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Sammanfattning 
Ordet ”design” används ofta för att beskriva hur en produkt ser ut, vilket gör att är lätt att 
förbise andra viktiga parametrar, exempelvis den låter, luktar eller känns. Inom taktliiteten 
studeras det sistnämna, nämligen hur en produkt känns i handen eller mot huden. Detta är 
subjektivt, eftersom alla människor har sin egen uppfattning. Därför kan information om detta 
enbart tas fram experimentellt genom undersökningar och mätningar.  

Eftersom nya material och produkter ständigt utvecklas, är det en god idé att skapa en god 
struktur för hur dessa mätningar skall kunna genomföras. Detta är någonting som har saknats 
tidigare, varför projekt inom ämnet har krävt orimligt mycket tid. Utöver detta har kvaliteten i 
resultaten ofta blivit lidande.  

Programmet TaCal har tagits fram för att underlättande genomförandet av undersökningar 
inom taktilitet. Som grund till detta ligger kunskaper inom taktilitet och tribologi, tidigare 
gjorde studier inom ämnet, synergonomi och författarens egna erfarenheter. Målet har varit att 
ta fram en lösning som radikalt minskar tidsåtgången, förbättrar kvaliteten och dessutom 
erbjuder nödvändiga presentationsmöjligheter, på ett sådant sätt att inget annat kalkylprogram 
skall behöva användas vid taktila undersökningar.  

Under arbetet har teknologer på KTH kontinuerligt varit delaktiga, genom att själva testa 
programmet och föreslå nödvändiga förbättringar eller förändringar; Detta för att säkerställa 
att lösningen är väl anpassad till ändamålet. 

Resultatet är ett program som kan hantera och bearbeta data från friktionsmätningar, 
kontaktytor och enkäter. Denna data kan sedan presenteras med stilrena grafer och tabeller. 
Uppskattningsvis kan ett normalstort projekt genomföras på endast en tredjedel av tiden 
jämfört med tidigare.  
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Abstract 
The word ”design” is often used to describe the looks of a product, which makes it easy to 
overlook other important parameters, such as how it smells, sounds or feels. In Tactility, the 
later is studied, namely how a product feels in the hand or against the skin. This is subjective, 
since all human beings have their own opinions. Therefore, such information can only be 
aquired experimentaly through studies and mearurements.  

Since new materials are products are under constant development, a good idea would be to 
create a good structure for how these measurements can be done. This is something that has 
been lacking earlier, which has caused projects within the matter to take absurd amounts of 
time. In many cases the qualities of the results have been affected in a negative way. 

The software TaCal has been developed to make it easier to execute tactility studies. 
Knowledge in tactility and tribolog, previously made studies, visual ergonomics and personal 
experience, have been the foundation of the project. The goal has been to develop a solution 
that can radically decrease the required time, improves the quality and also offers necessary 
presentation tools, so that no other calculation software should be required during tactile 
experiments.  

Students at KTH have been involved throughout the project, by testing the program and 
suggesting necessary improvements or alterations, to make sure that the software is well-
adapted to the cause. 

The result is a program that efficiently can handle and process data from friction 
measurements, contact surfaces and questionnaires. The data can then be presented with 
stylistically pure plots and tables. Estimately, the amount of time required for a project of 
normal size, can be reduced by two thirds. 
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FÖRORD 

Detta inledande kapitel innehåller en kortare sammanfattning av de faktorer och 
personer som har gett mig inspiration till det här projektet. 

 

 

Hösten 2009 fick jag i uppdrag att hålla ett seminarium om taktilitet. Då visste jag knappt vad 
ordet betydde, utan fick börja helt från grunden. Semenariumet blev i varje fall lyckat, vilket 
ledde till att jag fick en förfrågan av kursansvarig, Carl Michael Johannesson, att vara 
medförfattare till ett konferensbidrag. Jag hade egentligen inte speciellt mycket tid över till 
detta, men tackade ja eftersom det lät som en bra merit. Naiv som jag var trodde jag att det 
skulle handla om några extra sena kvällar, men när jag började sätta mig in i de olika 
momenten, insåg jag att det snarare var en fråga och veckor eller kanske rent av månader. 

Eftersom jag inte hade några förkunskaper, utförde jag först de olika mätningarna på samma 
sätt som hade gjorts tidigare. Doktoranden Jens Wahlström lärde mig hur en friktionsmätning 
kan genomföras och var till mycket stor hjälp. Han visade mig bland annat hur en enklare 
Matlab-kod kan användas för att räkna ut medelfriktionen. Trots all hjälp, ägnade jag veckor 
åt att experimentera med olika värden och flytta data mellan program. Ämnet i sig kändes 
väldigt intressant, men att bearbeta all inhämtad data var en av de mest ostimulerande 
uppgifter jag någonsin haft. Frustration föder inspiration, vilket ledde till att idén till 
specialanpassad mjukvara föddes. 

Arbetet med TaCal började under våren 2010. I början bestod programmet enbart av en 
algoritm som snabbade upp analysen av friktionsdatan. Det fanns inget grafiskt gränsnitt eller 
några valmöjligheter. När jag senare i projektet fick i uppdrag att analysera kontaktarean på 
fingertoppar, insåg jag att det behövdes en algoritm även till detta. Jag skrev även algoritmer 
till andra teknologer som behövde hjälp. Detta fick mig att inse två saker; dels att jag faktiskt 
hade tillräckligt med färdiga lösningar för att sätta ihop ellet helt program och dels att det 
faktiskt fanns ett behov av ett sådant program. 

Det var därför helt naturligt att 2011 ansöka om att få göra examensarbete i ämnet, så att alla 
algoritmer kunde samlas i ett kraftfullt paket, istället för att glömmas bort. Jag bestämde tidigt 
att jag inte vill göra någon halvhjärtad insats, utan faktiskt satsa på att ta fram ett program 
som helt och håller skulle kunna ersätta de program som normalt används. Programmet skulle 
spara tid, förbättra resultaten, vara enkelt att förstå och framförallt, vara roligt att använda.  

Avslutningsvis skulle jag vilja tacka Carl Michael Johannesson, Ulf Olofsson, Jens 
Wahlström, Saeed Abbasi och Kenneth Duvefelt för tips, råd och inspiration under arbetets 
gång. Utan er hade det här projektet inte varit genomförbart. Sist men inte minst, vill jag tacka 
alla de teknologer som har engagerat sig i projektet och kommit med konstruktiv kritik.  

Johan Hellström 

Kungliga Tekniska Högskolan, februari 2012 
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NOMENKLATUR 

Detta avsnitt innehåller information om symboler, enheter och förkortningar som 
används i rapporten. 

 
 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

m Massa (kg) 

g gravitation ( )  

N Normalkraft (N) 

Ff Friktionskraft (N) 

 Tid (s) 

U Spänning (V) 

 Friktionskoefficient 

 Dynamisk viskositet ( ) 

 Kinematisk viskositet ( ) 

 Skjuvspänning ( ) 

 Densitet ( ) 

 Positiv laddning (intermolekylär bindning) 

 Negativ laddning (intermolekylär bindning) 

Förkortningar 

KTH Kungliga Tekniska Högskolan 

PDF Portable Document Format 

3D Tredimensionell 

NaN Not a Number 
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1 INTRODUKTION 

Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgraänsning och metod för det utförda 
examensarbetet. 

 

 

1.1 Bakgrund 
När ordet ”design” nämns, tänker nog de flesta på hur någonting ser ut. Om en elektronik-
tillverkare skryter om hur deras mobiltelefon har en helt unik design, drar vi förmodligen 
slutsatsen att det handlar om nya färger eller kanske en ny utformning av display eller 
knappsats. Men det finns många andra faktorer som spelar in för att vi ska fatta tycke för en 
produkt, till exempel ljud. Provkör vi en ny bil, kan det till exempel vara av intresse att 
motorn låter på ett tilltalande sätt och att dörrarna klickar snyggt när vi stänger dem.  

Men den kanske allra viktigaste aspekten är hur saker å ting känns. Läran om detta kallas för 
taktilitet.Ser vi en bild på en bil på Internet kan det väcka ett intresse, men det är oftast först 
när vi sitter bakom ratten som vi blir förälskade i den. Om växelspaken och ratten är klädda i 
material som känns obehagliga, är risken stor att helhetsintrycket skadas. 

Problemet är att även material som enligt datatabeller har bra värden för denna typ av 
ändamål, kan upplevas på ett negativt sätt. Människan har en ytterst subjektiv uppfattning om 
dessa saker och det är viktigt att ta hänsyn till detta. Dessvärre kan det vara ganska svårt att 
omvandla subjektiva kommentarer om hur olika material upplevs till någonting som faktiskt 
är användbart inom industrin. 

På Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm bedrivs forskning om dessa saker. Under de 
senaste åren har en rad såväl subjektiva som objektiva försök gjorts. Exempel på ett subjektivt 
försök är att en testgrupp får känna på diverse material och gradera deras olika egenskaper. 
Ett objektivt test kan innebära mätning av friktion mellan material och hud. 

Många intressanta resultat har erhållits, men vägen dit har ofta varit väldigt mödosam. En 
anledning till detta är att det inte har funnits någon standardmetodik för dessa undersökningar. 
Att hantera de stora mängder data som samlas in under dessa mätningar innebär en massa 
arbete. Denna tid hade istället kunnat läggas på att analysera själva resultaten. 

Därför påbörjades utvecklingen av att specialanpassat taktilitetsprogram. Tanken med denna 
mjukvara var snabba upp processen rejält och minska risken för att misstag begås.  
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1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att skapa ett databehandlasprogram som är specialanpassat 
för taktila studier. Målet är att förbättra kvaliteten på resultaten, minska tidsåtgången och öka 
intresset. 

1.3 Avgränsning 
Även om målet är att ta fram ett program som helt kan eliminera behovet av Matlab och  
Microsoft Excel vid takilitetsprojekt, är det omöjligt att täcka precis allt. Det kommer alltid 
finnas situationer där det krävs mer flexibilitet. Programmet kommer därför huvudsakligen att 
innehålla de nödvändiga grundfunktionerna för de vanligaste typerna av taktilitetstest. 
Ytterligare funktioner kan komma att läggas till i kommande upplagor. 

Programmet kommer huvudsakligen att utvecklas för Microsoft Windows. Kompatibilitet 
med andra operativsystem kan därför inte garanteras. Vidare kommer programfönstret ha en 
fix storlek, eftersom det skulle vara allt för tidskrävande att ta hänsyn till olika 
skärmupplösningar. Språket kommer vara engelska och möjligtvis svenska. 

1.4 Metod 
Efter det inte finns så mycket material sedan tidigare att bygga vidare på, är det svårt lägga 
upp någon tydlig metod. När det gäller programmering kommer det alltid dyka upp oväntade 
fel som tvingar fram alternativa lösningar. Rent generellt ser upplägget ut på följande vis: 

1. Hämta in ytterligare kunskap inom relevanta ämnen 
2. Studera resultaten från de tidigare projekt som har genomförts 
3. Diskutera potentiella problem med personer som har varit involverade i dessa projekt 
4. Skissa upp matematiska lösningar för de olika problemen 
5. Programmera algoritmer som löser problemen 
6. Testa och förbättra algoritmerna 
7. Skapa ett grafiskt gränsnitt 
8. För in algoritmerna 
9. Lägg till extrafunktioner 
10. Buggtesta programmet och gör nödvändiga modifikationer 

Avslutningsvis kommer en jämförelse av tidsåtgång och kvaliteten på resultaten göras. 
Givetvis kommer liknande jämförelser göras under hela utvecklingsprocessen, men det är 
först när en större grupp har möjlighet att testa programmet som det går att göra en ordentlig 
utvärdering.   
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2 REFERENSRAM 

Det här kapitlet omfattar grundläggande begrepp inom taktilitet och tribologi. 
Därefter följer en genomgång av de vanligaste datainsamlingsmetoderna, vilket 
ger viss insikt i den problematik som existerar.  

 

 

2.1 Taktilitet 
Ordet taktilitet används för att beskriva överföring av information via beröring. När ett objekt 
vidrörs, skickar receptorer i huden information till hjärnan via nervsystemet. Känselintrycken 
brukar delas in fyra grupper: Taktil känsel, smärta, kyla och värme. Den taktila känseln, som 
uppfattar vibrationer, texturer och tryck, är förstås det centrala begreppet inom taktiliteten, 
men ofta är även upplevd temperatur, fuktighet etc. av intresse.  

Olika receptorer aktiveras vid olika typer av beröring. Temperatur och smärta registreras av så 
kallade fria nervändar. Hårsäckarna kan registrera beröring av hårstrån. Sedan finns det 
mekanoreceptorer som registrerar olika typer av tryck. 

 

Figur 2-1 Mekanoceptorerna och deras placeringar i huden. 

Om en fingertopp utsätts för vibrationer, kommer det  registreras av pacinikroppar. Dessa 
kommer sedan skicka vidare signalen till hjärnan, som då får information om vibrationerna. 
Pacinikropparna kan enbart registrera vibrationer, så vad händer om vibrationerna kombineras 
med ett tryck? En annan typ av mekanoreceptor, ruffinikroppen, kommer registrera trycket 
och skicka vidare den informationen till hjärnan genom samma nervbana som 
pacinikropparna skickade sin information.  

