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1. PREFACI 

1.1 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

1.1.1 MIMICS 

Aquest projecte està emmarcat dins un projecte d’investigació més gran anomenat 

MIMICS (Multimodal Immersive Motion Rehabilitation with Interactive Cognitive 

Systems). Bàsicament, el que s’intenta amb MIMICS és buscar maneres de millorar la 

rehabilitació motriu de persones amb alguna disminució física utilitzant diferents 

tècniques de realitat virtual. 

1.1.2 VIDEOJOC PEL LOKOMAT 

El projecte que es descriu en aquest document es pot considerar un videojoc per una 

màquina de rehabilitació anomenada Lokomat. En els següents apartats s’explica 

breument en què consisteix. 

QUÈ ÉS EL LOKOMAT 

El Lokomat és una màquina de rehabilitació que cau dins la categoria del Walk in Place 

(Caminar sense moure’s de lloc). Aquesta màquina permet a gent que ha perdut part 

de la capacitat motriu a les cames pugui tornar a sentir que camina. Això ajuda molt a 

la rehabilitació dels pacients, que evidentment se senten molt més motivats. 

A més, tot i que el robot té prou força com per moure el pacient sense que aquest hagi 

de fer res, també permet que s’hi apliqui força per caminar més de pressa o més a poc 

a poc. Així doncs, no només ajuda psicològicament, sinó que també és una ajuda molt 

important pel que fa a la rehabilitació muscular. 

 

Figura 1: Màquina Lokomat (f. Pushing Boundaries) 
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OBJECTIUS DEL PROJECTE 

Un dels problemes del Lokomat, però, és que pot resultar avorrit, per la persona que fa 

la rehabilitació, estar-se hores caminant sense fer res. El que es pretén amb aquest 

projecte és desenvolupar un entorn virtual que motivi al pacient a esforçar-se més (ja 

sigui caminant més de pressa o intentant frenar) a l’hora que li fa l’experiència més 

agradable. 

A més a més, pel fet d’estar dins un marc de recerca, es volen investigar dues coses. 

Per una banda, quin impacte poden tenir els estímuls tàctils en aquesta mena 

d’entorns (si millora l’experiència virtual). I per l’altra, si el fet d’aplicar un algorisme 

d’aprenentatge a l’entorn incrementa l’esforç realitzat pel pacient. 

Així doncs, un cop completat el programa, es realitzaran diversos experiments amb 

usuaris per tal d’estudiar les condicions explicades anteriorment. 

DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN 

El que s’ha desenvolupat és un entorn virtual consistent en una ciutat, on el participant 

es mou seguint un camí fixat. Les accions que pot realitzar son les mateixes que amb el 

Lokomat: anar més de pressa o anar més a poc a poc. A més, van apareixent diversos 

obstacles al camí. Alguns son negatius i cal frenar per poder-los evitar, els altres són 

positius i cal accelerar per poder-los assolir. Un algorisme d’aprenentatge decidirà 

quins obstacles col·locar en cada  moment per tal de motivar el màxim esforç en 

l’usuari depenent del seu rendiment. 
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1.1 ESTRUCTURA DE LA MEMÒRIA 

Primerament es detalla la planificació del projecte(com s’ha desenvolupat). 

Seguidament en el capítol 2 s’explica l’entorn i els conceptes necessaris de realitat 

virtual per poder entendre amb claredat les bases que han condicionat tot el procés. 

En el capítol 3 s’exposa el desenvolupament en sí del projecte, des del disseny fins a la 

implementació, i s’expliquen les característiques de la tecnologia utilitzada i la seva 

motivació. 

En el capítol 4 es parla de la part experimental i més científica del projecte, on 

s’inclouen els resultats dels experiments realitzats així com la seva descripció. 

En el capítol 5 es fa una estimació del cost econòmic d’aquest projecte. 

En el capítol 6 es fa un repàs de tot el que s’ha fet i s’analitzen les diferents conclusions 

a les que s’ha arribat. 

En el capítol 7 es troben les referències de totes les fonts de les que m’he servit per 

desenvolupar aquest projecte. 
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2. PLANIFICACIÓ 

En aquest capítol explicaré com he planificat aquest projecte per tal de fer-lo arribar a 

bon port. 

En la figura que apareix a continuació es mostra un diagrama de Gantt, amb la duració 

de les tasques més rellevants del projecte així com les dependències existents entre 

elles. 

És important destacar que aquest projecte avarca molts camps d’estudi diferents a 

més d’integrar tecnologies i dispositius molt diversos, amb la qual cosa la fase 

d’aprenentatge i proves ha estat clau per poder desenvolupar-lo. 

Això té sentit si tenim en compte que aquest és un projecte destinat també a la 

investigació. La intenció, per tant, no és només crear una aplicació sinó també conèixer 

en més profunditat el camp que s’està estudiant (en aquest cas els dispositius tàctils i 

els algorismes de Reinforcement Learning). 

Per aquest motiu, no és d’estranyar que un 50% del temps s’hagi de dedicar a 

aprendre. Aprendre a utilitzar l’entorn de desenvolupament XVR, aprendre a crear 

biblioteques per aquest entorn i aprendre a controlar i programar els diferents 

dispositius (Powerwall, jaqueta tàctil, Wii Balance Board, etc.). 

A més, també s’ha d’estudiar la resposta corporal a estímuls tàctils, ja que és un camp 

pertanyent a la fisiologia i que no resulta massa proper als meus coneixements 

acadèmics. 

La part tècnica també portarà molta feina. No només s’haurà de crear l’aplicació en sí, 

sinó que s’hauran de crear biblioteques que controlin els dispositius externs i 

segurament alguna que afegeixi una que altra funcionalitat que XVR no porta de sèrie 

(com ara els sistemes de partícules). 

Per la seva banda, la redacció de la memòria i la documentació es realitzarà al llarg de 

tot el projecte. 
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Figura 2: Diagrama de Gantt 
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3. INTRODUCCIÓ A LA REALITAT VIRTUAL 

3.1 HISTÒRIA 

És possible que la realitat virtual hagi tingut molt de ressò en els últims anys, però les 

arrels d’aquesta tecnologia es poden trobar cinc dècades enrere. Fou en els anys 50, 

quan el món dels ordinadors encara estava en els seus inicis, quan va sorgir una idea 

que canviaria la manera en que la gent interactua amb els ordinadors i faria possible la 

realitat virtual. En aquells temps, els ordinadors eren armaris gegants tancats en sales 

amb aire condicionat i emprats només per aquelles persones especialitzades en 

llenguatges de programació. Era un món bastant tancat i molt pocs tenien accés a 

aquell equipament. 

Un enginyer elèctric i anterior tècnic de radars de la marina anomenat Douglas 

Engelbart, va veure aquests ordinadors d’una manera diferent. Més que veure’ls com 

màquines per poder calcular infinitat de números, els veié com eines per mostrar 

entorns digitals. Ja sabia de la seva època amb els radars que qualsevol informació 

digital es podia veure en una pantalla. En algun moment raonà que ¿Perquè no puc 

connectar l’ordinador a una pantalla i usar-los ambdós per solucionar problemes? 

3.1.1 INICIS 

Al principi, les idees de Doublas Engelbart no es varen prendre massa seriosament, 

però durant els anys seixanta, altres persones estaven pensant de la mateixa manera. 

A part d’això, la situació era la ideal per la seva visió dels ordinadors. 

La tecnologia de les comunicacions estava creuant-se en el camí dels ordinadors i les 

tecnologies gràfiques. Els primers ordinadors basats en els transistors en lloc de les 

vàlvules, foren indispensables. Això va fer que els ordinadors fossin més amigables, la 

qual cosa va deixar preparat el camí pels futurs ordinadors personals, els gràfics i, 

evidentment, el despertar de la realitat virtual. 

3.1.2 LA POR A UN ATAC NUCLEAR 

La por a un atac nuclear va fer que els militars americans creessin un radar que podia 

processar grans quantitats d’informació i immediatament mostrar-ho d’una manera 

entenedora per als éssers humans. El radar del sistema de defensa va ser la primera 

simulació de dades en temps real. 

Els dissenyadors aeris començaren a experimentar amb formes que els ordinadors 

poguessin mostrar les seves dades de manera gràfica. Els experts reestructuraren els 

ordinadors perquè poguessin processar i computar la informació, mostrant imatges i 

simulacions. 



PFC Millorant la percepció dels móns virtuals Pere Sivecas 

12 
 

En el 1962, Ivan Sutherland va desenvolupar un dispositiu capaç de dibuixar traços en 

un ordinador. També va introduir el primer programa de disseny orientat a un 

ordinador, anomenat Sketchpad, i obrí el camí per què els dissenyadors creessin 

avantprojectes de cotxes, ciutats i productes industrials. Al final de la època, els 

dissenys operaven en temps real. En el 1970, Sutherland va crear un primitiu dispositiu 

que podia moure un punt per una pantalla i realitzar funcions determinades: el primer 

ratolí. 

3.1.3 SIMULACIONS DE GUERRA 

Un dels antecedents més influents de la realitat virtual fou el simulador de vol. A 

continuació de la segona guerra mundial i durant els anys 90, els militars i la industria 

es gastaren milions de dòlars per simular el vol d’avions, i posteriorment per simular 

altres tipus de transport. 

