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Sammanfattning 
En 3D FE-modell av en fingertopp har skapats i simuleringsprogrammet Ansys. 
Fingertoppens tre hudlager; hypodermis, dermis samt epidermis har modellerats med mått och 
dynamiska egenskaper baserade på publicerade studier. Kontakten mellan fingertopp och en 
aluminiumplatta simulerades, där egenuppmätta värden användes för friktionstal och 
normalkraft.  
 
Simuleringar av tre belastningsfall gjordes för att utvärdera FE-modellen: 
 

• Enbart tryckkraft i aluminiumplattans normalriktning. 
• Tryckkraft i normalriktning samt kraft i aluminiumplattans längdriktning. 
• Tryckkraft i normalriktning samt förflyttning av aluminiumplattan i längdriktning. 

 
Deformation till följd av belastningarna utvärderades och en rimlighetsanalys gjordes, 
varefter resultatet jämfördes med tidigare rapporter. Slutsatsen drogs att modellen inte kunde 
verifieras då friktionen i kontakten mellan finger och platta troligen är felaktigt modellerad.  
 
För skapande av en acceptabel modell fodras ytterligare kunskap om hudlagrens dynamiska 
egenskaper. 
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Abstract 
A 3-dimensional FE-model of a fingertip has been created in the simulation program Ansys. 
The geometrical properties and dynamical behavior of the three skin layers hypodermis, 
dermis and epidermis were taken from published studies and reports of earlier FE-models.  
The contact between the fingertip and a plate was simulated with friction coefficient and 
normal force from own measurements.  
 
Three simulations were made to evaluate the FE-model:  

• Normal force.  
• Normal force and a tangential force in the plate’s length direction. 
• Normal force and a tangential displacement of the plate in its length direction.  

 
The deformation was evaluated and the results were compared to results from earlier studies. 
The FE-model could not be verified since the contact friction between finger and plate 
probably has been modelled incorrectly.  
 
Further knowledge of the dynamic properties of the skin is needed to create an acceptable 
model.  
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1 Introduktion 
Känsel sägs vara det enda sinne som, om förlorat, är direkt kritiskt för människans livsvilja 
och rentav överlevnad. Den mänskliga fingertoppen är känslig och uppfattar väldigt lätta 
beröringar. Nerver inne i fingertoppen registrerar tryck, samt statisk och dynamisk beröring.  
Hur ett material känns mot huden är starkt beroende av materialets ytstruktur och den friktion 
som uppstår i kontaktytan. Taktilitet är att genom rörelsekänsel i handen uppfatta 
strukturförändringar i ytor. Denna rapport syftar att beskriva skapandet av en FE-modell av en 
fingertopp, för att längre fram kunna analysera vad som händer inne i huden då ett finger 
trycks mot en yta.  

1.1 Bakgrund 
Institutionen för Maskinkonstruktion på KTH innehar en Kistlergivare, en utrustning för 
mätning av normalkraft och friktion mellan fingertopp och en kontaktyta med kända 
materialegenskaper. Nyligen har en OCT-scanner (OpticalCoherenceTomography) 
införskaffats, med vilken också inre hudlager kan analyseras. Det är nu önskvärt att skapa en 
FE-modell, för att vidare kunna analysera vad som händer inne i fingertoppen, vid beröring 
mot ett material med kända egenskaper. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att skapa och verifiera en FE-modell av en fingertopp i 
simuleringsprogrammet Ansys, att användas av Institutionen för Maskinkonstruktion på KTH. 
Det skall sedan utredas hur väl modellen överensstämmer med verkligheten.  

1.3 Avgränsning 
Projektet avgränsas till enbart skapandet av FE-modellen och verifiering av denna. Ingen 
vidare analys görs av spänningsfördelning och annan belastning inuti fingertoppen.  

1.4 Metod 
Utförandet delas upp i fyra moment.  
 

 En stor förstudie genomförs för att få en uppfattning om hur väl utrett ämnet är, samt 
redogöra för den forskning som gjorts. I en litteraturstudie görs ett försök att klarlägga 
hudens egenskaper, samt få en övergripande förståelse för taktilitet och nervstruktur i 
fingertoppen.  

 
 Ett antal försök utförs med en Kistlergivare; en kraftsensor som mäter normalkraft och 

friktionskraft då en försöksperson drar sitt finger över en aluminiumplatta. Resultatet 
analyseras varefter ett medelvärde på normalkraft och friktionstal beräknas.  

