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II 

Förord 
 
Sedan dator spelens begynelse har utvecklingen stadigt gått mot att på alla sett 
få spelen att vara så verklighetstrogna som möjligt. Tidigt på nittiotalet började 
man experimentera med virtual reality, man var övertygad om att det skulle 
komma att revolutionera hela industrin.  
Detta blev inte fallet då visionen låg långt före tekniken, utrustningen var helt 
enkelt för dålig och vägde i många fall flera kilo.  
Nu nästa tjugo år senare lever fortfarande drömmen kvar att en dag helt få kliva 
in i ett datorspel och frågan vi ställer oss, har tekniken kommit ikapp visionen. 

 

 



 
 
 

III 

Abstract 
 
The goal with this project was to see how far you could take virtual reality using 
modern hardware and concepts. Achieving this by combining traditional Virtual 
Reality with a Head Mounted Display and head tracking, then adding relative 
positioning. This would give gaming a whole new meaning with you as the 
player in the centre of attention.  
By researching similar projects we tried to avoid making similar mistakes as 
those before us [1]. The main goal was then to perform experiments to evaluate 
the human reaction to a fake reality. 
 

Sammanfattning 

 
Målet med detta projektet var att se hur långt vi kunde ta virtual reality med 
hjälp av moderna tekniker och ideer. Detta genom att kombinera traditionell 
virtual reality med en Head Mounted Display samt headtracking, sedan lägga till 
relativ positionering. Sammantaget skulle det ge en helt ny spelupplevelse med 
dig som spelare i centrum. 
Genom att titta på andra projekt ska vi undvika att göra om deras misstag[1]. 
Sedan var vårat huvudmål att utvärdera människans reaktion på en virituell 
verklighet. 

 



 
 
 

IV 

Ordlista 
 
Head Mounted Display(HMD): En hjälm med små skärmar framför ögonen. 
 
Augmented Reality: En visualisering med kombination av verklig 

och virituell miljö. 
 
Virtual Reality(VR): Datorgenererad skenvärld i vilken 

användaren upplever sig vara. 
 
Mockup:  En förenklad version av en grafisk scen, 

bestående av enkla geometrier. 
 
Avatar:   En digital representation av en spelare. 
 
Full High Definition:  Bildupplösning på minst 1920x1080 pixlar. 
 
Sixaxis kontroll: En handkontroll med ett inbyggt gyro som 

kan registrera rotationer runt x-, y- och z-
axel. 

 
Tracka: Översätta en verklig punkts position till en 

kordinat. 
 
Global Illumination: Beräknings algortim för att ge ett mer 

realistikt ljus i en grafisk scen.  
 
Ambient Occlusion: Beräknings algortim för att ge objekt mjuka 

kontaktskuggor. 
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1 Introduktion 
 
Allt startade med att vi en dag började diskutera nya sätt att spela spel, ganska 
snabbt kom vi in på augmented reality som bygger på kombination av verklighet 
med virituella inslag. Diskussionen ledde vidare på dess teknik och vi ställde oss 
frågan om det gick att ta denna ide ännu längre.  
Vi började då fundera på om det var möjligt att kombinera virtual reality med 
med relativ positionering. Detta skulle medföra att du som spelare skulle kunna 
röra dig helt fritt i en virituell värld. 
Så syftet med arbetet blev att försöka kombinera redan befintlig teknik till ett 
fungerande system. 
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2 Metod 
 
Kombinationen av teknikerna Virtual Reality och relativ positionering har 
förekommit tidigare men utan specifik inriktning mot underhållning. De vi ville 
göra var att helt inrikta oss mot spel, vilket i princip skulle ge en helt ny 
spelplattform där spelaren helt kliver in i spelet. 
 
Vi började med att lista allt som behövdes för att göra detta möjligt, vad behöver 
spelaren se, höra och göra för att övertygas om upplevelsen. Vilken information 
från spelaren behöver skickas till systemet för att kunna upprätthålla en korrekt 
navigering i den virituella miljön. 
 
Vi insåg snabbt att vi hade två större problem att lösa, för det första, 
positioneringen av spelaren och för det andra registrera spelarens alla 
huvudrotationer. 
 
- Positionering 

Spelarens position behöver bara registreras i form av en punkt. Detta kan 
göras på många olika sätt, vi tittade närmre på två av dem. 
 