Tant llavors com ara, era més barat i segur entrenar a pilots a terra abans de llençar-los 

a vols reals. Els primers simuladors consistien en una cabina de pilot construïda sobre 

una plataforma mòbil. El problema es que els faltava la visió panoràmica, la qual cosa 

canvià amb la integració de pantalles de vídeo a la cabina. 

En el 1970, els gràfics generats per ordinador havien reemplaçat els vídeos en els 

simuladors. Aquests vols simulats operaven en temps real, tot i que els gràfics eren 

bastant primitius. En el 1979, els militars començaren a experimentar amb cascs de 

simulació. A principis dels anys 80, una gran millora en el programari, maquinari i les 

plataformes de moviment, permetien als pilots navegar per detallats móns virtuals. 

Evidentment, la indústria militar no era la única interessada en els gràfics per 

ordinador. 

3.1.4 LA REALITAT VIRTUAL I ELS VIDEOJOCS 

Un consumidor natural dels gràfics per ordinador era la indústria de l’entreteniment, 

que com els militars, aconseguiren grans èxits arreu del món . 

En els anys 70, alguns dels efectes especials més espectaculars de Hollywood es varen 

generar per ordinador, com son algunes de les escenes de “La guerra de les galàxies”. 

Més endavant, altres pel·lícules perfeccionaren aquests efectes per ordinador fins a 

límits insospitats. Tanmateix, l’explosió més contundent s’origina en el negoci del 

videojoc. 

Una de les variants en el món de la realitat virtual és el guant virtual o dataglove, un 

dispositiu que detecta els moviments de la mà. Fou inventat per produïr música fent 

gestos a un sintetitzador musical. Una divisió de la Nasa va ser un dels primers clients 

que van utilitzar aquest dispositiu per llurs experiments virtuals. 
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Una altra cosa que va ajudar enormement a donar un gran pas en la realitat virtual és 

l’aparició dels ordinadors d’alt rendiment a durant els anys 80. Aquestes màquines van 

proveir la velocitat i memòria perquè els programadors i científics poguessin 

desenvolupar programes de visualització avançats. A finals dels anys 80, estacions de 

treball gràfiques, de baix cost, estaven enllaçades amb potents ordinadors, la qual cosa 

feia que la tecnologia de visualització fos més accessible. Tots els elements bàsics de la 

realitat virtual han existit des de 1980, però va fer falta que apareguessin aquests 

potents ordinadors perquè funcionés. 

3.1.5 ACTUALITAT 

Avui en dia, la realitat virtual està a un pas de canviar la manera en què interactuem 

amb ella i els ordinadors. De la mateixa manera que suposà la introducció dels 

ordinadors fa més de cinquanta anys, l’impacte de la realitat virtual en el futur es 

imprevisible. Probablement sigui quelcom que podrem veure en la nostra vida diària, a 

casa, a la oficina, etc. 

Pot ser que ens puguem sumergir de tal manera en un entorn virtual que no notem la 

diferència amb la realitat. Potser podrem viatjar a qualsevol lloc del món sense 

moure’ns de lloc, i recordar fins el més mínim detall sense haver-hi estat mai. Les 

possibilitats són infinites. 
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3.2 APLICACIONS 

3.2.1 DISSENY 

Dissenyadors de cotxes, avions, vaixells, fabricants d’electrodomèstics i fins i tot 

gestors de fàbriques utilitzen la RV per fer prototips de llurs productes. D’aquesta 

manera poden crear prototips virtuals interactius que son molt mes barats (tan en 

diners com en temps) que un prototip real. 

Això té molts avantatges. Es poden provar productes o entorns de treball dins la RV, 

potencialment amb l’usuari final, de manera que els problemes es poden identificar 

més aviat. Un cop aquests prototips virtuals s’han construït, tots els actors, enginyers, 

dissenyadors, ergonomistes, etc. Es poden comunicar al voltant del projecte d’una 

manera molt més eficient. 

Aquesta facilitat fa que la voluntat d’experimentar sigui cada vegada més gran. 

3.2.2 MÀRQUETING 

La RV també s’utilitza en màrqueting: ara els clients potencials poden provar el 

producte abans que s’hagi acabat, i poden decidir certs aspectes de la seva 

configuració. Per exemple, és possible donar un tomb per el teu futur avió, i posar 

interactivament els seients allà on vols. Fins i tot pots fer que el sistema s’asseguri que 

les teves decisions compleixen amb la normativa de seguretat. 

Procter&Gamble i Kimberly Clark empren la RV per crear, fins al més mínim detall, 

tendes virtuals on realitzar estudis de màrqueting sobre l’embalatge dels productes i la 

disposició dels aparadors. Amb tecnologies de eye-tracking poden veure amb precisió 

quins aspectes de la seva configuració influencia les decisions de compra. 

3.2.3 FORMACIÓ 

Un dels aspectes més fascinants de la RV és l’habilitat de formar a la gent. Moltes 

empreses i administracions utilitzen RV per entrenar al seu personal en tasques 

complicades i/o perilloses. 

La RV permet realitzar gestos reals i conseqüentment el que aprens en un món virtual 

és aplicable directament a situacions de la vida real. 

La simulació en RV et permet provar diferents escenaris instantàniament, revisar 

errors a càmera lenta des de diferents punts de vista i tornar a començar tantes 

vegades com faci falta. Aprendre en un simulador sol ser molt més eficient, i motiva 

molt més a la gent. El professor és un element actiu dins el simulador i actua com ho 
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faria a la vida real, cosa que no passa llegint un manual, mirant fotos, o visualitzant un 

vídeo. 

3.2.4 VISUALITZACIÓ DE DADES 

Una de les aplicacions més actives de la RV, juntament amb els simuladors de vol, és la 

visualització de dades. Principalment utilitzada en la indústria del petroli i el gas per 

estudiar informació geològica i trobar així nous recursos energètics. 

3.2.5 ARQUITECTURA 

La RV permet a arquitectes, enginyers i clients dissenyar un edifici, o valorar un 

projecte mostrant-lo a una audiència més gran, així com fer el manteniment de 

l’edifici. També permet als ciutadans visualitzar un projecte del seu barri i 

conseqüentment donar la seva opinió. 

3.2.6 RECERCA MÈDICA 

La RV és particularment útil en l’estudi de l’ésser humà. Permet manipular una realitat 

que és suficientment propera a la nostra per realitzar experiments sobre coneixement, 

percepció i fisiologia que no es podrien portar a la pràctica a la vida real (ja sigui 

limitacions físiques o ètiques). 

La RV aplicada a necessitats terapèutiques és un camp que s’està desenvolupant 

ràpidament. S’estan estudiant moltes teràpies mitjançant RV per la millora de la parla, 

fisioteràpia, teràpies per nens autistes, rehabilitació motora després d’un vessament 

cerebral (com el cas que ens ocupa), etc. 

La RV també és una eina molt útil en el tractament de fòbies en un ambient controlat. 

El pacient es pot submergir en un mon virtual en un pont elevat per tractar el vertigen, 

o en una habitació amb aranyes, o en mig d’una guerra per tractar síndromes post 

traumàtics. 

3.2.7 ENTRETENIMENT 

La indústria de l’entreteniment, si bé no utilitza els dispositius tan sofisticats que fan 

servir altres aplicacions, també està aconseguint que cada vegada més l’usuari se senti 

més immers en el joc. A poc a poc els comandaments de les vídeo consoles van deixant 

pas a altres aparells més usables (la consola wii n’és un bon exemple). 
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3.3 ELS SENTITS 

Per poder submergir-nos en un món virtual, és necessari que les senyals que rep el 

nostre cos a través dels sentits tinguin la màxima coherència possible. Com més 

semblant sigui el que percebem realment amb el que percebríem si estiguéssim dins el 

món virtual, més immersos ens trobarem i més intensa serà l’experiència. Si bé en la 

literatura clàssica hi ha 5 sentits, en aquest cas he volgut centrar-me no només en els 3 

que considero més importants d’aquest grup, sinó també en un altre sentit molt 

present en la realitat virtual: la propiocepció. Prestant, això sí, especial atenció al tacte 

ja que és un dels eixos principals al voltant dels quals gira aquest projecte. 

3.3.1 VISIÓ 

La visió és el sentit més desenvolupat de l’ésser humà i per tant és el més important a 

tenir en compte a l’hora de crear un entorn virtual. Se sol dir que la vista 

“mana” a la resta de sentits. Arribant a afectar la percepció real que tenen les 

coses. Per exemple, dos caramels que tinguin diferents colors, es percebran 

amb un gust diferent, encara que tinguin exactament el mateix gust. Això és així 

perquè el cervell associa els sentits entre ells, essent l’element visual el 

dominant. En el cas anterior, si un caramel és verd i l’altre vermell, el cervell 

tendirà a associar un gust de menta al primer i un de maduixa al segon.  

Aquest comportament cal tenir-lo molt en compte ja que permet als desenvolupadors 

de móns virtuals “enganyar” l’espectador, simulant una sensació determinada amb 

una altra de semblant, i acompanyant-la d’un estímul visual consistent. 

Així doncs, se sol utilitzar la part gràfica com l’element principal de l’entorn virtual, i la 

resta de sentits serveixen per acompanyar aquesta part. 

