen ~5-20mm.  

Det slutgiltiga valet av verktyg blev en kuggskena av Lego (The Lego Group, Billund, 

Danmark) som hade kontakt med ett kugghjul av Lego se Figur 3-2.  



21 

 

 
Figur 3-2 Endoskopet tillverkades av ett plaströr med en Legokuggstång som verktyg. Ställdonet och 

sensorn påverkar verktyget via en axel och ett kugghjul. Längst fram sitter en knapp för att aktivera 

det isatta verktyget i benborrningsprogrammet. 

  

För att kontakten mellan kuggskena och kugghjul skulle ske på ett smidigt sätt behövdes 

kuggskenan stabiliseras i en kanal. 

 
Figur 3-3 Olika förslag på hur verktyget ska hållas rakt inuti endoskopröret. Som ses till vänster och 

i mitten var stabiliseringen av verktyget med Lego för stor för att få plats inuti endoskopröret. 

Slutliga lösningen visas till höger där två träplattor är limmade parallellt inuti enodoskopröret. 

 

Verktyget kunde stabiliseras med hjälp av en kanal byggd av Lego som ses i Figur 3-3 

 men det fanns inte utrymme för Legostabilisering i endoskopröret. Därför valdes tunna 

träplattor som limmades utmed kanterna av röret. Eftersom verktyget var gjort i plast så 

var det viktigt att undersöka om den behövdes styvas upp av en underliggande balk gjord 
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i antingen trä eller metall. Balken tog för stor plats i jämförelse med nyttan den bidrog 

med och utelämnades. 

Endoskopet skulle integreras med robotarmen där det nuvarande gränssnittet som 

var robotarmens spets, en penna, skulle ersättas. Integreringen skedde genom att 

endoskopröret fästes parallellt med pennan så att endoskopet hölls i istället för pennan.  

3.2 Verktygsstället 

I samband med endoskopets konstruktion byggdes ett verktygsställ för att ställa undan 

verktygen. Men framförallt skulle verktygsstället innehålla sensorer för att bestämma 

vilket verktyg som hade tagits ifrån verktygsstället. 

 Alla fyra verktyg som används i projektet representerades fysiskt på samma sätt: 

verktyget bestod av en lång Legokuggstång. Själva stället bestod av fyra rör sattfästa i en 

träplatta. Figur 3-4 illustrerar verktygsstället. 

Längst ner i varje rör placerades en 

sensor för att känna av verktygets närvarande. 

Först testades om verktyget kunde mekaniskt 

trycka ner en mikrogapströmställare (en liten 

mekanisk strömbrytare för mycket små 

avstånd)  längst ner i röret. Olika typer 

testades: Omron D2F-L (15), Saia XC3 (16). 

Men eftersom verktyget var gjort av plast så 

hade det inte tillräckligt stor tyngd för att sluta 

brytaren.  

En annan lösning prövades med en 

optisk reflexdetektor.  En optisk reflexdetektor 

består av en ljuskälla (diod) och en detektor 

(ljuskänslig transistor) riktade i samma riktning 

och som kan känna av det reflekterade 

infraröda ljuset från ett närliggande objekt. 

Reflexdetektorn (17) har ett sensorområde på 

      se Figur 3-5  för en mer detaljerad 

förklaring av reflexdetektorn ovan nämnd. 

Figur 3-4 Verktygsstället 
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Figur 3-5 Figuren tagen från datablad (17)  visar ljuskällans (emitter) och detektorns placering samt 

hur infraröda ljuset reflekteras mot ett reflektionsmedium. 

 

För att detektera om verktyget är på plats eller inte mäter en mikrokontroll 

spänningsfallet över ett motstånd kopplad i serie med transistorn (detektorn), se Tabell 

3-1 för testresultat. 

 

Verktygssensor Av [V] På [V] Av  På  Adgräns 

1  3,35 0,66 636 125 380 

2 4,11 2,79 780 530 655 

3 3,39 1,02 644 193 418 

4 3,95 2,58 750 490 620 

Tabell 3-1 Testresultat för verktygsställsensorerna som visar spänningsfallet när verktyget är urtaget 

(Av[V]) ur stället och när det är i stället (På[V]). De resulterande 10 bitars analog-digitala 

omvandlingsresultaten visas i nästa två kolumner. Den gränsen som mikrokontrollen använder för 

att avgöra om verktyget är i verktygsstället visas i kolumn Adgräns. 

 

Verktygsställets elektronik är konstruerad enligt schema i Figur 3-6.  
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Figur 3-6 Elektronikschema över verktygsstället 

 

Dioden kopplades in med ett strömbegränsande motstånd som beräknades med hjälp av 

Ohms lag. Från datablad (17) hämtades följande parametrar: framspänningsfall    

     , maximal framström         och matningsspänning          som ger  

  
      

  
     

Under testkonditioner (17) släpper detektorn igenom strömmen      . Med en 

matningsspänning          ger ett motstånd på  

  
   
 

       

ett maximalt spänningsfall på      som mikrokontrollen läser av. Eftersom man bara är 

intresserad av de binära tillstånden av verktyget så eftersträvas maximalt spänningsfall. 

För att säkerhetsställa detta ansluts ett motstånd (R) i serie på       .  

3.3 Sensor för linjär rörelse 

Verktygets position behöver fastställas så att programmet vet hur långt verktyget förts in i 

endoskopröret. Eftersom rörelsen är linjär inuti röret så behövs en linjär sensor som 

antingen kan bestämma absolut eller relativ position. Efter att mikrokontrollen läser av 

sensorinformationen skickas informationen vidare till benborrningsprogrammet på datorn 

via ett seriellt gränssnitt RS232 (18). Det fanns två olika stadier under utvecklingstiden. 

Först undersöktes tekniska begränsningar för sensorn och när inga hinder upptäcktes; 

implementerades sensorlösningen för vidare undersökning. Sensorerna som undersöktes 

var:  

 högresistansledning 

 fotodiod 

 ultraljudsensor  

 pulsgivare 

 Legosensor  

Legosensorn passade kraven bäst. 
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3.3.1 Teoretiska lösningar 

Två möjliga sensorlösningar presenteras här. På grund av begränsningar implementerades 

de inte. 

 

Högresistansledning 

För att mäta positionen av verktyget i endoskopet behövs inte alltid en färdig sensor. Man 

kan använda det fysikaliska sambandet av att motståndet (R) på en ledning med area (A) 

och resistivitet (p) ökar med ledningens längd (l): 

     
 

 
 

Om verktyget hade kontakt med en högresistansledning som går utmed endoskoprörets 

längd så skulle resistansen öka beroende på avståndet man skjutit in verktyget. En möjlig 

konstruktion är illustrerad i Figur 3-7. 

 
Figur 3-7 En möjlig konstruktion för mätning av positionen av verktyget med en 

högresistansledning. Verktyget kortsluter de två ledningarna med hjälp av metallplattorna. 

 

Då skulle metallplattan runt verktyget kortsluta högresistansledningsparen och 

följaktligen ändra resistansen som mättes upp i ledningen beroende på hur långt man 

hade skjutit in verktyget.  

Med tanke på mikrokontrollens analog-digitala omvandlingsupplösning på 10 bitar (19), 

skulle en sådan resistansförändring inte producera tillräckliga stora spänningsskillnader i 

samband med verktygets förskjutning. Detta skulle kunna lösas med en 

operationsförstärkare men det övergavs till förmån för andra lösningar. 

 

Fotodiod 

En fotodiod läser markerade svarta och vita ränder på verktyget på samma sätt som 

streckkoder läses av på matvaror. Efter att ha tittat på färdiga kretsar för 

streckkodsläsning (20) var fotodiodens precision tillräckligt hög men det testades aldrig 

praktiskt.  Ett alternativ som presenteras i Sektion 3.3.3 såg mer tilltalande ut.  
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3.3.2 Implementerade lösningar 

Implementering samt begränsningar av ultraljudssensorn och pulsgivaren beskrivs i 

denna sektion. 

 

Ultraljudssensor 

Fördelen med en ultraljudssensor i jämförelse med Legosensorn och pulsgivaren är att det 

inte krävs någon mekanik för att mäta positionen. Ultraljudssensorn som användes var en 

färdig modul PING))) från Parralax (21). Den sänder ljudvågor i 40kHz och består av en 

mikrofon, högtalare och förstärkare. Ultraljudssensorn kan mäta avstånd inom intervallet 

2cm till 3m (21) och gör det genom att sända en ljudpuls. Först räknades reflektionstid 

för ljudpulsen ut. 

 

 I ett nästa steg leds ultraljudet upp i endoskopröret i ett försök att få den att studsa på 

verktyget. Under det praktiska försöket visade det sig vara svårt att leda upp ultraljudet in 

i endoskopröret. Eftersom ultraljudssensorkretsen var bredare än röret behövdes ljudet 

ledas upp i en tratt till röret i en viss vinkel som visas i Figur 3-8. När denna vinkel blev 

för stor så läckte ultraljudet över från ena tratten till den andra som gjorde att sensorn fick 

utslag konstant vid endoskoprörets inkoppling. En lösning var att konstruera en egen 

mindre ultraljudskrets som fick plats i endoskopröret och som gjorde att uppledning av 

ultraljudet kunde undvikas. Den lösningen verkade dock inte vara lika optimal i 

jämförelse med en mekanisk lösning med en pulsgivare. I nästa sektion presenteras 

arbetet i samband med pulsgivaren.  