 
 En FE-modell av en fingertopp skapas i Ansys Workbench. Hudlagrens egenskaper 

modelleras efter värden till stor del baserade på förstudien. Parametrar som förs in i 
modellen är tjocklek, densitet, Poisons tal samt elasticitetsmodul för respektive hudlager. 
Som friktionstal och normalkraft används de med Kistlergivaren egenuppmätta värdena.  

 
 Ett försök att verifiera FE-modellen görs genom en rimlighetsanalys samt genom att 

jämföra resultatet med rapporter från andra utförda studier. 
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2 Förstudie 
Om de fem sinnena sägs att känsel är det enda sinne som, om förlorat, är kritisk för 
människans livsvilja och rentav överlevnad 1. Mycket har skrivits på ämnet taktilitet och 
interaktionen mellan fingertopp och yta.  
 

2.1 Taktilitet och ergonomi 
Taktilitet är att genom rörelsekänsel i handen uppfatta strukturförändringar i ytor. Tre 
parametrar är av betydelse för hur en ytstruktur uppfattas; hårdhet, ojämnhet och friktion 1. Då 
fingertoppen dras över en taktil yta exciterar strukturförändringarna deformationer i 
fingertoppens hudlager, vilka registreras av nerver som sedan för informationen vidare till 
hjärnan 2.  
 
Taktila ytor används framförallt som handikapphjälpmedel för synskadade. Också ur ett 
ergonomiskt perspektiv är taktila ytor intressant, exempelvis söker verktygsindustrin ständigt 
nya ergonomiska material till sina handtag. Hur en yta känns mot huden är dock en subjektiv 
bedömning, så länge skattning endast sker utifrån försökspersoners värdering 3. Kan man 
däremot mäta vad som händer inne i huden när en fingertopp dras över ett material, skulle 
man objektivt kunna utvärdera varför vissa material anses behagliga och andra inte.  
 

2.2 Fingertoppskänsla 
Den mänskliga fingertoppen är mycket känslig för strukturförändringar. Detta tack vare 
känsliga mechanoreceptorer som uppfattar och registrerar deformationen mellan hudens lager 
till följd av en beröring. Hur deformationen ser ut inne i fingertoppen beror av hudlagrens 
dynamiska egenskaper.  
 

2.2.1 Fingertoppens tre hudlager 
Huden i fingertoppen består av tre lager; hypodermis, dermis och epidermis, se Figur 1.  
 

 
Figur 1. Strukturskiss över de tre hudlagren i fingertoppen.  

 
Hypodermis (även kallad underhuden) består huvudsakligen av bindväv och fettceller. Det är 
en relativt inaktiv vävnad som fungerar som näringsreserv och värmeisolator. Hudlagret 
dermis består av bindväv, nerver, kärl och celler. Här sitter de flesta av fingertoppens 
mechanoreceptorer. Yttersta hudlagret epidermis är mycket tunt och innehåller inga blodkärl 
utan får näring och syre genom diffusion från dermis 4. 
 
Hudens egenskaper är extremt beroende av yttre omständigheter så som luftfuktighet och 
temperatur 5. Dess egenskaper varierar också stort från person till person, där framförallt ålder 
spelar in.  
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2.2.2 Fingertoppens nervceller 
De flesta av fingertoppens nervceller, mechanoreceptorerna, sitter i dermis, se Figur 2. 
 

 
 

Figur 2. Principiell skiss av yttre hudlagren, med intressanta känselreceptorer.2 
 
Det finns fyra kategorier av mechanoreceptorer och de registrerar olika typer av beröring: 
  

 Meissnerkropparna - dynamisk beröring  
 Merkeldiskarna - statisk beröring 
 Pacinikropparna - vibration  
 Rufinikropparna - tryck  

 
Tillsammans hjälper de hjärnan att tolka hur ytan som fingertoppen berör ser ut 2. Eftersom 
tryck och dynamisk beröring är mätbar med tillgänglig mätutrustning (normalkraft respektive 
friktionskraft) är det framförallt stimulans till receptorerna Meissner och Rufini som utreds i 
denna rapport. Dessa receptorer sitter långt ut i det dermiska hudlagret.  
 

2.3 Befintlig forskning 
Många studier har gjorts kring fingertoppen, både vad gäller hudens mekaniska egenskaper 
samt kontakten mellan fingertopp och yta. Flera modeller har skapats för att simulera 
kontakten. 
 