3.3.2 OÏDA 

El so també és quelcom molt important, sobretot perquè si està ben fet dóna molta 

informació espacial, ja que permet situar la posició d’elements en el món virtual que 

no es troben dins el nostre camp visual. 

A banda d’aquesta informació espacial, també serveix per donar consistència a 

l’entorn i per ressaltar aquelles parts de l’escena en què volem que es fixi l’espectador. 
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3.3.3 TACTE 

El tacte, a diferència de l’oïda i la visió, és un sentit al que no se sol prestar tanta 

atenció. Segurament per la dificultat de crear sistemes de representació tàctil que 

siguin usables. El tacte dóna informació espacial molt limitada, però també molt 

concreta. De fet, les respostes tàctils són interpretades com quelcom molt proper i 

intens per el nostre cervell, de manera que una bona representació tàctil crea un 

efecte immersiu molt poderós. 

Trobem diferents tipus de sensacions tàctils com ara el contacte, la pressió i la 

vibració. També hi estan relacionats els estímuls dolorosos i la detecció de 

temperatura, però d’aquests no en parlaré perquè queden fora del marc del projecte. 

Aquestes sensacions és important conèixer-les bé per poder entendre el mecanisme 

de representació tàctil, de la mateixa manera que és important conèixer bé el sistema 

de visió per poder realitzar bons efectes estereoscòpics. 

Tot i que el tacte, la pressió i la vibració es classifiquen amb freqüència com a 

sensacions independents, totes elles es detecten mitjançant receptors del mateix 

tipus. Es diferencien en tres aspectes bàsics: 

1. La sensació de tacte apareix generalment a l’estimular els receptors tàctils de 

la pell o els teixits situats immediatament sota la pell 

2. La sensació de pressió es sol percebre per la deformació dels teixits més 

profunds 

3. La sensació vibratòria procedeix de senyals sensitives repetides amb rapidesa, 

tot i que intervenen alguns dels mateixos receptors que serveixen per percebre 

el tacte i la pressió, concretament la varietat de receptors amb una ràpida 

capacitat d’adaptació 

No entraré a definir tots els tipus de receptors que hi ha, però si que val la pena 

comentar que depenent de les parts del cos en trobem en més o menys densitat. Això 

fa que a les mans, per exemple, tinguem molta més sensibilitat i a l’esquena menys. 

Aquest fet, a la pràctica, es tradueix en que a l’esquena, dos vibradors situats a menys 

de 5 cm s’interpretarien com una sola vibració, mentre que si els poséssim a la mà els 

podríem distingir fins a gairebé un mil·límetre de distància. 

Tot això té evidentment una relació important amb la jaqueta tàctil que s’utilitzarà en 

aquest projecte. Com que aquesta jaqueta afectarà principalment al tòrax, els 

vibradors estaran situats en intervals de entre 5 i 10 centímetres, de manera que es 

puguin simular interpolacions o desplaçaments tàctils de manera convincent. Les 

característiques d’aquesta jaqueta es troben detallats a l’apartat 4.2.3 Jaqueta Tàctil. 



PFC Millorant la percepció dels móns virtuals Pere Sivecas 

18 
 

Una altra cosa que cal destacar és que, com que estem utilitzant vibradors, d’entrada 

no podem simular amb efectivitat les dues primeres sensacions (tacte i pressió). De 

totes maneres, i com ja s’ha comentat anteriorment, al final la vista domina la resta de 

sentits, de manera que pot ser suficient una sensació de vibració per simular una 

sensació de tacte. 

 

3.3.4 PROPIOCEPCIÓ 

El sistema propioceptiu està format per una sèrie de receptors nerviosos que es troben 

als lligaments, els músculs i les articulacions. Aquests receptors informen al cervell de 

la posició del cos i del grau de tensió i d’estirament dels músculs. Així, si detecta una 

tensió musculotendinosa o lligamentosa excessiva, farà que el cos reaccioni i eviti la 

lesió. Si aquest sistema es lesiona, el cos rebrà menys estímuls i serà més propens a 

lesionar-se. Per tant, un bon entrenament propioceptiu no només és necessari per a 

una bona recuperació, sinó també per prevenir noves o futures lesions. L’entrenament 

propioceptiu es fa amb exercicis específics que ajuden a tenir una reacció més bona en 

moviments determinats, com pot ser el fet de caminar en el cas del Lokomat. 
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3.4 TIPUS DE DISPOSITIUS  

En aquest apartat es vol parlar dels tipus de dispositius més utilitzats en el món de la 

realitat virtual en general. Més endavant explico amb més detall quins són els 

dispositius utilitzats específicament en el meu projecte. 

3.4.1 DISPOSITIUS D’ENTRADA 

JOYSTICK 

Un Joystick és un dispositiu d’entrada consistent en una barra que pivota en una base i 

retorna l’angle o direcció del dispositiu que està controlant. Els Joysticks normalment 

es fan servir en els vídeo jocs, i normalment tenen un o més botons. 

La majoria dels Joystick son bidimensionals , però també n’hi ha de tridimensionals. En 

aquest cas, l’acció de girar-lo seguint el seu eix vertical és el que permet moure’ns en 

l’eix Z. Els tres eixos (X, Y i Z) son, en relació amb un avió: roll, pitch i yaw. 

Actualment molts d’aquests dispositius disposen de tecnologia Force Feedback, que 

permeten fer la funció d’un dispositiu de sortida tàctil. 

RATOLÍ 3D 

També coneguts com a bats (ratapinyades), aquests dispositius funcionen generalment 

mitjançant ultrasons. Probablement l’exemple més conegut és el 

3DConnexion/Logitech’s SpaceMouse de principis dels 90. 

Un consumidor recent de punters 3D és el comandament de la Wii. Tot i que és 

principalment un sensor de moviment (és a dir, que pot determinar la orientació i la 

direcció de moviment), el comandament de la Wii pot detectar la seva posició espacial 

comparant la distància i la posició de la llum de l’emissor d’infrarojos mitjançant la 

càmera d’infrarojos que porta integrada. L’únic inconvenient d’això és que només pot 

seguir la posició del dispositiu mentre aquest és visible per la camera. 

En el febrer del 2008, en la Game Developers’ Conference (GDC), una empresa 

anomenada Motion4U va introduir un add-on per un ratolí 3D anomenat “OptiBurst” 

per el programa Autodesk Maya. Aquest ratolí permet als usuaris navegar en 3D amb 6 

graus de llibertat. L’avantatge principal d’aquest sistema és la seva velocitat de 

desenvolupament gràcies a un moviment orgànic i natural. 
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GUANT DE REALITAT VIRTUAL 

Un Guant de realitat virtual és un dispositiu d’entrada amb forma de guant dissenyat 

per entorns de VR, que captura el moviment dels dits. Aquests moviments 

s’interpreten per un programa que acompanya al dispositiu, de manera que un 

moviment determinat pot tenir diferents significats. Els gestos es poden catalogar en 

informació útil, com ara reconèixer el llenguatge de signes o altres funcions 

simbòliques. 

Les versions més avançades i cares poden a més produir respostes tàctils. Això permet 

al guant ésser utilitzat com a dispositiu de sortida. Tradicionalment, els guants de RV 

no han estat massa assequibles degut al seu alt cost, però a poc a poc ho van sent més. 

 

Figura 3: P5 DataGlove (f. mellottsvrpage.com) 

DISPOSITIUS DE CAPTURA DE MOVIMENT 

La captura de moviment o MoCap, son termes usats per descriure el procés de gravar 

el moviment i traslladar-lo a un model digital. 

En una sessió de MoCap, els moviments d’un o més actors són mostrejats moltes 

vegades per segon, tot i que les tècniques més recents només capturen el moviment 

de l’actor i no la seva aparença visual. L’animació aconseguida és pot inserir 

posteriorment a un model 3D de manera que aquest realitzi la mateixa acció. 

Hi ha moltes tècniques de MoCap i cada una té els seus avantatges i inconvenients, 

però és un tema massa extens com per tractar-lo en aquesta memòria. De totes 

maneres cal dir que és un dels dispositius més importants a la realitat virtual ja que 

permet al participant tenir literalment un cos virtual en el que sentir-se, no només 

representat, si no sentir-se un mateix. 



PFC Millorant la percepció dels móns virtuals Pere Sivecas 

21 
 

DISPOSITIUS FISIOLÒGICS 

A banda dels dispositius comentats fins ara, n’hi ha molts d’altres que es basen en 

llegir diferents estat del cos com la respiració, les pulsacions per minut, l’equilibri, etc. 

Aquests dispositius son molt diversos i cada vegada s’estan utilitzant més sobretot en 

el camp dels videojocs ja que son una alternativa diferent i molt usable a les interfícies 

tradicionals. 

3.4.2 DISPOSITIUS DE SORTIDA 

ULLERES 

Les ulleres de realitat virtual tenen l’avantatge que són lleugeres i portables. La 

resolució d’aquestes ulleres va de 320*240 a 800*600, que està prou bé. El problema 

principal és l’angle de visió, ja que les més cares no passen dels 40 graus. La majoria 

mostren imatges estereoscòpiques i fins a 16 milions de colors. 

CASCS 

Els cascs de realitat virtual son com les ulleres, però cobreixen tot el cap. 