RF(Radio Frequency)  
  Med hjälp av radiovågor kan man avläsa avståndet mellan två 

  punkter, genom att mäta hur lång tid de tar för ljudet att nå fram till 
  en mikrofon. 

 
-Fördelar 
lättare att expandera spel arean, billigare 
 
-Nackdelar 
för stor felmarginal 

 
IR(Infrared) 
 Fasta kameror mäter positionen på en infraröd diod, man använder 

 infrarött för att minimera störning från andra ljuskällor. 
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-Fördelar 
mycket exakt 
 
-Nackdelar 
måste ha synliga dioder hela tiden 
 

-Headtracking 
Förutom spelarens position så måste även huvudrotationerna registreras. 
Vår första tanke var att sätta tre punkter på spelaren och med hjälp av dem 
registerera rotationen. Men ju fler punkter som ska registreras desto större 
blir risken för att kamerorna tappar någon punkt. Så då tittade vi närmare på 
gyroscopes och accelerometrar. Med hjälp dessa skulle vi kunna räkna ut 
rotationen på spelarens huvud, som visas i Figur 1. 
 

Yaw- Yaw-rotationen på spelaren räknas med hjälp av gyroscopet som 
mäter ut vinkelhastighets förändring.   
 
Roll- Roll-Rotation räknas ut med hjälp av accelerometern som utifrån 
gravitationen kan räkna ut rotationen. 
 
Pitch- Pitch-Rotation räknas ut på samma sätt som Roll-Rotationen, med 
hjälp av en accelerometer och gravitation. 

    
Figur1. 

Grön: Yaw-rotation Röd: Roll-Rotation Blå: Pitch-Rotation 
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När vi hittat potentiella lösningar för registrering av position och rotation  
återstod visualiserningen för spelaren. Där vi egentligen bara såg ett alternativ, 
Head Mouted Displays. 
Det finns däremot en hel del olika HDM. 
 
Monocular 

Har bara en monitor för ett öga, vilket gör att du kan se den verkliga världen 
med ena ögat och den virituella med det andra. 
 

Binocular 
 Har en display för varje öga, vilket gör det möjligt att bara se den virituella 

världen. Binocular HMD finns i två utföranden: 
  

2D Monoscopic 
- Samma bild visas på båda skärmarna. 

 
3D Stereoscopic 
- Visar separat bild för varje öga med möjlighet till att förskjuta 

bilderna i förhållande till varandra och på så vis få en 3dimentionell 
effekt. För att man ska kunna uppleva bilderna 3dimentionellt och 
inte som ett flimmer krävs en bilduppdatering på cirka 30 bilder per 
sekund och bildskärm, vilket gör att datorn behöver producera cirka 
60 bilder per sekund. 

 
See-through 
 Finns tillgängligt på samtliga modeller och kan ge en kombinerat version av 

den verkliga och den virtuella världen. Nackdelen är att priset ofta är 
betydligt högre. 

 
Viktiga egenskaper för HMD: 

-Skärmupplösning 
De flesta billigare HMD har en upplösning på 640x480 pixlar.  
Men finns upp till 1920x1080 pixlar. 
 

-Field of View 
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Vyspektrat för det mänskliga ögat är cirka 180 grader, För HMD i 
den lägre prisklassen ligger mellan den på mellan 25 och 40 grader. 
Men finns tillgängliga för upp till ca 150grader. 

 
 

-Refresh Rate 
Hur snabbt bilden uppdateras. 

2.1 Experiment 

 
För att utforska hur upplevelsen blir för spelare, och hur man beter sig i virituell 
värld så satte vi upp några enkla experiment. 
 

2.1.1 Fysik 

• Hur reagerar man på att röra sig i en helt virituell värld. 

• Hur reagerar man när man förvränger fysiken 
Inverterar rotationer 
Inverterar rörelseriktningar 
Ökar rotationshastigheten 
Ökar rörelsehastigheteten 

• Spelarens upplevelse av ens egna kropp 
Inte kunna se sin egen kropp 
Förändring av spelarens storlek i rummet 

 

2.1.2 Grafik 

• Hur verklighetstrogen måste omgivningen vara för att spelaren ska 
övertygas om upplevelsen. 