2.3.1 Hudens mekaniska egenskaper 
Den äldsta kända rapporten över mänsklig huds mekaniska egenskaper är daterad redan 1861, 
då vetenskapsmannen Langer studerade hudens anisotropiska egenskaper. Först under 1970-
talet gjordes dock omfattande studier. Forskningsresultat från studierna visar att mänsklig hud 
är inhomogen, anisotropisk och icke-linjärt viskoelastiskt 6. Vid små deformationer, under 2 
mm kan den dock förenklas som linjärelastisk 7,8.  
 
Hudens mekaniska egenskaper är svåra att mäta, mycket på grund av att dess egenskaper är 
starkt beroende av yttre omständigheter som temperatur och luftfuktighet. Forskare uppvisar 
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vitt skilda resultat på sina mätningar av hudlagrens tjocklek, densitet och elasticitetsmodul. En 
tabell med uppmätta materialegenskaper från fem separata rapporter, presenteras i Bilaga 1.  
 

2.3.2 Kontakten mellan hud och yta 
Ett antal studier har gjorts kring kontakten mellan fingertopp och en yta av känt material. De 
flesta studier är dock subjektiva och resulterar inte i några exakta värden. En rapport redogör 
för betydelsen av olika typer av räfflingar som förekommer på verktygsskaft i kombination 
med svett och olja eller fett.9 Man fann att svett ökade friktionen något medan olja och fett 
minskade den. Friktionen ökade med ökad kontaktarea, vilket tyder på ett icke-linjärt 
friktionssamband. Man undersökte också obehag i relation till friktionskoefficienten men fann 
inga samband.  
 
Ett kandidatarbete för Industriell Design på Institutionen för Maskinkonstruktion (KTH) har 
under våren 2008 sökt utreda och jämföra ytstrukturen för ett antal material 10. Objektiva 
friktionsmätningar gjordes med omnämnd Kistlergivare men också subjektiva mätningar 
utfördes. Trettio försökspersoner fick i blindo skatta upplevelsen av ett visst material. 
Försökspersonerna fick kryssa i ord som strävt, mjukt, behagligt, blankt, kallt, etc. För 
objektiva mätningen med Kistlergivaren kunde viss skillnad skönjas mellan materialen. De 
subjektiva mätningarna visade att positiva ord framförallt kryssades i för plastmaterialen, men 
i övrigt var det svårt att dra några direkta slutsatser. 
 
I en rapport rörande en 3D FE-modell diskuteras det kring friktion och sambandet mellan 
normal- och friktionskraft 11. Fingertoppen liknas vid ett gummimaterial, vilket föranleder att 
Coulombs friktionslag (friktionskraften direkt proportionell mot normalkraft) inte gäller. För 
elastiska material gäller istället ekvation (1), där C är en material- och geometriberoende 
konstant.  
 

2 /3
fF C N= ⋅                     (1) 

 
I rapporten presenteras att man genom experimentella försök kommit fram till att konstanten 
C är 1,06 för den mänskliga fingertoppen. Redogörelsen för hur man kommit fram till denna 
konstant är dock svårbegriplig.  
 
Flertalet studier 12,13,14,15 har gjorts där det bland annat utretts hur deformationen beror av 
pålagd tryckkraft. Jindrich 14 presenterar resultatet att vid pålagd kraft 2,35 (±0,13) N, är 
deformationen i huden 1,67 (±0,54) mm. 
 
Samtliga studier visar att huden är mycket lättmottaglig för tryck och att deformationen på 
kontaktytan inte är linjär mot pålagd kraft. Figur 3 visar en tre grafer över hudens 
deformation, som funktion av en normerad kontaktkraft. Figuren är hämtad från en rapport av 
Hu 8. Då kraften är normerad motsvarar 1.0 på y-axeln den kraft som fodrats för en 
förskjutning av 2,0 mm på yttersta hudlagret. Figuren visar tre grafer; en simulering gjord av 
Hu 8 samt fysiska experiment utförda av Wu 15 och Jindrich 14. Ur grafen kan utläsas att 
deformationen når 60% av sitt maxvärde redan vid 0.3, det vill säga vid 30% av kraften.  
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Figur 3. Kompression som funktion av kraft, vid kontakt mellan fingertopp och platt yta [8]. 

 
 

2.3.3 Modeller över interaktion mellan fingertopp och yta  
Det har gjorts ett stort antal simuleringar av kontakten mellan fingertopp och yta.  
 