Conseqüentment son més pesats, però tan la resolució com l’angle de visió és 

normalment millor. Així doncs, podem trobar resolucions al voltant de 1280*1024 i 

angles de visió de 170 graus. Els cascs de realitat virtual s’utilitzen molt ja que, 

combinats amb un dispositiu de captura de moviment, poden donar un alt grau 

d’immersió. 

ALTAVEUS 

L’avantatge principal dels altaveus és que poden arribar a un número gairebé il·limitat 

d’oients. A més, és possible crear molt bons efectes espacials emprant diferents canals 

de so. 

ALTAVEUS DIRECCIONALS 

Hi ha un tipus d’altaveus que es comporten com un focus de llum ja que el so només es 

pot sentir en una àrea determinada. Això és especialment útil en els museus, per 

exemple, on la descripció d’una pintura només s’hauria de sentir quan hi ets a prop. El 

problema d’aquests dispositius és que son molt cars. 
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JAQUETES TÀCTILS 

Després de l’èxit de les consoles amb Force Feedback, la indústria dels vídeo jocs 

segueix desenvolupant dispositius tàctils més i més sofisticats. Actualment és possible 

comprar una jaqueta vibradora amb 4 vibradors davant i dos darrere per uns 150€. 

A més, Philips està desenvolupant una jaqueta que s’espera que pugui mostrar 

“sentiments” (f. spectrum.ieee.org). Aquesta mena de dispositiu, que encara està en 

fase experimental, funcionarà juntament amb els aparells de Blu-ray. 

Conseqüentment, l’experiència de veure una pel·lícula es veurà millorada gràcies als 

estímuls tàctils. 

 

 

 

Figura 4: Jaqueta tàctil per a jocs d'ordinador (f. TNGames) 
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4. PROGRAMARI DESENVOLUPAT 

4.1 INTRODUCCIÓ AL PROGRAMA I MOTIVACIÓ 

Com ja s’ha comentat anteriorment, aquest programa es troba emmarcat dins el 

projecte MIMICS, que intenta millorar els tractaments de rehabilitació mitjançant la 

realitat virtual. 

En aquest cas concret, es vol intentar millorar la motricitat de la gent que ha perdut 

part de la capacitat de caminar degut, per exemple, a un vessament cerebral. La 

màquina que realitza la funció de rehabilitació és el Lokomat, un aparell que fa que 

hom pugui caminar, encara que no tingui força a les cames. 

El problema de la rehabilitació és que pot resultar avorrit estar-se hores dins un robot 

que et fa caminar en una cinta, i en conseqüència poc engrescador. Per tant, es vol 

desenvolupar un programa que motivi als pacients a posar més esforç en la 

rehabilitació, a l’hora que s’intenta fer que aquesta sigui més amena. 

Addicionalment, es vol investigar els efectes de les respostes tàctils en el món virtual i 

veure si tenen algun efecte en la motivació dels participants. De la mateixa manera, es 

vol veure si utilitzar un algorisme d’aprenentatge fa que la gent posi més esforç quan 

prova el sistema. 

Així doncs, podem dir que aquest programa té dos objectius: 

El primer, més concret, millorar la rehabilitació dels pacients que utilitzen el Lokomat. 

El segon, estudiar l’impacte de les respostes tàctils en entorns de realitat virtual així 

com la utilitat dels algorismes d’aprenentatge. 
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4.2 ADAPTACIÓ DE L’ENTORN 

Un dels problemes a l’hora de desenvolupar aquest projecte és que les màquines 

Lokomat son molt cares i actualment no podem disposar de cap d’elles. Així doncs, he 

hagut de simular l’entorn. Per fer-ho he utilitzat els següents dispositius: 

4.2.1 POWERWALL 

Una Powerwall és una pantalla molt gran que permet mostrar imatges 

estereoscòpiques. A diferència de les pantalles 3D convencionals, el participant porta 

un sensor de posició que permet explorar el món virtual d’una manera molt més 

interactiva. L’inconvenient principal és que només una persona pot interactuar amb 

l’entorn, mentre que la resta de l’audiència simplement pot visualitzar les imatges 

tridimensionals. 

4.2.2 WII BALANCE BOARD 

Per poder simular l’esforç que hom fa dins el Lokomat, s’ha optat per utilitzar un 

dispositiu anomenat Balance Board. Aquest aparell consisteix en una taula on el 

participant s’hi posa al damunt i permet saber on està situat el seu centre de gravetat. 

D’aquesta manera podem deduir si la persona està inclinada cap endavant o cap 

enrere. 

 

Figura 5: Nintendo Wii Balance Board (f. Nintendo) 
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4.2.3 JAQUETA TÀCTIL 

Per poder provar la reacció davant les respostes tàctils s’ha utilitzat una jaqueta tàctil 

experimental creada per Elias Giannopoulos. 

Aquesta jaqueta disposa de 10 vibradors que es poden col·locar arbitràriament. Els 

vibradors tenen dos estats (vibrant o parats). Els vibradors estan controlats per una 

placa Arduino, el firmware del qual permet bàsicament dues instruccions: 

- Engegar un vibrador determinat 

- Parar tots els vibradors 

Per poder-la controlar amb més facilitat, he desenvolupat una llibreria tal com 

s’explica més endavant. 

 

 

Figura 6: Jaqueta tàctil experimental 
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4.3 METODOLOGIA DE DESENVOLUPAMENT 

L’Enginyeria del software és la disciplina que s’encarrega de l’estudi i l’especificació de 

mètodes que permetin dissenyar i desenvolupar software de qualitat. Existeixen 

moltes metodologies, les quals seran més o menys adequades en funció del tipus de 

software i del volum de gent involucrada en el seu desenvolupament. 

En el nostre cas, al tractar-se d’un software amb una funcionalitat molt concreta i 

determinada, en el que la major complexitat està en la implementació, una 

metodologia àgil (Agile Development) s’ha considerat la més indicada. Aquesta 

metodologia es focalitza principalment en l’obtenció d’un producte implementat i 

funcional a base de successives iteracions, sense invertir temps excessiu en la presa i 

especificació de requisits. 

És important tenir en compte que un metodologia ofereix únicament unes 

recomanacions molt genèriques de quins són els passos, mètodes i artefactes 

(documents a generar) per a obtenir un software de qualitat. En funció de cada 

software i les condicions donades, s’han d’avaluar quines de les recomanacions és 

necessari aplicar. 

Així doncs, les fases que s’han aplicat en el desenvolupament de l’aplicació són les 

habituals: anàlisi de requisits, especificació, anàlisi, disseny, implementació i proves. 

Però, tal i com correspon a una metodologia àgil, s’han dedicat més recursos a les tres 

últimes fases. 

Cal esmentar que dins d’aquestes fases no s’inclou la part d’aprenentatge i 

investigació. Que tenen lloc respectivament abans i després del desenvolupament del 

programa pròpiament dit. 
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4.4 ANÀLISI DE REQUISITS 

L’anàlisi de requisits té com a objectiu obtenir les necessitats que haurà de cobrir el 

software a desenvolupar. Els requisits, principalment s’obtenen realitzant entrevistes a 

l’usuari que sol·licita el desenvolupament de l’aplicació i als que la faran servir. Una 

gran part del treball d’aquesta etapa és alinear les necessitats de tots els usuaris i 

obtenir així una llista clara i completa que compleixi totes les condicions. 

Els requisits normalment es divideixen en dues categories: 

FUNCIONALS: són els que indiquen “què ha de fer” el software. Per exemple: l’usuari 

ha de poder navegar per l’escena. 

NO FUNCIONALS: són els que aporten restriccions o condicions al software. Per 

exemple: l’aplicació s’ha de poder executar en Windows i Linux, ha de disposar d’una 

interfície accessible per a persones cegues, etc. 

Els requisits han de ser concisos i clars, permetent que un cop acabada l’aplicació es 

pugui verificar fàcilment que s’han assolit. 

A continuació, es llisten els requisits de l’aplicació desenvolupada. Cadascun d’ells està 

documentat mitjançant una breu descripció que en detalla l’objectiu. 

4.4.1 REQUISITS FUNCIONALS 

El que es pretén és crear una mena de joc on l’usuari hagi d’anar accelerant per assolir 

certs objectius i frenant per evitar certs obstacles. La recompensa per fer-ho bé és que 

cada vegada l’entorn virtual és més ric en detall i per tant és més agradable navegar-hi. 

• Mostrar un escenari tridimensional d’una ciutat. 

• Navegar per la ciutat. El camí a seguir estarà predeterminat, l’únic que podrà 

fer l’usuari és accelerar o frenar. 

• Mostrar obstacles negatius (foc, aigua i vespes) que apareixeran al mig del 

camí. 

• Si l’usuari frena prou, els obstacles negatius desapareixeran. I apareixeran més 

elements a l’escenari (edificis, arbres, etc.). 

• Si l’usuari no frena a temps, rebrà una realimentació tàctil i desapareixeran 

alguns dels elements de l’escenari. 

• Mostrar elements positius (objectius) que apareixeran al mig del camí. 

• Si l’usuari va massa a poc a poc, no arribarà a veure’ls. 

• Si l’usuari va prou ràpid, quan els travessi apareixeran més elements a 

l’escenari. 

• Mostrar una barra vertical indicant la velocitat a la que s’està anant. 

• L’escena s’ha de poder mostrar de manera estereoscòpica. 
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• Guardar totes les dades rellevants (velocitat, variança, elements que apareixen, 

etc.) així com les dades bàsiques del subjecte per poder analitzar-los 

posteriorment (important per la part experimental del projecte). 