• Vilken typ av ljussättning fungerar bäst i applikationen? 
 

2.1.3 Interaktion 

• Interagera med miljön. 

• Kan man uppleva virtuell fara som verklig. 
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2.1.4 Häslosynpunkter 

• Långvarig exponering 

• Säkerhet 
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3 Resultat 
 
För att kunna utföra alla experimenten var vi tvugna att välja vilka metoder vi 
skulle använda för all dataregistrering. 
 
 

Valen blev följande: 
 
Position registrerade vi med hjälp at IR-dioder och IR-kameror, detta för att få 
så precisa värden som möjligt. Vi använde oss av de inbyggda IR-kamerorna i 
Nintendos wiimote. Valet gjordes då vi tidigare laborerat med dessa och att de är 
relativt billiga. 
 
Rotation registreringen gjordes med hjälp av ett gyro som var fäst på huvudet, 
detta kändes som det bästa sättet med tanke på att IR-Kamerorna vi använde inte 
är de bästa och har nog problem att hålla reda på en punkt. 
 
För att undvika oförutsedda komplikationer valde vi att använda grafikmotorn 
Ogre3d som vi båda arbetat med i tidigare projekt[2]. 
 
För visualiserning valde vi ett par HMD med 3D-stereoscopiskt stöd, med en 
upplösning på 800x600 pixlar, 40 graders diagonal field of view, samt med 
inbyggt gyro[3],som visas i Figur 2. 

 
Figur2. 

eMagin Z800 
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Vidvinkeln på kamerorna var bara på 45 grader, och vi använde oss av två 
stycken. Detta för att kamerorna bara kan återge en punkt i två dimentioner. Att 
placera kamerorna på dessa positioner gjorde att vi fick en rörelse area med en 
diameter på strax över en meter,som visas i Figur 3. 
 

    
Figur3. 

Rörelse arean för spelaren, här markerat i gult. 

Experiment 

 
Första experimentet var att få igång allt och sätta upp en mockup på en värld att 
röra sig i. Detta gjordes relativt snabbt och vi fick upp en liten kontorsmiljö där 
vi kunde gå och kolla runt.  
 
Nästa steg blev att bestämma en slutgiltig design för miljön, detta resulterade i 
en scen som bestod av en del av ett våningsplan i en högre skyskrapa. Kontors 
temat behöll vi och gjorde det bara större. 
 
När scenen började ta form kunde vi börja experimentera med fysiken, detta 
löste Anton genom att  skriva en klass där man kunde styra kamera rörelser och 
rotationer helt fritt tillsammans med den input som kamerorna och gyrot 
tillhandahöll. Alla dessa värden kunde styras via tangentbordet, med funktioner 
som: 

• Invertera alla rotationer. 

• Invertera alla rörelser i X-,Y- och Z-led. 
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• Öka hastigheten på både rotation och rörelse. 
 

3.1.1 Fysik 

 

3.1.1.1  Invertering 

 
Att invertera rotationen på spelarens huvud, om spelaren tittar till vänster roterar 
vyn åt höger, resulterade i en hel del förvirring och slutade nästintill alltid med 
att spelaren helt slutar vrida på huvudet. Samma sak visade sig då vi inverterade 
rörelser. 
 

3.1.1.2  Hastighetsförändring 

 
Att öka och sänka hastighet på rotation och rörelse gick betydligt bättre, 
framförallt med hastighet på rörelser. Om man rörde sig identiskt med 
verkligheten kändes det nästan för långsamt, så det gjorde ingenting att man 
ökade den. Däremot fanns det en övre gräns som låg kring 8-9 gånger snabbare 
så det blev riktigt obehagligt och instabiliteten smög sig på. 
 

3.1.1.3  Kroppsupplevelse 

 
Att inte kunna se sin egen kropp är en märklig känsla, har man tittat neråt en 
gång så undviker man de helst. Samma sak gäller händer och armar, sätter man 
upp händerna framför ansiktet utan att se dem känns till en början konstigt, men 
eftersom du känner att du rör på händerna slutar du istället tro på synintrycken. 
 
Men för att de här ska bli trovärdigt i det långa loppet krävs någon form av 
avatar. 
 