Signalerna från den fria nervändarna som registrerar smärta och temperaturer är mer eller 
mindre ett krav för överlevad, men även informationen från mekanoreceptorerna är mycket 
viktig. Att kunna uppfatta vibrationer, texturer och tryck är en förutsättning för att kunna 
undvika skador. För blinda människor spelar det ännu större roll, eftersom det är 
mekanoreceptorerna som gör blindskrift möjlig. 
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Mekanoreceptor Registrerar 

Pacinikropp Vibrationer 

Meissnerkropp Dynamisk beröring 

Merkeldiskar Statisk beröring 

Ruffinikropp Tryck 

Tabell 2-1 De olika mekanoreceptorerna och deras egenskaper 

Vidare finns det en psykologisk aspekt i det hela. Att klappa en katt kan ha en lugnande 
effekt, medan en slemmig fisk inte är lika angenäm att ha i famnen. Kunskap om dessa saker 
är av yttersta vikt vid framtagandet av nya produkter. 

2.2 Tribologi 
Tribologi är vetenskapen om ytor som har glidande eller rullande kontakt. Ämnet omfattar 
begrepp som friktion, smörning och nötning. På senare år har det visat sig att tribologiska 
problem, till exempel slitage, leder till enorma kostnader varje år och därför bedrivs det 
numera omfattande forskning i ämnet. 

2.2.1 Friktion 

Friktion är en kraft som uppkommer när två ytor är i kontakt med varandra. Den uppkommer 
genom ojämnheter eller adhesion mellan ytorna. Att ojämnheter i ytorna leder till ökad 
friktion är har förmodligen de flesta kännedom om. På vintern är det vanligt att det läggs ut 
sand för att öka friktionen på ställen där det är halt. Ibland är det istället av intresse att minska 
ojämnheterna, till exempel på en skridskoskena. 

Adhesion är något mer komplicera att förstå. Enkelt förklarat rör det sig om en molekulör 
vidhäftning. När två olika material kommer i kontakt med varandra, kan det skapas dispersiva 
krafter som en följd av de van der Waals-bindningar som bildas. Dessa bindningar 
uppkommer när det råder temporär obalans i molekylernas elektronmoln, vilket kan leda till 
att molekylen antingen får något positiv eller negativ laddning. Molekyler med positiv 
laddning attraherar de negativa, ungefär som en magnet.  

 

Figur 2-2 Van der Waals-bindningar mellan vattenmolekyler 

  



17 

 

Van der Waals-bindningarna är inte speciellt starka, men över en större area kan de skapa 
stora krafter. De förekommer i princip överallt. Det är bland annat van der Waals-
bindningarna som håller ihop vattendroppaen och ger geckon förmågan att klättra uppför 
väggar[2]. 

2.2.2 Torr friktion 

När två fasta material glider eller rullar mot varandra, till exempel gummi mot asfalt, rör det 
sig om torr friktion. I många fall är det såklart eftersträvansvärt att nå en hög torr friktion, till 
exempel i bromsarna på en bil. I andra fall är det istället viktigt att försöka undvika denna typ 
av friktion, till exempel i växellådan på en bil. Hög friktion kan leda till slitage och oönskat 
buller. För att minska efterna av detta, kan smörjmedel användas[3] [4]. 

 

Figur 2-3 Enkel modell av friktionskraften mellan två fasta kroppar. När den yttre kraften F läggs på, kommer 
lådan börja röra sig åt vänster. Friktionskraften  är motriktad och ”bromsar” därmed lådan. 

För friktion mellan två stela kroppar används vanligtvis formeln: 

  2-1 

där  är friktionskraften,  är normalkraften och  är friktionskoefficienten. Detta skall 
tolkas som att olikhetstecknet gäller så länge kroppen är i vila, vilofriktion, och att 
likhetstecknet tar över då kroppen glider, glidfunktion. Det är viktigt att inse att denna modell 
är en grov approximation, som emellertid vanligtvis räcker gott och väl. I vissa fall, som till 
exempel vid kontakten mellan däck och vägbana, är det fördelaktigt att tillämpa mer 
avancerade modeller. 

2.2.3 Viskös friktion 

När ett smörjmedel används, kallas det viskös friktion. Viskositet är ett mått på hur stort 
internt motstånd mot flöde som olika vätskor har. När en skjuvspänning appliceras på en 
vätska, till exempel när en vind blåser över ett hav, kommer vätskan att sättas i rörelse. Hög 
viskositet innebär ett större motstånd mot skjuvspänningar, vilket leder till att rörelsen klingar 
av  snabbare[3] [4].  

För att enklare beskriva detta fenomen, kan vätskan delas upp i olika lager. När en yttre kraft 
läggs på, kommer dessa lager att börja glida med olika hastigheter. Detta kommer leda till 
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skjuvspänningar mellan lagren. För raka, parallella och enhetliga flöden är skjuvspänningen  
mellan lagren proportionelig mot hastighetens gradient  i vinkelrät riktning mot lagren. 

 

Figur 2-4 Schematisk bild som visar hur olika lager i fluiden har olika hastigheter. 

 

Ekvationen för sambandet lyder 

 
 

2-2 

där   är den dynamiska viskositeten som har SI-enheten pascal-sekund . Om detta 
värde divideras med densiteten, erhålls den kinematiska viskositeten som har enheten 
centiStroke , förtkortat cSt. Den kinematiska viskositeten kan ses som ett mått på 
hur snabbt en vätska sprider sig om den hälls ut på en plan yta. 

2.2.4 Friktion mellan hud och material 

Överlag är friktion ett mycket komplicerat begrepp där många faktorer spelar in. Inom 
taktiliteten är det oftast friktionen mellan hud och ett utvalt material som är av intresse, vilket 
leder till oerhört komplexa beräkningar. I en fingertopp, finns det ojämnheter i huden. När 
huden och materialet ”hakar i” varandra, bildas mekanisk friktion. Vidare är huden elastisk, 
vilket innebär att stelkroppsmodellen inte är optimal. Huden är även normalt sett fuktig, och 
ibland även flottig, vilket innebär att det även förekommer viss viskös funktion. Som om detta 
inte vore nog har alla fingertoppar en unik geometrisk form. 

Konsekvensen av detta är att friktionskraften mellan hud och material kan variera rejält 
mellan olika personer. Därför vore det missvisande att uppskatta ett allmänt värde på 
friktionenkoeffenten mellan exempelvis människohud och borstat stål, huvudsakligen på 
grund av att det är omöjligt att ta hänsyn till alla variabler. Däremot kan det vara av intresse 
att studera den relativa friktionen för olika material. Denna information kan då jämföras med 
upplevd funktion eller övriga subjektivt uppskattade egenskaper. 

2.2.5 Piezoelektrisk kraftsensor 

Eftersom beräkningarna blir väldigt komplicerade, är det ofta fördelaktigt att mäta upp 
friktionskraften istället med hjälp av ett mätsystem. Det finns olika metoder för detta, men av 
de vanligaste är att en piezoelektrisk kraftsensor används. Denna innehåller ett material som 
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avger en elektrisk laddning när det komprimeras, till exempel kvarts som är ett mineral 
bestående av kiseldioxid, SiO2

[9].  

 

Figur 2-5 En kvartskub (1x1x1 cm) belastas med 2 500 N och ger upphov till en spänning på 12 500 V. 

Ofta placeras en laddningssamlande elektrodplatta mellan två lager av kvarts. När en yttre 
kraft läggs på, kommer de två lagren kvarts att komprimeras och därmed ge upphov till en 
laddning. Denna laddning samlas sedan upp av elektroden och skickas sedan direkt till en 
förstärkare, där signalen kan förstärkas eller sensorns höga utgångsimpendans kan omvandlas 
till en låg. 

 

Figur 2-6 En enkel piezoelektrisk kraftsensor. När en yttre kraft läggs på, komprimeras det piezoelektriska 
materialet, vilket ger upphov till en spänning. En elektrod samlar upp laddningen och skickar vidare den till en 

förstärkare. 

Den analoga signalen omvandlas sedan till en digital, vilket gör det möjligt att analysera den i 
en dator. Här krävs någon form av programvara som kan hantera signalen. Vanligtvis lagras 
informationen i textfiler, med kraften som en funktion av tiden. 

För att kunna uppmäta friktion, måste den piezoelektriska sensorn kunna mäta krafter i flera 
dimensioner. Principen är emellertid den samma som i det förenklade fallet.  

2.3 Taktila undersökningar 
Människans uppfattningar om olika material kommer alltid att vara subjektiv. En del älskar 
hur sidentyg känns mot kroppen, andra klarar inte av det. Resultat från subjektiva mätningar 
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inom detta ämne kommer därför alltid att bli väldigt godtyckliga. Till och med fysikaliska 
storheter, som friktionen, kommer variera rejält från person till person. 

Detta innebär emellertid inte att resultaten är obetydliga, snarare tvärtom. Eftersom resultaten 
kan skilja sig så mycket mellan olika individer, är det ännu viktigare att försöka kartlägga 
eventuella samband. Hur spelar faktorer som ålder och kön in? Hur påverkar synen? 
Förändras resultatet beroende på kontexten? Till exempel, kommer ett pälsliknande material 
vara mer tilltalande om undersökningen görs på vintern? Ökad förståelse om sådana frågor 
ökar möjligheterna till att skräddarsy produkter åt en viss målgrupp. Kanske visar det sig att 
en viss typ plast tilltalar kvinnor i större utsträckning. Denna vetskap kan vara stort intresse 
när en produkt som riktar sig speciellt till kvinnor ska tas fram.  

På samma gång är det viktigt att försöka lägga en vetenskaplig grund till det hela, så att inga 
slutsatser dras baserade på löst prat. En enhetlig metodik är att föredra, så att olika resultat 
kan jämföras med varandra. Det är därför viktigt att skapa en förståelse om vad som händer 
när människan känner på material. 

När ett finger vidrör ett material, kommer det uppstå en deformation i fingertoppen. Beroende 
på hur fingret används, kommer olika receptorer skicka information till hjärnan. En 
friktionskraft kommer uppstå, som en följd av att delar av huden kommer ”fastna” i håligheter 
i materialets yta samt adhesion. Vidare kan fukt eller fett på fingertopparna fungera som 
smörjning, vilket antingen kan höja eller sänka friktionen. För att kunna dra slutsatser utifrån 
en undersökning, är det därför fördelaktigt att ha information om:  

• Huden 
• Materialet 
• Kontaktytan 
• Yttre faktorer, som temperatur och luftfuktighet 

Bortsett från materialdatan, varierar dessa alla egenskaper. Därför måste de bestämmas vid 
varje mätning, för varje testdeltagare. Att uppskatta dessa egenskaper kan vara mycket svårt 
och resultatet bör därför alltid ses som en approximation. Det finns en rad olika sätt att göra 
approximationer. I nästa avsnitt tas några av de vanligaste upp. 

2.3.1 Datainsamlingsmetoder 

Att samla in data göras på en rad olika sätt, framförallt när det handlar om ett så pass 
subjektivt ämne som taktilitet. För att optimera processen, är det viktigt att ha kännedom om 
de vanligaste datainsamlingsmetoderna. 

2.3.2 Friktionsmätning 

Vid mätning av friktion är det fördelaktigt att använda en kraftmätare, till exempel den 
piezoelektriska kraftmätaren som beskrivs i avsnittet 2.2.5. För att göra detta, måste materialet 
som ska provas, fästas på något sätt. En lösning på detta är att använda dubbelhäftande tejp, 
som har en tillräckligt fin yta och är tillräckligt stark, utan att påverka resultatet nämnvärt. Det 
är viktigt att materialet sitter stadigt och inte börjar glida då yttre krafter läggs på.  
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Figur 2-7 Montering av provmaterial på en piezoelektrisk kraftmätare (i det här fallet en sensor från Kistler). 
Stark dubbelhäftande tejp används för att fästa materialet på sensorn.  

När mätsystemet är igång och materialet är fastsatt, är det dags att börja med mätningarna. 
Detta kan göras på olika sätt, beroende på vilket resultat som eftersträvas. En metod är att 
testdeltagarna ombeds applicera en besämt kraft, till exempel 0,5 N (kraften kan studeras i 
realtid i mätprogrammet på datorn).  På så sätt kan stora kraftvariationer undvikas. Å andra 
sidan använder olika människor olika mycket kraft, vilket gör att ett sådant resultat inte 
speglar verkligan situationer. Det kan ju vara av intresse att mäta hur stor kraft olika 
människor väljer att anbringa i olika situationer. Oavsett vilken metod som väljs, är det viktigt 
att ge tydliga instruktioner till testdeltagarna. 

 

Figur 2-8 En testperson drar med fingret över en provplatta. Den piezoelektriska sensorn registrerar den lodräta 
kraften, som motsvarar normalkraften, samt den vågräta friktionskraften. 

För att få mer tillförlitliga resultat, kan testdeltagarna ombedas att känna på plattan flera 
gånger på raken, så att ett medelvärde kan räknas ut. 

När samtliga materialprover har blivit testade av de olika testdeltagarna, måste den insamlade 
datan bearbetas.  

2.3.3 Mätning av kontaktarea 

Kontaktarean innebär den area hud som har direkt kontakt mot underlaget. Den är av intresse 
exempelvis för att trycket ska kunna räknas ut. När ett finger används för att känna på ett 
material, kommer delar av fingertoppen att pressas ihop något. Ju mer kraft som anbringas, 
desto mer kommer fingertoppen av pressas ihop, vilket leder till en större area. Det är därför 
viktigt att känna till hur stor kraft som anbringas då arean ska räknas ut. Detta kan göras 
enkelt med hjälp av en våg. 
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2.3.3.1 Tryckkänslig film 

Det finns olika sätt att uppskatta arean på. En metod är att använda tryckkänslig film[8] [10], som 
enklast kan beskrivas som ett system av ett fotopapper och en plastfilm. En av sidan av 
plastfilmen är försedd med små partiklar. När systemet utsätts för tryck, kommer utsatta 
partiklar att lossna och reagera med fotopappret, som lokalt kommer ändra färg. Ju större kraft 
som läggs på i en viss punkt, desto intensivare kommer färgen bli.  

 

Figur 2-9 Kontaktarea som har uppskattats med hjälp av tryckkänslig film. 