En rapport från Keio University i Japan 1 granskar en framtagen sensor som är tänkt att 
efterlikna en fingertopp, vad gäller uppbyggnad av hudlager samt placering av 
mechanoreceptorer. Sensorn känner skillnad på provmaterial vad gäller hårdhet, ojämnhet och 
friktion. Provmaterialen som användes var bland andra aluminium, kork och silke. 
 
Det har också gjorts ett flertal FE-modeller 7,8,11,12,16 av en fingertopp. Tyvärr beskriver 
rapporterna mycket knapphändigt hur modellerna är uppbyggda. Två av modellerna 7,8 är 2D-
modellerade i Ansys medan andra 11,12,16 är 3D-modellerade. Modellerna skiljer i stort vad 
gäller parametrar på hudlagrens tjocklek och mekaniska egenskaper, se Bilaga 1.  
 
 

3 Mätning av normalkraft och friktionstal 
Med en Kistlergivare görs mätningar av friktionskraft och normalkraft, då en försöksperson 
gnuggar sitt finger mot en aluminiumplatta. 
 

3.1 Syfte med mätning 
Syftet är att erhålla värden på friktionstal och tryckkraft, för att sättas in i en FE-modell av en 
fingertopp. 
 

3.2 Materiel 

3.2.1 Mätutrustning 
Mätutrustningen som används är en Kistlergivare. Den fungerar så att en sensor känner av 
normalkraft och friktionskraft då exempelvis ett finger dras över provexemplaret, se Figur 4.  
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Figur 4. Mätning med Kistlergivare, utförd på aluminiumplatta. 
 
3.2.2 Provmaterial 
Friktionen mäts mot aluminium Al 1050, vilket har densiteten 2,7kg/dm3, e-modul 70GPa och 
poissons tal 0,3 17.  Plattan har måttet 100x60x6mm. 
 

3.2.3 Försöksperson 
Försökspersonen har relativt små fingrar, där avtrycksytan uppskattas till en ellips med 
diameter 8x12mm. 
 

3.3 Metod 
Försökspersonen gnuggar sitt finger mot plattan under 30 sekunder. Mätningen upprepas tre 
gånger varefter mätvärdena överförs till beräkningsprogrammet MATLAB. Friktionstalet 
beräknas enligt ekvation (2) med .  
 

fF
N

μ =     (2) 

 
Den uppmätta friktionen antas vara vilofriktionen, eftersom fingret inte glider vid mätningen. 
Grafer över friktionstal och normalkraft sammanställs för de tre mätningarna. 
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3.4 Resultat 
En graf över resultatet av mätning 3 redovisas i Figur 5. För resultat av samtliga tre 
mätningar, se Bilaga 2. 
 

 
Figur 5. Resultat friktionstal respektive normalkraft för mätning 3. 

 
Friktionstalet ändrar tecken på grund av riktningsändringen då fingret dras fram och tillbaka 
över plattan. Ur övre grafen kan utläsas att friktionen är större i den ena riktningen än i den 
andra. Grafen över normalkraften visar att också denna beror på pressriktning. Den nedersta 
grafen i Figur 5, med friktionstal och normalkraft i samma graffönster, visar att normalkraften 
är störst då friktionstalet är lägst och vice versa. 
 
Av de övre respektive undre topparna fås medelvärden från de tre mätningarna, vilka 
presenteras i Tabell 1. Riktning 1 och 2 är motriktade varandra.   
 

Tabell 1 – Medelvärde av friktionstal och normalkraft för riktning 1 och 2. 

 Riktning 1 Riktning 2 

Friktionstal μ 0,703 1,482 
Normalkraft [N] 1,181 0,755 

 

3.5 Analys av resultat 
Att det skiljer så mycket mellan de två riktningarna kan tyda på dålig mätteknik. Kanske kan 
fingret hållas i en mer upprätt vinkel, för att minska olikheten mellan riktningarna. Det är 
dock möjligt att fingertoppen faktiskt har olika friktionstal beroende på riktning, då samtliga 
tre mätningar ger likartade resultat, se Bilaga 2.  
 
Det är oklart vilken riktning som är vilken i Tabell 1. Resultatet för riktning 1 antas dock vara 
för fingrets gripriktning och riktning 2 fingrets pressriktning, se illustration i Figur 6.  Denna 
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antagelse gör på grunden att friktionen troligtvis är störst i pressriktningen, det vill säga då 
fingret dras bort från kroppen. Normalkraften är då störst i gripriktningen, då fingret dras mot 
kroppen, vilket låter rimligt då den mänskliga handen har störst kraft i gripvinkel 3.  
 