Att sänka kameran till ett par centimeter ovanför marken gör att spelaren efter 
ett par sekunder känner sig just så lång, desamma gäller med ökad storlek. 
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Längd upplevelse påverkas dock inte av hur snabbt spelaren rör sig i rummet. 
Upplever man sig som jättekort fast man rör sig i naturliga proportioner upplevs 
det som om man är jättekort men jättesnabb. 
 

3.1.2 Grafik 

 
Grafik mässigt satte vi upp en scen föreställande en kontorsmiljö med allt vad de 
innebär, kontorsstolar, datorer, skrivbord osv. 
 
Här finns gott om referenspunkter som gör att spelaren kan relatera till 
omgivningens storlek. 
 
Ljussättning i scenen var inte direkt nödvändig för upplevelsen men att få 
skuggor gör att scenen blir levande och mer trovärdig. 
Efterforskning och en del experimenterande visade att det bästa och effektivaste 
sättet var att baka ut ljuset. På så sätt kan man få ut en del ljusfenomen, som en 
spelmotor Ogre 3d inte klarar av att beräkna i realtid, så som att ljus tar upp färg 
från ytor den reflekteras från.  
 



 - 11 - 

För att förenkla scenens komplexitet kombinerade vi ihop alla objekt av samma 
typ till enskilda objekt, tex. Stolar för sig och bord för sig,som visas i Figur 4 
respektive Figur 5.       

           
Figur4.              Figur5. 
Uvset för diffus textur för en enskild stol Uvset för att applicera lightmap för samtliga 

stolar i scenen.  
 

Samtliga objekt i scenen fick sedan ett alternativt uvset som ljuset bakades till. 
 
Scenen ljussattes och raytracades i Maya med Mental Ray för att sedan bakas ut 
till textur med Mayas Batch Bake. 
De två bakningar som behövdes var Global Illumination och Ambient 
Occlusion. Inställningar för detta visas i Figur 6 respektive Figur 7. 
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Figur6.     Figur7.    

Intällningarna som användes för att baka ut Global Illumination samt Ambient occlusion. 

 
Skuggorna i scenen ritas ut av grafikmotorn i realtid, på grund av scenens 
storlek så skulle bakade skuggor behöva en väldigt stor textur för att nå samma 
resultat som grafikmotorn. 
 
GI texturerna screenas sen på diffuse texturen varpå occlution texturerna 
multipliceras på, detta resulterar i tre pass enl. Figur 8 - 10. Resultatet ses i 
Figur 11. 
Scenen ljussattes sedan i grafikmotorn med dynamiska ljuskällor, en allmän 
ljusskälla och ett riktningsljus utifrån, detta för att få skuggor samt lätta upp 
dem. 
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Figur8. Diffuse textur      Figur9.  Global Illumination textur 

Figur10. Occlusion textur 

Figur11. Diffuse textur + Global Illumination textur + Occlusion textur + Ljussättning 
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3.1.3 Interaktion 

 
För att kunna interagera med miljön såg vi till att ha objekt nog nära spelaren för 
att denne skulle kunna röra sig runt och igenom föremålen. Vi skrev sedan en 
klass som gjorde det möjligt att kasta objekt från scenen mot spelaren med olika 
hastigheter. 
 
Interaktion med redan färdiga objekt i scenen kändes som en viktig del, men för 
att få känslan av ett riktigt spel behövde vi även själva kunna interagera med den 
virtuella miljön. 
 
Vår första tanke var någon form av vapen, detta försökte vi tracka på sanna sätt 
som spelarens position.  
Vi skrev ett program som separerade två tracking punkter för att på så sätt kunna 
skilja mellan spelare och vapen. Vi använde oss sedan av en Sixaxis kontroll för 
att registrera vapnets rotation med hjälp av dess inbyggda gyro. 
 

3.1.4 Hälsosynpunkter 

 
Ögonen är snabba på att anpassa sig för HMD både under och efter användning, 
Detta resulterar dock i en viss överansträngning och stelhet i ögonen, som 
snabbt går över efter användning av systemet.  
Detta fenomen innefinner sig oberoende av om du använder dig av systemet ett 
par minuter till en längre period upp emot 40 minuter. 
 