4.4.2 REQUISITS NO FUNCIONALS 

• Es programarà en XVR i les llibreries dinàmiques en C++. 

• Eficiència: Es tracta d’una aplicació amb un alt grau d’interactivitat, i 
com a tal requereix que el temps de resposta sigui el més reduït 
possible. Per tant, és imperatiu que funcioni en el hardware objectiu 
amb una velocitat acceptable.  
Es mesurarà la eficiència de la aplicació mitjançant el nombre 
d’imatges o ‘frames’ que es mostren per segon. En aquest temps de 
càlcul s’inclou el temps que necessita la lògica de la aplicació i tots els 
altres càlculs necessaris abans de dibuixar la imatge.  
La resolució utilitzada per mesurar les imatges per segons serà com a 
mínim 1024x768, doncs és suportada per la Powerwall. 
Per el tipus d’aplicació que es vol construir un valor per sota de 20 
imatges per segons és baix, tenint en compte que es vol obtenir una 
sensació de moviment fluida. 
Un valor igual o superior a la freqüència de refresc del monitor 
ofereix els millors resultats possibles. Normalment aquest valor es 
situa entre 60Hz i 85Hz per monitors LCD actuals. 

• Mantenibilitat: És un aspecte molt important per tots els projectes 
software, doncs la feina de manteniment és una de les tasques més 
comuns.  
La tassa d’errors típica per un projecte d’entre 2000 i 16000 línies de 
codi és de 0-40 defectes per cada 1000 línies de codi [3]. Aquesta 
tassa d’errors augmenta amb el nombre de línies de codi del projecte. 
Per a que el manteniment sigui el menys dolorós possible cal tenir 
documentació de totes les àrees del projecte i seguir uns estàndards 
consistents de codificació.  

• Usabilitat: La usabilitat és la facilitat amb la que els usuaris aprenen 
a fer servir el programa. Es vol doncs obtenir un grau alt d’usabilitat 
tot i que la navegació per entorns virtuals és un problema 
inherentment complex. També és un terme molt relatiu, i la única 
forma de mesurar-la és observant l’ús del programa per part de 
diversos usuaris. 
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4.5 ESPECIFICACIÓ 

L’objectiu de la fase d’especificació és documentar el comportament del sistema 

software: quines accions podrà dur a terme cadascun dels diferents usuaris i quina 

serà la resposta proporcionada per l’aplicació. Tota aquesta informació s’extreu dels 

requisits funcionals recopilats anteriorment. 

Una peculiaritat d’aquest sistema és que no utilitza ni ratolí ni teclat, de manera que 

els casos d’ús no es podran descriure com una seqüència de clics de ratolí i/o entrades 

de teclat, sinó com a combinacions de les dues accions que es poden fer amb la Wii 

Board: 

• Accelerar: L’usuari s’inclina endavant, incrementant la seva velocitat de 

desplaçament. 

• Frenar: L’usuari s’inclina endarrere, reduint la seva velocitat de desplaçament. 

La forma més habitual de documentar les accions que podrà realitzar un usuari és 

mitjançant els casos d’us. En la figura següent es mostra el diagrama de casos d’us de 

l’aplicació. 

 

 

Figura 7: Casos d'ús

TRAVESSAR UN OBSTACLE: L’usuari és incapaç de frenar prou i travessa l’obstacle. El 

sistema reacciona deixant de mostrar certs elements de l’escenari i enviant la 

realimentació tàctil corresponent. 

EVITAR UN OBSTACLE: L’usuari va prou a poc a poc com perquè l’obstacle 

desaparegui. El sistema reacciona mostrant més elements de l’escenari o (en cas de 

que ja estiguin tots mostrats) augmentant la velocitat màxima. 
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ASSOLIR UN OBJECTIU: L’usuari va prou de pressa com per assolir un objectiu. El 

sistema reacciona mostrant més elements de l’escenari o (en cas de que ja estiguin 

tots mostrats) augmentant la velocitat màxima. 

 

4.5.1 DESCRIPCIÓ DE LA INTERFÍCIE D'USUARI 

En aquest cas, com que la interacció de l’usuari amb la interfície es fa mitjançant la Wii 

Balance Board, la interfície serà una mica diferent a com solen ser habitualment. 

La pantalla simplement representarà l’entorn virtual de la ciutat amb una barra vertical 

on es mostrarà la velocitat relativa a la que va l’usuari.  

Per modificar la velocitat, l’usuari utilitzarà la Wii Balance Board. Per anar més de 

pressa caldrà que s’inclini endavant, mentre que per anar més a poc a poc s’haurà 

d’inclinar enrere. Això permetrà emular fins a cert punt la interfície del Lokomat, com 

ja s’ha comentat anteriorment. 

L’experimentador podrà canviar entre una condició i la següent mitjançant el teclat, 

però en cap moment es mostrarà res per pantalla per no condicionar al subjecte 

 

 

Figura 8: Interfície d'usuari 
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4.6 ANÀLISI 

L’objectiu de la fase d’anàlisi és construir un primer esquema de les entitats software 

que seran necessàries per a que l’aplicació pugui dur a terme tots els casos d’ús 

indicats en l’especificació. 

Les entitats es classifiquen en tres categories: 

ENTITY CLASS (E): una classe entity modela informació imprescindible per al sistema. 

Per exemple, la posició de l’escena dins del món virtual. 

BOUNDARY CLASS (B): una classe boundary modela la interacció del sistema amb els 

agents externs a ell. Per exemple, pot representar una finestra gràfica o un servei de 

connexió a un altre sistema. 

CONTROL CLASS (C): una classe control modela una o vàries de les accions que es 

realitzen en els casos d’ús. Per exemple, una classe control pot ser l’encarregada de 

gestionar el guardat i càrrega dels paràmetres. 

El programa està controlat per una classe principal anomenada MainView. Aquesta 

classe mostra tots els elements de l’escena així com els paràmetres que la conformen. 

Està connectada a tota una sèrie de controladors que permeten comunicar-se amb la 

resta de classes que construeixen el sistema i actualitzar el seu estat. 
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Figura 9: Diagrama de classes 

MAINVIEW (B): És la classe principal del programa. És la responsable de carregar 

l’escena i de representar-la. Rep els events de la resta de classes i els processa. 

TACTILEVEST (B): És la representació virtual de la jaqueta tàctil. Serveix d’interfície 

per controlar aquest dispositiu. 

VIBRATOR (E): Representa un dels vibradors de la jaqueta tàctil. Està controlada per 

la classe TactileVest. 

BOARDCONTROLLER (B): Serveix per controlar el Balance Board de la Wii. Aquesta 

interfície permet rebre informació d’aquest dispositiu i incrementar o reduir la 

velocitat de desplaçament. 

DATARECORDING (C): Interfície que disposa de funcions per guardar les dades d’un 

experiment determinat. 

EXPERIMENTDATA (E): Classe que conté totes les dades referents a un experiment. 
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PROGRESSBAR (E): Classe que representa una barra de velocitat que apareix a algun 

lloc de la interfície gràfica i que permet a l’usuari saber la velocitat que porta. 

MOTIONPATH (E): Representació del camí pel que passa l’usuari. Està dividit en 

segments per tal de poder situar millor els obstacles corresponents. 

PLACEOBSTACLES (E): Interfície que permet situar un nombre arbitrari d’obstacles en 

el camí definit per la classe MotionPath. 

OBSTACLE (E): Classe que conté els atributs d’un obstacle determinat i permet saber 

si l’usuari ha creuat aquest obstacle o no i actuar en conseqüència. 

RLCONTROLLER (B): Controlador de la llibreria BaReL, d’aprenentatge, permet cridar 

les funcions d’aquesta. 

SISTEMA DE PARTÍCULES (TREMPAR) (B): Controlador de la llibreria Tremendous 

Particles, permet crear sistemes de partícules dinàmiques i representar-les en temps 

real. 

ANIMATEDBILLBOARD (E): Petita classe que serveix per crear Billboards Animats a 

partir d’una sèrie d’imatges en format jpg. 
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4.7 DISSENY 

En la fase de disseny es defineixen els components finals de la solució software. Les 

classes conceptuals entity, control i boundary del model d’anàlisi es transformen en 

una o més classes de disseny. Per a cada classe es detalla quina informació conté i 

quines accions té disponibles, així com les relacions amb la resta de classes.  

Si la naturalesa de l’aplicació ho permet, el disseny pot ser genèric i no estar 

condicionat a una tecnologia d’implementació concreta. En d’altres casos , però, això 

no es possible, ja que la tecnologia escollida pot condicionar en la decisió de quins són 

els components que s’acabaran creant. En el nostre cas, la tecnologia d’implementació 

sí que és important, tal i com es justifica en el següent apartat i, per tant, el disseny 

estarà directament condicionat a les biblioteques utilitzades. 

4.7.1 XVR 

L’XVR és una nova tecnologia per desenvolupar contingut multimèdia. Està orientat 

principalment als gràfics 3D i al so, però suporta molts tipus de formats. 

XVR és un component ActiveX molt menut desenvolupat per VRMedia. Això fa que 

només necessitis un ordinador amb Internet Explorer o Firefox per poder executar una 

aplicació XVR. 