 
Figur 6. Grip- respektive pressriktning. 

 
För syftet med mätningen, att erhålla ett värde på friktionstal och normalkraft för insättning i 
FE-modell, anses olikheten godtagbar. Ett medelvärde mellan riktningarna beräknas dock 
inte, utan resultatet från endast den ena riktningen används. 
 
 

4 FE-modell av en fingertopp 
En FE-modell ska göras av en fingertopp.  

4.1 Metod 
För modelleringen används simuleringsprogrammet Ansys. Initiellt görs en 2D-modell i 
Ansys Classic, för att återskapa en väldokumenterad tidigare modell 7. Ganska snart tas dock 
beslutet att istället göra en 3D-modell i Ansys Workbench, vilket har ett mer användarvänligt 
gränssnitt. Med Ansys Workbench kan deformationsförloppet animeras och bättre 
visualiseras. Modellen byggs till stor del på parametrar från tidigare FE-modeller, omnämnda 
i förstudien.  
 

4.1.1 Modellstruktur 
Modellen simuleras som en utskuren bit av en fingertopp, se Figur 7, med tre hudlager 
hypodermis, dermis och epidermis. För att efterlikna försökspersonen vid friktionsmätningen 
sätts längddiameter på ellipsen till 12 mm och bredddiameter till 8 mm. Totala tjockleken på 
den utskurna biten är 5 mm. Aluminiumplattan tilldelas måtten 100x60x6 mm, för att 
efterlikna provmaterialet vid friktionsmätningen.  
 
 

 
Figur 7. Ansysmodell av de tre hudlagren 
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Den finaste mesh:en används för det tunna epidermis-lagret, som har kontakt med 
aluminiumplattan. Totalt består modellen av 45 291 element, se Tabell 2.  

 

Tabell 2 – Meshdata, antal noder och element i Ansysmodell av en fingertopp. 

 Hypodermis Dermis Epidermis Aluminiumplatta Totalt 

Refinement 2 3 4 -  
Antal noder 27 237 14 378 30 921 11 648 84 184 
Antal element 18 038 8 825 16 223 2 205 45 291 

 

4.1.2 Materialparametrar 
Huvudsakligen används materialegenskaperna från Hus modell 8, då dessa anses mest 
trovärdigt dokumenterade. I Tabell 3 redovisas använda materialparametrar.  
 

Tabell 3 – Använda materialparametrar 

 Hypodermis Dermis Epidermis Aluminiumplatta 

Tjocklek (mm) 3,8 1,0 0,2 6,0 
E-modul (MPa) 0,0034 0,08 0,136 70 000 
Poisons tal υ 0,48 0,48 0,48 0,3 
Densitet ρ (kg/m3) 971 1116 1190 2700 

 

4.1.3 Kontaktytor 
För att förenkla simuleringen sätts fingertoppen som fast och aluminiumplattan som rörlig. 
Övre ytan på fingertoppen fästs med Fixed Support. Aluminiumplattan fästs med Frictionless 
Support så att den är fri att röra sig i längd- och normalriktning, se Figur 8.  
 
Kontakten för ytorna mellan hudlagren sätts till Bonded. Kontaktytan mellan epidermis och 
aluminiumplattan sätts som Frictional asymmetric med friktionstal 0,7 för att motsvara 
egenuppmätta värden på friktionen i gripriktning (riktning 1). I förstudien framkom att 
friktionen mellan yta och fingertopp möjligtvis bör modelleras enligt ekvation (1) för elastiskt 
material. I modellen simuleras dock friktionen som linjär, enligt ekvation (2). 
 

4.1.4 Simulering: enbart tryckbelastning 
En simulering görs med enbart tryckbelastning. En kraft på 1,18 N ansätts i normalriktningen 
till plattan, se Figur 8. Kraften ansätts som ramped och ökar linjärt under 1 sekund. 
Deformationen i kontaktareans normalriktning, till följd av belastningen, simuleras för att 
kontrollera att förloppet ser rimligt ut.  
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Figur  8. Simulering av tryckbelastning, med normalkraft på 1,18N. 

 
Deformationen för olika tryckbelastningar simuleras sedan. Deformationen i normalriktning 
mot ytan beräknas för belastningar mellan 0,01-2 N.  
 