Nästa hälsosynpunkt gäller kombinationen av den virtuella och det fysiska 
rummet man befinner sig i. 
Här gäller de att det fysiska rummets ytterväggar finns representerade i den 
virtuella världen annars glöms de lätt bort 
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4 Diskussion 
 
Innan vi började med projektet hade vi många frågetecken som vi ville ha svar 
på, största frågan var nog om man skulle börja tro på det man upplever och 
känna sig delaktig med miljön. Detta fick vi svar på ganska snabbt att det gör 
man. 
 
En stor bidragande faktor till trovärdigheten är att man inte kan se eller på något 
sätt uppleva den verkliga världen, de var något vi missat till en början. När vi 
väl fick bort omgivningen och ögonen bara kunde lägga fokus på den virtuella 
världen höjdes upplevelsen dramatiskt. 

 
Under arbetets gång identifierade vi en rad problem som till stor grad försämrar 
upplevelsen.  
 

4.1 Teknik 
 

4.1.1 Gyro 

De första vi stötte på var Gyrots felmarginal, de visade sig att efter spelaren tittat 
runt så kunde gyrot misstämma, resultatet blev då att rotationsvinklarna i den 
virtuella världen inte stämde överrens med hur spelaren tittade. Detta på grund 
av att gyrot inte räknar på en basvinkel utan endast på förändringen av sig själv. 
Det medför att om gyrot misstämmer på så lite som några grader kan det 
medföra totala riktnings fel i den virtuella miljön.  
Denna felmarginal ökar linjärt i takt med att spel arean blir större. 
Med tanke på vårt mål att ha en spel arena på 50x50 meter skulle denna 
felmarginal vara för stor för att garantera spelarens säkerhet 
 
En möjlig lösning på detta skulle vara att även ta ut rotationen med hjälp av ir 
tracking, att ha tre tracking punkter på spelaren och sedan beräkna rotation 
utifrån dessa. På så sätt har man millimeter precision på samtliga punkter, en 
begränsning är att de tre punkterna alltid måste vara synliga för kamerorna. 
Även på vår lilla spel area hade vi problem med att kamerorna skulle hålla koll 
på vår positions punkt. Det berodde till största delen på att kamerorna vi 
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använde var de inbyggde IR-kamerorna i Nintendos Wiimote, samt att vi hade 
problem att tillverka en nog stark ljuskälla med IR-dioder. 
 

4.1.2 IR kameror 

När det kommer till IR-kameror i allmänhet så är de största begränsningarna 
dess vidvinkel och att kamerorna måste se de punkter man vill tracka. För att 
kunna tracka en IR-punkt i tre dimensioner krävs de att minst två kameror 
vinkelräta mot varandra ser punkten samtidigt.  
Om flera spelare ska vistas i samma spel arena behöver man även ta hänsyn till 
att de kan komma att täcka varandras tracking punkter, enda lösningen för detta 
är att öka antalet kameror. 
 

4.1.3 Head Mounted Display 

Människans syn har en vidvinkel på ca 180 grader, de HMD som vi har använt 
har en diagonal field of view på ca 40 grader. Detta resulterar i att första 
intrycket blir att man ser allt genom ett litet fönster. Denna illusion försvinner 
aldrig riktigt men efter en kort stund accepterar man det. De naturliga 
ögonrörelserna försvinner snabbt till fördel för större huvudrörelser. Desamma 
gäller även för den låga upplösningen på HMD, till en början ser man bilden 
som relativt grynig för att sen inte alls tänka på det. 
 
En egenskap som den HMD vi använde var att den hade stereoskopisk 
visualisering. Den fungerade bra på de test applikationer som följde med 
utrustningen, problemet uppstod när vi samtidigt skulle hämta data information 
från gyrot som var inbyggt i dem. De data vi behövde hämta från gyrot tog upp 
så pass mycket av datorns processor att bilduppdateringen blev för låg för att 
kunna växla bilder från vänster till höger bildskärm. 
 

4.1.4 Experiment 

För att sammanfatta HMD så har utvecklingen gått framåt sedan Virtual Reality 
barndom i början av 1990-talet. Redan nu finns HMD som har de egenskaper 
som skulle göra upplevelsen optimal, med över 150 graders field of view och 
Full High Definition upplösning. I dagsläget kostar dessa 360.000kr, detta beror 
till stor del på att HMD främst riktar sig till olika former av forskning och 
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rehabilitering. Förhoppningsvis så kommer det med tiden även börja inriktas till 
oss vanliga konsumenter och på så vis sjunka i pris. Ett sådant bevis finns redan 
i och med de relativt billiga HMD vi har använt, som helt inriktar sig mot spel 
och spelare. 
 
