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Sammanfattning 
I detta examensarbete skapas och utvärderas ett virtuellt vävnadsobjekt att använda för träning av 

sjukvårdspersonal i olika medicinska procedurer. 

Det vävnadsobjekt som utvecklas skall se ut som, kännas som och bete sig som levande mänsklig 

vävnad, och skall på ett realistiskt sätt ge användaren en korrekt känsla av strävhet, tyngd och 

mjukhet samt vid interaktion bete sig på ett för träningsmomentet korrekt sätt. Vävnadsmodellen 

skall användas i en tredimensionell stereografisk miljö med haptik.  

En protyp för övning i att sätta infartskanyl har utvecklats och använts för utvärdering av den 

virtuella miljöns potenital som träningsmiljö, samt för bedömning av vävnadsobjektets realism 

och användbarhet. Denna prototyp har också använts för att specificera krav på en framtida 

applikation för träning av olika medicinska procedurer inom försvarets sjukvårdsutbildning. 

Det utvecklade parametriserade*, generella, vävnadsobjektet har även framgångsrikt utvärderats 

som modell för de interna organen vid en laparoskopisk gallblåseoperation med hjälp av bland 

annat kirurger från Huddinge universitetssjukhus.  

.  

 

 

 

* Objektet kan genom att ges olika parametrar ställas in till att representera en mängd olika typer av 
mänsklig vävnad, genom att justera dess elasticitet, friktion etcetera. 
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Förord 
Arbetet är ett 30-poängs examensarbete på Magisternivå för det datavetenskapliga programmet 

vid Uppsala universitet och institutionen för informationsteknologi. Projektet är utfört år 2000 i 

samarbete med Försvarets sjukvårdscentrum och Reachin Technologies AB, som en del i en 

förstudie angående utbildning inom krigskirurgi. Programvaruutvecklingen är baserad på 

Reachins multisensoriska utvecklingsplattform. Dr Leif Lindblad samt Margit Lundberg från C 

Skolan FSC står för medicinsk kunskap och specifikation av behandlingstekniker. J-P Hagström 

vid Reachin Technologies AB har bidragit med kunskap, hjälp och stöd vid framtagande av 

geometrier, texturer mm.  
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1 Inledning 
Här presenteras bakgrunden till projektet, en kort beskrivning av de företag som ingår i 

samarbetet, syftet med projektet samt den teknik för virtuell verklighet som utvecklats av 

Reachin Technologies och som kommer att användas i projektet. 

1.1 Försvarets Sjukvårdscentrum 

Försvarsmaktens Sjukvårdscentrum (FSC) bildades 1994 genom sammanslagning av Försvarets 

sjukvårdsstyrelse (SjvS) Karlstad, Försvarets sjukvårdshögskola (FSjvHS) Stockholm, samt delar 

av Underhållsskolan (US) Skövde och Marinens sjukvårdsskola.  

FSC skall: ”förse Försvarsmakten med hälso- och sjukvårdsförband och personal som är 

utrustade, utbildade och förberedda så att fysiskt och psykiskt lidande i samband med 

fredsfrämjande internationella insatser, vid kriser och i krig kan reduceras till ett minimum”. I 

1.2 Reachin Technologies AB 

Reachin Technologies utvecklar ett system där man i en datamiljö samlokaliserat kan skapa 

stereoskopisk syn och haptisk känsel av virtuella föremål. Dessa virtuella föremål manipuleras 

med användarens egna händer via verktyg. 

Bakgrunden till Reachin Technologies är arbete från två ledande forskargrupper på området: The 

Centre for Information-enhanced Medicine (CieMed) från Singapore och det australiensiska 

forskningsinstitutet Advanced Computational Systems (ACSys). Tekniken vidareutvecklades i 

samarbete med Institutionen för Design vid Umeå Universitet som bidrog med kunskaper inom 

produkt och interaktionsdesign. I syfte att föra ut idéerna på den kommersiella marknaden, 

grundades Reachin 1997. 

1.3 Projektets bakgrund 

FSC utbildar ett stort antal sjukvårdare i ”Behandling av skadade” och ”Krigskirurgi”. 

Traditionellt innefattar det, förutom teori, också praktiska övningar på attrapper och försöksdjur. 

Exempel på attrappernas användning kan ses i bilaga A och B. Användningen av attrapper 

begränsas dock av att de ger en känsla av livlöshet samt att många av dessa är kostsamma 
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engångsartiklar. Användningen av försöksdjur omgärdas av ett regelverk som i praktiken innebär 

att dessa övningar kan utföras enbart av ett fåtal kategorier av studenter , och med begränsningar 

av åtgärder som kan övas. Detta har till följd att inte alla kategorier av sjukvårdare får tillfälle att 

öva vissa ingrepp.  

Med användning av Reachins teknologi vill man skapa ett virtuellt ”levande övningspreparat”.  

Målet är att ge fler sjukvårdare tillfället att öva, och att minska användningen av engångsartiklar 

och försöksdjur. En virtuell tredimensionell övningsmiljö kan kombinera friheten och säkerheten  

i attrapper  med den känsla av levande vävnad som försöksdjur har.  

1.4 Reachins Teknologi 

Reachins teknologi bygger på visionen om att kunna sträcka in händerna och arbeta med objekt 

inne i datorn (Se fig 1). Upplevelsen i miljön är att man ser de tredimensionella föremålen 

framför sig, och att man med olika verktyg kan gå in och känna på dessa föremål. Användaren 

uppfattar föremålens olika hårdhet och strävhet, och kan även flytta på objekt och känna deras 

tyngd. För att uppnå detta används en så kallad Reachin Display (Fig 2a). Den bygger på 

principen att en monitor monteras i 45 graders vinkel och projicerar sin bild på en horisontellt 

positionerad spegel. Monitorn är kapabel för en uppdateringshastighet av 120 Hz för att klara av 

att visa bilden i stereo, och ett par Crystal Eyes Shutterglasses[II] används för att ge användaren 

en 3-d bild. Användaren tittar på spegeln, istället för som vanligt på monitorns skärm, och på 

grund av spegeleffekten  kommer de tredimensionella föremålen att uppfattas som svävande 

under spegeln (Fig 2b).  

Fig 1: Visionen 
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Detta kombineras sedan med en SensAble Phantom Desktop force-feedback controller[III], eller 

annan valfri haptisk robotarm, som placeras under spegeln. En bild av det verktyg robotarmen för 

tillfället styr kommer att visas i den projicerade 3D-vyn. Användaren styr robotarmen med sin 

dominanta hand (normal höger hand) och Reachins mjukvara ser till att det verktyg som används 

samlokaliseras med den projicerade 3-d bilden.Användaren kan därmed ”känna” föremålet på 

samma ställe som det syns. Händerna verkar arbeta på ett verkligt föremål som befinner sig  i 

arbetsområdet. För användarens icke-dominanta hand används en LogiCad3D 

Magellan/SpaceMouse[IV] för att flytta, vända, vrida och vrida på objekten samt för att på olika 

sätt ge input till applikationen.  

 

    

 

       

 

Den robotarm som har använts under detta projekt är ovan nämnda Phantom Desktop. Detta är en 

robotarm med 6 DOF (Degrees Of Freedom) positionering och 3 DOF haptisk återkoppling. 

Användaren kan se pennans förflyttning i x, y och z led, samt rotationer runt samtliga axlar 

(pitch, yaw, roll), medan användaren inte kan känna några rotationskrafter utan enbart krafterna i 

x, y och z-led. Maximal kraftåterkoppling är 6,4 Newton, och upplösningen för positionering är 

0.02mm vilket ger en mycket hög möjlighet till mjuk och exakt modellering. 

Fig 2a,b: Lösningen 
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För mjukvaruutvecklingen används Reachin API, ett programbibliotek i C++ för att utveckla 

multisensoriska applikationer. API’t är objektorienterat och bygger på nodbaserad utveckling i en 

scene-graph struktur.   

Nodstrukturen följer VRML 2.0[V] standarden. Denna VRML specifikation är sedan uttökad till 

att innehålla noder och fält även för objektens haptiska egenskaper ( hård, mjuk, sträv etc.) 