Les aplicacions de XVR estan basades en una combinació eficient de màquina virtual i 

byte-code. XVR disposa d’un entorn de desenvolupament anomenat XVR Development 

Studio, que integra un editor i un compilador. 

En el nostre cas és molt útil ja que permet accedir tant a funcions d’alt nivell per poder 

representar models 3D, com a funcions de molt baix nivell com ara shaders o funcions 

pròpies d’OpenGL. Això fa que sigui altament configurable, característica indispensable 

si pretenem utilitzar dispositius de realitat virtual que acaben de sortir al mercat, o fins 

i tot que hem desenvolupat nosaltres mateixos. Aquest és de fet el motiu principal per 

utilitzar aquesta tecnologia. És possible que hi hagi alternatives que incorporin un 

motor gràfic més potent, però malauradament no permeten connectar-se a segons 

quins dispositius. 
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4.7.2 BIBLIOTEQUES UTILITZADES 

Tal com he comentat a l’apartat anterior, XVR permet comunicar-se amb molts 

dispositius, però per això és necessari disposar de les biblioteques adequades. Les 

biblioteques que presento a continuació han estat desenvolupades per membres del 

laboratori EVENT-LAB. 

WII LIBRARY 

Una biblioteca molt simple per utilitzar la Wii Board, permet llegir un vector que conté 

la informació referent al centre de gravetat de la persona que està utilitzant aquest 

dispositiu. 

REINFORCEMENT LEARNING 

Una biblioteca molt simple que implementa un algorisme SARSA(λ) de Reinforcement 

Leraning desenvolupada per Jason Kastanis. Cal només utilitzar dues funcions: una per 

inicialitzar els paràmetres i l’altra per actualitzar l’estat i rebre la següent acció. 

TREMENDOUS PARTICLES 

Una biblioteca per fer simulació de partícules en temps real creada per mi. El nucli del 

motor de resolució està format per un integrador Leap-Frog i permet crear diferents 

emissors així com assignar diferents camps de força a cada un d’ells. 

4.7.3 RECURSOS EXTERNS 

AUTODESK MAYA 

Per la realització dels models 3D de la ciutat, així com dels models que apareixen en el 

camí s’ha utilitzat l’aplicació d’autodesk Maya 2008, que és compatible amb XVR. 

ADOBE PHOTOSHOP 

Per la realització de les textures dels models esmentats anteriorment s’ha utilitzat 

Adobe Photoshop que és l’aplicació estàndard en aquests casos. 
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4.7.4 OBSTACLES I OBJECTIUS 

Com ja s’ha explicat en punts anteriors, l’usuari anirà voltant per una ciutat i 

apareixeran diferents obstacles i objectius en el seu camí. En un inici es va intentar que 

tan els obstacles com els objectius fossin elements que potencialment poguessin donar 

algun tipus d’estímul tàctil, però finalment vaig optar per fer que únicament els 

obstacles donessin aquesta resposta, ja que així era més fàcil per l’usuari saber què és 

el que tenia que fer dins el joc. 

Trobar elements que tenen una realimentació tàctil que es corresponen amb la 

vibració no és fàcil. Com ja s’ha vist en l’apartat on es parla dels sentits, la vibració és 

percebuda com una variació molt ràpida de pressió a la pell, amb la qual cosa calia 

buscar objectes o sers vius que donessin aquesta sensació al tocar-los i que a l’hora fos 

relativament plausible trobar-los en una ciutat. 

Després de molt buscar i de fer varies proves d’usuari, vaig arribar a la conclusió de 

que la majoria dels elements que es representen utilitzant sistemes de partícules solen 

ser vàlids per el cas que ens ocupa. Això és així perquè les partícules es solen moure de 

pressa i, al haver-n’hi tantes, és fàcil que es produeixi aquesta variació ràpida que 

comentava en un paràgraf anterior. Elements com l’aigua, el vent (representat en el 

meu cas pel foc), o fins i tot un eixam de mosques em servirien per complir el meu 

objectiu. 

Evidentment, per poder implementar aquests elements, és necessari disposar d’un 

motor de simulació de partícules, que caldrà desenvolupar i tenir en compte a la fase 

de disseny. Per les mosques es va desenvolupar també un sistema de Flocking, 

utilitzant tres regles, però al final, degut a la complexitat de computació, vaig optar per 

emprar el mateix motor de simulació de partícules. 

 

Figura 10: Snapshot del sistema on es veu una manguera 
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4.7.5 LA CIUTAT 

Hem parlat de que l’usuari es mourà per dins una ciutat però, com serà aquesta ciutat? 

Doncs bé, per simplificar-ne la navegació, vaig decidir que la ciutat tingués una forma 

de quadrícula semblant a l’eixample de Barcelona. Així doncs, la ciutat estarà formada 

per una matriu de 4x4 illes de cases. Dins la ciutat s’hi ha col·locat diversos elements 

com ara parcs, bancs, faroles, un cel de fons, edificis, etc. Aquesta varietat de models 

permet crear un sistema de nivells mostrant més elements quan es fa quelcom bé i 

deixant-ne de mostrar uns altres quan es fa quelcom malament. 

 

Figura 11: Captura de pantalla de la ciutat 

 

Figura 12: Captura de pantalla de la ciutat 
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4.7.6 DISSENY DE L’APLICACIÓ 

El disseny d’una aplicació com aquesta és complex ja que es persegueixen diferents 

objectius que no fan referència a un mateix actor o usuari. 

El primer objectiu és simular dins la mesura del possible l’entorn real en el que al final 

funcionarà l’aplicació que volem desenvolupar. Per tant, part del disseny està orientat 

a simular quelcom que no tenim. 

El segon objectiu és adaptar l’aplicació a aquest entorn simulat, de manera que les 

conclusions que puguem extreure de les proves d’usuari siguin igualment vàlides. 

El tercer objectiu és evidentment que l’usuari se senti motivat durant el seu passeig 

virtual per la ciutat. 

El quart objectiu és que l’entorn d’experimentació sigui senzill d’utilitzar per la persona 

que portarà a terme els experiments. 

Tot això junt fa que, si bé l’aplicació que prova l’usuari és senzilla, la resta de coses que 

s’han de desenvolupar no ho són, ja que hi ha molts elements en joc.  

A l’hora de fer el disseny de l’aplicació, s’ha intentat en tot moment mantenir una 

estructura el més modular possible. Això és així perquè moltes parts del codi hauran 

d’estar compartides i reutilitzades per altres persones que han de desenvolupar 

experiments semblants. A més, aquesta estructura modular ens permet canviar 

fàcilment els dispositius utilitzats en l’entorn. Per exemple, podríem decidir utilitzar un 

casc de realitat virtual en comptes d’utilitzar una PowerWall, i no caldria realitzar 

gaires canvis. O utilitzar un teclat d’ordinador en comptes de la Wii Balance Board per 

desplaçar-nos per la ciutat. 

Per tal de dur a terme aquest objectiu, he definit una arquitectura de mòduls, que és la 

que segueix: 

MÒDUL APLICACIÓ: Aquest mòdul és necessari per la manera com està organitzat 

XVR. Aquest mòdul controla els events principals del programa com ara quan el 

programa comença, quan s’actualitza un fotograma, quan hi ha un error, etc. 

A més, conté les classes que implementen el nucli de l’aplicació i el seu comportament. 

MÒDUL D’UTILITATS: Aquest mòdul conté tots els controladors externs que 

condicionen el comportament de l’aplicació. Una classe que està dins d’aquest mòdul 

es podria canviar per una altra que complís un objectiu semblant. Per exemple, es 

podria canviar la classe que controla el sistema de partícules per un altre sistema de 

simulació de dinàmiques diferent. 
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MÒDUL DE DISPOSITIUS: Aquest mòdul conté tots els controladors relacionats amb 

els dispositius d’entrada/sortida com són la jaqueta tàctil o la Wii Balance Board. 

MÒDUL DE DADES EXPERIMENTALS: Aquest mòdul s’encarrega de guardar les 

dades necessàries per fer un estudi posterior en un fitxer xml.  

MÒDUL GRÀFIC: Conté les classes que implementen algun tipus d’element visual que 

es mostrarà a l’usuari. 

 

Figura 13: Diagrama de classes i mòduls 

En cas d’haver-ho dissenyat en una arquitectura de 3 capes (com és habitual en els 

projectes de software), el mòdul de dispositius i d’utilitats formarien part dels 

controladors, i part del mòdul d’execució formaria part de la capa de vista. En aquest 

cas, el mòdul gràfic formaria part també de la capa vista. 
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4.8 IMPLEMENTACIÓ 

Per implementar aquesta aplicació s’han utilitzat principalment tres llenguatges de 

programació: 

• XVR: Per desenvolupar el programa principal. 

• C++: Per crear biblioteques i utilitats de suport al programa principal. 

• GLSL: Per crear shaders com el del foc, o l’aigua. 

En aquest capítol faré un repàs de les classes principals, i com s’ha abordat cada un 

dels problemes que ha comportat el seu desenvolupament. 

4.8.1 ESTRUCTURA PRINCIPAL 

L’estructura principal de l’aplicació ens ve marcada pel paradigma de programació 

d’XVR. Un projecte XVR sempre conté una part de codi que no forma part de cap classe 

en concret que conforma la columna vertebral del programa. Aquest codi conté un 

conjunt de funcions que defineixen el comportament del programa i el seu canvi 

d’estats. Aquestes funcions són: 

• OnInit(): Quan s’executa l’aplicació, la primera funció que es crida és aquesta. 