 
Figur 3-8 Ultraljudsensorn behövde trattar för att leda upp ljudet till endoskopröret. När trattarnas 

inbördes vinkel (v) blev för stor skedde ett konstant utslag från sensorn på endoskoprörets mynning. 

 

Pulsgivare 

Pulsgivare används för att bestämma läge och hastighet på en roterande axel. På axeln 

kan man fästa ett hjul som får löpa mot en skena (verktyget) och då kan den linjära 

positionen bestämmas. Inga färdiga hjul i rätt dimension kunde köpas så ett hjul 

konstruerades från en träaxel där en gummilist lades på runt för att öka friktionen. 

En pulsgivare från Alps (22) köptes in. 
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För att det inte ska slira mellan hjulet och verktyget behövs det tillräckligt hög 

friktion. Friktionskraften mellan verktyget och röret är en konsekvens av normalkraften 

mellan hjulet och verktyg. Med ökningen av normalkraften blev det trögt att föra in 

verktyget om man ville vara säker på att hjulet inte slirade. Lösningen övergavs och ett 

annat alternativ med Lego testades. 

 

3.3.3 Legosensor 

För att säkerställa fast kontakt mellan verktyget och sensorn utvecklades en ny 

konstruktion baserad på pulsgivarens princip. Ett kugghjul kunde tillsammans med en 

kuggstång lösa friktionsproblemet. Fördelen med kuggkonstruktionen är att kravet med 

normalkraft mellan hjul och verktyg försvinner: kugghjulet kunde rulla väldigt lätt mot 

kuggaxeln och verktyget kunde glida mycket lättare i endoskopröret.  

Ur konstruktionssynvinkel valdes färdiga kugghjul och kuggaxelbitar från Lego. 

Det hade dessutom fördelen att vara tillverkade av plast som gjorde att konstruktionens 

vikt kunde hållas nere.  Med standardiserade mått på Lego var det enklare att utveckla en 

ställning som skulle hålla fast sensorn. Det standardiserade måttet av Lego underlättade 

utvecklingen.   

 
Figur 3-9 Legosensor och Legomotor fastsatta på en träplatta runt endoskopröret. 

 

För att läsa av vinkeländringen när kugghjulet rörde på sig så krävdes en pulsgivare.  

Eftersom kugghjulet var gjort av Lego, passade det också bra att använda en 

Legopulsgivare från Mindstorms, se Figur 3-9. Det elektriska gränssnittet till sensorn 

som visas i Figur 3-10 är finurligt konstruerat genom att det bara krävs två ledningar till 
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sensorn. Normalt har man minst tre ledningar som är spänningsmatning, jord och 

sensordata. 

  
Figur 3-10 Inkopplingsschema för Legosensor. Uppladdningen av sensorn och avläsningen av 

sensortillståndet sker båda via I/O pinnen. 

 

Sensorn fungerar genom matning av +9V till Legosensorn under en kort period och då 

laddas energi upp i en kondensator (23). Sedan stryps spänningsmatningen. Sensorn drar 

alltid en viss bestämd mängd ström beroende av vilket rotationsläge den befinner sig i. 

Detta gör att ett spänningsfall uppstår över en 10kohm resistor kopplad till         

som mikrokontrollen sedan läser av. Tillstånden visas i Tabell 3-2 och är         
       . Proceduren upprepas sedan konstant för att kontinuerligt läsa av 

sensortillståndet där uppdateringsfrekvensen beror på hur snabbt kondensatorn kan laddas 

upp. 

 
Tabell 3-2 Legosensortillstånden som uppstår vid rotation av axeln.  En tillståndsförändring 

motsvarar 1/16 rotation av axeln. 

 

I det här fallet kommer uppladdning ske till mellan    till    istället till   . Då kan 

sensorn drivas direkt från mikrokontrollen. Avläsningen av spänningsfallet för tillstånden 

4V och 5V medförde vissa problem. Bara två av det fyra tillstånden visade sig när man 

gjorde analog/digital (A/D) omvandling till mikrokontrollen. En testrigg gjordes för att 

kontrollera uppladdningsförloppet och urladdningsförloppet som skedde manuellt med en 

strömbrytare. Resultat syntes på ett digitalt oscilloskop där transienten på 

urladdningsförloppet visades. För att testa hur sensorn uppförde sig under olika 

förhållanden varierades uppladdningsspänningen, motståndet och spänningsreferensen att 
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mäta emot. Sensorn var känslig för uppladdningsspänningsnivån. Förändring av motstånd 

eller spänningsreferens påverkade inte sensorn nämnvärt. Resultat kan ses i Tabell 3-3 

där ett motstånd på       och en spänningsreferens på       användes.  

Uppladdningsspänning [V] Uppmätta tillstånd 5V platå 

8,96 5-3-1,7-4-5-3-1,7-4-5-3-1,7-4 1,5ms 

6,07 5-3-1,7-4-5-3-1,7  

5,24 1,7-4-(3)-3-1,7-4-(3)-3-1,7-4 230 s 

5,18  190 s 

Tabell 3-3 Testresultat för olika uppladdningsspänningar för Legosensorn. Som kan ses så 

försvinner tillstånden 4V och 5V vid en uppladdningsspänning på 5,24V eller mindre. 5V platån blir 

obetydlig och övergår till en 3V platå istället, som gör att mikrokontrollen läser av fel värde. 

 

När man sänker uppladdningsspänningen så kommer det inte finnas lika mycket energi i 

sensorns kondensator. Sänkningen medför att urladdningsförloppet sker mycket snabbare 

för tillstånden 4V och 5V. Vid 8,96V tog det 1,5ms för transienten av tillståndet 5V att 

försvinna medan vid 5,18V tog det      . Mikrokontrollen kan maximalt köras på 6V så 

spänningen ökades till          för att få en längre avläsningstid. Koden i 

mikrokontrollen ändrades så att läsning av A/D-värdet skedde direkt när urladdningsfasen 

började. Men det löste inte fullständigt problemet för A/D-omvandlingen skedde på en 

för hög frekvens. Frekvensen var högt inställd för att avläsningen av spänningen skulle 

ske så fort som möjligt. Men när man ställer upp klockfrekvensen för A/D-kretsen på 

mikrokontrollen så ökar osäkerheten i resultatet (19). Efter att ha sänkt frekvensen 

funkade sensorn utan problem. 

3.4 Ställdon för linjär kraft 

När verktygets position har förts fram ut ur endoskopets (virtuella) mynning och 

kolliderar med det virtuella objektet, resulterar det i en motkraft på själva verktyget. Ett 

ställdon behövs som kan skapa en linjär motkraft på verktyget. Två olika lösningar 

provades: en solenoid och en Legomotor 

3.4.1 Solenoid 

Det finns redan en motkraft som skapas av PHANTOM Omnin vid kollision. Just den 

kraften kan användas för att simulera reaktionskraften och därmed undvika extra linjär 

kraft och behålla ställdonskonstruktionen enkel. Konstruktionen låser fast verktyget inuti 

endoskopröret när kollision sker och låta PHANTOM Omnin ta hand om själva 

motkraften.  

För att kunna låsa fast verktyget behövs en kraft vinkelrät mot verktygets axel.  

Kraften låser fast verktyget mot endoskoprörets insida. Med en solenoid kan man lätt 

skapa en linjär förflyttning och solenoiden har fördelen att vara liten och lätt jämfört med 

kraften den skapar. En solenoid, se Figur 3-11, består av en kolv och en spole och har 

bara två lägen: av och på.  
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Figur 3-11 En solenoid 

 

En nackdel när verktyget var konstruerat av en trästång var att friktionen mellan 

solenoidens främre spets och trämaterialet var svårt att få tillräckligt hög. En tänkbar 

lösning var att borra hål i solenoidkolven och fästa en smal vass spets samt använda 

högfriktionstejp runt trästången för att få bättre fäste mot träet. Men eftersom verktyget i 

slutändan blev konstruerat av en kuggstång så behövdes det bara en fastlåsning av en 

kugge för att låsa fast verktyget och friktionen från solenoiden var inte längre ett 

problem.  

För att styra solenoiden från mikrokontrollen användes en högeffekttransistor som 

strömförstärkare.  Högeffekttransistorn (24) som valdes hade en effekttålighet på 

                 , maximal ström på          , strömförstärkningsfaktor     
   och matades med +12V.  