4.1.5 Simulering: tryckkraft i normalriktning samt kraft i längdriktning 
Insatt friktionstal 0,7 och normalkraft 1,18 N ger, enligt Colombs lag ekvation (2), 
friktionskraften 0,83 N. En kraft på 0,6 N ansätts i plattans längdriktning. Detta för att 
verifiera modellen då ingen förflyttning av aluminiumplattan bör ske, vid en pålagd kraft 
lägre än friktionskraften. Simuleringen sker i två steg; först ansätts normalkraften på 1,18 N 
som ramped under 1 sekund, varefter längdkraften på 0,6 N ansätts som ramped under 1 
sekund medan normalkraften hålls konstant på 1,18 N. Plattans förflyttning i längdriktning, på 
grund av den pålagda kraften, hämtas ur simuleringen. 
 
 

 
Figur  9. Tryckkraft: 1,18 N  och presskraft: 0,6 N..  
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4.1.6 Simulering: tryckkraft i normalriktning samt förflyttning i längdriktning 
En simulering görs med en tryckkraft på 1,18 N samt en förflyttning på 2 mm i plattans 
längdriktning, se Figur 10. Storleken på reaktionskraften som uppstår i kontaktytan till följd 
av förflyttningen hämtas ur simuleringen. Simuleringen görs här i endast ett steg, där 
normalkraften och förflyttningen ansätts simultant som ramped under 1 sekund. 

 

 
 

Figur 10. Simulering av tryckkraft: 1,18 N  och förflyttning:  2mm. 
 
 

4.2 Resultat 

4.2.1 Enbart tryckbelastning 
En bildserie av deformationen visas i Figur 11. Rött motsvarar minst förskjutning i 
normalriktningen och blått motsvarar störst förskjutning.  
 

 
Figur 11. Deformationsförlopp vid tryckbelastning på 1,18 N. Rött är min- och blått är max.. 
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Tryckbelastningen på 1,18 N ger en deformation i hudlagren enligt Tabell 4. Hudlagrens 
procentuella kompression (deformation) beräknas som förhållandet mellan 
förskjutningsskillnaden och hudlagrets tjocklek, enligt ekvation (3).  
 

( )Z led
förskjutningKompression

Tjocklek på hudlager−
Δ

=   (3) 

 
Hudlagret epidermis kompression beräknas till motsvarande 30% av ursprungliga tjockleken, 
eftersom det inre skiktet förskjuts 1,52 mm medan det yttre skiktet förskjuts 1,58 mm. Det ger 
en tjockleksminskning på 0,06 mm, vilket är 30% av epidermis tjocklek 0,2 mm. Dermis 
minskar sin tjocklek (komprimeras) 43% och hypodermis minskar sin tjocklek med 33%, vid 
den pålagda tryckkraften 1,18 N. 

 

Tabell 4 – Deformation, till föjd av en tryckkraft på 1,18N. 

 Hypodermis Dermis Epidermis 

Minförskjutning (mm) 0 1,10 1,52 
Maxförskjutning (mm) 1,28 1,53 1,58 
Δ-förskjutning (mm) 1,28 0,43 0,06 
Deformation tjocklek 33% 43% 30% 

 
 
Förskjutningen i normalriktning för olika tryckbelastningar presenteras i Figur 12, som visar 
kraft som funktion av deformationen för totalt tio beräkningsresultat. Grafen visar 
maxförskjutning av hudlagret epidermis. 
 

 
Figur 12. Förskjutning i normalriktning av epidermis, vid varierande pålagd kraft 
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4.2.2 Tryckkraft i normalriktning samt kraft i längdriktning 
Den pålagda kraften 0,6 N resulterar i att aluminiumplattan förflyttas oändligt i längdriktning. 
Med insatt friktionstal 0,7 och normalkraft 1,18 N borde en pålagd kraft på 0,6 N inte orsaka 
någon förflyttning, eftersom pålagda kraften är lägre än kontaktytas friktionskraft.  
 
 

4.2.3 Tryckkraft i normalriktning samt förflyttning i längdriktning 
En förflyttning på 2 mm i plattans längdriktning resulterar i en reaktionskraft enligt Figur 13. 
Reaktionskraften är alltså 1,29 mN som störst, cirka 0,37 sekunder in i den 1 sekunder långa 
simuleringen. 37 % av tryckkraften på 1,18 N har då blivit pålagd. 
 

 
Figur 13 Reaktionskraft och pålagd tryckkraft, som funktion av tiden. 

 
Figur 14 visar reaktionskraften i samma graffönster som påtvingad förflyttning. Ur denna graf 
kan utläsas att efter 0,37 sekunder, då reaktionskraften är störst, har aluminiumplattan 
förflyttats cirka 0,75mm i längdriktningen. 
 