Fördelen med tryckkänslig film är att den även ger ett mått på hur stort trycket har varit. 
Färgen blir intensivare i områden som har utsatts för högre tryck, vilket kan ge en bild av hur 
tryckfördelningen mellan exempelvis olika fingertoppar ser. För utförligare analys, scannas 
resultaten lämpligen in så att de kan studeras digitalt. 

2.3.3.2 Karbonpapper 

En annan typ av tryckkänslig film är karbonpapper[8] [10]. Principen är densamma som i förra 
fallet; Ett svart karbonpapper pressas mot ett fotopapper, vilket ger upphov till utsatta delar 
blir gråfärgade. Avslutningsvis monteras en plastfilm på fotopappret, för att förhindra att 
karbonet smetas ut. 

 

Figur 2-10 Kontaktarea som har uppskattats med hjälp av karbonpapper. 

Denna metod är i regel väldigt känslig, vilket är positivt om lätta beröringar ska undersökas. 
Nackdelen är att det lätt blir smetigt samt att inte är möjligt att utläsa hur stort tryck som har 
applicerats. Även här bör resultaten scannas in för noggrannare analys. 

2.3.3.3 Kritpulver 

En lite kladdigare metod är att använda kritpulver[8] . Fingertopparna (eller vilken del det nu är 
som ska testas) doppas mycket försiktigt i kritpulvret. En tunn plastfilm placeras ut på en 
flatbäddsskanner, för att undvika att skannern skadas. Fingrarna skannas därefter in i datorn. 
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Figur 2-11 Kontaktarea som har uppskattats med hjälp av kritpulver. 

Denna metod är inte vidare exakt och pulvret fastnar lätt över för stora ytor, vilket gör 
metoden svår att kontrollera. Vidare kan ingen information om ens det relativa trycket utläsas. 
Fördelen är att metoden är väldigt enkel och billig att genomföra. Dessutom fungerar den för 
betydligt lägre tryck än de tryckkänsliga filmerna. 

2.3.3.4 3D-kamera 

En 3D-kamera är ett instrument som kan ta tredimensionella fotografier. Istället för att bilden 
får vanliga färgen, får varje pixel ett värde som talar om hur stort avståndet till punkten är. 
Om till exempel punkten (100,200) har värdet 350,  innebär det att bilden är 350 pixlar djup 
på det stället. Om z-värdet uttrycks som en funktion av x och y, kan bilden uttryckas 
tvådimensionellt:  

 

Figur 2-12 En fingertopp som har fotograferats med en 3D-kamera. Gula pixlar ligger nära kameran och blå 
pixlar ligger långt ifrån kameran. 

Pixlarnas färg talar om hur långt bort de ligger. Skalan till höger ska tolkas som att en gul 
pixel ligger nära kameran, medan en blå pixel ligger längre bort. 3D-kameran ger en mycket 
bra bild av hur kontaktarean egentligens er ut. Den fungerar även vid mycket svaga tryck, 
vilket ger ett bredare användningsområde än de övriga metoderna. Det finns emellertid en 
nackdel och det är att det bildas ”brus” runt omkring, vilket gör att det krävs efterbearbetning. 

2.3.4 Subjektiva test 

Den kanske viktigaste informationen kommer från testgruppens egna upplevelser. Två 
material med samma friktion, kan fortfarande kännas helt olika. När en kund stryker handen 
över olika produkter i butiken, bryr denne sig knappast om vad det står i materialdatabladen. 
Istället får personen direkt en subjektiv uppfattning om materialet. Denna varierar från individ 
till individ, men sett över en större population är det möjligt att kartlägga vissa mönster. 
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2.3.4.1 Montering av prover 

Hur ett subjektivt test läggs upp, beror på vad det är som ska testas. En kund som vill inhandla 
ett nytt matbord, kommer troligtvis dra fingrarna eller handen över ytan. Hade det istället varit 
ett tyg som skulle inhandlas, hade personen sannolikt istället valt att känna på tyget från två 
sidor, med tummen på ena sidan och övriga fingrar på andra. När ett material ska testas, är det 
därför viktigt att lägga upp försöket på ett sätt som känns så naturligt som möjligt. Därför kan 
det vara lämpligt att uppsöka en butik där liknande material säljs och se hur folk utforskar 
materialen verkligheten. 

               

Figur 2-13 Möjliga monteringssätt. Till vänster är diverse golvprover monterade på en kapaskiva. Dessa prover 
kan enbart vidröras på en sida. Till höger är olika textiler upphängda på stänger, vilket gör det möjligt att känna 

på båda sidorna. 

Ofta är det av intresse att i möjligaste mån undvika förutfattade meningar och därför kan det 
vara en god idé att placera materialproverna i en låda, så att testdeltagarna inte har någon 
möjlighet att se dem. 

2.3.4.2 Val av attribut 

När materialen har monterats, är det dags att låta testdeltagarna gradera deras olika 
egenskaper. Vilka egenskaper, eller attribut, som väljs, varierar från fall till fall. Det kan, som 
tidigare nämnt, vara intressant att jämföra den uppmätta friktionen med den upplevda. I 
vardagligt tal är det emellertid ytterst sällan som ordet friktion används. Istället talas det om 
strävhet och skrovlighet. Andra egenskaper, till exempel hårdhet, kan vara svåra att uppskatta 
när materialen är monterade på en hård skiva. Det gäller därför att välja termer som är lätta att 
förstå och som passar med den monteringsmetod som har valt. 

Det skadar emellertid inte att experimentera; Det värsta som kan hända är att resultaten blir 
intetsägande. Därför kan det vara intressant att ta med riktigt subjektiva attribut, till exempel 
huruvida ett material känns billigt eller dyrt. För en kaktillverkare kan det vara intressant att 
veta vilka kakor som känns godast. En bulle bör vara mjuk och saftig, medan en pepparkaka 
bör vara hård och knaprig. Många skulle inte ens smaka på en bulle som är hård som en sten, 
eller en fuktig och mjuk pepparkaka för den delen. Det finns egentligen inga gränser för vilka 
egenskaper som kan testas. 

2.3.4.3 Enkät 

Ett enkelt sätt att samla in subjektiv data är att göra en enkät. De olika testdeltagarna får själva 
fylla i enkäten och betygsätta materialprovernas olika egenskaper. Att gradera material med 
en numerisk skala är emellertid väldigt godtyckligt,  av den enkla anledning att det vanligtvis 
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inte finns någon referensmall. Bomullstyg kan kännas strävt jämfört med sidan, men är å 
andra sidan väldigt lent jämfört med sandpapper. Det finns egentligen ingen enkel lösning på 
detta problem. Givetvis är det möjligt att skapa referensmallar för attribut som friktion och 
temperatur, men för mer godtyckliga attribut är det en omöjlighet. Det går inte att tala om för 
testdeltagarna hur ett ”dyrt” eller ”välsmakande” material känns. Möjliga sätt att lösa 
problemet är: 

• Ge testdeltagarna möjligheten att bekanta sig med samtliga materialprover innan testet 
börjar och gör det tydligt att den numeriska skalan enbart skall ses som en jämförelse 
mellan de material som ingår i testet. 

• Använd en betygskala med lika många värden som det finns material och förbjud 
testdeltagarna från att sätta samma betyg flera gånger. 

• Låt testdeltagarna jämföra enbart två materialprover åt gången och be dem svara på 
vilket av materialen som är dominant i de olika egenskaperna. 

                       

Figur 2-14 Två möjliga sätt att lägga upp enkäten. I det första fallet graderas materialen efter en skala. Denna 
metod är enkel och gör det möjligt att testa åtskilliga material åt  gången. Testdeltagarna bör emellertiden få 

känna ordentligt på alla material innan betygsättningen sker, annars finns det ingenting att använda som referens. 
I det andra fallet görs en direkt jämförelse mellan två material, vilket elinimerar det nämnda problemet. Denna 

typ av test är emellertid väldigt tidskrävande. 

Den första metoden är i regel den enklaste. Testdeltagarna blir helt enkelt informerade om att 
skalan skall ses som någonting relativt och får där efter möjlighet att känna på alla material, 
innan de börjar fylla i enkäten. Resultaten från ett sådant test skall tolkas på så sätt att ett högt 
värde på exempelvis hårdheten, innebär att testdeltagarna har uppfattat materialet som hårt 
jämfört med de andra materialen i testet.  

Den andra metoden är egentligen bara en variant av den första, bara att den tvingar fram en 
rangordning. Detta kan förstås vara missvisande ifall två material upplevs som identiska. 

Den sista metoden ger en möjligheten att på sikt bygga upp en tillförlitlig skala. Detta innebär 
emellertid ett mycket omfattande arbete 

Oavesett vilken metod som väljs, bör svarsresultaten ses som någonting i relativt. I ett försök 
där 10 olika plaster testas, innebär ett högt värde på ”hårdhet” att det rör sig om en ovanligt 
hård plast, inte att materialet är hårt som härdat stål. 

2.3.4.4 Genomförande 

Ett taktilitetstest bör utföras i en lugn miljö. Enbart en testdeltagare samt testledaren bör 
finnas i lokalen. För att få bästa resultat, bör andra sinnen kopplas bort så mycket som 
möjligt. Om lokalen är full med folk, kan de orsaka oväsen och stress hos testdeltagaren, som 
då riskerar att tappa fokus på uppgiften. Det kan även vara en god idé att avsätta ordentligt 
med tid, så att personen ifråga inte blir otålig och omedvetet börjar slarva för att bli klar så 
fort som möjligt. 
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Innan testet påbörjas, kan det vara lämpligt att låta testdeltagaren tvätta händerna med 
handsprit. Händerna kan vara flottiga och detta kan påverka resultatet. Dessutom är det viktigt 
att hålla materialproverna så rena som möjligt, så att förutsättningarna inte ändras.  

Om det är ett blindtest som skall genomföras, placeras materialproverna i en låda eller dylikt. 
Denna låda kan vara försedd med hål eller som på bilden, placera en ”gardin” framför 
öppningen. Baksidan på lådan får gärna vara öppen, så att testledaren har möjlighet att se vad 
som händer. 

 

Figur 2-15 Subjektivt taktilitetstest. Kvinnan till vänster känner på materialen i lådan med vänsterhanden och 
fyller samtidigt i enkäten med högerhanden. I det här fallet är lådans öppning försedd med ett tyg som hindrar 
kvinnan från att se materialproverna. Testledaren till höger studerar händelseförloppet och noterar intressanta 

iaktagelser.  

Testdeltagaren får sedan bekanta sig med olika materialen. Eftersom den bedömning som görs 
endast är relativ, är det viktigt att de inte börjar fylla i enkäten för tidigt, annars finns det en 
risk att de ”målar in sig i ett hörn”. Detta steg bör upprepas för varje attribut som ska 
betygsättas och är extra viktigt om testet omfattar många material. 

2.3.4.5 Bearbetning av resultaten 

Enkätsvaren överförs vanligtvis till en dator för bearbetning. Här är det fördelaktigt att ha 
vissa kunskaper inom statistik för att kunna få fram så bra resultat som möjligt. Ofta kan det 
vara intressant spridningsdiagaram istället för diagram som bygger på medelvärden, eftersom 
det ocskå ger ett viss mått på hur överens testgruppen har varit ( ju mindre spridning, desto 
bättre).  
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3 GENOMFÖRANDE 

I detta avsnitt identifieras möjliga problem och förbättringsområden. Dessa 
analyseras därefter enligt kända metoder. Avslutningsvis presenteras 
lösningsförslag till problemen. 

 

3.1 Identifiering av förbättringsområden 
Vid nästan all datainsamling, finns det två områden som kan förbättras: kvaliteten och 
tidsåtgången. Detta skall nu studeras lite närmare. 

3.1.1 Tidsåtgång 

I projekt är ofta tiden en begränsande faktor. Det är därför eftersträvansvärt att försöka 
minimera tidsåtgången vid inmatning av data. Hur mycket tid som går åt varierar från person 
till person. För en testledare med relativt goda kunskaper i Matlab och Excel uppskattas 
tidsåtgången enligt följande[6] [7] [8]: 

 
Uppskattad tidsåtgång för friktionsmätning (30 personer, 10 material) 

Insamling av data:   15 h 

Kodning av Matlab-program:   5 h 

Inmatning av data: 20 h 

Excel-bearbetning: 10 h 

Summa : 50 h 

Uppskattad tidsåtgång för uppskattning av area (30 personer) 

Insamling av data:   5 h 

Kodning av Matlab-program:   5 h 

Summa : 10 h 

Uppskattad tidsåtgång för subjektivt test (30 personer, 10 material, 6 attribut) 

Insamling av data:   20 h 

Inmatning av data: 5 h 

Excel-bearbetning: 15 h 

Summa: 40 h 

Totalt: 100 h 

Tabell 3-1 Uppskattat tidsåtgång för de olika momenten i ett taktilitetstest 

Insamlingen av data kommer alltid att ta den tid det tar, vilket gör det svårt att minska 
tidsåtgången. Därför är det i det här fallet ointressant att gå in i detalj på hur det 
händelseförloppet ser ut. Däremot finns det mycket tid att spara vad beträffar den digitala 
bearbetningen. 
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3.1.2 Kvalitet 

Vid insamling av data, speciellt då det rör sig om stora mängder, finns det alltid en risk att det 
uppstår fel, vilket kan leda till missvisande slutresultat. Eftersom dessa fel kan bero på en rad 
olika faktorer, till exempel kalibreringsfel i mätutrustningen eller den mänskliga faktorn, kan 
det vara väldigt svårt och tidkrävande att kunna identifiera och korrigera dem. Det finns också 
en uppenbar risk att felet inte upptäcks överhuvudtaget, framförallt när mätningarna 
inkluderar hundratals datafiler. 