Solenoidens (25) som valdes hade ett inre motstånd (R) på        och matas med 

+12V beräknades effekten till: 

  
  
 

 
                  

 och strömmen till: 

           
 

 
            

 Strömförstärkningen från transistorn med en säkerhetsfaktor på minst 4 och med 

maximal ström från mikrokontrollen                        (19) beräknades till:  

  
           

                 
           (26) 

 

Sedan beräknas det strömbegränsande motståndet från mikrokontrollen med 

        till:  

  
      

             
      (26) 

En nackdel med solenoiden upptäcktes när man skulle föra tillbaka verktyget efter 

kollision hade skett.  Eftersom verktyget hade låst fast så medförde det att man var 

tvungen att föra tillbaka hela endoskopet tillsammans med verktyget. Detta var inte alltid 

användarens avsikt. Med en motor som skapar en linjär kraft skulle fastlåsningen av 

verktyget aldrig behöva ske. 
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3.4.2 Legomotor 

För att kunna skapa lika stor motkraft som PHANTOM Omnin maximalt kan ge       
     (27) behövdes en motor med en kugghjulsradie på           (28) som kunde 

ge ett moment på minst: 

                               

Motorn som valdes var Legomotor 43362 (29) som kunde ge ett moment på   
       och den kunde dessutom lätt fästas på samma axel som Legosensorn, se Figur 

3-9.  Nu behövdes dessutom den kraften som benborrningsprogrammet räknat fram när 

en kollision sker. Denna kraft skickas vidare till mikrokontrollen. Eftersom motorn bara 

kan ge en linjär kraft i verktygets riktning skickas bara denna kraftkomponent vidare till 

mikrokontrollen.  Kraften används sedan för att styra motorn. 

 

För att kunna reglera motorn behöver man mäta momentet som motorn ger. 

Momentet är beroende på strömmen enligt sambandet          (30) och för att 

mäta strömmen så mäts spänningsfallet över ett effektmotstånd (R) (31) på        .  

Med maximala strömmen (    ) från motorn            (28) beräknades effekten 

som motståndet måste klara till       
          som låg under         som 

motståndet tålde. Det maximala spänningsfallet över motståndet är: 

                      

För att kunna mäta denna spänning i mikrokontrollen måste den förstärkas till 

referensspänningen på         . Detta görs med en operationsförstärkaren kopplad 

som en icke inverterad krets. Förstärkningen som krävs beräknas till:  

  
   

        
     

Förstärkningen i den icke inverterande operationsförstärkarkretsen(32) väljs enligt 

sambandet (33): 

     
     

  
    

Lämpliga motstånd väljs t.ex.         och          och ger en förstärkning på 

801 gånger. Denna lösning testades aldrig i praktiken men elektroniken finns på 

styrkortet. Motorns hastighet baseras för tillfället endast på kraftkomponenten den får 

från benborrningsprogrammet utan kraftreglering. 

Styrningen av matningsspänningen till motorn kontrolleras med en 12V 

pulsbreddsmodulerad signal på 20kHz. Strömförstärkarelektroniken är passande nog 

samma som för solenoiden. 

Följande kod beskriver hur en 20kHz pulsbreddsmodulerad signal konstrueras i 

mikroprocessorn (19) Atmega16: 
 TCCR1A |= 0x80; //toggle OC1A on compare match, com1a0=1 

 TCCR1B |= 0x10; //PWM phase and frequency correct, wgm13=1 

 TCCR1B |= 0x01; //prescaler = 1 

 ICR1 = 400; //f_pwm = 20kHz 

 setPWMduty(0); //off 

 

void setPWMduty(int pwm) 

{ 

 if( pwm>100 ) pwm =100; 

 if( pwm<0   ) pwm =0; 
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 OCR1A = 4*pwm;  

} 

För att kunna både samtidigt bestämma pulsbredden och frekvensen behövs ett timer 

mode där både jämförelseregistret OCR1x (Output compare register 1) och toppvärdet av 

räknaren kan ställas. Räknare har normalt ett toppvärdet motsvarande upplösningen av 

räknaren (16bit) men med timermode Pulse Width Modulated (PWM), Phase and 

frequency correct  kan toppvärdet sättas med registret ICR1 (Input capture register 1). 

För att sätta frekvensen till            används ekvationen (19): 

    
    

        
     

Mikroprocessorfrekvensen är             och med en prescaler på     (för att 

behålla maximal upplösningen på räknaren) beräknas        . Pulsen skapas genom 

att porten OC1A (Timer/Counter1 Output Compare A Match Output) slår om när en 

jämförelseavstämning genereras. Bredden på pulsen bestäms genom att variera 

jämförelseregistret OCR1x mellan 0 och 400. Detta görs med setPWMduty() funktionen. 

 

Under testkörningen av endoskopet kunde elektroniken störas ut och styrkortet 

sluta att fungera. Möjliga fel i elektroniken undersöktes och det upptäcktes att det kom 

strömstörningar från motorn. När motorn varvade ner så genererade det en backström 

genom induktion. För att komma förbi detta problem sattes en diod mellan polerna på 

motorn så att backströmmen genererade en självbromsande kraft istället se Figur 3-12. 

Dessutom löddes kondensatorer på runt strömförsörjningen för att skapa ett högpassfilter 

så att högfrekventa störningar minskades (som t.ex. strömspikar från motorn).  

 
Figur 3-12 Elektronikschema för Legomotor och Legosensor 

3.5 Styrkortet 

Endoskopets sensorer och ställdon behövde kontrolleras samt ett gränssnitt till datorn 

krävdes och därför tillverkades ett styrkort. Styrkortet består av en mikrokontroll och 

omkringliggande elektronik. Elektroniken på styrkortet utvecklades först på ett 

experimentkort och sedan konstruerades ett schema som finns i bilaga 8.1 över styrkortet 
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i Eagle (34) för ytmontering av alla komponenter på ett eget kretskort. Etsningen av 

kretskortet gjordes av Cogra Pro AB (35). Endoskopet och verktygsstället ansluts via 

varsin kretskortskontakt.  

Styrkortet hade följande krav:  

 kommunicering till/från datorn 

 avläsning av linjära sensorn 

 styrning av linjära ställdonet 

 avläsning av verktygsställets sensorer 

 mätning av strömmen till linjära ställdonet 

 strömförsörjning 

Kommunicering till/från datorn beskrivs i Sektion 3.5.2. Avläsningen av linjära sensorn 

görs med en analog-digital omvandling i mikroprocessorn och beskrivs i Sektion 3.3. 

Kontrolleringen av ställdonet görs med en pulsbreddsmodulerad signal på 12V 

tillsammans med strömförstärkningselektronik och beskrivs i Sektion 3.4. Mätningen av 

strömmen till linjära ställdonet görs genom att mäta spänningsfallet över en seriekopplad 

resistor och beskrivs i Sektion 3.4.2. I denna sektion beskrivs strömförsörjningen av 

styrkortet och ställdonet. 

 Valet av mikrokontroll föll på Atmega16 från Atmel (19) eftersom den kunde 

uppfylla ovannämnda krav med tillräckligt många in/ut portar, räknare/tidsur, analog-

digitala omvandlare och inbyggd Universal Synchronous and Asynchronous serial 

Receiver and Transmitter (USART) krets för seriekommunikationen. 

Strömförsörjningselektroniken behövde kunna ge två spänningsområden: 12V för 

att kunna driva linjära ställdonet och en spänning till mikrokontrollen på 4-6V (19). 

Spänningen 12V fås från en vanlig batterieliminator (36). För att konvertera 12V till 4-

6V behövdes en spänningsregulator. LM317 (37) är en justerbar positiv 

spänningsregulator från National Semiconductor som kopplades in enligt Figur 3-13.  

 
Figur 3-13 Inkoppling av spänningsregulator. Spänningen regleras från 12V ner till 5,6V. 

  

Justeringen av spänningen sker enligt följande ekvation med motstånden    och   : 
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Strömmen           (37) hålls så stabilt som möjligt inom kretsen. Motståndet    

sätts till        . Fastställnigen av           är då beroende bara av motståndet    

som beräknas till: 

      
         

            
      

Närmaste övre motståndsserie väljs:     . 

3.5.1 Mikrokontrollprogrammet 

Mikrokontrollprogrammet agerar som en länk mellan endoskopets sensorer, ställdon och 

benborrningsprogrammet. Programmet har fem funktioner: Rapporteringen av verktygets 

position, rapporteringen av verktygsvalet, styrningen av ställdonet, vidarebefordring av 

en knappsignalen och en diagnostiklysdiod. Mikroprogrammets initialisering illustreras i 

Figur 3-14. 

 
Figur 3-14 Initialiseringen av mikroprocessorn där timer1 och timer0 startas, USART görs redo att 

ta emot data, analoga digital konvertingen ADC startas, utpinnar till motorn och inpinnar till 

Legosensorn sätts samt globala interrupts sätts på. 

 

Verktygets position är baserad på ett enkodervärde i programmet som antingen 

räknas upp eller ner. Uppräkningen grundar sig på tillståndsförändringen av endoskopets 

Legosensor. Tillståndet är baserat på spänningsnivå som programmet läser av. I Figur 

3-15 ser man hur sensortillståndet påverkar upp/nedräkningen av enkodern. 
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Figur 3-15 I evighetsloopen while(1) skickas enkodervärdet av verktygspositionen via RS232 till 

datorn, Legosensorn avläses som påverkar uppdateringen av tillståndet i tillståndsdiagrammet som 

gör att enkodern antingen räknas upp eller ner. 