Reachin APIt tar hand om att rendrera scene-grafen både grafiskt och haptiskt.  Ojektens 

beroenden kopplas samman i ett nätverk, och beräkningar i denna fältstruktur sker enligt lazy 

evaluation principen. I Reachin API finns även möjlighet att använda Python scripting. För 

genereringen av grafiken i APIt används OpenGL[VI]. 

Omfattningen av detta arbete innefattar delaktighet i en problemstudie av de medicinska 

procedurer som kan tänkas simuleras för FSC. Därefter inbegriper arbetet att ta fram förslag på, 

samt implementera, en haptisk och grafisk modell för simulering av mänsklig vävnad.  Denna 

modell skall slutligen användas för att realisera en av de utvalda träningsprocedurerna, och i och 

med det modellera de olika vävnadstyper som ingår i denna procedur. 
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2 Analys, Metodbeskrivning 

2.1 Problemstudie 

Genom dr. Leif Lindblad och Margit Lundberg samt besök på FSC studerades och 

dokumenterades de olika ingreppen samt de undervisnings- metoder/material som idag används 

för utbildning inom ”Behandling av skadade” och ”Krigskirurgi”. De procedurer som övas på 

både attrapp och försöksdjur är ”perkutan inläggning av venkateter”, ”koniotomi” – dvs. 

skapande av en kirurgisk luftväg genom öppning i membranen mellan Thyreoid- och 

Cricoidbrosken på halsen, samt inläggande av kateter eller dränagerör i bröstkorgen samt ett antal 

andra procedurer (se Bilaga A ). 

De ovan nämnda procedurerna; ”perkutant lägga in venkatater”, ”utföra koniotomi”, ”utföra 

thoraxpunktion” samt att ”lägga in thoraxdränage” är uppgifter som bedöms möjliga att med 

tillgänglig teknik utveckla virtuella undervisningsmetoder för. Efter en bedömning av de 

föreslagna ingreppens svårighetsgrad samt komplexitet, beslöts att avgränsa en lämplig del av 

”Insättning av infartskanyl” att göra prototyp av. En mer detaljerad beskrivning av proceduren för 

detta ingrepp följer i Bilaga B. 

Målsättningen är att simulera en begränsad del av sättningen av infartskanyl. Simuleringen börjar 

när kanylen ska perforera huden och avslutas när kanylen har perforerat blodkärlet och blod 

längst bak på kanylen indikerar att den kommit rätt. Den digitala modellen ska kunna roteras 

inom handledens normala rörelseområde. 

De styvhetsvärden som behövs i simuleringen vad gäller hudens och kanylens beteenden 

planerades ursprungligen att mätas direkt med ReachIn displayens robotarm[
VII

][
VIII

]. Efter 

diskussioner med dels FSC dels läkare från Huddinge sjukhus, beslutades i stället att, om möjligt, 

låta sjukvårdsutbildad personal interaktivt justera in lämplig och korrekt känsla. Detta beslut 

baseras på att alla människors organ känns och beter sig olika I en utbildningssituation ansågs det 

viktigare att de ingående simulerade organen och procedurerna ger en korrekt känsla ur 

utbildningshänseende, än att de korrekt modellerar någon verklig idag levande människa. 

Simuleringen skall ge tillräckligt hög realism samt korrekthet i procedurer för att kunna användas 

för en analys av vilka utökningar som krävs för att utveckla en slutgiltig applikation för övning i 

sättande av infartskanyl. 
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2.2 Datamodeller 

I projektet krävdes ett antal olika datamodeller. För att hitta och välja råmodeller till vår 

tillämpning kartlades vilka befintliga datamodeller som finns att tillgå samt hur dessa behöver 

utvecklas. 

2.2.1 Geometrier 

Idag forskas det på en mängd procedurer, främst inom bildbehandling, för att ta fram 3-d 

geometrier från rådata. Man arbetar dels på att ta fram generella bibliotek för mänskliga 

modeller, dels på snabba procedurer för att ta fram patientspecifika geometriska modeller. 

Värt att nämna är The Visible Human Project® 
[

IX
], ett projekt på United States National Library 

of Medicine (NLM). Målet är att skapa ett bibliotek av en komplett, anatomiskt detaljerad 

tredimensionell representation av en normal manlig och kvinnlig kropp. Förvärvande av 

datortomografibilder (CT), bilder från magnetresonanskamera (MR) och cryosectionbilder av 

representativa manliga och kvinnliga kadaver är fullgjort. Den manliga kroppen uppdelades i 

sektioner med en millimeters intervall, den kvinnliga i intervall av en tredjedels millimeter. En 

mängd forskningsprojekt arbetar idag på mervärdesprojekt för dessa data. 

Att själv framställa korrekta geometrier från mänskliga data är en procedur som går utanför 

omfånget av detta arbete. Vi har använt oss av färdigställda geometrier som vi bearbetat med 

hänseende på form och upplösning. Inom detta projekt används ytbaserad modellering (2.3.2 Hud 

- Deformation). Detta innebär att vi inte är intresserad av hela volymen av de i simulering 

ingående organen, utan enbart av de ytor som är synliga och är möjliga att ta på / arbeta med. 

Det är viktigt att de texturer och geometrier som används i simuleringen är tillräckligt men inte 

för detaljerade. En för hög detaljrikedom kommer att ta onödigt stora resurser i anspråk för att 

rendrera som vi istället kan använda för att modellera själva övningen; en tillräcklig 

detaljrikedom krävs för att uppnå en hög verklighetskänsla. Därmed är varje del av modellen 

optimerad separat. 

Den digitala handmodellen består av tre delar (se Fig 3). Längst in en lågupplöst geometri som 

bildar benen i handen (a). På denna ligger blodkärlen (b) samt en geometri för handens hud. 

Denna är uppbyggd av en högupplöst geometri som bildar handryggen. Resten av handen byggs 

upp av en geometri med lägre upplösning eftersom denna är av mindre intresse för infartskanyls-

sättning. Handens hud med skillnader i upplösning kan ses i (c). 
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Fig 3: Geometrier 

2.2.2 Texturer 

Handryggen får en grafisk textur tagen från en inscannad verklig hand, där de existerande 

blodkärlen editerats bort och ersatts med blodkärl överenstämmande med blodkärlen i 

handmodellen. Blodkärlens tydlighet kan sedan lätt varieras genom att byta textur, resten av 

handen textureras på samma sätt men med en lägre upplösning. 

På bilden (Fig 4) ses hur de texturerade blodkärlen på huden följder de underliggande 

geometriska blodkärlen. 

 

 

 

 

 

 

 

           

Fig 4: Texturer 
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2.2.3 Verktyg 

I simuleringen kommer två olika typer av verktyg att användas; dels den vanliga kanylen för att 

simulera sättningen av infartskanyl, dels en metallkrok. Metallkroken skall kunna användas för 

att känna på handens struktur och styvhet, samt för att kunna greppa tag i huden och simulera 

känslan av att dra i hud. Dessa modeller kommer att användas som geometrisk representation av 

verktyget i simuleringen.  Det kommer därmed att krävas två olika typer av verktyg−organ 

interaktion. 

Krok 

För ökad realism och möjlighet att kunna visa på andra ingrepp används en metallhake. Denna 
kan krokas fast så att huden kan tänjas och dras.   

 

 

Kanyl 

Den virtuella representationen av nålen skall vara så lik originalet som möjligt, både visuellt och 
beteendemässigt. I denna version är den virtuella kanylen dock solid, dvs det går inte att dra isär 
mjukrörsdelen från stålrörsdelen.   
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2.3 Vävnadsmodellering 

I simuleringen ingår ben, hud och vener. För hårda ben finns användbara noder tillgängliga i 

Reachin API. För att kunna modellera den mjuka vävnaden i hud och vener krävs däremot en helt 

ny typ av objekt, så kallade deformerbara objekt. En stor del av arbetet inom detta projekt har 

varit att ta fram idéer för och undersöka hur dessa objekt skall kunna modelleras, dvs hur man 

kan få de virtuella objekten att kännas och bete sig som mänsklig vävnad 

2.3.1 Ben 

Benen är den i simuleringen mest simpla strukturen. Benen behandlas som hårda, oflyttbara, ej 

deformerbara objekt. Utmaningen i simuleringen är att benen är en struktur som ligger under 

skinnet, och att dess känsla därmed skall modelleras därefter. Gällande kroken skall benet då 

kännas som när man drar ett hårt objekt över huden och känner det underliggande benet. Känslan 

av huden (Hudens kraftfunktion) adderat med känslan av benet (Benets kraftfunktion) skall alltså 

resultera i den korrekta känslan. Vid användande av kanylens nål skall benens kraftpåverkan 

modelleras annorlunda. En nålspets glider inte lätt över benet utan sticker lätt fast i benets yta. 