Det är förstås eftersträvansvärt att försöka minimera antalet fel, men vad som är minst lika 
värdefullt är att underlätta felsökningsprocessen.   

3.1.3 Inmatning och bearbetning av friktionsdatafiler i Matlab 

För att få en bättre förståelse om eventuella problemområden, har de nuvarande metoderna 
studerats. I de allra flesta fall har ett enklare Matlab-program skrivits för att räkna ut 
medelvärden. Dessa värden har sedan presenterats i Microsoft Excel. Andra program kan 
säkerligen användas, men på KTH är det ofta Matlab och Microsoft Excel som används vid 
den här typen av projekt. Att läsa in färdiga datatabeller kan låta som en enkel uppgift som 
kan genomföras på ett smidigt sätt, det har visat sig vara betydligt mer problematiskt. 
 
 

Principiellt sett består datafilerna av numeriska data uppdelade i kolumner för tid, 
friktionskraft och normalkraft (Tabell 3-2). 

Time Friction Force Normal Force 
0.005000 0.075079 0.162318 
0.010000 0.176383 0.351616 
0.015000 0.253851 0.580587 
0.020000 0.393890 0.737013 
0.025000 0.474338 0.810692 
0.030000 0.536908 0.901374 

Tabell 3-3 Tabellen ovan visar det principiella utseendet för de datafiler som genereras vid friktionsmätningar. I 
regel är dessa filer flera tusen rader långa, varför det kan vara problematiskt att bearbeta dem i Excel direkt. 

Datafilerna är även vid kortare mätningar ofta flera tusen rader långa. Det kan vara svårt att 
hantera så stora datamängder i ett program som Microsoft Excel och därför kan det vara 
fördelaktigt att i förväg bearbeta datan i Matlab. 

 

Matlab 

Inläsning av datafil 

Bearbetning av datafil 
 

Överföring av data 
 

Excel 

 Inmatning av data 
 

Statistisk bearbetning 
 

Diagram och grafer 
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Intervjuer med teknologer som arbetat med detta tidigare har visat att processen har varit 
mycket tidskrävande. Många av dem har använt olika metoder, vilket skulle kunna vara ett 
tecken på att det har varit svårt att hitta någon riktigt smidig metod. Vidare har analys av 
tidigare projekt visat att resultaten ofta har varit osäkra. Författaren till denna rapport har 
dessutom själv genomfört projekt på liknande sätt. 

1. Filnamnet och sökvägen matas in manuellt i koden på följande vis:  
 

[Time, Friction, Normal] = load(’C:\Tactility\Test_002.lvm’); 

 
Tid, friktionskraft och normalkraft lagras i vektorer, som sedan kan plottas som funktioner av 
varandra. Observera att filnamnet måste ändras manuellt för varje ny datafil som läses in. 
 

2. Starttid och sluttid matas in manuellt, det vill säga det relevanta intervallet: 
  

 

Detta innebär att vektorerna ”kapas” så att de endast innehåller informationen från raderna 
350 till 3200. På så sätt kan störningar och oönskade mätresultat reduceras bort.  

   
0.005000 0.075079 0.162318 
0.010000 0.176383 0.351616 
0.015000 0.253851 0.580587 
0.020000 0.393890 0.737013 
0.025000 0.474338 0.810692 
0.005000 0.075079 0.162318 
0.010000 0.176383 0.351616 
0.015000 0.253851 0.580587 
0.020000 0.393890 0.737013 
0.025000 0.474338 0.810692 
0.005000 0.075079 0.162318 
0.010000 0.176383 0.351616 
0.015000 0.253851 0.580587 
0.020000 0.393890 0.737013 
0.005000 0.075079 0.162318 
0.010000 0.176383 0.351616 
0.015000 0.253851 0.580587 
0.020000 0.393890 0.737013 
0.025000 0.474338 0.810692 
0.005000 0.075079 0.162318 
0.010000 0.176383 0.351616 
0.015000 0.253851 0.580587 
0.020000 0.393890 0.737013 
0.025000 0.474338 0.810692 
0.005000 0.075079 0.162318 
0.010000 0.176383 0.351616 
0.015000 0.253851 0.580587 
0.020000 0.393890 0.737013 

Tabell 3-4 Tabellen visar hur det relevanta intervallet som har definiterats genom att bestämma mellan vilka 
rader programmet skall läsa in data. 

 

Hur stort intervallet skall vara är emellertid individuellt för varje datafil, vilket innebär att 
slutanvändaren måste försöka uppskatta passande värden för varje enskild fil. 

3. Mätvärdena efterkalibreras: 

  

  

I detta fall substraheras hela vektornerna med medelvärdet av de tio första  mätvärdena (det 
förmodas att ingen yttre kraft påverkar värdena i dessa punkter) för respektive vektor. Detta är 
ett enkelt sätt att kompensera för dåliga kalibrering. Om till exempel medelvärdet av de tio 
första punkterna är 0,1, förmodas hela vektorn vara förskjuten med detta värde och 
kompenseras därefter. Det kommer emellertid visa sig att detta långt ifrån alltid är fallet. 
  

[StartTime, EndTime] = [350, 3200]; 

Friction = Friction – mean(Friction(1:10)); 
Normal = Normal – mean(Normal(1:10)); 
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4. Kontroll av grafer: 

Slutligen plottas värdena i en graf och medelvärden skrivs ut i Matlabs kommandofönster.  I 
grafen som visas, syns det tydligt att intervallet inte är korrekt och användaren måste därför 
gå tillbaka och korrigera detta. Dessutom kan det konstateras att stora störningar har inträffat 
under mätningen, som leder till att normalkraften ser ut att vara negativ, vilket är en 
omöjlighet. Vilket intervall som sätts har alltså en direkt påverkan på vilken effekt 
efterkalibreringen har! 

 

Figur 3-1 Såhär kan grafen se ut efter en enklare bearbetning. Notera att normalkraften snabbt blir negativ, 
vilket är en fysikalisk omöjlighet i detta fall. 

Medelvärden skrivs i regel ut i Matlabs kommandofönster och kopieras därefter manuellt över 
till Excel.     

  

Notera att normalkraften har ett negativt värde, vilket är en omöjlighet. Detta är en direkt 
konskevens av kalibreringsproblemet. 

5. Bearbetning i Excel: 

I nästa steg används i regel Excel eller motsvarande kalkylprogram. Värde för värde kopieras 
över till Excel. Eftersom resultaten från de olika filerna kan skilja enormt, samt det faktum att 
vissa datafiler kommer ge upphov till rent bisarra värden, är det klokt att göra någon form av 
statistisk bearbetning, så att rejält avvikande värden exkluderas.  

Avslutningsvis måste datan läggas upp på ett sätt som gör det möjligt att infoga grafer. Rätt 
datavärden måste markeras manuellt. Standardutseendet på graferna i Excel är sällan speciellt 
presentationsvänliga, så en del pyssel är oundvikligt. Om mer än en graf ska genereras, måste 
nya datavärden markeras. Detta kan innebära mycket trassel när 20 grafer ska skapas. 

MeanFriction = 0.13234 

MeanNormal = -0.23435 

Tabell 3-5 Medelvärden som skrivs ut i Matlabs kommandofönster. Medelvärdet av normalkraften är negativ. 
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3.1.4 Analys av uppmätt kontaktarea 

När kontaktarean ska analyseras digitalt, är det först och främst viktigt att hålla reda på vilken 
upplösning bilderna har. Det är ett kriterium för att antalet pixlar skall kunna räknas om till en 
faktisk area. Om det räknas fel här, kan resultatet bli väldigt konstigt. 

 Det finns olika sätt att uppskatta arean. En möjlig metod är att approximera arean med en 
geometrisk form. Är det en fingertopp passar ofta en ellips bra: 

 

Figur 3-2 Arean av en fingertopp approximeras med en ellips. 

Arean för en oval räknas enkelt ut med formeln: 

  3-1 

där a och b det största respektive minsta avståndet från ellipsens mitt. Ofta är en 
approximation av detta slag tillräckligt exakt, framförallt med tanke på att osäkerheten i de 
andra testen är så stor. 

3.1.5 Inmatning av värden från subjektiva test 

Microsoft Excel och liknande kalkylprogram är suveräna på att hantera tvådimensionella 
matriser. Problemet är att datan från de subjektiva taktilitetstesten innehåller egentligen 
krämer matriser med fler dimensioner, eftersom det finns minst tre variabler.  

Ponera att datan från ett subjektivt test skall föras över till ett kalkylprogram. 30 personer har 
betygsatt sex attribut för 12 olika material. Testet har gjorts två gånger. Den första gången 
tilläts testdeltagarna endast använda pekfingret,  medan de fick använda tre fingrar den andra 
gången. Detta ger totalt fyra variabler: testdeltagare (x), material (y), attribut (z)  och 
testnummer (n). Betyget kan uttryckas som en funktion av dessa: 

  3-2 

Om datan kunde läggas in på detta sätt, skulle det underlätta mycket. Exempelvis skulle det 
vara möjligt att få fram olika medelvärden genom att ändra en enda siffra. För att få fram 
medelvärdet av hårdheten för det andra materialet vid det första testet, är det bara att sätta in 
motsvarande siffror: 

 
 

 

 
3-3 
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Dessvärre är det knepigt att hantera denna typ av funktioner i vanliga kalkylprogram. Istället 
måste resultaten läggas in i tabeller. Eftersom en vanlig tabell enbart innehåller två variabler, 
till exempel material och attribut, innebär detta att 30 tabeller för varje test måste skapas, det 
vill säga totalt 60 tabeller!  

 

Tabell 3-6 Exempel på hur datan från olika personer läggs in i olika tabeller 

För att få fram ett visst medelvärde, måste en funktion skrivas in. Den kan lyda någonting i 
stil med: 

 

Detta förutsätter emellertid att alla världen har matats in på rätt rad. Om något värde av 
misstag hamnar på en rad för långt ner, kommer resultatet bli felaktigt. 

För att få fram ett lådagram, en form av spridningsdiagram, måste först minimumvärde, 
maximumvärde, undre kvartil och övre kvartil räknas fram och läggas i en bestämd ordning, 
som av någon anledning är: 

1. Övre kvartil 
2. Maxvärde 
3. Minvärde 
4. Nedre kvartil 

Om detta görs korrekt för de olika materialen, erhålls ett diagram som ser ut såhär: 

 

Figur 3-3 Lådagram som är genererat i Microsoft Excel.  

C6 = C18+C31+C44+C57+C70+...+C377)/30 
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Lådagrammet i Excel markerar inte medianvärdena och tar inte hänsyn till eventuella 
uteliggare (punkter som är kraftigt avvikande). Det är möjligt att snygga till diagrammet, men 
det kräver förstås extra arbete. 

Ett annat problem är de begränsade möjligheterna till filtrering. Ibland kan det vara intressant 
att jämföra olika åldersgrupper eller kön med varandra. Detta är emellertid oerhört 
tidskrävande, även för personer med goda kunskaper inom programmet, eftersom formlerna 
måste anpassas, vilket kan vara ganska problematiskt när variablerna är många. 

Dessa dokument tenderar att bli mycket stora och röriga, där data och grafer ligger huller om 
buller i en salig röra. Detta försvårar eventuell felsökning och gör det jobbigt för andra 
personer att sätta sig in i vad de olika tabellerna egentligen betyder.  

3.2 Problemsammanfattning 
Föregående avsnitt visade att det finns en rad områden som kan förbättras, både med 
avseende på tid och kvalitet. Endast de problem som uppkommer under den digitala 
bearbetningen tas upp här. 

3.2.1 Allmänna problem 

Med allmänna problem menas sådant som inte har någon direkt koppling till något av de olika 
testen, utan snarare kan störa projekten överlag: 

• Färdigheter i både Matlab och Excel är nödvändiga för att test skall kunna genomföras 
• Statistiska kunskaper är ett krav för att datan skall kunna presenteras på ett 

tillfredsställande vis 
• Den totala tidsåtgången är mycket hög 

3.2.2 Problem med friktionsmätning 

Friktionsmätningen kan leda till flera problem. Här sammanfattas några av de största: 

• Rådatan är ofta full av störningar 
• Komplicerat att analysera filerna 
• Svårt att lagra datan på ett bra sätt 
• Mycket tidskrävande 

3.2.3 Problem med areaberäkning 

Analysen av den uppmätta kontaktarean kan också vara besvärlig: 

• De vanliga approximationen kräver matematiska beräkningar 
• Komplicerat att hålla reda på upplösningen 
• Relativt tidskrävande 
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3.2.4 Problem med subjektiva test 

De problem som identifierades vid de subjektiva testerna skiljer sig en aning från resten. Här 
är ”den mänskliga faktorn” det kanske största bekymret. Små datamängder är i regel inga 
problem att hantera på traditionellt vis, men när datamängden växer ökar risken för misstag 
radikalt. Problemen kan sammanfattas med följande punkter: 

• Svårt att hantera stora datamängder 
• Svårt att spåra eventuella fel 
• Komplicerat att få fram intressanta grafer 
• Mycket tidskrävande 

3.3 Kundönskemål 
Kunden i det här fallet är de teknologer som bedriver forskning eller utför projekt inom 
taktilitet. Kontinuerliga diskussioner med professorer, lektorer och övriga teknologer, samt 
författaren till rapportens egna erfarenheter, är det som ligger till grunden för dessa 
kundönskemål. 