 

 

 

Verktygsvalet detekteras med sensorer i verktygsstället. Verktygsställets optiska 

reflexdetektor påverkar ett spänningsfall över en resistor och läses av med en digital-

analog konvertering. Storleken på spänningsfallet bestämmer om verktyget är i eller ur 

verktygsstället. Det visas i Figur 3-16. Valet rapporteras vidare över serieporten till 

benborrningsprogrammet.  
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Figur 3-16 I readTools() funktionen avläser verktygställets sensorer som känner av om verktyget är 

isatt i verktygsställsröret. Funktionen skickar vidare en borrsignal till datorn när knappen trycks 

ner. En återställning av enkodern sker dessutom när alla verktyg är i verktygstället. 

USART_Receive är funktionen som tar emot kraften från datorn, den sätter PWMduty för att sätta 

igång motorn och gör det bara om verktyget är inskjutet tillräckligt långt in. 

 

Styrningen av ställdonet är baserad på en kraft som programmet tar emot via 

serieporten.  Appliceringen av kraften sker genom att sätta en PWM signal på ställdonet. 

 Borrningsknappen på endoskopet trycks ner för att aktivera verktyget. Signalen 

som knappen ger läses av mikrokontrollsprogrammet och kommer bara skickas vidare 

om verktyget är infört tillräckligt långt in i endoskopröret. 

 För att indikera att mikrokontrollsprogrammet fungerar normalt blinkar en 

diagnostiklysdiod på styrkortet med en frekvens på 1Hz. Om programmet låser sig slutar 

dioden att blinka. 

3.5.2 Seriekommunikation 

Kommunikationsgränssnittet mellan mikrokontrollen och benborrningsprogrammet på 

datorn valdes till seriella gränssnittet RS232 (18).  

Mikrokontrollen Atmega16 stöder internt denna standard och inga extra 

komponenter krävs förutom en mer exakt extern kristall på 16MHz istället för den interna 

realtidsklockan som har en tendens att behöva kalibreras. Eftersom 

benborrningsprogrammet på datorn är skrivet i C++ ordnades gränssnittet till Com-porten 

med ett seriellt kommunikationsbibliotek från www.codeproject.com (38).  
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I samband med detta arbete utvecklades ett enkelt dataprotokoll.  Data från Legosensorn 

(7 bitar), verktygsstället (4 bitar) och en borrknapp (1 bit) behövde skickas från styrkortet 

till datorn. De skickas i två paket om 8 bitar vardera. För att särskilja de två paketen från 

varandra användes första biten i vardera paket till adressering. Paketen visas i Figur 3-17. 

  

 
Figur 3-17 Paketen som skickas över RS232 mellan styrkortet och benborrningsprogrammet. 

 

Det medför att hela paketet bara behöver en byte av data och kan skickas i en frame på en 

byte och det underlättar behandlingen av paketet i benborrningsprogrammet. 

Kraftinformationen skickas i ett eget paket om 8 bitar från datorn till styrkortet. Ett 

smidigt sätt att felsöka endoskopet var att undersöka om kommunikationen till datorn 

fungerade som den skulle. För att undersöka detta användes Hyperterminalen inställd på 

9600 Baud, 8 bitar paket, paritet ingen, 2 stopbitar och flödeskontroll ingen. Varje paket 

visas grafiskt som ett tecken, se Figur 3-18.  

 

 
Figur 3-18 Hyperterminalen visar mottagna paket från endoskopet via RS232 på datorn. 

Upprepande ▲ är enkodervärdet (som ändras till ∟ efter att man för framåt verktyget osv.) Tecknet 

☺ representerar paketet för verktygsställ och knapp (som ändras vid urtagning av verktyg från 

verktygsställ samt knapptryckning). 
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Kravet är att skicka sensorsignalerna och ta emot kraftinformationen i ca 1000Hz 

eftersom haptiktråden på datorn sker i 1000Hz. Denna höga hastighet behövdes för att 

minimera fördröjningar i regleringsslingan mellan avläsning av sensorsignalen och 

aktiveringen av ställdonet. Ingen försöksmodell har bekräftat detta men utav erfarenhet 

av reglersystem är det viktigt att hålla ner fördröjningar i regleringsslingor annars kan 

instabilitet uppstå. 

Detta medförde att datahastigheten som krävdes var                      
            vilket RS232 standarden klarar av. 

Under utvecklingsperioden användes utvecklingskortet STK500 (39) som har en 

extra COM-port kopplad till mikrokontrollen. Kortet kan man sen koppla direkt till 

datorn. När mikrokontrollen används fristående måste man förstärka signalerna från     

till RS232-standardens signalnivåer på     .  Detta görs med en MAX232-krets (40). 

När man använder en MAX232 krets är det viktigt att man väljer rätt kondensatorer. I 

början användes keramikkondensatorer (eftersom de finns i ytmonterad version) men då 

kunde inte rätt spänningsnivåer nås. Efter att ha bytt till större elektrolytkondensatorer 

kunde rätt spänningsnivåer i kretsen nås. Inkoppling sker enligt Figur 3-19. 

 

 
Figur 3-19 Inkopplingsschema för MAX232 kretsen. Kretsen förstärker signalerna från 

mikrokontrollens     till RS232-standardens     . 
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4 Benborrningsprogrammet 
Benborrningsprogrammet har utökats med ett endoskop som innehåller ett verktyg som 

kan kollidera med ett ben. Endoskopet med verktyg och rör behöver visualiseras i 

benborrningsprogrammet vilket krävdes ändring i scengrafen som presenteras i Figur 4-1. 

 
Figur 4-1 Scenegrafen som beskriver hur benet, textruta som visar valt verktyg samt endoskopet 

bestående av verktyg, endoskoprör och proxy byggs upp av olika grafnoder. 

 

Sammanfattningsvis har, i och med tilläget av endoskopet, den verkliga positionen av 

proben flyttats fram i programmet lika mycket som verktyget har skjutits fram. 

Renderingen av den upplevda framskjutningen av verktyget i endoskopröret sker genom 

ändring av endoskoprörspositionen i x3d-filen. Detta medför att kollison inte sker vid 

pennspetsen på PHANTOM Omnin utan på den framskjutna verktygsspetsen som visas i 

Figur 4-2. 
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Figur 4-2 Förändringen av kollisionspunkten. Det framskjutna verktyget in endoskopröret medför 

att kollisionen inte sker på PHANTOM Omnis pennspets utan på en ny kollisionspunkt som visas i 

bilden. 

 

 En motkraft behöver också skickas tillbaka till endoskopet. För att få motkraften på 

verktyget projiceras kollisionskraften mellan ytan och proxy i verktygets riktning och 

kollisionskraften skickas vidare via serieporten till styrkortet. Däremot kommer alla 

återstående haptiska sidokrafter fortfarande skötas av PHANTOM Omnin. I följande 

paragrafer beskrivs kodens implementering. 

Endoskopet består av ett rör och ett verktyg. Båda behöver visualiseras och det 

görs med två cylindrar med olika radier. Cylindrarna läggs till scengrafen i ett 

transformationsobjekt. Proxyobjektet som representerar kontaktpunkten på verktyget 

inkluderas i samma transformationsobjekt som visas i Figur 4-1. Transformationsobjekt 

sammanfogar verktyg, endoskoprör och proxy vid renderingen.  Verktyget ska kunna 

skjutas in och ut ur endoskopröret. Därför har en ny nod konstruerats i H3DAPI 

biblioteket. Den kallas Cylinder_Tool och är modellerad efter den existerande noden 

Cylinder. Förutom att fungera som ett cylinderobjekt har noden följande funktioner: 

visualiseringen av utskjutningen av verktyget samt kommunikationen till styrkortet och 

vidarebefordringen av data. 
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Vid visualiseringen av endoskopet behövde verktyget kunna röra sig relativt 

endoskopröret. Genom ändring av transformationsobjektet PROXYOFFSETs position 

flyttas hela endoskopet. Transformen PROXYOFFSET förflyttas genom funktionen 

calculateForces() i filen marchingcubes.h. Proxyns nya position beräknas från probens 

position. Vid framflyttning av verktyget, som då ändrar probens position, flyttas hela 

transformen av verktyg, endoskoprör och proxy med som visas i steg 2 i Figur 4-3. 

 

 
Figur 4-3 Hur cylindrarnas position ändras vid framflyttning av verktyg. Från steg 1 till steg 2 visas 

hur hela transformen PROXYOFFSET flyttas fram när verktyget flyttas fram. Från steg 2 till steg 3 

visas hur endoskopröret flyttas tillbaka för att simulera verktygsutskjutning. 

  

Nu när det fysiska verktyget rör sig framåt rör sig också det virtuella verktyget på 

skärmen framåt. För att simulera utskjutning av verktyget behöver endoskopröret röra sig 

bakåt relativt till verktyget. Det medför att endoskopröret behöver skjutas tillbaka lika 

mycket som verktygets inlästa position från styrkortet. Det visas i koden : 

 

Pseudokod: 

Läsa av data från RS232 buffern 

Placera datan/600 som en vektor i z-led  

Skicka datan från CYLINDER_TOOL via en ROUTE till scenegrafens 

TUBE_TRANSFORM objekt  

Resultat: Positionen av proxyn TUBE_TRANSFORM ändras. 