Det finns goda förutsättningar för att göra hela systemet trådlöst, på grund av 
tidsbrist är de något vi ganska tidigt prioriterade bort. Ett sådant system skulle 
göra att spelaren känner sig mer fri då han inte alls behöver tänka på sladdar.  
De är även en förutsättning för att ta upp systemet till 50x50 meter. Samtidigt 
kan de då tillkomma problem med långsam data överförning vilket kan resultera 
i beräknings fel och fördröjning i bild. 
 
För att lösa problemet med att man inte ser sin egen kropp skulle man kunna 
använda sig av ett HMD som spelaren kan se igenom. Detta i kombination med 
ett helt mörkt rum och någon form av självlysande dräkt bör göra att man kan se 
sig själv och andra spelare som vanligt samtidigt som man tack vare det svarta 
rummet även ser den virtuella världen. 
 
Som vi misstänkte redan innan så går man ogärna genom virtuella objekt rent 
instinktivt. Objekt som kommer flygande emot spelaren upplevs som farliga och 
man försöker omedvetet undvika dem.  
 

Vad gäller interaktion med vapen så blev det mer eller mindre ett misslyckande, 
detta mest beroende på den utrustning vi använde oss av. Wiimotens förmåga att 
tracka fler än en punkt var mycket begränsad vilket resulterade i att en eller båda 
kamerorna tappade bort någon av punkterna med jämna mellanrum. Det gjorde 
att vapnet hade svårt att hålla sin position där spelaren höll det. Men det var inte 
det enda problemet, vad gäller Sixaxis kontrollen så fanns inga färdiga 
drivrutiner till den, så vår enda möjlighet var att använda drivrutiner utvecklade 
av privatpersoner. Efter en hel del jobb så fick vi tillslut den att fungera men var 
tvungna att läsa ut raw data direkt från bluethooth anslutningen. Vilket gjorde att 
vi var tvungna att räkna ut all axel rotation på egen hand.  
Men med tanke på att det gyrot felade lika mycket om inte mer än det gyrot vi 
använde till headtracking, samt att positioneringen inte gick att genomföra så 
prioriterade vi bort vapnet till fördel för den visuella upplevelsen. 
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4.1.5 Grafik 
 
Den grafiska kvalitén för en sådan applikation kom vi snabbt fram till inte spelar 
någon större roll. 
Upplevelsen vi var ute efter kom redan när vi använde vår första mockup. 
Däremot ges en bättre effekt om du har tydliga referenspunkter som du lätt kan 
förhålla dig till, storlek och avstånds mässigt. 
 
Vi började med en utomhusmiljö med klippavsats, här fick man alltså inga 
referenspunkter nära spelaren, Vilket gjorde att man inte alls kunde uppleva 
storleken på scenen, vilket ses i Figur 12. 
 
Vi började då tänka i mindre skala med fler igenkännliga objekt. 
Resultatet är den slutgiltiga scenen i form av en kontorsvåning, vilket ses i Figur 
13. 
 
 

 
Figur12. Scen 1, landskap 
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Figur13. Scen 2, kontorsvåning 

 

En stor begränsning gällande ljussättningsmetoden är att du i princip måste ha 
en helt statisk scen. Om en vägg flyttas kommer ljuset inte att uppdateras utan 
fortsätta kastas som om väggen stod kvar. 
 
De bästa hade varit att använda en grafikmotor som dels klarar Deferred 
Lighting samt bloom[4]. Då den typen av ljus renderas i realtid skulle vi helt 
kunnat fokusera på att göra en nästintill verklig ljussättning direkt i spelmotorn 
istället för att lägga tid på att baka ut ljuset. Med hjälp av Bloom hade 
ljusskällor sett mer naturliga ut då de kunnat få en bländande effekt[5]. 
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5 Slutsatser 
 
Huvudmålet med projektet var att kunna ta denna teknik vidare och succsesivt 
bygga upp en ny platform att spela på.  
Resultatet från våra tester visar att iden är god men att tekniken inte riktigt är 
nog stabil för att kunna ta det längre än så här. 
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