 
Figur 14 Reaktionskraft och påtvingad förflyttning av aluminiumplattan, som funktion av tiden. 
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4.3 Analys av resultat 
Resultatet från simuleringarna analyseras. En rimlighetsanalys görs, modellen söks verifieras 
med egenuppmätta värden varefter resultatet jämförs med tidigare rapporters resultat.  
 

4.3.1 Enbart tryckbelastning 
Bildserien i Figur 11, av deformationen till följd av enbart tryckbelastning, ser rimlig ut. Det 
är sannolikt att deformationsförloppet sker som i figuren. Då ett finger trycks mot en yta flyter 
det ut i enlighet med Figur 11. Störst utflytning har hypodermis (översta hudlagret i 
simuleringen), vilket känns rimligt då detta underhudslager av fettceller och bindväv har lägst 
e-modul.  
 
Epidermis är det hudlager som förskjuts mest i normalriktning, till följd av presskraften. 
Vilket verkar rimligt då kraften är pålagd underifrån. Det är dock hudlagret dermis som 
komprimeras mest procentuellt, enligt Tabell 4. Vid jämförelse av bild 5 i Figur 11 med Figur 
2 kan inget direkt samband skådas mellan deformation och mechanoreceptorernas placering. 
Det som kan sägas är att det verkar rimligt att mechanoreceptorerna sitter i det hudlager som 
deformeras mest.  
 
För att utvärdera modellen ytterligare jämförs hudlagrens kompression med resultatet från 
andra rapporter. Enligt förstudien presenterade Jindrich 14 resultatet att pålagd kraft 2,35 N 
resulterar i en kompression av huden på cirka 1,67 mm. Detta jämförs med grafen i Figur 12, 
vilken visar att en kraft på 2,35 N leda till en betydligt större deformation än 1,67 mm. 
Resultatet från simuleringen kan alltså inte verifieras mot Jindrichs studie.  
 
Kurvan från egensimulerade deformationer i Figur 12 jämförs med kurvorna ur Figur 3.  
Resultatet från den egna simuleringen visar en helt linjär kurva, fram till en förskjutning på 
omkring 1,8 mm då deformationsökningen avtar vid pålagd kraft. Med lite vilja kan viss 
likhet skådas mellan egenuppmätta kurvan och kurvorna för Hu, Wu och Jindrichs 8,15,14 
mätningar, se Figur 15. Dock visar de egna simuleringarna inte samma känslighet för pålagd 
kraft, då kurvan är linjär redan från start och inte exponentiell. Modellen kan inte anses 
verifierad. 
 

  
 

Figur 15. Jämförelse mellan kurva från egen simulering och kurvor från tidigare studier. 
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4.3.2 Tryckkraft i normalriktning samt kraft i längdriktning 
Den pålagda kraften 0,6 N resulterar i att aluminiumplattan förflyttas oändligt i längdriktning, 
trots att den pålagda kraften är lägre än kontaktytans friktionskraft. Detta tyder på att 
friktionen inte är rätt simulerad. Kanske borde hänsyn ha tagits till hudlagrens låga 
elasticitetsmodul och simulera friktionen enligt ekvation (1) för olinjär friktion.  
 

4.3.3 Tryckkraft i normalriktning samt förflyttning i längdriktning 
En förflyttning på 2 mm resulterar i en reaktionskraft 1,29 mN som störst. Detta låter väldigt 
lite. Ur Figur 13 kan utläsas att reaktionskraften ökar proportionellt mot pålagd tryckkraft och 
aluminiumplattans förflyttning, fram till brytpunkten 0,37 sekunder. Aluminiumplattan har då 
flyttats cirka 0,75 mm. Kanske är det då fingertoppen tappar greppet om ytan och glidning 
sker.  
 
Det skall noteras att vid denna simulering ansätts kraft och förflyttning simultant som ramped. 
En simulering bör istället göras i två steg; där först normalkraft ansätts som ramped under 1 
sekund, varpå förflyttningen ansätts medan normalkraften hålls konstant på 1,18 N. Denna 
simulering skulle kunna ge något rimligare resultat, men fick på grund av tidsbrist 
bortprioriteras då modellen ändå inte anses rättsimulerad.  
 