 

C++: 
pos->setValue(Vec3f(0,0,0.15f-(float)z/600)); 

 

 

Värdet från Cylinder_Tool skickas via en ROUTE till transformationsobjektet 

TUBE_TRANSFORM i scengrafen som styr endoskoprörets relativa position till 

verktyget och proxyn. Detta medför att användaren upplever att verktyget skjuts ut ur 

endoskopröret på skärmen. 

I noden sköts också kommunikationen till styrkortet via RS232-protokollet som 

beskrivs mer utförligt i Sektion 3.5.2. 

Förändringen av position, kollision och motkraft från pennspets till 

verktygsspetsen sker i filen HapticMillingforce.h. Filen innehåller funktionen 

calculateForces(). Funktionen används för att hämta probens position, köra Marching 

cubes-algoritmen, positionera proxyn på benets yta och beräkna PHANTOM Omni- 

kraften. Funktionen anropas varje gång haptiktråden körs. Följande kod ökar probens 
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position i verktygets längsgående axel motsvarande den sträcka verktyget har skjutits 

fram: 

   

Pseudokod: 

(1) Hämta rotationstransformationsobjektet från globala till lokala koordinatsystemet 

(2) Omvandla pennans riktning från globalt till lokalt koordinatsystemet 

(3) Positionen för kollision: Omvandla pennans position till lokalt koordinatsystem minus 

positionen av verktyget (hämtas via en ROUTE från Cylinder_Tool som omvandlas till 

pennas riktning i lokalt koordinatsystem) 

 

C++: 
(1) Matrix3f accInverse_rot_part_2 = accInverse.getRotationPart();   

(2) Matrix3f globalRotationDevice_2 = Rotation( accInverse_rot_part_2 * 

Matrix3f( input.orientation ) ); 

(3) Vec3f calibrated_pos = accInverse * input.position -   

globalRotationDevice_2 * (tool_pos->getValue()-

Vec3f(0,0,0.15))*tool_scale; 

 

Probens position input.position hämtas i ett globalt koordinatsystem som måste 

transformeras till ett lokalt koordinatsystem. Detta görs genom att multiplicera positionen 

med transformationsmatrisen (accInverse). Orienteringen av PHANTOM Omnis penna 

(input.orientation) behöver endast roteras till det lokala koordinatsystemet genom att 

multiplicera orienteringen med rotationsdelen av transformen 

(accInverse.getRotationPart()). Följaktligen är riktningen av pennan definierad i 

enhetsvektorn globalRotationDevice_2 i det lokala koordinatsystemet. Sträckan som 

verktyget skjutits ut ur endoskopröret hämtas med tool_pos->getValue().  Värdet 

skickas med en ROUTE från filen Cylinder_Tool. Cylinder_Tool är en ny nod i 

scengrafen som tar hand om kommunikationen till styrkortet. För att verktyget ska 

kollidera på rätt ställe har verktygets position minskats med 0,15 i z-led eftersom 

positionen har ökats med motsvarande värde i Cylinder_Tool. Figur 4-4 illustrerar detta. 

 

  
Figur 4-4 Förflyttning av verktygets position med 0,15 i z-led för att verktygsspetsen ska hamna på 

proxypositionen. Endoskopröret flyttas permanent med 0,15 i z-led i scengrafen. Detta på grund av 

att det lokala koordinatsystemet definieras utifrån translationen PROXYOFFSET som har samma 

position som proxyn i bilden. Endoskoprör och verktyg utan z-ledsförflyttning visas i steg 2. 

 

Därefter läggs denna sträcka till probens position i riktning av PHANTOM Omnis penna. 

Eftersom probens position har ändrats, sker kollisionen på verktygsspetsen.  

Motkraften på verktyget behöver skickas till mikrokontrollen för att aktivera ställdonet. 

Endast kraftkomponenten i pennans riktning ska skickas tillbaka. För att få denna 
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komponent multipliceras den totala kraften (totalForce) med enhetsvektorn i pennans 

riktning (globalRotationDevice_2). Det görs i följande kod:  
 

Pseudokod: 

Verktygskraften = riktningen av pennan * totala kraften som skickas till PHANTOM 

Omni: 

 

C++: 
Vec3f tool_force = globalRotationDevice_2 * totalForce; 

 

Därefter skickas värdet via en ROUTE till filen Cylinder_Tool som skickar vidare kraften 

via serieporten till mikrokontrollen. 

Alla dessa förändringar möjliggör en kollision på verktygsspetsen. In/ut skjutningen 

av verktyget visualiseras med två cylindrar beroende på den fysiska verktygspositionen. 

Dessa förändringar är kritiska för att realisera tillägget av endoskopet i 

benborrningsprogrammet. 
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5 Resultat 
I det här projektet har ett endoskop utvecklats för att simulera titthålskirurgi. Endoskopet 

har kopplats ihop med ett benborrningsprogram för att utöka haptiken och grafiken i 

programmet. Realismen av simuleringen utökas också i och med att användaren håller ett 

fysiskt endoskop. Benborrningsprogrammet var från början kopplad till en haptisk enhet 

men nu har det sammankopplats med ett endoskop som möjliggör simulering av 

medicinska operationer. I den här sektionen presenteras resultat i samband med: 

 Endoskopröret och Legosensorn 

 Legomotorn 

 Kommunikationen mellan styrkort och benborrningsprogram 

 Visualisering av endoskopet 

 Flyttningen av kollisionspunkten 

 Ett tänkbart ingrepp 

 Endoskopet består av ett endoskoprör och en linjär sensor som mäter positionen av 

verktyget man använder. Endoskopet är lätthanterligt eftersom det är konstruerat i plast 

och har låg vikt. Verktygets position läses av en Legosensor med upplösningen 16 

ticks/varv, som resulterar i en linjärförflyttningsupplösning på 1mm.  

Verktyget behöver dessutom haptisk återkoppling vid kontakt med det simulerade 

benet i benborringsprogrammet. Återkopplingen görs med en kraft från en linjär motor. 

Motorn ger ett moment (M) på          som resulterar i en kraft (F) på verktyget på 

          vilket är starkare än vad Omni klarar att ge som är        . Det medför 

att motorn klarar att hålla fast verktyget när Omnin trycker tillbaka endoskopet vid en 

kollision med benet och uppfyller därför de grundläggande kraven. Kontrolleringen av 

motorn sker med en PWM signal på 20kHz som genereras från mikrokontrollen och som 

förstärks med en högeffekts transistor. Styrningen av motorn är inte kraftkontrollerad i 

dagsläget men det finns elektronik på styrkortet för att läsa av strömmen från motorn för 

att i framtiden implementera en kraftreglering. 

För att kunna sammankoppla endoskopet med benborrningsprogrammet behövde 

delarna kunna kommunicera med varandra. Kommunikationen sker till datorn med 

RS232 protokollet via serieporten från mikrokontrollen till ett seriekommunikations-

bibliotek i benborrningsprogrammet. Reglerslingan ska ske i närheten av 1000Hz som är 

den erfordrade reglerhastigheten för haptik. Hastigheten av seriekommunikation är 

fastställd till 2kB/s som resulterar att datapaketen skickas med en frekvens av 1000Hz. 

Mikrokontrollenheten ATmega16 som kontrollerar sensorerna och ställdonet kan därför 

kommunicera med benborrningsprogrammet utan stora fördröjningar. Systemet blir 

instabilt om reglerslingan går för långsamt.  

Endoskopet behöver agera som en haptikenhet i benborrningsprogrammet. Med det 

menas att in- och utskjutningen av verktyget ska synas i programmet och verktygsspetsen 

ska kollidera med benet som simulerar och dessutom visualiserar endoskopet grafiskt. 

Med hjälp av två grafiska cylindrar uppnås visualiseringen av endoskopet och verktyget i 

programmet. Cylindrarnas position flyttas relativ varandra vid in- och utskjutning av 

verktyget och hänger med när haptikenhetens styrpenna flyttas i verkligheten. 

Endoskopets scennodsträd gör att endoskopröret och verktyget blir en sammansatt enhet. 

Det resulterar att paketet hänger ihop med Omnipennspetsen. De individuella 

scennoderna kan sedan flyttas runt relativt varandra samtidigt som verktyget rör sig 
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relativt endoskopröret. Då rör sig ena cylindern framåt relativt den andra cylindern i 

endoskopscennodsträdet.  

 För att ändra kollisionspunkten har själva haptikalgoritmen ändrats. 

Kollisionspunkten i programmet flyttas motsvarande förflyttning av verktyget i 

endoskopröret. Det gör att kollision med benet sker på verktygsspetsen istället för 

Omnipennspetsen. Dessutom vid kollision med benet skickas kraftkomponenten i 

verktygets riktning till ställdonet för en haptisk återkoppling. Ändringarna medför att 

endoskopet kan betraktas som en haptisk enhet i benborrningsprogrammet. In- och 

utskjutning av verktyget tillför en ytterligare frihetsgrad till simuleringen utöver Omnins 

frihetsgrader. 

Verifieringen har ingen formell procedur men ett tänkbart ingrepp där endoskopet 

utnyttjas för att borra i benet används som verifiering: 

Benborrningsprogrammet startas på datorn med tillhörande x3dfil. Endoskopet ritas 

upp med två cylindrar med olika radier placerade axialt i varandra. Ett ben visas också på 

skärmen inläst från en fil. När användaren rör det fysiska endoskopet som sitter fast på 

omnipennspesten så kommer endoskopet på skärmen röra sig i samma riktning. 

