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POTRZEBA – MATKĄ WYNALAZKÓW

Głównym sposobem komunikacji 
z osobami niesłyszącymi jest 

język migowy. Jednak nauka tej 
sztuki zajmuje osobie słyszącej 

dużo czasu. Nawet po 
odpowiednim przeszkoleniu, z 

czasem nieużywana umiejętność 
zanika. Osoby niesłyszące 

załatwiając sprawy urzędowe 
korzystają z pomocy tłumaczy. 

Jednak bywają sytuacje pilne, nie 
cierpiące zwłoki, gdy należy 
zgłosić  np. przestępstwo na 
Policji, czy porozumieć  się z 

lekarzem  
w szpitalu. Ten projekt ma pomóc 

w takiej właśnie pilnej 
komunikacji.



Alfabet Migowy
Jak rozpoznawać znaki ?

Polski alfabet palcowy, jest rodzajem komunikacji niewerbalnej, na który składa 
się:

• Zgięcie palców,
• Stykanie różnych części dłoni,
• Ruch i obrót w nadgarstku.

Aby odczytywać tyle gestów języka migowego potrzebne są dwie rękawice, 
które wchodzą w skład naszego projektu.

Pierwsza składa się z: czujników o zmiennej oporności odczytujące stopień 
zgięcia palców oraz płaszczyzn pokrytych przewodzącą tkaniną do wykrywania 

kiedy palec dotyka sąsiedniego palca lub/i wnętrza dłoni, żyroskop 
i akcelerometr do określania jej położenia w przestrzeni. Druga rękawica jest 

wierną kopią pierwszej z tym że dopasowaną na drugą rękę. Tak 
zaprojektowane przez nas rękawice są zdolne tłumaczyć cały PJM.



ANATOMIA STJM
„Flex Sensor”

Na dłoni jest dużo punktów, którymi można skutecznie odczytywać znaki alfabetu 
palcowego. Na rysunku możemy zauważyć czujniki koloru czerwonego i niebieskiego. Są 

to czujniki tego samego typu jednak mają inne zadania. Czujniki o kolorze czerwonym, 
monitorują ruch w stawach B, natomiast koloru niebieskiego, w stawach C.

Flex sensor, inaczej czujnik zgięcia jest urządzeniem zmieniającym opór w zależności od 
kąta jego ugięcia. Sztywno zamocowany na palcu STJM, będzie dokładnie interpretował 

sposób jego zgięcia.
Tworząc dzielnik napięcia(5V+) z czujnika zgięcia(R1) i rezystora 47kΩ(R2), jesteśmy
w stanie odczytywać zmiany napięcia spowodowane zmiennością rezystancji flex
sensora.
Oporność ta jest opisana wzorem : R1(x)=0.6x + 26
W rezultacie dając nam napięcie wyjściowe na wyjściu dzielnika opisane wzorem:
Uwy(x)= 5*47/47+R1(x) Uwy jest wyrażane w [V]

R1(x)jest wyrażane w [kΩ]

x to kąt [o]

Wymiary czujnika:
Długość całkowita: 73 mm
Długość użyteczna czujnika: 55 mm
Szerokość: 6 mm



ANATOMIA STJM 
„Nitki i tkaniny”

Omawiając zasadę działania czujnika zgięcia, 

przejdźmy to sposobu wykrywania dotyku miedzy 
sąsiednimi palcami. Żeby STJM bez problemu 

wykrywał dotyk między palcami, rękawice zostały 
wyposażone w materiały przewodzące prąd. 
Materiały zostały podłączone w zależności od 

potrzeb do masy i wyjść cyfrowych 
(INPUT_PULLUP). Jednak same bazowanie na 
funkcji INPUT_PULLUP nie wystarczyło by do 

dokładnego wykrywania dotyku między palcem 
wskazującym a kciukiem (od którego zależy 

poprawne rozróżnianie liter: F,O,P,S,R,T), dlatego 
powierzchnia przewodząca na palcu 

wskazującym jest podłączona do wyjścia 
analogowego, a powierzchnie przewodzące na 

kciuku i na palcu środkowym, do poszczególnych 

wartości napięć.



Mały przykład

Obrazując sposób działa STJM, przeanalizujmy znak K pokazany na 

rysunku i wykresy: rezystancji czujnika zgięcia od kąta jego ugięcia (x), 

i napięcia wyjściowego dzielnika napięcia, utworzonego z czujnikiem 

zgięcia jako R1 i R2=47K Ohm. Po pierwsze, możemy zauważyć, iż palce 

numer: 5 i 4 są połączone ze sobą, a ich opuszki dotykają wnętrza dłoni. 

Wnętrze, opuszki palców i boki palców będąc pokryte materiałem 

przewodzącym (podłączonym do pinów cyfrowych Arduino), po 

zetknięciu się za sobą spowodują przepływ prądu, co wykryją cyfrowe 

piny Arduino. Na dodatkowe potwierdzenie ułożenia palców 2,3,4 i 5, 

możemy bez trudu odczytać napięcia wyjściowe, dzięki pinom 

analogowym podłączonych do dzielników napięcia poszczególnych 

czujników zgięcia, których różnica napięcia (przy funkcji 

Uwy=5*(47/47+R(x)) pomiędzy kątem zgięcia(x) 0 a 90 wynosi około: 

1.368V. Wszystkie te opisane wyżej zjawiska dzieją się w czasie gdy osoba 

niesłysząca musi jeszcze wykonać ruch łukiem do dołu, a wykrycie tego 

ruchu umożliwi nam żyroskop/akcelerometr MPU-6050/GY-521.