En aquesta funció hi sol haver les inicialitzacions de totes les classes. També és 

on es determinen els diferents paràmetres que tindrà l’escena que es mostrarà 

(fotogrames per segon, etc.). 

• OnFrame(): Un cop s’ha executat OnInit, es crida la funció OnFrame. Aquesta 

funció és la responsable d’actualitzar l’estat del sistema i de pintar el següent 

fotograma.  

• OnTimer(): És una manera d’implementar threads en XVR. Permet executar 

codi cada N milisegons. 

• OnExit(): Quan es surt del programa, aquesta és la última funció que es crida. 

• OnError(): En cas que es llanci una excepció, s’executa OnError. 

A l’hora de programar les funcions per les meves classes, he hagut de tenir molt clara 

aquesta estructura per saber en quin d’aquests events s’hauria de cridar cada una. Així 

doncs, moltes classes de les que he generat per XVR tenen tres funcions principals 

anomenades init, update i draw, que es criden dins OnInit i OnFrame respectivament. 

Aquesta separació entre update i draw és molt important en el cas de les 

representacions estereoscòpiques ja que en aquest cas draw es crida dues vegades, 

mentre que update només s’ha d’executar una vegada. 
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4.8.2 SEGUIR UN CAMÍ SUAUMENT 

Una de les parts més complexes del projecte ha estat definir el camí per on l’usuari es 

mourà. Com que la ciutat és una matriu d’illes de cases, un camí es pot definir 

fàcilment com una sèrie de punts on cada punt és una cruïlla. 

El problema és que si fem que la càmera vagi d’un punt a un altre, el gir resultant serà 

molt brusc (farà un gir de 90º en una fracció de segon). 

Aquest problema té dues solucions possibles i compatibles entre elles: 

• Suavitzar el camí 

• Suavitzar la trajectòria de la càmera 

 

SUAVITZAR EL CAMÍ 

Per suavitzar el camí vaig desenvolupar una funció que fa el següent: 

1. Divideix cada segment en tres segments (dos exteriors i un interior). 

2. Elimina els subsegments exteriors. 

3. Connecta els subsegments interiors amb altres segments, suavitzant el camí. 

 

Figura 14: Algorisme de suavitzat 

Aquests tres passos es poden iterar tantes vegades com faci falta fins a aconseguir el 

camí desitjat. La manera de dividir els segments també es pot controlar per si es vol 

una curvatura més tancada o més oberta. 
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SUAVITZAR LA TRAJECTÒRIA DE LA CÀMERA 

Tot i així, per aconseguir un resultat molt suau es necessiten molts punts, fet que 

dificulta la computació en excés. És per això que cal afegir un sistema addicional per 

suavitzar la navegació de la càmera. 

Per suavitzar la manera en què la càmera segueix el camí, vaig desenvolupar un 

algorisme de seguiment. Aquest algorisme consisteix en posar un objectiu davant de la 

càmera. La idea és que l’objectiu segueix el camí, mentre que la càmera segueix el camí 

més curt per arribar a l’objectiu, suavitzant així la seva trajectòria. En la figura següent 

es pot entendre d’una manera més gràfica. 

 

Figura 15: Algorisme de suavitzat (2) 

Controlant la distància d’aquest objectiu s’aconsegueix una corba més oberta o més 

tancada. 

4.8.3 UBICAR ELEMENTS EN EL CAMÍ 

Com ja he comentat anteriorment, en el camí hi apareixen una sèrie d’obstacles (si cal 

evitar-los) o objectius (si cal aconseguir-los). Des del punt de vista pràctic el problema 

consisteix en situar una sèrie d’objectes 3D en el camí que tenim. Aquests models 3D 

s’han de poder situar de manera dinàmica ja que utilitzarem un algorisme 

d’aprenentatge que escollirà quin model col·locar en cada moment. A més, cada 

element tindrà unes característiques específiques que definiran la seva interacció amb 

l’usuari (si és un obstacle o un objectiu, quina mena de representació tàctil té, etc.). 

Per ubicar els elements en el camí, el que s’ha fet és dividir el camí en parts rectes. 

Degut a l’algorisme de suavitzat que s’utilitza, no és recomanable situar els elements 

en les corbes ja que no sabem exactament quina serà la trajectòria de l’usuari en 

aquest punt.  
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Un cop agafats tots els segments rectes, es calculen un nombre determinat de punts, 

equidistants entre ells, i es guarden en un vector. Aquests punts són on es situaran els 

obstacles a mesura que l’algorisme d’aprenentatge els vagi escollint. 

4.8.4 REPRESENTACIÓ TÀCIL 

Per poder proveir l’aplicació de respostes tàctils, s’ha utilitzat una jaqueta tàctil creada 

pel doctorand Elias Giannopoulos. Aquesta jaqueta disposa de 10 vibradors que es 

poden situar a qualsevol lloc.  

La placa que controla la jaqueta va connectada a l’ordinador mitjançant un cable USB. 

El controlador d’aquest cable és un traductor USB-ComPort, és a dir, utilitza un port 

USB per crear un Command Port virtual. Les instruccions s’envien a la placa escrivint 

comandes en aquest port. 

El firmware de la placa permet realitzar dues funcions: 

• Activar un vibrador en concret: S’escriu en el Command Port una lletra que va 

de la “A” a la “J”. 

• Desactivar tots els vibradors: S’escriu en el Command Port una “X” que atura 

tots els vibradors. 

És evident que per poder realitzar representacions tàctils una mica complexes és 

necessari desenvolupar un controlador que permeti gestionar coses com la durada de 

vibració, pauses, etc. En concret, el que es vol aconseguir és: 

• Controlar la durada de la vibració per a cada vibrador 

• Poder crear cues de vibració-pausa per a cada vibrador 

• Poder aturar un vibrador determinat de manera independent de la resta 

• Aïllar al programador de la implementació específica del firmware 

Per fer-ho, he desenvolupat una classe en XVR que, basant-se en un mètode semblant 

al control de processos dels sistemes operatius, assigna un estat a cada vibrador i el va 

actualitzant mitjançant un timer. 
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El disseny de classes és el següent: 

 

Figura 16: Diagrama de classes del controlador tàctil 

Com es pot veure, cada vibrador té un cert estat. Aquest estat pot ser: 

• Apagat: El vibrador no farà res. Està parat. 

• Esperant: El vibrador està esperant un nombre determinat de milisegons per 

començar a vibrar. 

• Llest: El comptador d’espera ha arribat al final, amb la qual cosa podrà 

començar a vibrar a la següent actualització. 

• Vibrant: El vibrador es troba vibrant. 

• Zombie: S’ha acabat el temps de vibració, amb la qual cosa o bé tornarà a 

l’estat apagat (si no queden més parells espera-vibració a la cua), o bé passarà 

a l’estat d’esperant. 
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A la figura següent es pot veure el diagrama d’estats explicat. Cada fletxa representa 

una actualització. 

Apagat Esperant Llest

Vibrant

Zombie

Queden elements a la cuaS’ha acabat la cua

Hi ha elements a 

la cua

S’ha acabat el 

temps d’espera

Comença la 

vibració

Acabat el temps 

de vibració

Queda temps de 

vibració

La cua està 

buida

Queda temps 

d’espera

 

Figura 17: Diagrama d'estats dels vibradors 

La cua espera-vibració controla el flux d’aquest diagrama. És bàsicament un vector que 

conté parells de números (espera,vibració). Quan es crida la funció turnVibratorOn(), 

es passa la id del vibrador que es vol engegar, així com dos vectors representant 

l’espera i vibració respectivament. Per exemple: 

turnVibratorOn(3,[100,200],[500,400]); 

Aquesta crida faria que el vibrador amb id 3 esperés 100 ms, vibrés 500 ms, esperés 

200 ms més, vibrés 400 ms, i finalment es parés. 

En cas que es fes una altra crida turnVibratorOn() a el mateix vibrador, s’afegiria un 

altre parell a la cua. 

Malauradament, degut al firmware de la placa Arduino, no és possible apagar un sol 

vibrador sinó que s’han d’apagar tots a l’hora. Això fa que per apagar un vibrador en 

concret calgui actualitzar-los tots. El sistema per fer això és semblant al sistema de 

refresc dels píxels en una pantalla CRT: a cada actualització s’apaguen tots els 
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vibradors, i s’encenen només els que fan falta. Com que el procés d’actualització és 

molt ràpid, no es nota en cap moment cap mena de flickering tàctil. 

Finalment, cal notar que mitjançant aquestes cues, és possible modular la senyal de 

vibració, incrementant o reduint la freqüència de vibració per aconseguir diferents 

efectes. Tanmateix, degut a les limitacions del hardware, només son realment 

perceptibles 3 nivells de modulació. 

4.8.5 SISTEMES DE PARTÍCULES 

Tal com s’ha explicat en un paràgraf anterior, els sistemes de partícules funcionen molt 

bé a l’hora de donar una realimentació tàctil per la variació d’estímuls que suposen. 

Per aquest motiu ha estat necessari desenvolupar una biblioteca senzilla de simulació 

dinàmica de partícules.  