Användaren behöver nu välja verktyg. Användaren väljer verktyg från verktygsstället där 

antingen, borr, vattenspray, sug eller limapplicerare kan väljas. Användaren för nu in 

verktyget i endoskopsröret och när verktyget har kommit förbi en fördefinierad fysisk 

position börjar det virtuella verktyget titta ut ur endoskoprörets mynning på skärmen (ena 

cylindern rör sig framåt relativt den andra). När användaren nu för endoskopet framåt 

(men inte verktyget) mot benet kommer en kollision uppstå när verktyget får kontakt med 

benet och en haptisk kraft skickas till det fysiska endoskopet. Endoskopets motor går 

igång och användaren känner en motkraft som ger en känsla av kollision med benet. 

Kraften från motorn gör att verktyget åker tillbaka i endoskopröret om användaren inte 

håller i det. Verktyget har möjlighet att kollidera med benet bara när den är utskjuten ur 

endoskoprörets mynning. Motorn aktiveras inte när verktyget befinner sig bakom 

endoskopmynningen. Endast haptisk återkoppling sker via PHANTOM Omni till 

endoskopet. Man trycker på en knapp som sitter på endoskopröret när man vill borra. 

Användaren behöver först välja borrverktyget och då kommer en textsträng ”drilling 

tool” visas på skärmen. Vid borrning försvinner material från benet, ett borrljud spelas 

upp och en simulering av borrvibrationer sker. När användaren är nöjd sätter han/hon 

tillbaka verktyget i verktygsstället och beskådar resultatet av operationen.  
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Diskussion 

Ett endoskop har utvecklats för att höja realismen i benborrningssimuleringen. 

Endoskopet utvecklades för att möjligöra ett nytt säkrare kirurgiskt ingrepp vid 

ryggradsfrakturer. Det finns förbättringsområden i konstruktionen.  

Ett område är den linjära sensorns upplösning och avläsningsfrekvens. Upplösningen 

och avläsningsfrekvensen av sensorn påverkar känsligheten av haptiken. Med en högre 

upplösning skulle bättre realism uppnås. Nu ligger linjära upplösningen av verktygets 

förflyttningen på ca 1mm och avläsningsfrekvensen på cirka 100Hz. Det mänskliga 

sinnet kan upptäcka mindre rörelser och för bättre realism av känselsinnet vore det bra att 

öka upplösningen till åtminstone     och frekvensen till 1000Hz. En tänkbar förbättring 

vore att köpa en kommersiell pulsgivare med högre upplösningen istället för 

Legosensorn. Sammankopplingen med Legomotorn skulle i det fallet behöva förändras. 

En annan sorts linjärsensor liknande lasersensorer för möss kan också konstrueras för att 

uppnå bättre upplösning. Vanligtvis har sådana lasersensorer en upplösning på 1600dpi 

och en uppdateringsfrekvens på 1000Hz. Lasersensorn är också kontaktlös med verktyget 

som är en fördel. 

 

Ett andra område för förbättring är ställdonet för linjär kraftåterkoppling. Legomotorn 

är tillräckligt kraftig för att stå emot Omnin i dagsläget men om Omnin får starkare 

motorer (som är önskvärt) behöver endoskopet också starkare motorer. Däremot är inte 

Legomotorn kraftreglerad och en regleringsalgoritm skulle behöva implementeras för att 

kunna styra motorn med krafter. Det gör att den haptiska modellen i datorn skulle kunna 

följas mycket mer exakt och den haptiska återkopplingen blir bättre.  

 

Ett ytterligare förbättringsområde är styrkortet. Endoskopet kontrolleras av ett styrkort 

som har känslig elektronik. Elektroniken kan störas ut av kraftiga strömspikar. Det var ett 

problem under utvecklingen när motorn varvade ner och genererade backström, men det 

kunde lösas med kondensatorer och en bromsande diod. Problemet behöver utforskas 

mera och en tänkbar lösning skulle kunna vara att flytta motorn till ett separat strömplan.  

 

De finns delar som saknas som gör det svårt att fullborda endoskopsimuleringen. I 

projektbeskrivningen var inte positioneringen av kameran inkluderad. Däremot har 

kamerapositionen en viktig roll i simuleringen. I dagsläget har man en överblick av 

endoskopet snett från sidan. För att efterlikna ett riktigt endoskop, behöver kameran 

flyttas till endoskopets spets. Förutom kamerans begränsningar är inte alla verktyg 

implementerade. Av verktygen som finns i programmet är det endast borr och 

limapplicerare som simuleras. Vattensprayen och sugen behöver inkluderas i 

programmet. 

  

Test och verifikation av systemet kan förbättras. I det här projektet utförs en enkel 

verifiering av systemet. Det skulle vara värdefullt med ett mer utförligt testprotokoll för 

att utvärdera vilka förbättringsområden som finns för en användare. En kirurg som går 

genom ett testprotokoll skulle kunna gradera realismen av grafiken, haptiken och 

verktyget. Träningsmöjligheter behöver också utvärderas. 
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I ett bredare perspektiv finns det många fler områden som behöver utforskas. Realismen 

av grafiken behöver förbättras med visualisering av blod, organ, hud och ådror. Dessa 

delar behöver kunna interageras med haptiken så att man kan känna hud och organ i 

verkligheten. En ny fysikmodell av solid data utvecklas från nuvarande proxybaserade 

fjädermodell som kan representera denna mjuka vävnad. Dessa solida data kommer från 

patienten men i dagsläget är endast det hårda benet tillgängligt i MRI undersökningen. En 

vidareutveckling av informationsinsamlingen från patienten skulle möjliggöra att organ, 

hud och ådror kan visas och interageras med i programmet. Detta kan bland annat göras 

antingen med extrapolation från bendata eller med mer exaktare undersökningstekniker. 

En fysisk partikelsimulering och vattenfysik för blodsimulering leder till bättre haptisk 

återkoppling som kan öka realismen ytterligare. För att kunna representera dessa nya 

fysikmodeller måste den haptiska enheten vara både starkare och styvare i jämförelse 

med dagens Omni. Man skulle behöva undersöka hur pass mycket styvare, snabbare och 

starkare den haptiska enheten behöver vara för att en användare ska uppleva olika 

material och texturer som verkliga. I samband med de nya kraven behöver man 

vidareutveckla konstruktionen av den haptiska enheten med bland annat mycket starkare 

och snabbare motorer. Speciellt intressant är motorkonstruktionen från högteknologiska 

företaget Moog Components Group (41). Företaget har utvecklat en linjär motor som har 

väldigt hög kraft/volym och kraft/massa samt har dessutom en hög precision med en 

snabb respons. 

 Slutligen, under själva operationen finns det flera potentiella möjligheter för att 

hjälpa kirurgen göra ett mer exakt och säkrare ingrepp. En visuell guidning med 

borrbanor för guidning under borrfasen skulle vara en bra idé. Områden av intresse som 

organ och ådror och nerver som krävs försiktighet omkring under operationen kan 

framhävas med text, konturer och olikartade färger. En automatisk generering av en 

postoperationsrapport skulle kunna beskriva hur bra ingreppet gick. Återkopplingen kan 

innebära hur väl kirurgen följde borrbanorna, hur många komplikationer kirurgen 

skapade som till exempel förstörda vävnader och operationstiden. Återkopplingen skulle 

kunna användas för att validera och kompetensutvärdera redan utbildade kirurger.  

6.2 Slutsatser 

Flera slutsatser kan dras från detta projekt: 

 Endoskopsimulering av ryggradsfrakturer kommer bli möjliga i nära framtiden 

 Det går att utöka nuvarande system med fler frihetsgrader 

 Benborrningssimuleringen har kommit ett steg närmare verkligheten 

 Simuleringsområdet kräver vidare forskning och har stor potential 
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8 Bilagor 

8.1 Elektronikschema styrkort 
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8.2 Mikrokontrollprogrammet 

 
#include <avr/io.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

#include <stdio.h> 

#include <metio16.c> 

 

void USART_Init( unsigned int ubrr); 
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void USART_Transmit( unsigned int data); 

void delay(unsigned int x); 

void readTools(); 

void setPWMduty(int pwm); 

 

#define FOSC 16000000// Clock Speed 

#define BAUD 9600 

#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1 

#define Rotation_Sensor_pin 0x04 

#define Solenoid_pin 0x08 

#define Button_pin 0x04 

#define calibrated_position 15 

//#define solenoid 

//#define display 

 

 

int encoder =0;     //rotation sensor encoder  

unsigned int delayCounter=0; //increments every 10us 

unsigned int delay_print=0; //makes the display print every 100ms 

unsigned int adcdata;  //raw analog digital converter data 

unsigned int delay_100ms; 

unsigned int tools; 

 

ISR(SIG_OUTPUT_COMPARE0) 

{ 

 delayCounter++; //10us 

 delay_print++; 

 delay_100ms++; 

 if(delay_100ms >= 10000) 

 {  

  delay_100ms = 0; 

  readTools(); 

  

 } 

} 

 