Benet ska kännas först då nålen gått igenom hudlagret och nålspetsen sticks ned i benet.  

Dessa två modelleringar ställer olika krav på uppfattningen av benet. När kroken används glider 

huden över benet med låg friktion, och enbart benets styvhet känns; när nålen används är benet 

fortfarande hårt, men friktionen är här mycket hög. Under modelleringens gång kommer därmed 

benet att behöva modelleras olika beroende av vilket verktyg som används.  

För benen används ett IndexedFaceSet som geometri; vilket enbart behöver förändras något för 

den grafiska rendreringen.  Eftersom benets kraft genereras först då det haptiska verktyget trycks 

ned nedanför benets yta, kommer benet att synas över huden om denna deformeras följandes det 

haptiska verktyget. Den grafiska rendrernigen av benen måste därmed kunna stängas av då vi vill 

modellera hela handens beteende. För att också kunna visa hur hela handen är uppbyggd skall 

den grafiska modelleringen kunna sättas av och på under simuleringens gång. För att kunna se 

uppbyggnaden i flera lager vill man också kunna välja att organen rendreras enbart som ett ”nät” 

av linjer för att ge en transparant effekt och visa geometriernas uppbyggnad. Nodernas 

parametrar utökas med fält för att kunna sätta av och på den grafiska rendreringen, samt fält för 

att specificera om den grafiskt skall visas som ett nät 

De egenskaper för känsla som skall modelleras för benets yta är styvhet och friktion, varpå en 

standard FrictionalSurface kan användas. Denna parametriserade yta modellerar fysikaliskt 

friktion och styvhet för hårda material. 
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2.3.2 Hud - Deformation 

Målet är att utveckla en generell nod för vävnadsmodellering. Denna ska hålla en hög grad av 

realism men samtidigt vara enkel nog för att kunna användas i realtid och lämna processorkraft 

över till ytterligare funktionalitet som kan krävas i en träningsapplikation för medicinska 

procedurer. 

Det finns ett antal olika principer för att modellera mjuk vävnad, med varierande grad av 

komplexitet. De flesta bygger på principen att simulera vävnadens fysik. Splinebaserade och 

volymbaserade mass-spring modeller används i KISMET [X][XI], och en ytbaserad mass-spring 

modell används både i Aligned Management Association och i University of California at 

Irvine´s sutureringssimulator[XII]. Mass-spring modellering bygger på att man med hjälp av 

fysikaliska principer försöker simulera vävnadens mekaniska och fysikaliska beteende. Ett nät av 

sammankopplade mass-knutar byggs upp (volym eller ytbaserat), och dessa kopplas samman 

med element med olika egenskaper såsom elastisitet, dämpning etc, vilket leder till ett enkelt 

FEM system. Ett snabbare och bättre, men även mer komplext FEM system, används för 

modellering i ett projekt för HT Medical USA, i Danmark [XIII], och i INRIA projektet i 

Frankrike [XIV]. Arbete med en voxelbaserad volymmodellering för fysikalisk modellering 

används för simulering av artroskopisk knäkirurgi [XV][XVI]. Denna voxelbaserade modell verkar 

kunna ge mycket bra resultat i framtiden, men i dagsläget är den för resurskrävande för att kunna 

användas för objekt av rimlig storlek. Ett annat intressant arbete för fysikalisk baserad 

modellering har gjorts vid Massachusetts Institute of Technology, där simuleringen baseras på en 

modell av en tunnväggad membranstruktur[XVII]. Denna enklare modellering ger resultat som 

mycket väl överenstämmer med tester på mänsklig vävnad. 

I detta projekt är ansatsen att istället för att fysikaliskt försöka modellera mänsklig vävnad, 

försöka hitta en förenklad modell som ger känslan och uppfattningen av mänsklig vävnad (utan 

att ”bete” sig fysikaliskt helt korrekt). Kan en sådan modell hittas, som ger tillräckligt hög grad 

av realism för användaren, kan en stor mängd av den datorkraft som annars skulle ha krävts för 

fysikalisk modellering istället användas på övriga procedurer som ingår i att korrekt lära ut en 

medicinsk procedur.  

2.3.3 Elasticitet 

Målet är att simulera en fysikalisk deformation med en förenklad modell. Om man studerar 

hudens deformation kan man se att den följer ett två-stegs beteende. Först en lokal deformation 

med litet kraftmotstånd, och sedan när huden har stretchas ut till en brytpunkt ökar motståndet 

kraftigt. Ett exempel på denna lösning kan vi se i ChainMail modellen för atroskopisimulatorn 

[XV].  
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Ansatsen i detta arbete är att nvända en förenklad tvåstegs linjär modellering (se fig 5).    

Implementation 

En normal kraftmodellering över en yta skulle modelleras med en SurfaceOperator, force = 

F(Depth); en kraft-modell som en funktion av djupet under ytan. Denna genererar enbart krafter 

då djupet är > 0. I denna simulering vill vi däremot kunna greppa huden med kroken och kunna 

lyfta den lite uppåt. Toppen av verktyget är då inte längre i kontakt med ytan, och vi kan därmed 

inte modellera denna kraft som en funktion av djupet under ytan. Istället används en 

KraftOperator, force = F(Position).  

Antag att huden greppas; kraften kommer då att vara en funktion av distansen huden har sträckts 

ut från sin ursprungliga position, force = F( positon när huden greppades – nuvarande position).  

I Reachin API finns, i SurfaceOperatorerna, inbyggd kollisionsdetektering för objekt. Denna 

används för att kontrollera när verktyget initialt kommer i kontakt med en hudyta och sker i real-

tidsloopen (1000 Hz) i en separat process för varje SurfaceOperator. Kraftoperatorn som används 

för kraftmodellering kör i en annan process, och kommunikation mellan dessa kommer att ske 

genom ett gemensamt minnesutrymme i själva vävnadsobjektet.  

En kontaktyta med en SurfaceOperator skapas som noterar när verktyget för första gången 

kommer i kontakt med ytan (contact=true ). Hanteringen av när verktyget ska släppa huden 

(contact=false) sker i KraftOperatorn. Vid skapandet av SurfaceOperatorn initieras r_skin till att 

vara en pekare till den vävnad ytan arbetar för, och blir en pekare till de gemensamma 

minnesutrymmen operatorerna använder för att kommunicera. Vid tillfället för första kontakt 

registreras även kontaktpunkten samt normalplanet för vävnaden i denna punkt. 

  virtual void evaluate(  const Vec3f &finger, const Vec2f &ds, 

             const Vec2f &dt, const Vec2f &st_origin, 

          Vec3f &force, Vec2f &proxy_movement ) { 

   force = Vec3f( 0, 0, 0); 

   proxy_movement = Vec2f( finger.x, finger.y ); 

   if(!r_skin->contact) { 

    r_skin->contact = true; 

Fig 5: Deformation - Kraft 
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    r_skin->contact_normal = ng; 

    r_skin->contact_point = pg; 

    } 

       }  

     

Kraftmodellering samt släpp-beteende hanteras av ForceOperatorn.  All modellering sker i 

objektets lokala koordinatsystem. Modellen stöder olika värden för tryck/drag i normal riktning 

och värden för stretch i hudens tangentriktning. 