• Programmet skall kunna ta emot och bearbeta data från de vanligaste testerna 
• Förkunskaper i programmering skall ej vara ett krav 
• Minskad tidsåtgång 
• Förbättra kvaliteten på resultaten 
• Möjligt att filtrera resultat efter ålder och kön 
• Presentationsmöjligheter 
• Enkätgenerator 
• Möjligt att spara och ladda projekt 
• Användarvänligt 
• Roligt att använda 
• Buggfritt 

Eftersom det rör sig om ett helt nytt program, är det emellertid viktigt att påpeka att dessa 
önskemål mest skall ses som riktlinjer för utvecklingen. Det är förstås inte möjligt att under 
ett enda projekt skapa ett program med fler funktioner eller högre flexibilitet än de etablerade 
programmen på marknaden. Istället kommer fokus läggas på att ta fram en lösning som är 
specialanpassad för detta specifika ändamål.  

3.4 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen är framtagen efter de kundönskemål som sammanfattades i föregående 
avsnitt. Progammet ska: 

• Kunna ta emot data från enkäter, samt hantera filer från Kistler-sensor, ForceBoard, 
3D-kamera och inscannade bilder av kontaktarea 

• Innehålla  algoritmer som kan hantera och bearbeta minst 90% av de inmatade filerna 
• Innehålla verktyg för manuell bearbetning för de fall när algoritmerna inte fungerar 
• Minska den totala tidsåtgången med minst 75% vid ett test av normal storlek 
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• Inkludera algoritmer som automatiskt kan identifiera ta bort störningar i mätdatan 
samt kompensera för dålig kalibrering 

• Lagra datan på ett sätt som möjliggör filtrering efter ålder eller kön 
• Ge användaren möjlighet att generera presentationsvänliga grafer och tabeller  
• Innehålla en enkätgenerator 
• Kunna lagra projekt så att de enkelt kan studeras eller kompletteras vid senare tillfälle 
• Är enkelt att använda även för personer utan större kunskaper i programmering eller 

statistik 
• Vara upplagt på ett sätt som gör processen rolig och intressant 
• Innehålla så få buggar som möjligt 

3.5 Lösningsmetoder 
Att programmera ett nytt program från grunden innebär alltid en rad av kompromisser och 
skrotade koncept under arbetets gång. Därför kommer fokus läggas på att beskriva de viktaste 
koncepten och algoritmerna. 

3.5.1 Funktionsskiss  

Det första steget är att skapa en bra struktur. Ett blockschema har i det här fallet använts för 
att få en bättre överblick av vilka funktioner som skall finnas med. 

 

Figur 3-4 Blockschema som beskriver programmets upplägg. Data från friktionsmätning 
 samt areamätning måste bearbetas innan den kan lagras i databasen. 

  

 

 

 

DATABAS 

Deltagarinfo 

Kistler-sensor 

ForceBoard 

Enkätsvar 

3D-kamera 

Tryckkänslig film 

Algoritmer 

Algoritmer 

Inställningar 

Spara/Ladda 

Grafer 

Tabeller 

Bilder 

Animationer 
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3.5.2 Lagring av information 

Det framgår tydligt i blockschemat att databasen är centrala biten i systemet. Eftersom nästan 
alla funktioner kommunicerar med den, är det fördelaktigt att förvara datan på ett enkelt och 
enhetligt sätt. En bra metod är att förvara variablerna i en och samma matris[11], vilket 
diskuterades i avsnitt 3.1.5. 

Matrisen läggs upp på följande sätt: 

 

Figur 3-5 De fem dimensionerna i matrisen 

Eftersom matrisen har fem dimensioner, kan det vara svårt att föreställa sig hur det hela 
egentligen hänger ihop. En övergripande sammanfattning finns i Tabell 3-7 samt Tabell 3-8. 

 

# Titel Beskrivning 

1 Testdeltagare Nummer för de olika deltagarna 

2 Material Nummer för de olika materialen 

3 Attribut Nummer för de olika attributen. Styrs av  aktuell datatyp 

4 Datatyp Allmän data, friktionsdata, areadata eller subjektiv data  

5 Variant Ger möjlighet att ha flera test av samma datatyp 

Tabell 3-7 De olika dimensionerna i lagringsmatrisen 

 

# Datatyp Attribut 

1 Allmän data Ålder, kön och namn 

2 Friktionsdata Genomsnittliga krafter, impulser och tider 

3 Areadata Kontaktarea 

4 Subjektiv data Bestäms av användaren  

Tabell 3-8 De olika datatyperna i lagringsmatrisen 

Enklast kan det förmodligen beskrivas med ett exempel. Ponera att vi vill få fram den 
genomsnittliga friktionskraften för material nummer (7) och deltagare nummer (18). 
Datatypen är (2), attributet ”friktionskraft” har värdet  (1). Enbart en typ av friktionstest har 
gjorts, vilket ger varianten värdet (1). 

  3-4 

Det snillrika med detta lagringssystem, är att enbart en enda siffra behöver ändras för att få 
fram resultat från till exempel det subjektiva testet. Detta möjliggör större flexibilitet. 
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3.5.3 Algoritmer för Kistler-givare 

Kistler-givaren är ett kraftfullt instrument vid friktionsmätningar, men dessvärre har den vissa 
begränsningar. Ett av de stora problemen är att den måste kalibreras regelbundet. 
Kalibreringen kan ibland störas rejält även under kortare mätningar, vilket ger upphov till 
grafer som utan efterbearbetning är direkt värdelösa. Vidare finns det en risk att det uppstår 
oönskade krafttoppar som kan ha stor påverkan på resultatet. 

 

 

Figur 3-6 Såhär kan en obearbetad graf se ut. Normalkraftskurvan faller som en följd av dålig kalibrering och en 
massa skräpdata lagras i böjan av mätningen. 

I figur Figur 3-6 visas ett exempel på en riktigt dålig datafil. För det första ”faller” 
normalkraftkurvan. I slutet av mätningen uppmäts ett värde på -0,6 N, trots att ingen yttre 
kraft är pålagd. Detta påverkar resultatet så pass mycket att även pålagda krafter registreras 
som negativa.  Dessutom förekommer det märkliga spänningstoppar i början av mätningen. 

För att kunna snygga till denna kurva, utnyttjas ett välkänt samband, nämligen det mellan 
normalkraft och friktionskraft: 

  3-5 

I praktiken innebär ekvationen att friktionskraft enbart förekommer då normalkraft 
förekommer.  Varje friktionskraftstopp måste därför ha en korresponderande 
normalkraftstopp. Det innebär också att det är ytterst troligt att normalkraften närmar sig noll 
i de punkter där friktionskraften är noll.  Sett över ett begränsat intervall, är det därför 
sannolikt att minimumvärdet för friktionskraften och minimumvärdet för normalkraften 
inträffar vid samma tidpunkt.  

Det första steget är att bli av med alla störningar i början. För att det ska kunna göras 
automatiskt, måste programmet kunna avgöra vilka toppar som är ”riktiga” mätvärden och 
vilka som enbart är ett resultat av störningar.  Eftersom kurvan för friktionskraften i regel är 
mycket planare, används den vid analyser av topparna. 
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Först identifieras friktionskurvans högsta topp. Sedan räknas arean under toppen ut 
geometriskt med följande formel: 

 
 

3-6 

där  är storleken på integralen, det vill saga arean under toppen,   är en konstant, som i det 
här fallet har satts till 0,1 och  är tiden mellan varje registrerad mätpunkt. Uttryckt i ord 
innebär detta att programmet söker i såväl positiv som negativ riktning efter värden som är 
större än 0,1 N. Alla värden som uppfyller detta krav kommer adderas till integralen. Det 
aktuella radnumret i datafilen fås enkelt fram med ekvationen 

  
3-7 

 

 

där  är den aktuella tiden och   är tiden mellan varje registrerad mätpunkt. Om exempelvis 
100 mätpunkter registreras varje sekund, kommer  motsvara  sekunder, vilket omvänt 
ger att tiden 0,46 sekunder kommer motsvara rad 46.  

 

Figur 3-7 Här visas hur integreringen går till. Topparna delas in i smala rektanglar. Arean av dessa läggs sedan 
ihop för att få fram värdet på integralen. 

När integralen för den första toppen har blivit kalkylerad, ”elimineras” toppen genom att alla 
värden sätts till noll. Därefter kommer TaCal söka efter nästa högsta topp. Proceduren 
upprepas tills att inga fler toppar hittas. 

Dessvärre kommer progammet även lokalisera toppar som egentligen inte är en del av 
mätningen. Det kan röra sig om tillfälliga störningar eller att testdeltagaren råkar komma åt 
mätutrustningen innan själv testet börjar. För att lista ut vilka toppar som bör användas, kan 
integralvärdena användas. Förklaringen till detta är att en tillfällig störning enbart varar i 
någon millisekund, medan ett drag med till exempel ett finger kan vara i flera sekunder. Även 
om kraften i störningen är hög, kommer integralvärdet i regel vara betydligt mindre. TaCal 
använder den största integralen som referens.  
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Alla toppar vars integral är mindre än en tredjedel den största toppens area, kommer 
elimineras. Vidare måste varje topp vara minst fem mätvärden bred, annars kommer den 
också elimineras. 

 
 

0,0104 0,0870 0,0063 0,0138 

0,0063 0,0467 0,0878 0,0020 

0,1238 0,0979 0,0460 0,0097 

0,0559 0,0932 0,0071 0,0040 

0,0992 0,0456 0,0031 0,0020 

Tabell 3-9 Här visas hur integreringen går till. Topparna delas in i smala rektanglar.  
Arean av dessa läggs sedan ihop för att få fram värdet på integralen. 

Av 20 stycken funna toppar, räknar TaCal ut att enbart 10 av dem är ”riktiga” toppar. Notera 
att storleken på de olika integralerna skiljer så pass mycket, att risken är ytterst liten att 
progammet skulle råka radera en ”riktig” topp.  

När de falska topparna har raderats, undersöker programmet var den första respektive sista 
toppen befinner sig. På så sätt kan det intressanta intervallet bestämmas.  Intervallet sätts så 
att grafen börjar ungefär en sekund innan kurvan börjar och slutar ungefär en sekund efter 
kurvan slutar. 

Tiden nollställs så att den första kontakten inträffar efter ett par sekunder. Det är naturligtvis 
inte av intresse att utrustningen var igång 32 sekunder innan själva testet kunde börja.  

Nu måste normalkraften efterkalibreras. Precis före den första toppen, bör kraften vara noll. 
Hela normalkraftskurvan flyttas därför så att att kraften är noll vid tiden noll. 

 

 

Figur 3-8 Intervallet är bestämt och båda kurvorna är kalibrerade i början  
av mätningen. Däremot faller fortfarande normalkraftskurvan. 

Även om grafen ser mycket bättre ut nu, är den fortfarande rejält missvisande.  Medelvärdet 
för normalkraften kommer att bli alldeles för lågt på grund av den dåliga kalibreringen. Det 
positiva är att formen på kurvan är relativt förutsägbar. Genom att dra en tangent genom 
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minimumpunkterna, är det möjligt att uppskatta hur mycket varje punkt på kurvan ska 
förskjutas. 

 

Figur 3-9 En tangent dras från origo till minimumvärdet under tidselementet . 

Vinkeln mellan tangenten och x-axeln beräknas med formeln: 
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Dessvärre kan även “falska” minimumvärden uppstå. Om inte dessa identifieras, kan det leda 
till mycket märkliga resultat. Eftersom fallet är relativt linjärt, är det emellertid möjligt att 
avgöra detta relativt enkelt, genom att jämföra de lokala minimumvärdet med det tidigare 
minimumvärdet. Om absolutbeloppet av det nya minimumvärdet är betydligt större än det 
absolutbeloppet av det tidigare minimumvärdet, är det troligt att det rör sig om ett ”falskt” 
minimumvärde och därför ignoreras det. 

När ett lokalt minimumvärde har funnits, kompenseras normalkraften under det aktuella 
tidssegmentet enligt följande formel: 
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där  är det nya värderna för normalkraften som en funktion av tiden. Hela kurvan 
kompenseras enligt denna metod.  

Slutligen är det nödvändigt att snygga till kurvan något för att göra den mer 
presentationsvänlig. Det kan fortfarande finnas enstaka negava värden för normalkraften kvar. 
Dessa kommer inte ha någon påverkan på resultatet, men med tanke på att normalkraften i 
denna mätning kan bli negativs, ser det såklart konstigt ut ifall sådana värden existerar enligt 
kurvan. Därför sätts alla kvarvarande negativa värden för normalkraften till noll. 
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Efter dessa steg, bör kurvan se ut ungefär såhär: 

 

Figur 3-10 Kurvan som den ser ut efter de olika algoritmerna. 

Det är nu möjligt att ta fram medelvärden för friktionskraft och normalkraft, studera 
impulserna och genomsnittstiden för de olika mätningarna. Vidare är grafen nu i 
presentationsdugligt skick. Kurvan behåller dessutom sin form på ett så bra sätt, att det den 
dåliga kalibreringen under mätningen knappast påverkar slutresultatet nämnvärt. 

 

Figur 3-11 Kurvorna före och efter bearbetningen. 

Dessa algoritmer tvättar alltså rent en tidigare helt oavändbar kurva, till en som är färdig att 
analyseras, utan att något manuellt arbete krävs. Det manuella arbete som nu sköts av 
algoritmer kan sammanfattas med följande punkter: 

• Integrering av kurvorna 
• Identifiering av intervall 
• Störningselimination 
• Kompensering för dålig kalibrering 
• Räkning av kontakttillfällen 
• Uträkning av medelvärden för krafter, kraftimpulser, tider och friktionskoefficienter 
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3.5.4 Inläsning och bearbetning av kontaktarea 

3D-kameran är troligtvis den mest tillförlitliga av de tillgängliga metoden för uppskattning av 
kontaktarea. Datafilerna från mätning med 3D-kameran innehåller en header, där det finns 
information om upplösning och dylikt: 

 
Measuring object:  
Name:  
Comment:  
Measuring date: 03.05.2011 
Measuring time: 13:44 
Measuring method: Grayshift 
Stripe width: 16 Pixel 
Picture no.: 6 
X-Min:       0.000000 (mm) 
Y-Min:       0.000000 (mm) 
Z-Min:     -16.005501 (mm) 
X-Max:      42.380333 (mm) 
Y-Max:      31.803658 (mm) 
Z-Max:      16.000000 (mm) 
X-Scale:     0.066219 (mm/Pix) 
Y-Scale:     0.066258 (mm/Pix) 
Z-Scale:     0.032038 (mm/Count) 

 

Figur 3-12 Såhär kan headern till en fil från 3D-kameran se ut. 