ISR(SIG_UART_RECV) 

{  

 //if(UDR == 0x61) // 'a'  

  

 char temp = UDR; 

 

 #ifdef solenoid 

 if(temp > 0)  

 {  

  setPWMduty(100); 

  //PORTA |= Solenoid_pin; 

 } 

 else  

 { 

  //PORTA &= (~Solenoid_pin); 

  setPWMduty(0); 

 } 

 #endif 

 

 #ifndef solenoid 
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 if( encoder < 0) //tool inserted long enough 

  setPWMduty(temp/2); 

 else  

  setPWMduty(0); 

 #endif 

 

 PORTC = temp; //debug 

  

} 

unsigned char USART_Receive( void ) 

{ 

 /* Wait for data to be received */ 

 while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) ) 

 ; 

 /* Get and return received data from buffer */ 

 return UDR; 

} 

 

void USART_Init( unsigned int ubrr) 

{ 

 /* Set baud rate */ 

 UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8); 

 UBRRL = (unsigned char)ubrr; 

 /* Enable receiver and transmitter and Recieve complete 

interrupt*/ 

 UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE); 

 /* Set frame format: 8data, 2stop bit */ 

 UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0); 

} 

 

 

 

void USART_Transmit( unsigned int data ) 

{ 

 /* Wait for empty transmit buffer */ 

 while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ); 

 

 

 /* Put data into buffer, sends the data */ 

 UDR = data; 

} 

 

int main(void) 

{  

 DDRD = 0xff; // solenoid / motor 

 DDRC = 0xff; // debug 

 DDRB  &= (~Button_pin); 

 PORTB |= Button_pin; 

 //int j =0; 

 encoder = calibrated_position; 

 

 TCCR1A |= 0x80; //toggle OC1A on compare match, com1a0=1 

 TCCR1B |= 0x10; //PWM phase and frequency correct, wgm13=1 

 TCCR1B |= 0x01; //prescaler = 1 

 ICR1 = 400; //f_pwm = 20khz 

 setPWMduty(0); //off 
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 char last_state = 0; 

  

 #ifndef display  

 USART_Init ( MYUBRR ); //do NOT run together  with display 

 #endif 

 

 #ifdef display 

 init_disp(); 

 clear_disp(); 

 move_cursor(1,1);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 #endif 

 

 ADMUX |= 0x02; //select to read only channel 3 

 ADCSRA=0xC7; //ADC on, /128 no interrupt and started 

 

 

 //delay timer function 

 TCCR0 |= 0x08 ; //timer0 CTC mode 

// TCCR0 |= 0x10 ; //debug toggle 

 TCCR0 |= 0x01 ; //prescaler=1 

 

 OCR0 = 160; // CTC on t=1/( 16Mhz/(160*1) ) = 10us 

 TIMSK |= 0x02; //timer0 output compare match interrupt enable  

 //SFIOR |= 0x04; //disable global pull-up 

 sei(); //enalble global interrupt  

 

 while(1) 

 {   

  #ifndef display  

  //for(j=49;j<100;j++) USART_Transmit(j); 

  encoder *=2; 

  encoder &= (~0x01); //setpackage id=0 (bit0 =0 ) 

  //USART_Transmit(encoder ); 

   

  //PORTC = encoder;  

  encoder /=2; 

  #endif 

  

 

  DDRA  |= Rotation_Sensor_pin; 

  PORTA |= Rotation_Sensor_pin; 

  delay(8000); 

 

  DDRA  &= (~Rotation_Sensor_pin); 

  PORTA &= (~Rotation_Sensor_pin); 

 

  ADMUX = 0x02; //select to read only channel 3 

  ADCSRA = ADCSRA | 0x40; //start the next conversion 

  while((ADCSRA & 0x40)==0x40){} 

  adcdata = ADC; //read all 10 bits into variable 

 

  //PORTC = (adcdata/4 ); //debug 

    //debug 
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  // Step 4     ~932  //with 5.6v, minimum 5.2v 

  if (adcdata > 850 ) 

  { 

   if(last_state ==3) encoder++; 

   if(last_state ==1) encoder--; 

   last_state = 4; 

  } 

  // Step 3    ~792 

  else if (adcdata >650) 

  { 

   if(last_state ==2) encoder++; 

   if(last_state ==4) encoder--; 

   last_state = 3; 

  } 

  // Step 1   ~552 

  else if (adcdata >450) 

  { 

   if(last_state ==4) encoder++; 

   if(last_state ==2) encoder--; 

   last_state = 1; 

  } 

  // Step 2     ~334 

  else  

  { 

   if(last_state ==1) encoder++; 

   if(last_state ==3) encoder--; 

   last_state = 2; 

  } 

  

 

  #ifdef display 

  if(delay_print>1000) //100ms 

  { 

   //clear_disp(); 

   move_cursor(1,1); 

   dprintf("rawdata %u",adcdata); 

   move_cursor(2,1); 

   dprintf("encoder %i",encoder); 

   delay_print = 0; 

  } 

  #endif 

 } 

 

 return 0; 

  

} 

 

void readTools() 

{  

 //the reflex optical sensor (tool sensor) is calibrated at 

Vref=5.39v  

 

 

 //read tool nr1 

 

 ADMUX = 0b00101; //select to read only channel 5 

 ADCSRA = ADCSRA | 0x40; //start the next conversion 
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 while((ADCSRA & 0x40)==0x40){} 

 adcdata = ADC; //read all 10 bits into variable 

 if( adcdata > 580) tools |= 0x20; //380 original 

 else     tools &= (~0x20); 

  

 //read tool nr2 

 

 ADMUX = 0b00111; //select to read only channel 7 

 ADCSRA = ADCSRA | 0x40; //start the next conversion 

 while((ADCSRA & 0x40)==0x40){} 

 adcdata = ADC; //read all 10 bits into variable 

 if( adcdata > 655) tools |= 0x10; 

 else     tools &= (~0x10); 

 

 //read tool nr3 

 

 ADMUX = 0b00100; //select to read only channel 4 

 ADCSRA = ADCSRA | 0x40; //start the next conversion 

 while((ADCSRA & 0x40)==0x40){} 

 adcdata = ADC; //read all 10 bits into variable 

 if( adcdata > 418) tools |= 0x40; 

 else     tools &= (~0x40); 

  

 //read tool nr4 

 

 ADMUX = 0b00110; //select to read only channel 6 

 ADCSRA = ADCSRA | 0x40; //start the next conversion 

 while((ADCSRA & 0x40)==0x40){} 

 adcdata = ADC; //read all 10 bits into variable 

 if( adcdata > 620) tools |= 0x80; 

 else     tools &= (~0x80); 

 

 char temp = PINB; 

 

 if((temp & Button_pin)!=Button_pin && encoder < 0 ) // button 

pressed, pulled low and  tool inserted long enough for the solenoid to 

grab it 

  tools |= 0x08; 

 else         // button not 

pressed, internally pulled high 

  tools &= (~0x08); 

  

 

 tools |= 0x01;  //set packageid=1 (bit0 =1 ) 

  

 if(!(tools & 0xf0)) //reset encoder if all tools are back into 

the tool-stand 

  encoder = calibrated_position; 

  

  

 

 //USART_Transmit(tools ); 

 //PORTC = tools; //debug 

 

 

} 
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void delay(unsigned int x) 

{  

 x/=10; 

 delayCounter = 0; 

 while(delayCounter<x) 

 { 

  

 } 

} 

 

void setPWMduty(int pwm) 

{ 

 

 if( pwm>100 ) pwm =100; 

 if( pwm<0   ) pwm =0; 

 

 OCR1A = 4*pwm; 

} 

 

8.3 Cylinder_Tool.cpp 

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////// 

//    Copyright 2004, SenseGraphics AB 

// 

//    This file is part of H3D API. 

// 

//    H3D API is free software; you can redistribute it and/or modify 

//    it under the terms of the GNU General Public License as published 

by 

//    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or 

//    (at your option) any later version. 

// 

//    H3D API is distributed in the hope that it will be useful, 

//    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

//    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 

//    GNU General Public License for more details. 

// 

//    You should have received a copy of the GNU General Public License 

//    along with H3D API; if not, write to the Free Software 

//    Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-

1307  USA 

// 

//    A commercial license is also available. Please contact us at  

//    www.sensegraphics.com for more information. 

// 

// 

/// \file Cylinder_Tool.cpp 

/// \brief CPP file for Cylinder_Tool, X3D scene-graph node 

/// 

// 

// 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////// 

/* Edited Cylinder_Tool.cpp for adding a new hardware by Felix .  
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It reads the tool's real position on the com1 port and changes the 

corresponing virtual position drawn on the screen 

*/ 

 

#include "Cylinder_Tool.h" 

#include "Serial.h" 

#include <tchar.h> 

 

using namespace H3D; 

 

// Add this node to the H3DNodeDatabase system. 