Vec3f Skin::StretchFO::operator()( const Vec3f &p,  const mgFloat &weight ) { 

 

  if( !contact && skin->contact ) {  

 // The first round of contact 

 skin->pg = p; 

 touch    = p; 

 normal   = skin->ng; 

 contact  = true; 

  } 

  

 Vec3f   f      = touch - p; 

 mgFloat fh     = f * normal; 

 Vec3f   fn     = fh * normal;  

 Vec3f   ft     = f - fn; 

 

 mgFloat t_length = max( ft.length(), 0.00001 ); 

 mgFloat n_length = max( fn.length(), 0.00001 ); 

 

 // Calculate force in normal dir 

 if( n_length < stiff_n_p1 ) {  

    fn *= stiffness_n1; 

    n_length = fn.length(); 

 } else {  

  n_length = stiff_n_f1 + ( n_length – stiff_n_p1 ) * stiffness_n2; 

  fn.setLenght( n_length );q 

  } 

 

 // Calculate force in tangential direction 

 if( t_length < stiff_t_p1 ) {  

   ft *= stiffness_t1; 

   t_length = ft.length(); 

 } else {  

  t_length = stiff_t_f1 + ( t_length - stiff_t_p1 ) * stiffness_t2; 

   ft.setLength( t_length ); 

 ) 

 

 // Release ? 

   bool release =  

   grabbed ? false : ( sticky ?  

        fh < 0 && n_length > t_length :  

        fh < 0 );  

  

 if( release ) { 

   contact            = false; 

   skin->contact      = false; 

   return Vec3f( 0, 0, 0 ); 

 } 

 

return fn + ft; 

} 

2.3.4 Viskoelasticitet 

Mänsklig vävnad har också viskoelastiska egenskaper [VII]. För att modellera detta krävs 

beroenden av tidigare beteende; kraftfunktionen vid en viss tidpunkt är beroende av 

simuleringens status vid ett tidigare tillstånd. Detta ökade resurskrav, i kombination med att vi 
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människor inte är särskilt känsliga för långsamma förändringar i kraft, har gjort att ingen sådan 

modellering är utförd i denna första del av simuleringen. Utvärdering krävs för att se om denna 

egenskap behöver implementeras i framtiden. 

2.3.5 Grafisk Deformation 

Den grafiska modelleringen sker i den långsammare scene-graph loopen (20-60Hz) och 

synkroniseras vid varje varv med vad som hänt sedan senaste traverseringen i den snabbare 

realtidsloopen (1000Hz). 

Den grafiska modelleringen ska ta hand om att deformera vävnadsobjekten efter verktygens 

påverkan. Modelleringen skall hantera både lokala samt mer globala deformationer.  

Initialt modelleras deformationen runt en fast punkt, så som att huden har greppats vid 

kontaktögonblicket. De data som används för deformationen är den initiala kontaktpunkten samt 

verktygets nuvarande position. Vid ett senare steg läggs även modellering av hur verktyget glider 

över ytan till, se kapitlet om friktion (2.3.6 Friktion).  

På samma sätt som för den haptiska modelleringen simuleras hudens grafiska deformation som 

ett tvåstegsbeteende. En brytpunkt för stretchandet används där lokaliteten för deformationen 

ändras. Som exempel kommer huden att stretchas mycket lokalt vid små rörelser, men när huden 

i det närmaste området har stretchats ut påverkas därefter huden över hela handryggen.  

OpenGL koden för grafiken skapas i RenderGL fältet. Detta är beroende av ett antal olika fält för 

att generera korrekt OpenGL kod. För Tissue noden kommer den vanliga OpenGl genererade 

koden för IndexedFaceSet att användas som bas och utökas med funktionalitet för att förflytta de 

tidigare statiska vertexkoordinaterna.  Ett lazy evaluated funktionsfält skapas som kommer att 

mata rendreringfunktionen med de stretchade koordinaterna för huden istället för de tidigare 

statiska koordinaterna. Crease angle för vävnaden sätts mycket högt för att modellera mänsklig 

vävnads mjuka former. 

För beräkning av hur koordinaterna skall stretchas, används två olika värden för globaliteten av 

vävnadens deformations. Ett värde, stiffness_m1, används vid tidiga deformationer, och när 

det virtuella verktyget har dragit ut huden längre än en satt brytpunkt stiffness_n_p1 kommer 

ytterligare uttänjningar modelleras med globaliteten stiffness_m2. 

För enkelhetens skull visas här hur koordinaterna stretchas vid mindre deformationer, utan ovan 

beskrivna tvåstegsbeteende 

Ct  =∑n (cn0 – cnt )
2 * 2e3 / ( stiffness_m * scaling * scaling ) + 1  

där  Ct är samtliga koordinaters position vid tidpunkt t 

cn0 är en enskild koordinats position vid grepptidpunkten 
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cnt är koordinaten vid tidpunkt t 

stiffness_m är globalitetsparametern för deformationen 

scaling hanterar transformationen från det lokala till det globala koordinatsystemet 

2.3.6 Friktion 

Modelleringen beskriven fram till nu bygger upp ett skinn där man direkt fastnar på ytan, men 

man vill även kunna glida med kroken över ytan. För detta krävs att den modellerade 

startpunkten inte är statiskt fäst vid kontaktpunkten, utan att den kan glida fram över ytan.  Denna 

glidning skall modelleras efter friktionen av kroken mot huden för att generera korrekt motstånd 

och deformation av huden när denna dras åt sidan. 

Hudens friktion visar ett mycket mer kaotiskt beteende än friktionen för vanliga hårda ytor. 

Istället för en jämn friktion är det ett mer fastna-släpp beteende (se Fig 6). [XVIII] 

 

 

 

 

 

 

      Hårda objekt                  Mjuka objekt 

Fig 6: Friktion 

Då detta är svårt att modellera, samt att tester för människor visar att detta inte är något som i stor 

grad påverkar verklighetsuppfattningen, väljer vi att utgå från en standard friktionsmodellering 

[XIX][XX].  

Friktionsmodellen byggs upp av tre variabler.  

� Statisk friktion motarbetar rörelse och motsvarar den anlagda kraften upp till ett gränsvärde 

där motståndet blir för stort och rörelse börjar. 

� Kinetisk friktion kommer att motarbeta rörelse så snart ett objekt börjat förflytta sig. Denna är 

oftast lägre än den statiska friktionen; det är oftast lättare att hålla någonting i rörelse än att starta 

ett objekt som står still. 

 



Virtuella vävnadsobjekt för medicinska träningsapplikationer        22 

� Stopfriktion används för det gränsvärde där objektet beräknas ha ”stannat” och den kinetiska 

friktionen återgår till statisk friktion. 

För friktionsmodellen antas att: 

1. Friktionskraften är oberoende av kontaktarean 

2. Friktionskraften är oberoende av rörelsehastigheten 

3. Friktionskraften är proportionell till normalkraften 

Friktionen här gäller förflyttningen av kontaktpunkten; dvs den låsta positionen på huden där 

kroken greppar. Modelleringen blir ett samarbete mellan mer krävande beräkningar i scene-graph 

loopen, och förenklade i realtids-loopen.  

I realtidsloopen förflyttas kontaktpunkten i tangentens riktning, modellerat enligt angivna 

friktionsvärden. Vid synkronisering med grafik-loopen hittas korrekt ytpunkt på närmaste 

triangle genom sökning i normalriktningen, och kraftberäkningens tangentriktning och 

touchpunkt uppdateras (se Fig 7) 

 

parameters from ealier force calculations 

   ft – calculated tangential force 

           fn – calculated normal force 

  relaase – if skin is supposed to be released   

 

 

if( release ) { 

 skin->zeroTouch(); 

} 

  

 

mgFloat t_length = mgSqrt( ft
2
); 

mgFloat n_length = mgSqrt( fn
2
); 

 

mgFloat coeff = n_length > 0 ? t_length / n_length : 0; 

 

if( skin->slipping ) { 

 if( coeff < stopping_friction ) { 

   skin->slipping = false; 

 }} else { 

    if( coeff > starting_friction ) { 

   skin->slipping = true; 

    } 

Ny touchpunkt 

Fig 7; friktion 
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} 

 

if( skin->slipping ) { 

  // update touch_point 

   if( t_length > 1e-8 ) { 

    mgFloat k = ( n_length * dynamic_friction) / t_length; 

  touch -= k * ft1; 

  skin->moveTouch( k * ft1 * weight ); 

   } 

} 

   } 

return fn + ft;   

    

Funktionerna zeroTouch() och moveTouch(), kommunicerar med vävnadsobjektet för 

beräkningar i scene-graph loopen. De indikerar hur långt touchpunkten har förflyttats. 