Förutom allmän information om mätdatum och dylikt, återfinns max- och minvärden, samt 
skalan, som är detsamma som upplösningen. Det är visserligen lite lurigt att få Matlab att 
tolka en header med det här utseendet, men det sparar mycket tid om dessa beräkningar kan 
göras automatiskt. För få det att fungera i samtliga fall, söker programmet efter de intressanta 
fraserna, till exempel ”X-Scale”. Sedan registreras det efterföljande värdet, i det här fallet 
0,066219. Notera att värdet för Z-Min är negativt. Detta innebär en del bekymmer. 

Efter headern, kommer själva datan, som är lagrad som en -matris. För att få fram 
dimensioner och avstånd, måste antalet pixlar multipliceras med skalfaktorn. Efter detta bör 
ett minimumvärd för z sättas. 3D-kameran registrerar ju naglar och annat, men det är ju endast 
den del av fingret som har kontakt med ytan som skall tas med i beräkningarna. 

 

Figur 3-13 Det som ser ut som ett trevligt vetefält till vänster, är i faktiskt bara en  
grafisk tolkning av datan från 3D-kameran. Till höger visas den tvådimensionella  

varianten. Det är tydligt att det är delen i mitten som är av intresse. 

En uppritning av datan visar emellertid att det finns utrymme för förbättringar. Anledningen 
är att det uppstår stora störningar i de partier där det inte finns något närliggande objekt. 
Dessa punkter ska naturligtvis inte tas med i beräkningarna. För att bli av med dem, krävs 
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återigen algoritmer som har förmågan att räkna ut vad som är en del av ett finger och vad som 
är störningar. 

Det som kännetecknar störningarna, är att de ofta har en onaturligt hög stigning. Värdet i 
matrisens olika punkter kan därför jämföras med intilliggande värden.  

 

Figur 3-14 Algoritmen jämför värdet i punkten (i,ii) med intilliggande värden 

En exakt kopia av den inladdade matrisen skapas. Sedan äger en iterativ process rum, där alla 
punkter som har ett värde som är minst två gånger högre (dessa värden är negativa) än de 
intilliggande punkterna, ersätts med ett medelvärde. I princip innebär detta att den 
geometriska figuren får en lite mjukare form.   

Matrisen förskjuts sedan i z-led så att kontaktytan säkert ligger i planet z = 0. Därefter 
elimineras alla punkter som uppfyller kravet  a > z > b, där a och b är två godtyckliga 
konstanter. Punkter som elimineras sätts till NaN, som är en förkortning av ”Not a Number”. 
Dessa punkter kommer senare att göras transparenta.  

Som en sista åtgärd, används en algoritm som ”trollar bort” eventuella störningar som har 
blivit kvar. Den utgår från mitten och för varje kolumn räknar den antalet NaN-punkter. När 
fem sådana punkter har identifierats i en kolumn, avbryts loopen och den kvarvarande delen 
av kolumnen sätts även den till NaN.  

Resultatet blir en kontaktyta som kan beräknas automatiskt: 

 

Figur 3-15 Bilder av den slutgiltiga kontaktytan i två och tre dimensioner 

Principen är ungefär den samma för den tryckkänsliga filmen, med den skillnaden att det inte 
finns några z-värden. Istället måste punkternas RGB-värden användas för att avgöra 
tryckfördelning och kontaktyta.   

if Data(i,ii) > max([max(2*Data(i-2:i+2,ii)) max(2*Data(i,ii-2:ii+2))]) 
   Data2(i,ii) = (sum([sum(Data(i-2:i+2,ii)) sum(Data(i,ii-2:ii+2))]/5))/2; 
end 
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3.5.5 Inmatning av enkätsvar 

Att föra in stora datamängder från enkäter är både tråkigt och tidskrävande, vilket delvis går 
hand i hand. Själva inmatningen kommer alltid ta sin lilla tid, men det finns knep för att 
snabba upp processen en aning. Om de digitala formulären läggs upp på precis samma sätt 
som enkäterna, går det betydligt snabbare att fylla i resultaten. Dessutom blir det enklare att 
upptäcka fel. Genom att inkludera en enkätgenerator, är det möjligt att säkerställa det digitala 
formuläret alltid kommer att ha samma upplägg. Upplägget gör det även möjligt att föra in 
testresultaten direkt i programmet, om så skulle önskas. 

Enkätsvaren skall kunna fyllas i både med tangentbordet och med pekdon. Vanligtvis går det 
fortare att använda tangentena, men att ha pekdon som alternativ kan vara pedagogiskt i vissa 
fall, framförallt om testdeltagarna själva klickar in värdena.  

 

Figur 3-16 Inmatning med pekdon och tangentbord. Dessa är  
sammankopplade så att värdet i fälten alltid överensstämmer 

Inmatning med tangentbordet skapar vissa problem, eftersom det finns en risk att ”omöjliga” 
värden matas in. Till exempel, om skalan varierar mellan ett och fem kan det strula till det 
ifall användaren råkar mata in värdet sex. När värden matas in ett högt tempo, finns det alltid 
en risk att användaren slinter på tangenterna. Därför införs några begränsningar: 

• Om ett ensiffrigt värde som inte ingår i intervallet matas in, kommer automatiskt 
ersättas med närmsta tillåtna värde (i det nämnda fallet kommer en sexa ersättas med 
en femma). 

• Om ett tvåsiffrigt värde matas in, kommer den först inmatade  siffran gälla. 

Ett problem som dessvärre är svårt att åtgärda är det faktum att det kan vara fruktansvärt 
långtråkigt att föra över stora datamängder. Detta leder lätt till minskade koncentration, vilket 
öka risken för fel. Ett sätt att göra det hela lite mer intressant, är att visa resultaten i grafisk 
form i realtid. Det gör det möjligt för användaren att se en direkt koppling till slutresultatet 
redan efter ett par enkäter. Vidare ökar det användarens chanser att redan i ett tidigt skede 
identifiera eventuella misstag.  
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4 RESULTAT 

I detta avsnitt följer en genomgång av det färdiga programmet. De olika 
funktionerna kommer att beskrivas övergripande med fokus på 
användningsområden snarare än tekniska lösningar.  

4.1 Genomgång av programmets funktioner 
Tanken med TaCal är att skapa en standard för framtida mätningar och undersökningar inom 
taktilitet. Genom att använda samma algoritmer, enkäter och presentationssätt vid olika 
projekt,  skapas möjligheten till direkta jämförelser. Ett annat mål var att radikalt minska den 
tid som krävs för att utföra en sådan undersökning. 

En skärmpdump av programmet visas i Figur 4-1. Programmet innehåller många fler 
funktioner än de som visas på bilden. Därför är det rimligt att gå igenom dem i tur och 
ordning. 

 

 

Figur 4-1 Skärmdump av det färdiga programmet. I bilden visas en av de friktionsdatafiler som har bearbetats 
automatiskt av programmets algoritmer.  
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TaCal är uppdelat i fem huvudflikar: 

Settings 

Här bestämmer användaren hur test ska läggas upp. Det finns utrymme för att ange 
projekttitel, projektbeskrivning, ställa in betygskalor, attribut, material, kontaktytor och 
möjlighet att generera enkäter. 

Friction 

Precis som det låter, är det här datafiler från friktionsmätningar läses in. Upp till 20 filer kan 
läsas in åt gången. Filerna beskärs och korrigeras visuellt. 

Area 

Under denna laddas bilder över kontaktarean in. TaCal gör sedan en automatisk uppskattning 
av arean. Om inte denna stämmer, kan värdena korrigeras manuellt. 

Inquiry 

Här matas enkätresultaten in. Formuläret är alltid upplagt på samma sätt som de enkäter som 
genereras i TaCal. 

Statistics 

Under denna flik sammanställs datan. Användaren har möjlighet att generera grafer och 
tabeller direkt i programmet, men kan också välja att exportera värdena till ett annat program. 

 

De steg som användare måste gå igenom för att använda TaCal är: 

Subjektivt test 

1. Välj egenskaper som skall testas 
2. Skriv ut den automatiskt genererade enkäten 
3. Utför undersökningen 
4. Mata in värdena 
5. Analysera resultatet 

Friktionsmätning 

1. Genomför mätningarna 
2. Importera filerna 
3. Analysera resultatet 

Kontaktarea 

1. Genomför mätningarna 
2. Importera filerna 
3. Analysera resultatet 

Efter att dessa steg har genomförts en gång, kommer samtliga resultat att lagras på ett 
strukturerat sätt. Det är möjligt att vid senare tillfälle ändra inställningar eller lägga till nya 
material och attribut. Resultaten kan även sparas och öppnas på andra datorer. 
  



47 

 

4.1.1 Inställningar 

Innan en ny undersökning påbörjas, bör användaren göra vissa grundläggande inställningar i 
TaCal. Detta görs under fliken Settings. Här matas enkelt information om attribut och material 
in.  

För de attribut som skall undersökas med hjälp av subjektiva tester, finns det tre fält; Ett där 
attributens namn ifylles och två passande beskrivningar på ytterligheterna ifylles (exempelvis 
mjukt och hårt).  Det finns även möjlighet att lägga in en passande ikon. När all information 
är inlagd, kan de olika attributen sparas för senare bruk. Observera att det är enbart ikonen 
och namnen som sparas. Inga inmatade numeriska värden kan lagras på detta sätt.  

 

Figur 4-2: Skärmdump som visar hur det ser ut när nya attribut matas in.  
Till vänster finns det möjlighet att välja en passande ikon. 

Material matas in på samma sätt, bortsett från att det finns färre fält att fylla i. Namnen på 
materialen kommer inte att visas i eventuella frågeformulär, utan enbart vid inmatningen av 
värden och i resultatsdelen.   

 

Figur 4-3 Skärmdump som visar hur det ser ut när nya material matas in.  
Till vänster finns det möjlighet att välja en passande ikon. 

Inställningar som görs under Settings påverkar alla delar i programmet. Om användaren till 
exempel vill använda svenska materialnamn i sina grafer, måste detta ställas in här. Syftet 
med detta är att det aldrig ska kunna inträffa några missförstånd eller onödig förvirring. Om 
Material 1 har namnet ”100% Bomull” under Settings, kommer det gälla för alla funktioner i 
programmet. Ändras namnet, kommer det automatiskt ändras i alla grafer som innehåller det 
aktuella materialet. 

För både attribut och material, finns möjligheten att lägga in ikoner. Dessa bör vara relativt 
stora, åtminstone 120 pixlar i någon höjd. Anledningen till detta är att de inte ska bli ”pixliga” 
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om de används i exempelvis grafer. Det är även fördelaktigt om de har  en transparent 
bakgrund, så att de kan placeras över färgade fält utan att det blir en ful ram runt omkring. 

   

Figur 4-4 Exempel på ikoner som kan användas. Städet till vänster är tänkt att symbolisera hårdhet,  
morteln ska symbolisera grovhet och kulan ska symbolisera blankhet. 

 

Om användaren är intresserad av att få fram värden för kontakttryck, är det nödvändigt att 
bestämma vilka delar av handen som har kontakt med provbiten. Detta görs enkelt genom att 
helt enkelt markera de berörda delarna på en bild av en människohand. Användaren kan sedan 
välja om standardvärden skall användas (det vill säga en uppskattning av de olika ytornas 
storlek för män respektive kvinnor) eller om egna värden ska matas. Det sistanämnda kan 
antingen göras manuellt eller genom att ladda in bilder från exempelvis 3D-kameran. Detta 
beskrivs mer utförligt i avsnitt 4.1.6. 

 

 

Figur 4-5 En karta över handen. Användaren markerar de områden som förväntas ha kontakt med provbiten.  

 

Det är viktigt att påpeka att inställningarna för testet alltid kan modifieras. Om till exempel 
användaren inser att det är praktiskt omöjligt att samla in information om tummen, så kan 
denna enkelt avmarkeras i ett senare skede. På samma är det givetvis möjligt att ta bort 
material och attribut som av olika anledningar inte passar in i testet. 
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4.1.2 Inställningar för testdeltagare 

Längst ner programfönstret, återfinns deltagarfältet. Här görs alla inställningar som har med 
testdeltagarna att göra, till exempel namn, ålder och kön. För att visa information om en 
deltagare, klickar användaren bara på motsvarande ikon i det nedre fältet: 

 

Figur 4-6 30 personer är med i det här testet. Ikonerna skiftar  
färg beroende på hur många värden som har matats in. 

Under deltagarens visningsbild till vänster, finns en pennsymbol. Denna används för att växla 
till editeringsläget, som gör det möjligt att mata in information om deltagarna. Information 
om enskilda användare eller hela testgruppen kan sedan sparas för användning i kommande 
tester. 

Insamlad data läggs sedan in för var och en av deltagarna i undersökningen.  På så sätt är det 
enkelt att lägga till fler resultat vid ett senare tillfälle. För att göra det hela extra tydligt, skiftar 
ikonerna färg[5] beroende på hur många värden som har matats in.  

• En helgrön ikon innebär att alla datafält har blivit ifyllda och/eller att all mätdata har 
blivit manuellt kontrollerad.  