4.4 Diskussion kring FE-modell 
Det är tydligt att modellen inte kan verifieras. Vid enbart tryckbelastning i normalriktningen 
känns simuleringen rimlig, dock inte verifierad. Vid belastning i längdriktningen fås dock helt 
orimliga resultat. Slutsatsen dras att kontakten mellan fingertopp och aluminiumplattan är 
felaktigt simulerad. Mer kunskap om hudlagrens dynamiska egenskaper fodras, samt 
möjligtvis bättre färdigheter i Ansys. Möjligtvis hade fler simuleringar kunnat ge ytterligare 
ledtrådar för vad som är fel i modellen, men då varje simulering tar en till två timmar tas 
beslutet att det först fodras mer förkunskap inom hudens dynamiska beteende.  
 
Vid simuleringen har hänsyn ej tagits till randeffekterna av att modellen är gjord som en 
utskuren bit av fingertoppen. I verkligheten är fingertoppen avrundad med yttre hudlager. I 
simuleringen har modellen en plan yta och alltid samma kontaktarea mot aluminiumplattan. 
Detta ger givetvis inte en korrekt simulering av verkligheten där kontaktarean ökar som 
funktion av ökad tryckbelastning. 
 
 

5 Slutsats 
Egenskaper och beteendet hos hudlagren i fingertoppen visade sig vara långt mer komplicerat 
än först anat. Det finns studier gjorda av forskare som ägnat ett helt yrkesliv åt att utreda vad 
som händer inne i huden vid beröring. Studierna uppvisar inte heller ett entydigt resultat, då 
hudlagrens beteende är starkt beroende av yttre faktorer. Att utan förkunskaper göra en FE-
modell som simulerar deformationen i hudlagren kan i efterhand ses som ett dödfött projekt. I 
relation till detta får man säga att projektet gått relativt bra och kan ses som en grund för 
skapandet av en FE-modell till Institutionen för Maskinkonstruktion, KTH.  
 



 16 
  
   

 

6 Rekommendation 
För vidareutveckling av FE-modellen bör följande punkter tas i beaktande: 
 

• Hudens dynamiska egenskaper är mycket svårmätta. Kanske bör fler försök göras med 
Kistlergivaren, med flera försökspersoner och vid flera tillfällen, för att garantera 
trovärdigt mätresultat. Det bör utvärderas huruvida fingertoppen har olika friktion 
beroende på pressriktning. 

 
• Friktionen i kontaktytan måste modelleras bättre. Sambandet mellan friktionskraft och 

normalkraft bör redas ut, där hänsyn tas till fingertoppens biomekaniska egenskaper. 
 

• Det bör utredas hur kontaktarean mellan fingertopp och aluminiumplatta ökar vid 
ökad tryckbelastning. Detta bör därefter tas med i simuleringen.   

 
• Det skulle vara önskvärt att en modell görs av hela fingertoppen, och inte enbart av en 

utskuren bit. I annat fall bör det diskuteras vidare kring randeffekterna av att modellen 
är avskuren. 

 
• Mikroglidning i kontakten bör utredas, då detta inte direkt berörts rapporten. 
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Bilaga 1 
Resultatet från ett antal studier på människohud presenteras i tabell 1 där hypodermis, dermis 
och epidermis representerar de tre hudlagren. 
 
 

Tabell 1 – Materialparametrar hämtade från forskningsrapporter 

 Hypodermis Dermis Epidermis Källa 

Tjocklek (mm)     
 3,8 1,0 0,2  (1) 
 1 2 0,22 (2) 
 4,4 1,5 0,1 (3) 
 2-10 0,5-1,5 0,05-0,2 (4) 
E-modul (MPa)     
 0,0034 0,08 0,136 (1) 
 0,6 0,6 0,05 (2) 
 0,0102 10,2 102 (3) 
  0,018 0,18 (5) 
 0,02 0,1 0,1 (6) 
Poisons tal υ     
 0,48 0,48 0,48 (1) 
 0,495 0,495 0,495 (2) 
 0,48 0,48 0,48 (3) 
Densitet ρ (kg/m3)     

 1000 1000 1000 (2) 
 971 1116 1190 (3) 
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Bilaga 2 – Resultat av friktionsmätning med Kistlergivare 
 
Friktionsmätningar har utförts med en Kistlergivare. Tre mätningar gjordes där 
försökspersonen gnuggade sitt finger mot en platta utav aluminium (Al1050), under 30 
sekunder. Resultatet visas i figur 1 och 2.  

 
 

Figur 1. Graf över friktionstalet som funktion av tiden.   
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Figur 2. Graf över  normalkraften [N]  som funktion av tiden.   

 