MoveTouch adderar upp de förflyttningar som sker i varje real-tids loop, zeroTouch nollställer 

motsvarande räknare. I scene-graph traverseringen förflytta sedan vävnadsobjektets touch-punkt 

motsvarande bit i tangentens riktning. Efter denna förflyttning antas en linje i normalens riktning 

i denna punkt. Skär denna linje en annan triangel än den som glids på för tillfället, flyttas touch-

punkten till att ligga på den nya triangelns yta, och nya triangelns tangent och normalvärden 

används för den fortsatta rendreringen.  

Touch-punkten kan ses som ekvivalent med proxyn i en virtuell proxy metod [XXI]. Utökade 

optimeringar för förbättrad haptik implementeras inte i detta stadium då mycket av detta arbete är 

nedlagt i Reachin API för ytrendrering. För vidare utveckling bör Reachin API utökas för att 

möjliggöra utnyttjande av den inbyggda ytrendreringen även för simulering då det krävs att 

ytkrafter ska användas även då verktyget släpper den ursprungliga ytan (Här då huden stretchas 

uppåt). 
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2.3.7 Flera lager, Släppa ner proxyn 

Handens uppbyggnad i olika vävnadstyper, liggandes i lager på lager, ställer diverse krav på 

simuleringen.  

Det första är rent visuellt. Då huden deformeras nedåt, kommer verktyget att hamna under benets 

grafiska struktur. ( Detta då en kraft för benet uppstår som motverkande kraft först då verktyget 

nått ner under benets yta). Detta är löst genom att den grafiska rendreringen för organen kan 

sättas av och på under simuleringens gång ( se 2.3.1). På så sätt kan man stänga av 

visualiseringen av benen medan man fortfarande kan känna kraften de genererar. 

En större utmaning är att lösa hur man haptiskt kan interagera med vävnader i flera lager. Vad 

som önskas är att när hudens vävnad tryckts ned en liten bit så ska man känna hudens egna 

motstånd, och när verktyget kommer ner till benet ska man känna det hårdare motståndet som då 

uppstår. Problemet består i att i en ytbaserad virtuell proxy modell, används avståndet mellan det 

verkliga verktyget och den virtuella proxyn som kraftgenerator och den virtuella proxyn ligger då 

hela tiden kvar på ytan av objektet. Kollisionsdetektionen i real-tid sker genom att kollidera 

proxyrörelsen med objekten. När proxyn ligger låst på hudens yta, kommer den aldrig att 

förflyttas ner till benet, och kommer därmed inte heller att kollidera med benet. Initialt löser vi 

detta enligt nedan. För framtida utveckling föreslås en stabilare modell där man istället kan 

använda ett flertal olika proxys och låta dessa arbeta på olika lager av ett objekt.  

I scene-graph traverseringen initieras kollisionsdetekteringen genom att trianglarna för 

vävnadsobjekten adderas till real-tidsloopens kollionshantering. Vid en kollision i realtidsloopen 

anropas hudens kontaktyta och kontakten registreras i den tidigare beskrivna ytOperatorn  (se 

Elasticitet). Eftersom all kraftmodellering därefter sker i hudens kraftOperator med en internt 

hanterad proxy och inte som vanligt via en ytoperator så används inte längre den inbyggda proxy-

hanteringen.  

Detta utnyttjas så att efter en initial kontakt tillåts proxyn att falla igenom huden. För att uppnå 

detta tas hudens trianglar inte med i kollisionshanteringen varvet efter den initiala kontakten. 

Genom att inga trianglar då håller kvar proxyn ovanpå skinnet kommer den att släppas ned under 

hudens ovansida. Efter att proxyn släppts igenom adderas realtids-trianglarna igen för att kunna 

träffa dem när man nästa gång kommer i kontakt med skinnet. Nackdelen med denna lösning 

visar sig om man snabbt dubbeltouchar huden. Då den initiala träffen registreras tas 

realtidstrianglarna bort under en scene-graph cykel. När verktyget lyfts släpps huden igen, men 

om man försöker träffa huden ytterligare en gång under samma scene-graph cykel kommer 

trianglarna inte att finnas med i kollisionshanteringen och man kommer istället att ”falla igenom” 

huden. Den föreslagna utökningen med flera olika proxylager har inte detta problem.  

Då proxyn tagit sig under skinnet, kommer kontakt att kunna uppstå för de underliggande benen 

och venerna. Kraftmodelleringen för huden sker fortfarande med hjälp av touch-punkten och ben 
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och vener kan genera sina egna ytkrafter. Den resulterade kraften blir summan av kraften från 

huden och underliggande vävnader, vilket är vad som önskades. 

2.3.8 Nålen, gå igenom skinnet 

För modellering av kanylens beteende krävs att huden kan penetreras. Gränsvärdet för huruvida 

huden skall punkteras beräknas för en kraft i nålens riktning.  Om denna kraft är större än angivet 

gränsvärde, och kraften anläggs ned mot huden, så punkterar nålen huden. 

fik = force in the needle-direction 

p_force = force threshold for penetration of skin 

ik_z = needle direction 

  

// Punctuate the skin 

 if ( penetratable ) { 

   if( !skin->penetrated) 

  if ( fik > p_force && ik_z * normal < 0 ) { 

    skin->penetrated = true; 

    touch = skin->slide_touch = skin->pg; 

    penetrated = true; 

  } 

 } 

Vid penetreringsögonblicket låses touch-punkten till dåvarande position, det vill säga den 

position där nålen har gått igenom huden. Denna punkt används för att den grafiska och haptiska 

modelleringen nu ska ske runt den position där huden har punkterats. Slide-touch markerar hur 

huden följer med i nålens riktning, och kommer att förflyttas längs nålen när denna går djupare in 

i vävnaden. Viss data för att föra nål genom vävnad har samlats in av Tendick mfl.[VII][XXII]. Det 

kan ses att nålens kraftpåverkan följer någon typ av mönster, men mönstret är tydligt olika under 

en testsvit över samma data. Då inga tydliga tendenser framträder är det svårt att använda detta 

data som bas för modelleringen. 

För att simulera hur nålen rör sig in och ut i sin längdriktning används slide-touch punkten. När 

nålen dras inåt och utåt kommer slide-touch punkten långsamt följa efter för att modellera ett 

friktionsliknande beteende. Observera att det dessutom krävs mindre kraft för att dra nålen utåt 

igen, än vad det gör att pressa den in genom vävnaden. (se Kod nästa del ) 

2.3.9 Vridmoment - Torque 

När nålen punkterat huden ändras kateterns vridpunkt till att vara i höjd med genomgångshålet 

istället för i nålens ändpunkt. 

Då rotationspunkten för verktyget är förflyttad till nålens ingångshål, vill vi att när nålen vrids åt 

sidorna samt uppåt och nedåt, skall en motverkande kraft kännas för att simulera att vävnaden 

håller emot. I dagsläget, då enbart en robotarm med 3 DOF kraftåterkoppling används, innebär 

detta ett problem eftersom inga vridande krafter kan appliceras.  
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I detta projekt provades att ge användaren en upplevelse av vridkraft genom att istället simulera 

dessa vridkrafter genom att lägga på krafter i x- och y-led när verktyget vrids. När användaren 

vrider nålen, läggs en kraft på i rörelsens motsatta riktning. Samtidigt visar grafiken hur huden 

sträcks ut. I samverkan med användarens vilja att hålla ingångshålets position stabil, gav detta en 

mycket god upplevelse av att det verkligen är vridkraftsmotstånd. 