• En gul ikon med en grön plupp ger användaren information om att all data under 
den aktuella fliken (till exempel den subjektiva undersökningen) har matats in, men att 
det fortfarande finns data kvar att mata in under andra flikar (till exempel datafiler från 
friktionsmätningen).  

• En helgul ikon innebär att vissa datafält under den aktuella fliken har blivit ifyllda. 
• En gul ikon med en grå plupp betyder att värden under andra flikar åtminstone är 

delvis ifyllda, men att inga värden under den aktuella fliken hittills har blivit inmatade. 
• En helgrå ikon innebär att inga värden har blivit inmatade. 

Ikonerna hjälper på så sätt användaren att hålla reda på vilka moment som inte är avklarade. 
Om något fält glöms bort eller ett par datafiler saknas, kommer användaren ständigt att bli 
påmind om detta. Ponera att det råder tveksamheter kring testdeltagare nummer två. Den gula 
biten ger information om att finns värden kvar att mata in under andra flikar. Genom att 
klicka på testdeltagare nummer två, kan mer information erhållas:  

 

Figur 4-7 Tydliga mätare håller användaren informerad om vilka uppgifter som saknas. 

Det högra fältet visar överskådligt hur mycket data som finns kvar att mata in på den aktuella 
testdeltagaren. I detta fall rör det sig om att vissa datafiler från friktionsmätningen saknas, 
samt information om kontaktarean (hur mycket hud som har kontakt proverna). Den 
subjektiva datan, det vill säga enkätsvaren, har däremot blivit inmatad, vilket ger den aktuella 
ikonen i grön plupp i mitten. 
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4.1.3 Frågeformulärgenerator 

Ett tidskrävande moment är ofta skapandet av frågeformulär. Rutor ska ritas och text ska 
placeras ut på rätt plats. Även små justeringar kan vara väldigt jobbiga att göra. 

TaCal kan generera frågaformuläret automatiskt.  Användaren behöver bara fylla i vilka 
egenskaper som ska testar, hur många material som ska testas, vilken betygsskala som ska 
användas samt en beskrivning av testet.  

Om namnen på materialen har matats in tidigare, kommer de inte visas i enkäten, eftersom det 
kan ha påverkan för utslaget om testdeltagarna har kännedom om vilka material som ingår i 
undersökningen. Materialen kommer därför alltid att namnges som ”Material 1”, Material 2”, 
etc.  

 

Figur 4-8 Skärmdump av frågeformulärsgeneratorn. Användaren har här möjlighet att lägga till egna bilder och 
beskrivningar i enkäten. En förhandsvisning kan ses i det högre fältet. När allting ser bra ut, kan en PDF-

genereras med hjälp av knappen ”Generate PDF”. 

När alla inställningar är gjorda, skapas ett PDF-dokument, färdigt att skriva ut. PDF-
dokumentet är alltid identiskt med de inmatningsfält som finns under fliken för taktilitetstest. 
Det finns därför ingen risk att formuläret utformas på ett avvikande sätt, som försvårar 
inmatningen av data.   

 

Figur 4-9 Ett urklipp från en enkät. 
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Ett försättsblad genereras här också. Detta är försett med fält där testdeltagarna kan skriva in 
namn, ålder och kön. Det är även möjligt att lägga till en bild och en beskrivning av testet här. 

För att detta ska fungera, krävs emellertid programmet Ghostscript, som är nödvändigt för att 
kunna sätta ihop postscript-filer till ett ett PDF-dokument. Detta program är gratis att ladda 
ner från Internet. Om Ghostscript inte finns tillgängligt på datorn, måste postscript-filen 
konverteras på annat vis. För att se hur enkäten ser ut i sin helhet, se Bilaga II. 

 

4.1.4 Inmatning av enkätsvar 

När testen är slutförda och enkäterna är ifyllda, måste resultaten överföras till datorn. Att 
skriva in detta går i regel relativt snabbt, men däremot kan hanteringen av alla data snabbt bli 
problematisk. Låt oss säga att en testgrupp på 30 personer har fått betygsätta 10 material i 10 
egenskaper. Detta ger en matris med dimensionerna . Kalkylblad är i regel 
tvådimensionella, varför någon form av uppdelning måste göras. 

Matlab kan emellertid hantera tredimensionella matriser, vilket innebär att resultaten kan 
lagras på ett mycket smidigare sätt. TaCal skapar ett formulär med samma uppbyggnad som 
enkäten har. 

 

Figur 4-10 Till vänster visas delar av en ifylld enkät. Till höger visas hur motsvarande värden matas in i TaCal. 

Användaren kan föra in resultaten på två sätt; Antingen genom att klicka i rätt rutor med 
musen eller genom att föra in numeriska värden med tangentbordet. För att snabba upp den 
sistnämnda processen, är det möjligt att växla fälten genom att trycka på knappen TAB. Byte 
av attribut kan göras med hjälp av upp- och nedpilarna. Det översta fältet för nästa attribut 
kommer då att markeras automatiskt. På så sätt kan samtliga värden fyllas i, utan att musen 
behöver användas en enda gång.  
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4.1.5 Inmatning av data från friktionsmätningar 

Vid friktionsmätningar där Kistler-givaren eller ForceBoard används, genereras datafiler. 
Dessa filer kan vara mycket stora. Ofta lagras 100 värden i sekunden, vilket innebär att en 
mätning som pågår under en minut genererar en fil med 6000 rader. Dessutom hinner det ofta 
gå flera sekunder i början av mätningarna, innan testdeltagaren börjar känna på 
materialprovet. 

En sådan fil är svår nog att hantera, men ännu värre blir det när en grupp på 30 personer ska 
testa 20 materialprover, det vill säga 600 filer. TaCal ger därför användaren möjligheten att 
mata in flera filer åt gången.  

 

Figur 4-11 Genom att importera flera filer åt gången, kan mycket tid sparas. 

Förutsatt att filerna är placerade i rätt ordning i mappen, vilket de i regel är per automatik, är 
det bara markera de filer som skall importeras och sedan klicka på Öppna. Filerna kommer då 
att läggas in under de olika materialen i TaCal. 

 

Figur 4-12 En överskådlig bild av de filer som har laddats in. 

 

Detta steg upprepas sedan för de övriga testdeltagarna. Tack vare att användaren nu kan 
importera 20 filer åt gånger, behöver steget enbart upprepas 30 gånger, jämfört med 600 
gånger som fallet var tidigare. 
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Det finns flera anledningar till varför inte samtliga 600 filer kan importeras på en och samma 
gång: 

• För att kunna filtrera statiken efter ålder och kön, krävs det att filerna är direkt 
kopplade till de olika testdeltagarna 

• Risken att fel inträffar är väldigt stor ifall hundratals filer importeras samtidigt 

När filerna har blivit importerade, är det viktigt att användaren kontroller dem. 
Okontrollerade filer kommer att markeras med en gul plupp. Även om det mesta sköts 
automatiskt i TaCal, finns det en risk att algoritmerna inte klarar av att bearbeta vissa datafiler 
på ett önskvärt sätt. Dessa filer måste klippas till manuellt, med hjälp av saxverktyget. 

 

Figur 4-13 Saxverktyget är aktiverat. Användaren har möjlighet att beskära grafen ytterligare. Partierna som är 
markerade i mörgrått är TaCals egna förslag på hur grafen ska beskäras. Till höger i bild ser vi att den översta 
pluppen är grön, vilket innebär att grafen har blivit manuellt kontrollerad. De övriga plupparna är gula, vilket 

innebär att användaren hittills inte har studerat dem. 

I de flesta fallen, klarar TaCal emellertid av att lista ut hur grafen ska beskäras. Programmet 
jobbar enligt följande steg: 

• Efterkalibrering 
• Beskäring 
• Justering av axlar 

Information om hur dessa algoritmer fungerar, återfinns i avsnitt 3.5.3. TaCal uppskattar 
sedan medelvärden för krafter, impulser och tider. Spridningen av dessa presenteras i realtid i 
fältet till höger, både i  grafisk och numerisk form.  Användaren kan därigenom snabbt få en 
uppfattning om resultatet och har även möjligheten att redan i ett tidigt skede identifiera 
eventuella datafel. Ett sådant fel kan till exempel vara att mätutrustningen har utsatts för en 
orimligt hög kraft innan själva mätningen började och att TaCal har misslyckats med att 
klippa bort denna ”falska” data.  

Övriga funktioner inkluderar möjligheten att välja färg på graferna, samt att välja vilka krafter 
som ska ritas ut i huvudfönstret. 
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4.1.6 Inmatning av data för kontaktarea 

Inmatning av data för kontaktarea görs genom att ladda in bildfiler för de kontaktområden 
som valdes tidigare. De olika områdena markeras enkelt med musen. Den fil som användaren 
sedan laddar upp,  kommer kopplas till den för närvarande markerade delen av fingret. TaCal 
kommer analysera fingertoppen automatiskt och uppskatta kontaktytan med en vit ellips. 
Användaren har möjligt att reglera detta genom dra i ett reglage till höger. Detta reglage kan 
beskrivas som en uppskattning av hur ett snitt i fingret ser ut. Den del av kurvan som är 
ovanför det vita strecket, är den del som tas med i beräkningarna. Genom att dra den vita 
linjen nedåt, kan användaren beordra TaCal att analysera ett större område. 

 

Figur 4-14 Inläsning av bilder över kontaktarean. Först markeras den relevanta delen av handen. Därefter läses 
motsvarande bildfil in. Till höger kan användaren ställa in känsligheten. Slutligen korrigeras upplösningen. 

Att mata in data från 3D-kameran är väldigt smidigt. Användaren behöver bara rätt fil och 
sedan sköts resten automatisk. Måtten och arean räknas ut, och bilder över kontaktytan 
presenteras. Datan sparas i lagringsmatrisen och används sedan vid uträkning exempelvis 
tryck. 

Om exempelvis tryckkänslig film används, måste användaren scanna in resultatet. Detta får 
konsekvensen att TaCal omöjligt kan veta vilken upplösning bilden har. Värde för 
upplösningen måste därför matas in manuellt i dessa fall.  

4.1.7 Presentationsmöjligheter 

Det huvudsakliga syftet med TaCal är att det skall vara snabbt, enkelt och smidigt att 
använda. Ibland kan det vara roligt att sitta i flera dagar och skräddarsy grafer och tabeller, 
men ofta finns det inte tillräckligt med tid för detta.  Tanken bakom de 
presentationsmöjligheter som har tagits fram till TaCal är därför att det ska gå snabbt att få 
fram snygga, tydliga och stilrena grafer. 
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Ett vanligt ”problem” i kalkylbladsprogram är att grafernas utseende är direkt beroende av hur 
datan har matats in. För att få fram ett lådagram (en översikt av spridningen) krävs det ofta att 
minimum-, maximum-,median- och kvartilvärden räknas ut och läggs i celler enligt ett visst 
mönster. Om ordningen på cellerna förväxlas, blir resultatet fel direkt. 

I Tacal lagras resultaten i matriser på ett sätt som omöjliggör denna typ av misstag. Detta gör 
det möjligt för användaren att fokusera på resultaten, snarare än hur programmet fungerar.  

När användaren väljer fliken Statistics, visas först bara ett vitt fält. Med hjälp av knapparna i 
menyraden, kan en ny graf skapas. Den vänstra deln av fältet kommer utgöra en 
förhandsgranskning av hur grafen kommer se ut, medan den högra delen kommer fyllas med 
inställningar och filter. Användaren har nu bland annat möjlighet att: 

• Välja om matrial eller egenskaper skall jämföras 
• Filtrera resultaten med avseende på ålder och kön 
• Välja antal material och egenskaper som skall visas i grafen 
• Välja position på material och egenskaper 
• Välja färg på material och egenskaper 

Efter att de nödvändiga justeringarna har blivit gjorda, är dags att klicka på preview för att se 
hur slutresultatet kommer bli. Grafer genererade i TaCal sparas som bildfiler och därför är det 
fördelaktigt att ha hög upplösning, framförallt om graferna skall tryckas. Funktionen preview 
visar hur därför hur den högupplösa bilden kommer se ut. Om resultatet är tillfredsställande, 
kan användaren spara ner bilden genom att klicka på Save. 

TaCal kan lagra flera grafer samtidigt. När en ny graf skapas, visas en miniatyrversion grafen 
i det högra fältet. Om användaren sedan skapar ytterligare en graf, kommer en ny 
miniatyrversion placeras brevid den gamla. Genom att klicka på minityrerna, är det möjligt att 
växla mellan de olika graferna. 

 

Figur 4-15 Såhär kan det se ut när ett diagram skapas. Egenskaperna  
kan enkelt modifieras efter användarens tycke och smak. 
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4.1.7.1 Lådagram 

Ett lådagram är ett diagram som visar spridningen på ett överskådligt sätt. Själva lådan, det 
vill säga den färgade rektageln,  sträcker sig mellan undre och övre kvartil. En fjärdel av 
mätvärdena är mindre än den undre kvartilen och en fjärdel av mätvärdena är större än den 
övre kvartilen. Detta innebär i praktiken att den färgade rektangeln täcker hälften av 
mätvärdena. Det svarta strecket som klyver rektangeln representerar medianvärdet, medan de 
två andra lodräta svarta sträcken representerar max- och minvärden.  Eventuella uteliggare 
(värden som ligger på ett avstånd som är större än 1,5 gånger avståndet mellan undre och övre 
kvartil) markeras med ett kryss. 

 

Figur 4-16 Ett lådagram skapat i TaCal. 

Vid subjektiva undersökningar kan det ofta vara fördelaktigt att använda sig av lådagram 
istället för att jämföra medelvärden.  Anledningen till detta är att lådagrammet ger ett mått på 
osäkerheten i undersökningen.  Om uppfattningarna skiljer sig avsevärt mellan olika 
testdeltare, kommer det synas på så sätt lådagrammet blir mer utsträckt. I ett diagram som 
enbart visar medelvärden, är det omöjligt att avgöra detta. 