H3DNodeDatabase Cylinder_Tool::database( "Cylinder_Tool",  

                                    &(newInstance<Cylinder_Tool>),  

                                    typeid( Cylinder_Tool ), 

                                    &X3DGeometryNode::database); 

 

namespace Cylinder_ToolInternals { 

  FIELDDB_ELEMENT( Cylinder_Tool, bound, INPUT_OUTPUT ); 

  FIELDDB_ELEMENT( Cylinder_Tool, bottom, INPUT_OUTPUT ); 

  FIELDDB_ELEMENT( Cylinder_Tool, height, INPUT_OUTPUT ); 

  FIELDDB_ELEMENT( Cylinder_Tool, radius, INPUT_OUTPUT ); 

  FIELDDB_ELEMENT( Cylinder_Tool, side, INPUT_OUTPUT ); 

  FIELDDB_ELEMENT( Cylinder_Tool, solid, INPUT_OUTPUT ); 

  FIELDDB_ELEMENT( Cylinder_Tool, top, INPUT_OUTPUT ); 

  FIELDDB_ELEMENT( Cylinder_Tool, pos, INPUT_OUTPUT ); 

  FIELDDB_ELEMENT( Cylinder_Tool, force, INPUT_OUTPUT ); 

   FIELDDB_ELEMENT( Cylinder_Tool, tool, INPUT_OUTPUT ); 

   FIELDDB_ELEMENT( Cylinder_Tool, secondaryButton, INPUT_OUTPUT ); 

     FIELDDB_ELEMENT( Cylinder_Tool, mainButton, INPUT_OUTPUT ); 

} 

 

 

Cylinder_Tool::Cylinder_Tool(  

                   Inst< SFNode  >  _metadata, 

                   Inst< SFBound > _bound, 

                   Inst< SFBool  >  _bottom, 

                   Inst< SFFloat >  _height, 

                   Inst< SFFloat >  _radius, 

                   Inst< SFBool  >  _side, 

                   Inst< SFBool  >  _solid, 

                   Inst< SFBool  >  _top  , 

       Inst< SFVec3f>  _pos, 

       Inst< SFVec3f>  _force, 

     Inst< MFString>  _tool, 

    Inst< SFBool  > _secondaryButton, 

    Inst< SFBool  > _mainButton):       

 

  X3DGeometryNode( _metadata, _bound ), 

  bottom  ( _bottom   ), 

  height  ( _height   ), 

  radius  ( _radius   ), 

  side    ( _side     ), 

  solid   ( _solid    ), 

  top     ( _top      ), 

   pos (_pos), 

   force (_force), 

   tool (_tool), 
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    secondaryButton( _secondaryButton ), 

    mainButton( _mainButton ) 

 

  { 

 

  type_name = "Cylinder_Tool"; 

  database.initFields( this ); 

 

  bottom->setValue( true ); 

  height->setValue(2); 

  radius->setValue(1); 

  side->setValue ( true ); 

  solid->setValue( true ); 

  top->setValue  ( true ); 

 

  bottom->route( displayList ); 

  height->route( displayList ); 

  radius->route( displayList ); 

  side->route( displayList ); 

  solid->route( displayList ); 

  top->route( displayList ); 

 

  height->route( bound ); 

  radius->route( bound ); 

  pos->route( bound ); 

 

  lLastError = ERROR_SUCCESS; 

  

  

  

 

 // Attempt to open the serial port (COM1) 

 lLastError = serial.Open(_T("COM1")); 

 if (lLastError != ERROR_SUCCESS) 

  cout << "Unable to open COM-port"  << endl; 

 

 // Setup the serial port (9600,N81) using hardware handshaking 

 lLastError = 

serial.Setup(CSerial::EBaud9600,CSerial::EData8,CSerial::EParNone,CSeri

al::EStop2); 

 if (lLastError != ERROR_SUCCESS) 

  cout << "Unable to set COM-port setting"  << endl; 

 

 serial.SetupHandshaking(CSerial::EHandshakeOff); 

 if (lLastError != ERROR_SUCCESS) 

  cout << "Unable to set COM-port handshaking"  << endl; 

 

 serial.SetupReadTimeouts(CSerial::EReadTimeoutNonblocking); 

 if (lLastError != ERROR_SUCCESS) 

  cout << "Unable to set COM-port read timeout."  << endl; 

 

} 

 

void Cylinder_Tool::render() {  
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  X3DGeometryNode::render();      

   

  const float l_radius = radius->getValue(); 

  const float l_height = height->getValue(); 

  bool is_solid = solid->getValue(); 

  int nr_faces = 120; 

 

  if( is_solid ) { 

    glCullFace( GL_BACK ); 

    useBackFaceCulling( true ); 

  } else { 

    useBackFaceCulling( false ); 

  } 

 

  // render side 

  if ( side->getValue() ) { 

    glBegin( GL_QUAD_STRIP ); 

    for( int i=0; i<=nr_faces; ++i ) { 

      float ratio = (float) i / nr_faces; 

      float angle =  (float)(ratio * (Constants::pi*2)); 

       

      float sina = sin( angle ); 

      float cosa = cos( angle ); 

 

      glNormal3f( -sina, 0, -cosa ); 

      glTexCoord2f( ratio, 1 ); 

      glVertex3f( -l_radius * sina, l_height / 2, -l_radius * cosa ); 

      glTexCoord2f( ratio, 0 ); 

      glVertex3f( -l_radius * sina, -l_height / 2, -l_radius * cosa ); 

    } 

    glEnd(); 

  } 

 

  // render top 

  if ( top->getValue() ) { 

    glBegin( GL_POLYGON ); 

    glNormal3f( 0, 1, 0 ); 

    for( int i = 0; i < nr_faces; i++ ) { 

      float angle = (float)( i * (Constants::pi*2) / (float) nr_faces); 

      float sina = sin( angle ); 

      float cosa = cos( angle ); 

      glTexCoord2f( 0.5f - 0.5f * sina, 0.5f + 0.5f * cosa ); 

      glVertex3f( -l_radius * sina, l_height / 2, -l_radius * cosa ); 

    } 

    glEnd(); 

  } 

     

  // render bottom 

  if ( bottom->getValue() ) { 

    glBegin( GL_POLYGON ); 

    glNormal3f( 0, -1, 0 ); 

    for( int i = nr_faces; i >= 0; i-- ) { 

      float angle = (float)( i * (Constants::pi*2) / (float) nr_faces); 

      float sina = sin( angle ); 

      float cosa = cos( angle ); 

      glTexCoord2f( 0.5f - 0.5f * sina, 0.5f + 0.5f * cosa ); 
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      glVertex3f( -l_radius * sina, -l_height / 2, -l_radius * cosa ); 

    } 

    glEnd(); 

  } 

     

}; 

 

 

 

 

#ifdef USE_HAPTICS 

void Cylinder_Tool::traverseSG( TraverseInfo &ti ) { 

 

 DWORD dwBytesRead = 0; 

 char szBuffer[101]; 

  

 lLastError = serial.Read(szBuffer,sizeof(szBuffer),&dwBytesRead); 

 if (lLastError != ERROR_SUCCESS) 

  cout << "Unable to read from COM-port."  << endl; 

  

  

 

 if (dwBytesRead > 0) 

 {  

  //szBuffer[dwBytesRead] = '\0'; 

  //printf("%s", szBuffer); 

   

  //taking the latest (most recent) value from the buffer 

   

  char z = szBuffer[dwBytesRead-1]; 

   if( (z & 0x01)==0x00) //get sensor position 

   { 

    if(z>0) z=0; //so the collision always happens 

at the foremost position 

 

    pos->setValue(Vec3f(0,0,0.15f-(float)z/600)); 

   } 

   else //get tool 

   {  

    bool button; 

    /*char * temp ; 

    itoa (z,temp,10); 

    tool->setValueFromString(temp); 

    */ 

 

    if( (z & 0x08)==0x08){ //check for button 

     button = true; 

    } 

    else 

     button = false; 

 

    if( (z & 0x10)==0x10) // glue 

    {  

     tool->setValueFromString("glue"); 

     if(button) 

      mainButton->setValue(true,0); 

     else  



63 

 

      mainButton->setValue(false,0); 

    } 

    else if( (z & 0x20)==0x20) // suction 

    { 

     tool->setValueFromString("suction");  

    } 

    else if( (z & 0x40)==0x40) // drill 

    { 

     tool->setValueFromString("drilling"); 

 

     if(button) 

      secondaryButton->setValue(true,0); 

     else  

      secondaryButton->setValue(false,0); 

    } 

    else if( (z & 0x80)==0x80) // water 

    { 

     tool->setValueFromString("water"); 

    } 

    else //no tool 

    {  

     tool->setValueFromString("tool not 

inserted"); 

     secondaryButton->setValue(false,0);  

     mainButton->setValue(false,0); 

    } 

   } 

 } 

 Vec3f temp = force->getValue(); 

  

 //cout << temp.length()  << endl; 

 /*if(temp.length() >0) 

  serial.Write("a"); 

 else  

  serial.Write("b"); 

 */ 

 char force = (char) 10* temp.length(); 

 serial.Write(&force,1); 

  

 

 

  if( ti.hapticsEnabled() && ti.getCurrentSurface() ) { 

#ifdef HAVE_OPENHAPTICS 

    ti.addHapticShapeToAll(  getOpenGLHapticShape( 

ti.getCurrentSurface(), 

                                                   

ti.getAccForwardMatrix())); 

  

#endif 

  } 

} 

#endif 

 