     Vec3f ik_x = the x wise part of the needle direction 

     Vec3f ik_y = the y wise part of the needle direction 

     Vec3f ik_z = the z wise part of the needle direction 

 

     Vec3f diff   = p - touch; 

   Vec3f z_diff = p - skin->slide_touch; 

 

   // How far from entrance point are the needle tip x- and y.wise 

     mgFloat x_l = ( diff * ik_x ) / ( ik_x * ik_x ); 

   mgFloat y_l = ( diff * ik_y ) / ( ik_y * ik_y ); 

 

   // How far from the counteracting point are the needle tip 

   mgFloat z_l = ( z_diff * ik_z ) / ( ik_z * ik_z ); 

      

     Vec3f x_force = ( - p_stiffness_x * x_l ) * ik_x; 

   Vec3f y_force = ( - p_stiffness_y * y_l ) * ik_y; 

     Vec3f z_force = - z_l * ik_z; 

     z_force = z_l > 0 ? p_stiffness_z * z : ( 0.33 * p_stiffness_z ) * z; 

 

Om nålen skjuts hela vägen in; length_stop, kommer motståndet från katetern att bli mycket stort, 

och en hög motverkande kraft skickas. 

   Vec3f stop_force = Vec3f( 0, 0, 0 ); 

   if( z_dir > length_stop ) { 

       mgFloat left = z_dir - length_stop; 

       stop_force =  - ( stiffness_stop * left ) * ik_z ;  }  

Huden släpps när kanylen dragits ut ur vävnaden, det vill säga när nålens inte är inskjuten i huden 

längre.       z_dir < 0  
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2.3.10 Nålens deformation av huden – Grafisk modellering 

Huden rör sig ju även visuellt annorlunda när nålen gått igenom huden. I vanliga fall, vid tryck på 

ytan, deformeras huden runt en punkt; från punkten på huden där verktyget greppade tag till den 

punkt där verktygets ändpunkt är vid deformationstillfället (se 2.3.5 Grafisk Deformation). När 

nålen gått igenom huden, skall huden istället deformeras utefter hela den instuckna delens längd. 

Platsen där nålen gick igenom huden skall sträckas upp mot den punkt på nålen som för 

närvarande är i höjd med ingångshålet. Det vill säga att om nålen stuckits in x cm, så deformeras 

ingångshålet på huden till den plats där nålens spets minus x cm (i nålens bakåtriktning) är 

placerad  istället för som vanligt till verktygets spets. 

För övriga vertex i närheten av nålen kommer deformationen ochså att se annorlunda ut. Samtliga 

vertex mellan ingångshålet och nålens spets kommer att röra sig mot närmaste position på nålens 

rikting istället för mot verktygets spets (se Fig 8). 

2.3.11 Vener 

Kvar att modellera är kanylens interaktion med vener. Eftersom funktionaliteten är likadan som 

för interaktion med huden, och vävnadsmodellen bygger på en justerbar modell, använder vi 

samma modell som tidigare men justerar in andra värden för deformation, stretchkrafter, 

punkteringskrafter mm. 

Totala kraftproceduren som användaren kommer att möta kommer då att bli som följer:  Först 

känns ett motstånd när nålen träffar alternativt glider över huden, vid ökat tryck penetreras huden 

och det känns ett litet ”plopp” när nålen förs genom skinnet. Därefter känns ett annorlunda 

motstånd när nålen förs genom vävnaden. När en ven hittas med nålens spets kan man känna hur 

venens yta flexar. Vid tillräckligt tryck går nålen igenom ytan och ytterligare ett ”plopp” kan 

kännas när nålspetsen först genom venväggen. 

Fig 8: Kanylens deformation av huden. Överdriven rörelse i första fallet för ökad tydlighet. 
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För att signalera till användaren att venen är funnen och nålspetsen gått igenom venväggen färgas 

katetern röd. Detta för att visa att katetern fylls med blod (se Fig 9a).  

För att korrekt simulera vävnaden, skall venerna även följa med i hudens rörelser (se Fig 9b,c). 

Huden och venerna behöver därmed kommunicera med varandra.  

Så länge ett verktyg interagerar med huden skall venerna deformeras enligt 

deformationsinställningarna på huden, som om venerna vore en del av hudorganet. När ett 

verktyg sedan kommer i kontakt med venen, skall venerna istället deformeras som en direkt orsak 

av interaktionen från verktyget.. 

För att venerna skall följa hudens rörelser, länkas hud och vener ihop via fältnätverket. När ett 

verktyg är i kontakt med huden, skickas en signal till venerna. Om inte venerna har en egen 

kontakt med verktyget, kommer venerna då att stretchas med utgångspunkt från verktygets 

kontaktpunkt med huden. Detta leder till att venerna, när huden stretchas, kommer att bete sig 

precis likadant som övrig hud i närheten. Venerna kommer att följa hudens rörelser både då 

'kroken och katetern används, och även när nålen har gått igenom huden. Däremot ger problem 

med kollisionsdetektion på vener som rör sig att kollisioner med venerna kommer att göras för 

venerna positionerade i sitt ursprungliga läge. Detta innebär också att simuleringen som helhet 

enbart kommer att fungera för användning av ett verktyg i taget. Ett vävnadsobjekt kan inte 

deformeras från två olika håll. För en generell nodtyp som skall fungera i olika sammanhang 

krävs att detta löses. Se vidare diskussioner under framtida förbättringar. 

2.4 Sammankoppling till en övningsprototyp 

De olika separata delarna i modellen skall sättas ihop till en övningsprototyp. Här beskrivs hur de 

tidigare beskrivna delarna sätts ihop till en helhet.  

Vi bygger upp den interaktiva handen, med hjälp av de objekt vi skapat tidigare, genom att 

koppla ihop noderna i en scene-graph beskrivning i VRML. 

Figure 9a, Kanylen fylls med blod då en ven penetreras  
     b,c Venerns följer med då huden stretchas 
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Ben, hud och vener läggs in som geometrier i scene-graphen. Ben modelleras som 

IndexedFaceSet med en FrictionalSurface yta ( se 2.3.1Ben ). Huden och venerna modelleras som 

Skin, där utseendet justeras med de skapade texturerna. 

Själva simuleringen sker i APIets Scene Graph manager med hjälp av olika event-

hanteringssystem. För att specificera ytterligare händelser i simuleringen används script i Python. 

Scripten läggs till och kan refereras från scenegraphen som en normal nod, dit man kan skicka 

eller få event. Den använda Pythonscript-noden kommer enligt nedanstående specifikation att 

kunna refereras som noden MS. 

DEF MS PythonScript { 

  url "urn:inet:reachin.se:/fsc/vrml/fsc.py" 

} 

För att kunna vrida handen kopplas en 3d mus till simuleringen. Med denna kan man rotera och 

flytta objekt i sex frihetsgrader. Då det för en oerfaren användare kan vara svårt att positionera 

handen i vår simulering på rätt ställe, låses handens position, och 3d-musen kopplas enbart till 

handens rotation.  

Ett enkelt användargränssnitt skapas också där man kan välja att se handen som en texturerad 

hand, alternativt se hur den är uppbyggd. Huden rendreras då som en grid och man kan se 

underliggande vener och hud. Den grafiska rendreringen av benen skall även kunna stängas av 

under simuleringens gång för att benen inte ska synas över huden när skinnet trycks nedåt. 

Användargränssnittets funktionalitet specifieras med hjälp av scripting i Python, och eventen 

kopplas sedan samman med simuleringen med hjälp av vanlig routing. Vid en knapptryckning 

eller tangentbordstryckning skickas ett event till pythonscriptet, som då räknar ut hur de olika 

ingående geometrierna skall visas. Dessa specifikationer är sedan routade in till den scene-graph 

uppbyggda världen för att påverka själva rendreringen 

ROUTE MS.surfaceMode TO SKIN.lines 

ROUTE MS.veinMode TO VEIN.gl 

ROUTE MS.bonegl TO BONE.gl 

Exempel på hur scriptet justerar fälten vid tex en knapptryckning på ’8’ visas här. 

class UseKeyboard( Dependent( SFString ) ):  

  def evaluate( self, input ): 

    if input.get() == "8": 

     surfaceMode.set( 1 ) 

     veinMode.set( 1 ) 

     griddown.set( down) 

     skindown.set( up ) 

     bonegl.set( 0 ) 

 

För att kunna byta mellan att använda olika verktyg, skapas en verktygsnod i scriptet, som i vrml-

filen routas till fältet där simuleringens verktyg är specificerat. 

tool = SFNode() 

 

ROUTE MS.tool TO RID.stylus  

Ifrån skriptet kan då fältet tool tilldelas olika modeller av verktyg, och eventhanteringssystemet 

ser till att automatiskt uppdatera vilket verktyg som används i simuleringen. Via 

användargränssnittet kan sedan väljas om en krok eller en kateter skall användas. Ex: 
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class Buttons( Dependent( MFInt32 ) ): 

  def __init__( self ): 

 … 

 self.hook, df = magma.createVrmlSingleFromURL( "urn:inet:reachin.se:/fsc/vrml/hook.wrl") 

 self.catheter, df =  magma.createVrmlSingleFromURL("urn:inet:reachin.se:/fsc/vrml/catheter.wrl") 

  def evaluate( self, v ): 

   if v.get()[6]: 

  … 

    tool.set( self.catheter); 

Verktygets utseende skall förändras även då nålen penetrerar en ven. För att visualisera att 

katetern fyllts med blod, visas verktyget som en kateter där ”tuben” är rödfärgad. Detta sker då 

venvävnaden signalerar att venen är penetrerad. Denna signal routas sedan till pythonsciptet som 

förändrar grafiken för verktyget. 