4.1.7.2 Stapeldiagram 

Ett stapeldiagram är en av de vanligaste typerna av diagram. Det består av staplar som i regel 
sträcker sig från noll till medelvärdet. De allra flesta vet hur ett sådant diagram ska avläsas 
och därför kan det vara ett bra kompliment även vid subjektiva undersökningar, även om 
resultatet stundtals kan vara missvisande.  

Stapeldiagrammet passar desto bättre vid objektiva mätningar, till exempel vid jämförelser av 
friktionskoefficient mellan olika material. I detta fall finns det en stor förväntad naturlig 
spridning mellan de olika testdeltagarna, som en direkt följd av att alla fingertoppar ser olika 
ut. I dessa fall är därför genomsnittsvärdet av större intresse än spridningen.  
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Figur 4-17 Ett traditionellt stapeldiagram. Ikoner har placerats ut överst för att öka tydligheten. 

Stapeldiagram genereade i TaCal har en skiftande färg, som blir intensivare vid höga värden. 
Det finns även möjlighet att använda ikoner för att öka tydligheten ytterligare. Vid 
presentationer kan det vara svårt för personer som sitter långt bak att läsa text och då kan 
några tydliga ikoner vara ett bra kompliment.  

4.1.7.3 Spindeldiagram 

Ett spindeldiagram är en relativt ovanlig presentationsform, som kan beskrivas lite som en 
korsning mellan ett cirkeldiagram och ett stapeldiagram. De olika egenskaperna placeras ut i 
en cirkel och en figur skapas av de olika egenskapernas medelvärden.  Ofta kan det vara svårt 
att dra slutsatser baserade på dessa diagram, men då till exempel ett stort antal material skall 
undersökas, kan det vara smidigt att använda spindeldiagram för att snabbt kunna sålla bort 
material med oönskade egenskaper. 

 

Figur 4-18 För att öka tydligheten, används ett en starkare nyans av färgen vid högre värden. 

  



58 

 

4.1.7.4 Tabell 

Resultaten kan även presenteras i tabellform. Användaren har här möjligheten att bestämma 
vilka variabler som skall ingå i tabellen och kan även välja hur den ska sorteras. Utöver detta 
finns det filtreringsfunktioner, vilket gör det möjligt att filtrera datan med avseende på 
exempelvis ålder och kön. Användaren kan också välja vilket språk som ska användas i 
tabellen. 

 

Figur 4-19 Översikt av tabellgenereringsfunktionen. Användaren kan få extra information om de möjligheter 
som finns genom att låta muspekaren sväva över de olika objekten. 

 När tabellens värden har bestämts, finns det två alternativ.  Det första är att använda TaCal 
för att skapa en stilren tabell, för rapporter eller presentationer. Det andra alternativet är att 
exportera tabellens värden till ett annat program. På så sätt kan användaren välja om han eller 
hon vill använda ett annat program vid framtagandet av grafer och tabeller. Den stora fördelen 
med detta är att TaCal kan användas för att filtrera datan på ett önskat sätt (till exempel att 
enbart värden från kvinnliga deltagare visas), vilket innebär att data som klipps in i 
exempelvis Microsoft Excel inte behöver bearbetas. Detta skapar en stor flexibilitet där 
användaren själv kan välja i vilken utsträckning TaCal’s inbyggda funktioner ska användas.  

 

Figur 4-20 En tabell skapad i TaCal. Tabellen kan ha transparent bakgrund, vilket gör det möjligt att klippa in 
den över färgade ytor, vilket är vanligt förekommande i exempelvis PowerPoint-presentationer. 
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4.2 Grafisk profil 
En av idéerna med TaCal var att försöka göra statistik lite roligare. Av den anledningen har 
stort fokus lagts på att få till snygga och stilrena grafer. Användaren får också grafisk 
feedback i realtiden när data matas in.  

Gräsnittet i stort är framtaget för att skapa god synergonomi, på samma gång som det ser lite 
annorlunda ut mot andra kalkylprogram. Förhoppningen är att det annorlunda gränssnittet 
skall göra programmet roligare och mer intressant att arbeta i.  

 

Figur 4-21 TaCals logotyp föreställer en schakal. 

Logotypen föreställer en Schakal. Förklaringen till detta ligger i det engelska namnet, som är 
”Jackal”. Bortsett från första bokstaven, uttalas detta ord på samma sätt som ”TaCal” är tänkt 
att uttalas (TaCal är en förkortning av Tactile Calculations). Logotypen är även tänkt att 
symbolisera taktilitet på ett bra sätt. Schakalen har en tydlig mjuk päls och känslig morrhår.   

Färgschemat i programmet är mörkgrått, av två olika anledningar. Dels är det många nya 
programvaror som har övergått till en mörkgrå färg, vilket gör att TaCal passar bra in i tiden, 
och dels för användaren känslan att TaCal är annorlunda mot andra kalkylprogram. 

4.3 Betatester 
En grupp på omkring 30 teknologer har fått provköra programmet i några veckor och använda 
det till en mindre studie. Stegen de hade i uppgift att utföra var: 

• Lägga in fem material och tio attribut 
• För in enkätsvar från en mindre testgrupp 
• Skapa grafer och tolka resultaten 
• Hålla en kortare presentation 

Feedbacken från dem har använts för att minimera antalet buggar och lägga till ytterligare 
presentationsmöjligheter. Teknologerna var överlag nöjda med programmet och var överens 
om att det var enkelt att förstå och snabbt att arbeta med. 
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5 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

I detta kapitel diskuteras resultatet med avseende på tidbesparingar, 
kvalitetsförbättringar och användarvänligheten. Därefter kommer en kortare 
sammanfattning. 

5.1 Diskussion 

5.1.1 Tidsbesparingar 

Det kommer krävas utförligare tester för att med säkerhet kunna avgöra hur mycket tid som 
kan sparas, men baserat på betatester och tidigare erfarenheter, är det sannolikt att större 
datamängder kan bearbetas och presenteras på en femtedel av tiden! Om själva mätningarna 
inkluderas, kommer ett medelstort test att kunna genom föras på ungefär en tredjedel av tiden. 
Detta innebär alltså att ett projekt som tidigare tog tre veckor att genomföra, nu kan 
genomföras på en vecka. 

 

Figur 5-1 Två diagram som visar tidsåtgången med och utan TaCal. 

Givetvis finns det en rad faktorer som avgör hur mycket tid som faktiskt kan sparas. I 
specifika fall kan säkerligen ännu mer tid sparas, medan effekterna i andra fall inte är lika 
betydande. Tidsuppskattningen är baserad på tidigare genomförda test och bygger på att 
ungefär samma metoder används. 

5.1.2 Kvalitetsförbättring 

Den största kvalitetsförbättringen är bearbetningen av friktionsdatan. Dessa algoritmer 
fungerar i de allra flesta fall och har förmågan att ”rädda” data som ser oanvändbar ut. Detta 
eliminerar ett av de stora problemen vid friktionsmätningar.  

En annan viktig del som inte skall förringas, är de nya möjligheterna att spåra fel. Eftersom 
användaren hela tiden får grafisk återkoppling, bör de flesta fel kunna upptäckas direkt. Alla 
friktionsfiler som inte har kontrollerats manuellt kommer göra användaren varse genom att 
lysa gult. Om ett fält glöms eller lämnas fritt vid inmatning av enkätresultat, kommer 
programmet påminna om detta.   
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5.2 Sammanfattning 
Vid taktila studier samlas mängder av data in. Tidigare har det varit svårt att bearbeta och 
sammanställa denna data, framförallt vid mer omfattande taktilitetstest. Detta har skapat en 
situation där undersökningarna ofta tar orimligt lång tid. Detta projekt drogs igång för att lösa 
de problem som ofta uppstår vid denna typ av undersökningar och mätningar. 

Några av de vanligaste undersökningsmetoderna inkluderar friktionsmätning, mätning av 
kontaktyta och enkäter. Ett av de stora problemen var dålig kalibrering vid friktionsmätningar. 
Detta problem var stundtals så stort att mätdatan blev oanvändbar. Vidare saknades det 
lösningar för inmatande an enkätsvar och analys av kontaktytor. 

Det första steget var att skriva lämpliga algoritmer för ändamålen, som kan bearbeta datan och 
snabba på inmatningsprocessen. För friktionsdatan löstes detta med avancerade matetmatiska 
beräkningar, som gjorde det möjligt att automatiskt sätta ett korrekt intervall och korrigera för 
dålig kalibrering.  

         

5-2 Exempel hur algoritmerna kan förbättra kvaliteten på resultaten. Till vänster visas hur störningar tas bort från 
en friktionsdata fil. Till höger visas hur en störningar runt en fingertopp ”klipps bort”. 

Alla resultat lagras i en stor matris, vilket gör det enkelt att filtrera resultaten efter ålder eller 
kön. Datan sparas i ett projekt, som kan kompletteras vid ett senare tillfälle. 

Ett grafiskt gränssnitt skapades, med fokus på användarvänlighet. En rad funktioner för att 
underlätta felsökning implementerades. Även en särskilld presentationsdel skapades, där 
användarna har möjlighet att ta fram stilrena grafer. 

       

5-3 Exempel hur datan från TaCal kan presenteras. 

Programmet har blivit testat för teknloger, för att kunna identifiera förbättringsområden. 
Kommentarerna var överlag positiva. 

Hur mycket tid som programmet kan spara beror på storleken av undersökningen, för ett 
normalstort test beräknas den totala tidsåtgången kunna reduceras med två tredjedelar. 
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6 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel diskuteras hur programmet bör användas och hur framtida arbete 
inom området kan set ut. 

 

 

6.1 Rekommendationer 
TaCal är ett verktyg som är specialanpassat för just taktila undersökningar och 
friktionsmätningar. Trots detta bör det ses som ett hjälpmedel och inte något absolut facit för 
hur testerna ska läggas upp. Om projektdeltagarna anser att testet borde läggas upp på ett sätt 
som inte överensstämmer med de funktioner som finns i TaCal, kan det vara bättre att skriva 
ny kod. TaCal är tänkt att skapa möjligheter, inte vara en begränsande faktor. 

Vid användning av TaCal, är det viktigt att inse att det fortfarande finns en risk att vissa 
värden blir missvisande. Även om algoritmerna har testats med hundratals filer under två års 
tid, är det i princip omöjligt att att förutse alla potentialla problem. TaCal är emellertid 
upplagt på ett sådant sätt att det ska vara lätt att upptäcka dessa fel, så att de kan hanteras 
manuellt. 

6.2 Framtida arbete 
Även om försöket var att ta fram TaCal på ett så strukturerat sätt som möjligt, har det varit 
tvunget att göra vissa kompromisser under projektets gång. Den okompilerade versionen av 
TaCal består av omkring 400 filer och det är orealistiskt att någon annan teknolog skall kunna 
sätta sig in i detta. Dessutom är det viktigt att se till att källkoden inte hamnar i orätta händer. 

Detta gör att det framtida arbetet är problematiskt. Egentligen finns det två möjligheter; den 
ena är att programmet uppdateras ideellt och den andra är att ett nytt program skrivs om från 
grunden. 

Å andra sidan bör inte framtida utveckling vara speciellt aktuellt för tillfället (våren 2012). 
Programmet har stöd för instrument som har köpts in av KTH det gångna året. I många fall 
kan dessutom kompromisser göras, till exempel att nya betygskalor ”översätts” till sådana 
som är kompatibla med TaCal eller så används TaCal enbart till en viss typ av test. 
Förhoppningen är emellertid att TaCal skall innehålla tillräcklig flexibilitet för att kunna 
användas i de flesta taktila studier. 



64 

 

  



65 

 

7 REFERENSER 

1. Ullman D.G., “The Mechanical Design Process”, McGraw-Hill series in mechanical 
engineering, 3rd ed, 2003, pp 87-136. 

2. Callister, Jr. W.D, ”Materials Science and Engineering: An Introduction”, John 
Wiley & Sons, Inc, 7th ed, 2007, pp 32-24 

3. Olsson K.O., “Maskinelement”, Liber AB, första upplagan, 2006, pp 25-42 
4. ”Maskinelement Handbok”, Instutionen för maskinkonstruktion, Kungliga Tekniska 

Högskolan, 1:a tryckningen, 2008, pp 87-116 
5. Osvalder A.L., Ulfvengren P., m.fl., ”Arbete och teknik på människans villkor”, 

Prevent, 1:a tryckningen, 2008, pp 340-427 
6. Nylén S., Pen Grip Form and Materials, Industrial Design Engineering, HK Report, 

KTH, Stockholm 2008 
7. Shanazarian N., ”Taktilitet och känsel”, Industrial Design Engineering, HK Report, 

KTH, Stockholm 2009  
8. Johannesson C.M.., Olofsson U., Hellström J., “Tactility Experience, Information 

Given Through the Fingers”, ASIATRIB 2010 
9. Repas R.,”Sensor Sense: Piezoelectric Force Sensors”, 

http://machinedesign.com/article/sensor-sense-piezoelectric-force-sensors-0207, sökt 
2011-01-15, 2008 

10. Pressurex Pressure Indicating Sensor Film 
http://www.pressurex.com/ 

11. MathWorks, “R2011b Documentation”,  
http://www.mathworks.se/help/techdoc, 2011  

  

http://machinedesign.com/article/sensor-sense-piezoelectric-force-sensors-0207�
http://www.mathworks.se/help/techdoc�


66 

 

 

 
 



67 

 

8 BILAGOR 

I. Skärmpdumpar 
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II. Tidiga prototyper 
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III. Exemepelenkät 
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