Hur simuleringen är uppbyggd i olika delar av Reachin API kan ses i nedanstående systembild. 
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2.5 Injustering 

För att justera vävnadsmodelleringens korrekta värden för övningsprototypen skapades ett 

temporärt användargränsnitt till simuleringen, där det via tangentbordsinmatningar och sliderbars 

var möjligt att justera olika parametrar.  

Eftersom vävnadsobjektet skall kunna modelleras för användning till en mängd olika 

vävnadstyper, kan dess elasticitet, friktion, globalitet av deformationen och annat ändras direkt 

under körning, genom att dessa värden för objektet sätts eller ändras. 

Det skapade användargränsnittet tillät en medicinsk kunnig, men ej datorvan, person, att med 

hjälp av knappar och sliderbars själv justera och prova sig fram till hur vävnaden skulle 

modelleras för olika vävnadstyper och användningsområden. 

För underlag till injustering konsulterades Margit Lundberg från Försvarets Sjukvårdscentrum. 

Parametrar för hudens elasticitet, kraften som krävs för att gå igenom huden, känslan när nålen 

går genom hud mm justerades enligt hennes anvisningar för att skapa en korrekt känsla.  

Denna injustering förändrade stort hur träningsapplikationen uppfattades. Före fanns en viss 

skepsis hos övriga testande, men när parametrarna började bli korrekta, infann sig direkt en aha-

känsla hos testarna och kommentarer om att ”det är ju så här det känns...”  
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3 Resultat, slutsatser 
Under detta arbete har ett exempel på en vävnadsmodell tagits fram och testats. 

Vävnadsmodellen har också används som bas i en prototyp för träningsapplikation i sättande av 

infartskanyl.  

Arbetet har strävat mot två olika mål. Dels att ta fram en generell vävnadsmodell och utvärdera 

hur väl denna uppfyller modelleringskraven från olika träningsapplikationer, dels att undersöka 

användningsmöjligheten av den här typen av applikation för att träna proceduren katetersättning  

samt evaluera vilka förbättringar som krävs för att uppnå en full träningsmiljö. Resultaten för 

dessa båda områden redovisas här separat. 

3.1 Resultat; prototyp för träningsapplikation 

Nuvarande status för prototypen är att vid start kan användaren använda en krok för att undersöka 

handen. Man känner mjuka och hårdare delar, och huden kan stretchas. Genom att använda 

tangentbordet kan man se de underliggande delarna av handen (vener och ben), samt byta ut 

kroken mot en kateter. Katetern kan stickas in genom huden och vidare in i venerna. Som 

feedback för användaren när en ven träffas, färgas kateterns ände röd för att signalera att den fylls 

med blod. 

Deltagarna från Försvarets Sjukvårdcenter är mycket nöjda med den potential prototypen visar. 

Den har också kunnat användas för analys av vilken ytterligare utveckling som krävs för att nå 

upp till en nivå tillräcklig för träning av framtida sjukvårdare, samt utvärdering av olika tekniska 

utvecklingsmöjligheter. Analysen av den ytterligare utveckling som krävs beskrivs i följande 

avsnitt. 

3.1.1 Utvärdering för en fungerande övningsapplikation 

Tillsammans med Försvarets Sjukvårdcenter utvärderades vilka förbättringar som krävs i 

prototypen för att kunna använda den som en första träningsapplikation. 

Avgörande i utvärderingsarbetet är de åsikter och kommentarer som vi fått in från medicinsk 

expertis. Eftersom det är viktigare att åstadkomma en pedagogiskt riktig känsla än att simulera en 

specifik patient, och därmed enbart denna, blir justeringarna som utförs av sjukvårdsintruktörer i 

viss mån till och med intressantare än upppmätta värden från verkligheten. 
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För att få fram en stabil applikation krävs ytterligare felhantering och finjustering. Detta för att få 

bort kvarvarande skakningar och anomalier, men framförallt för att skapa en stabil programvara 

som kan hantera oväntad och felaktig användning, utan att det ska kännas konstigt eller krascha. 

I en verklig situtation hålls patientens hand fast med den icke-dominanta handen som stramar 

huden och ger bättre kontroll. Den dominanta sköter infartskanylen. Då detta är tekniskt mycket 

komplicerat att simulera virtuellt bör en halv fysisk hand samlokaliseras med den digitala. Denna 

skulle då kunna greppas med den icke-dominanta och ges en mycket realistisk känsla. Storleken, 

dvs vilken del av handen som bör vara fysisk, måste bestämmas, exempelvis genom att 

undersöka vilken del av patientens hand som berörs av sjukvårdarens händer under infartskanyls-

sättningen. Möjligen kan även utformningen av den fysiska handdelen styra elever till korrekt 

hållning av patientens hand. Möjligen kan man kombinera modellen med en rörlig del som 

kopplas till att huden sträcks. 

Den robotarm som idag används har 6DOF( frihetsgrader) input och 3 DOF ut. Med andra ord så 

mäts position och orientering i alla grader, medan haptisk återkoppling endast sker i x, y och z-

led. Roteringen av kanylen simuleras därför endast grafiskt och när nålen är instucken är det 

möjligt att vrida på kanylen på ett i verkligheten omöjligt sätt. Genom att använda en 6DOF 

haptisk robotarm kan även roterande krafter simuleras. Detta skulle skapa en större realism när 

nålen är instucken. I stället för att använda en annan robotarm är det möjligt att det räcker att 

visualisera korrekt beteende grafiskt så att när kanylen vrids i instucket läge stannar en 

genomskinlig kopia av den virtuella kanyeln kvar i det läge som är det korrekta. Detta, eventuellt 

i kombination med ljud, kan vara  ett tillräckligt bra alternativ till den dyrare 6DOF-armen. 

En kateter bör fästas in på robotarmen, och användaren bör interagera med applikationen genom 

att hålla i katetern istället för direkt i robotarmen. Detta för att få högre realism, och för att låta 

användaren öva ingreppet med ett korrekt grepp om verktyget. 

Användaren bör också utvärderas med avseende på om proceduren utförs på ett korrekt eller 

felaktigt sätt, samt på hur lång tid proceduren tagit. Diskussioner krävs angående vilka fel som 

ska registreras, men exempel på fel är insättning utan att träffa en ven, samt felaktig 

insättningsvinkel. 

3.1.2 Tekniska utvecklingsmöjligheter 

Det finns även ett antal olika utvecklingsmöjligheter för en träningsapplikation, av vilka några tas 

upp här. 

En större del av proceduren bör simuleras. Man vill sträcka skinnet med tummen innan nålen 

sticks in, och man vill öva på att föra in mjukröret i venen efter nålen stuckits in. För att simulera 

instyrningen av mjukröret i kärlet krävs troligen två robotarmar – en arm kopplad till vardera del 

av kanylen, alternativt en robotarm kopplad till mjukrörsdelen samt ett ickehaptiskt 
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trackingsystem på stålrörsdelen. Detta behövs för att hålla reda på hur de två delarna dras isär så 

att samma uppdatering kan ske i den digitala representationen. 

Modellerna som använts i konceptdemot är tämligen korrekta. Det vore däremot önskvärt att 

istället för de förenklade blodkärls- och ben-modeller som används idag, ha segmenterade 

anatomiskt korrekta modeller.  

Beroende på patientens kondition (ålder, temperatur, chocktillstånd etc.) varierar ådrornas 

tydlighet, hållbarhet och tjocklek. För att bistå med bättre träning är detta något som är önskvärt 

att simulera. Modeller av barn, samt modeller med mer eller mindre fett skulle också vara nyttigt. 

Felhantering samt utbyggnad med olika komplikationer som till exempel blodutgjutelser kan 

läggas till. En fråga här är om användaren ska tillåtas att reparera ett misstag eller bara 

informeras om det.  

En ytterligare möjlighet som en datoriserad modell skulle kunna medföra är distansundervisning. 

Parallella stationer förbundna med länk medger instruktör och elevkontakt på distans med 

”hands-on” instruktion. 

3.2 Resultat; vävnadsmodell 

I projektet har en enkel ytmodellerad vävnadsmodell tagits fram. Under projektets gång har 

modellen utvärderats med avseende på hur väl den fungerar för att simulera hud över handen. 

Modellen har sedan också använts vidare för att modellera andra mänskliga organ såsom lever, 

fett och galla. Detta för att utvärdera modellens potential för användning i andra 

övningsapplikationer för medicinska procedurer. 

3.2.1 Utvärdering 

Vävnadsmodellen testades tillsammans med Margit Lundberg på Försvarets Sjukvårdscentrum. 

Efter en initial injustering av parametrarna, fick vävnadsmodellen mycket god kritik. Prototypen 

har också visats vid ett antal olika demonstrationer och mässor, för olika typer av människor. 

Realismen har vid dessa tillfällen bedömts som mycket hög. Ett antal testande personer har på 

grund av olustkänslor orsakade av att sticka en spruta i en hand vänt sig undan från skärmen i 

samband med att de testat applikationen, och man kan se att modellen av handen i dessa fall 

uppfattas mycket verklighetslik. 

Som nämnts tidigare har vävnadsmodellen också, med en viss justering, använts för att modellera 

andra mänskliga organ såsom lever, galla och fett. För att testa vävnadsmodellen för områden 

såsom träningssimulatorer inom kirurgi, togs en modell av en mänslig mage fram. I denna modell 
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ingick delar av de vävnader som man arbetar med vid en laparoskopisk cholesystectomi 

(gallblåseoperation via titthålskirurgi). Till denna togs också fram ett grafiskt användargränssnitt 

som möjliggjorde för läkare att justera parametrar för känsel och utseende. 

Det slutgiltiga testet av vävnadsmodellen planerades till MMVR 2000 (Medicine Meets Virtual 

Reality). Läkare från Huddinge Universitetssjukhus deltog för specifikation och hjälp vid 

injustering. Via det grafiska användargränssnittet kunde de justera in de olika organen till att 

kännas och bete sig korrekt. Det var mycket intressant att ta del av kirurgernas disskussioner vid 

denna injustering. På väg mot det korrekta beteendet och känslan fick man ta del av skillnader på 

hur tunnväggiga/kompakta organ känns, samt ett antal olika egenskaper och hur dessa påverkades 

av parametrarna i modellen. Utryck som ”Oj, kom och känn – den här gallan är infekterad!” och 

liknande dök upp ett antal gånger under denna injustering. Efter att ha testat 

injusteringsmöjligheterna och modellen i helhet gav dessa kirurger ett mycket högt betyg till 

vävnadsmodellen. 

Under MMVR2000 visades ovanstående demonstrationsmiljö för ett antal olika kirurger och 

forskare med kunskap inom medicinsk modellering, och bedömningen/betyget var mycket högt. 

Under konferensen demonstrerades vävnadsobjektet för ett femtiotal personer, där samtliga var i 

mer eller mindre grad positiva, och av vilka inte någon ansåg modellen otillräcklig En av de 

ledande forskarna inom området gav betyget ”I nivå med det bästa som finns idag”, vilket kändes 

som ett bevis på att denna enkla modell, som kräver mycket lite processorkraft i jämförelse med 

många andra på marknaden, är rätt väg att gå.  

3.2.2 Resultat 

Efter de lyckade testen av vävnadsmodellen har ett beslut tagits om att använda den utvecklade 

vävnadsmodellen för Reachins medicinska utveckling. Modellen har utvecklats vidare med hjälp 

av de förbättringar man kunde se krävdes ( se: 3.2.3 Förbättringar ), och packeterats i ett 

medicinskt toolkit. Den medicinska utvecklingsplattform som detta resulterade i presenterades i 

en rapport vid MMVR 2001 [XXIII]. 

Idag används modellen exempelvis i Reachin Laparoscopic Trainger, en träningssimulator för 

laparoskopisk kirurgi [XXIV]. Vävnadsmodellen har presenterats vid ett antal olika 

demonstrationer och mässor, och får genomgående mycket bra kritik.  

3.2.3 Förbättringar 

Efter utvärderingsarbetet kan ses att förbättringar krävs för att få en tillförlitlig vävnadsmodell. 

Det största problemet som uppstått är orsakat av att vi låter proxyn falla igenom huden för att 

kunna kollidera med de underliggande benen och venerna. Om man snabbt nuddar huden, kan 

detta då resultera i att man efteråt ”faller igenom” huden utan att träffa den. Lösningsförslaget till 
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detta är att man istället för att enbart använda en proxy, kan använda ett flertal proxies som 

vardera jobbar mot olika organ, men vars kraftåterkoppling ges till samma haptiska verktyg.  

Ytterligare funktionalitet behöver läggas till för att få en fullständig vävnadsmodell. Dels vill 

man kunna använda mer än ett verktyg i taget när man arbetar med ett organ, och dels vill man ha 

funktionalitet såsom att skära i organen. För att uppnå detta krävs vidare utveckling av den 

beskrivna vävnadsmodellen. 
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Bilaga A – Medicinska procedurer 
 

Percutan inläggning av venkateter  
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Koniotomi 
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Thoraxpunktion 

 

Thoraxdränage 
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Suturering 

Det finns ett par olika stygn som används för att sluta 

sårkanter med. 

Bedövning (Infiltration)  

Ge sprutor



 

Bilaga B - Beskrivning av 
sättning av infartskanyl 
 

Det finns idag 4 grovlekar av infartskanyler varav de två grövsta har 

flest användningsområden. Därför används endast dessa två inom 

försvaret. Deras grovlek gör dem dock svårare att lägga än den 

mindre vilket accentuerar behovet av goda träningsmöjligheter. 

Genom att sätta en stas på överarmen fylls blodkärlen i handen och 

blir tydligare. Ett par lätta klapp på kärlet får samma effekt. Efter att 

förpackningen kontrolleras desinficeras huden. Huden punkteras ca 

5 mm distalt (nedanför) om beräknat insticksställe i kärlet. 

Insticksstället i kärlet läggs lämpligtvis i en kärl-klyka så att det är 

mindre risk att venen rullar undan. Punkteringen av huden blir 

lättare om spetsen på nålen pressas ned något så att huden bildar ett 

veck. Nålen får då en fördelaktigare vinkel mot huden. 

När blodkärlet punkteras fylls infartkanylen med blod. Detta faktum 

används som indikation på att kanylen kommit rätt. Därefter fixeras 

mandrängen (stålröret) genom att den hålls fast och stilla med den 

ena handen. Mjukröret skjuts därefter in i blodkärlet. Det är viktigt 

att mandrängen inte dras ut, utan hålls stilla. Den får absolut inte 

skjutas in i mjukröret då det finns risk för att metallspetsen skär av 

mjukröret. När mjukröret skjuts in skall några millimeter lämnas 

synliga så att det finns något att greppa i om ett brott skulle uppstå. 

I samband med att stasen släpps och mandrängen dras ur förhindras 

läckage genom ett tryck mot mjukrörets mynning i venen. Sist 

kopplas dropp till kanylen (alternativt så sätts hatten på), samt 

tejpas kanylen för att fixera mot handen. 
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