 

Figura 18: Captura de pantalla del sistemes de partícules en acció 

 

Un simulador d’aquest tipus guarda la posició i velocitat, així com altres 

característiques de cada partícula. El simulador utilitza aquestes dades, juntament amb 

un conjunt de forces (gravetat, turbulència, etc.) per calcular la nova posició i velocitat 

per cada pas de simulació. Aquest càlcul es fa utilitzant una funció d’integració. 
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Un pas de simulació és un canvi d’estat del sistema de partícules d’un instant inicial t0 

a un instant final t1. El temps del pas de simulació es pot expressar com: 

∆t = t1 – t0. 

Com més petit sigui ∆t, més precisa serà la simulació, però necessitarem més passos 

per simular un mateix període de temps. Com que actualitzarem el simulador a cada 

fotograma, idealment el temps de pas ha de ser igual al temps que hi ha entre 

fotograma i fotograma. Com que pintarem a uns 60 fotogrames per segon, ∆t haurà de 

ser 1/60 = 0.017 aproximadament. 

Aquest valor és molt important ja que afectarà directament a l’aspecte que tindrà el 

sistema. Un valor massa petit donarà la sensació de que el sistema es mou molt 

lentament, mentre que un valor massa gran pot fer que vagi massa ràpid o fins i tot 

que el sistema col·lapsi ja que com més gran és ∆t més gran és l’error a l’hora 

d’integrar. 

Depenent de l’ús que volem donar al simulador, el seu disseny serà més o menys 

complex. A la figura següent apareix un diagrama de classes on es representa 

l’arquitectura del simulador que he implementat jo. 

 

Figura 19: Diagrama de classes del sistema de partícules 

Com podem veure, aquesta arquitectura té dues parts. La biblioteca c++ conté les 

classes que s’encarreguen de la simulació de partícules en sí, mentre que la part d’XVR 

és per una banda una interfície per comunicar-se amb la biblioteca i per l’altra disposa 

d’un shader que permet pintar les partícules i crear diferents efectes. 

Tot seguit explicaré quina és la responsabilitat de cada classe i el seu funcionament. 

SIMULATOR: És la classe principal, conté totes les funcions que s’exportaran 

posteriorment en un fitxer .dll. És l’encarregada de crear i destruir instàncies dels 

objectes Emitter i Solver, així com de permetre que una interfície externa pugui canviar 

tots els paràmetres necessaris (Increment de temps, turbulències, gravetat, etc.). 
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EMITTER: S’encarrega de crear partícules. Realment hi ha molts tipus d’emissors, però 

en el nostre cas només en trobem dos, l’Spray i el Flock. També gestiona les 

característiques globals de les partícules. 

• Spray: Com el nom indica, funciona com un esprai, es pot canviar l’angle 

d’obertura per poder generar diferents efectes. Utilitzant aquest efecte s’ha 

realitzat el foc i l’aigua. 

• Flock: Totes les partícules del sistema s’emeten de cop. Les partícules 

tendeixen a anar unides. En aquest cas les forces depenen també de les 

mateixes partícules, que en funció del que facin els seus veïns aniran cap a un 

lloc o cap a un altre. Aquesta part del càlcul de forces entre veïns, si bé es va 

implementar, al final no es va fer servir perquè per les abelles utilitzant un 

camp de turbulència n’hi va haver prou. 

Una altra responsabilitat d’aquesta classe és ordenar les partícules en funció de la 

proximitat amb la càmera. Aquest ordre és important en cas de que s’utilitzin 

transparències, ja que si les partícules no es pinten en ordre, OpenGL no podrà 

assignar els valors alpha correctament.  

Per això s’ha creat una funció anomenada DepthSort(), que es basa en un algorisme de 

QuickSort per ordenar les partícules en funció de la seva posició relativa a la càmera. La 

limitació d’aquest mètode és només s’ordenen les partícules localment per a cada 

emissor, de manera que si tenim dos emissors les partícules de les quals es mesclen, la 

transparència podria no funcionar. Per solucionar-ho s’hauria de fer una sola 

ordenació global per totes les partícules i no pels emissors, però això augmentaria molt 

la complexitat de l’algorisme i ens impediria assolir el temps real indispensable. 

També cal dir que aquesta funció no es cridarà sempre, i es donarà la opció al 

programador de desactivar-la ja que si no s’utilitzen transparències no és necessària. 

SOLVER: Aquest és el motor del sistema de partícules i l’encarregat d’actualitzar el 

sistema. Té incorporades una sèrie de forces que l’usuari pot definir. Quan es realitza 

un pas de simulació, el solver utilitza una funció d’integració que suma totes les forces i 

calcula la nova velocitat i posició per a cada partícula. La funció d’integració utilitzada 

en aquest cas ha estat la Leap-Frog, ja que és la que té una millor relació error – 

complexitat. 

Les forces que es poden definir en el meu sistema de partícules són les següents: 

• Gravetat: Força direccional uniforme que per defecte va cap avall. L’usuari la 

pot modificar perquè apunti en altres direccions. 

• Objectiu: Força que apunta cap a un punt de l’espai en concret. Fa que les 

partícules tendeixin a formar una esfera de punts al voltant de un objectiu. És 

útil per evitar que hi hagi una dispersió excessiva en les partícules. 
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• Turbulència: Força de durada i direcció aleatòria vinculada a cada partícula en 

concret. Serveix per simular els efectes que les diferències de pes i forma de 

cada partícula tenen en el seu moviment, així com fenòmens atmosfèrics com 

el vent. 

• Flocking: Més que forces són unes normes de moviment. Cada partícula 

tendeix a tenir la mateixa direcció que les partícules que té al voltant, a l’hora 

que intenta mantenir una equidistància entre elles. Degut a la complexitat 

computacional que suposa, al final no s’ha fet servir. 

PARTICLE: Conté les propietats d’una partícula en concret. Les més importants són: 

• Posició: On està situada la partícula. 

• Velocitat: Cap on va i la rapidesa amb la que va. 

• Temps de vida: A cada pas de simulació, les partícules “envelleixen” (perden 

temps de vida), quan s’acaba, deixen d’existir. Aquest paràmetre és molt 

necessari ja que d’altra manera el sistema quedaria saturat de partícules i no 

podria funcionar. No és així en el cas del Flocking, ja que les partícules s’emeten 

només en el pas 0 i després ja no se n’emeten més. Per aquest motiu, el temps 

de vida en els emissors tipus flock és infinit. 

• Turbulència: La força aleatòria pròpia de cada partícula que s’actualitza seguint 

un patró també aleatori 

 

Figura 20: Captura de pantalla del sistema d'una prova del sistema de partícules 
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SIMULATOR WRAPPER: Per poder utilitzar el sistema de partícules que he creat dins 

l’XVR, necessito també una classe que em permeti controlar la biblioteca des d’aquest 

entorn. De fet, la biblioteca de partícules només em retorna la posició de cada 

partícula, de manera que necessitaré també incorporar els mètodes responsables de 

representar aquestes partícules. Per tant, a banda de les funcions que portaran el 

mateix nom que aquelles de la biblioteca (crear Emitters i Solvers, definir propietats, 

etc.), en necessitaré algunes més: 

setBaseColor(), setAgeColor() i setNoiseColor(). 

Aquestes funcions utilitzaran un shader que descriuré en l’apartat següent per canviar 

el color de les partícules en funció de la seva edat. La idea és que una partícula quan es 

creï tingui un color determinat i vagi canviant a mesura que va desenvolupant el seu 

moviment (fins que al final acaba desapareixent). 

• setBaseColor(color): Quan la partícula neix, se li assigna aquest color. 

• setAgeColor(color): A mesura que la partícula va “creixent”, es va mesclant el 

BaseColor amb l’AgeColor. 

• setNoiseColor(color): Per evitar que totes les partícules tinguin un color 

homogeni, el NoiseColor dóna un component aleatori molt més orgànic al 

resultat. 

Addicionalment, es pot configurar la funció d’actualització de les partícules perquè 

cada partícula es vagi fent més gran a mesura que creix, donant així un efecte de 

dispersió a la representació de dinàmiques. 

PARTICLE SHADER: El particle Shader és una utilitat programada amb GLSL. Aquest 

shader utilitza una textura aleatòria per el canal alpha, conferint així l’aspecte de soroll 

propi dels fluïds. A més, utilitza els paràmetres BaseColor, AgeColor, NoiseColor i TTL 

(Temps de vida de la partícula) per calcular el color de cada fragment. 

 

Figura 21: Textura rand.png utilitzada pel Particle Shader 
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4.8.6 GESTIÓ DE LES DADES EXPERIMENTALS 

Una altra part important del projecte és la manera d’aplicar les diferents condicions 

dels experiments que vull fer, així com la gestió de les dades que se’n recullen. 

Hi ha dues classes encarregades de realitzar aquesta tasca: 

EXPERIMENTDATA: Conté les dades d’un subjecte en concret. Cada subjecte té un 

identificador i un estat que indica les condicions que ha realitzat fins al moment. A 

més, conté diferents variables per guardar les dades obtingudes de cada condició. 

DATARECORDING: És la classe responsable tant d’escriure com de llegir les dades dels 

experiments en disc. S’ha utilitzat un sistema de fitxers per emmagatzemar aquestes 

dades, ja que XVR no suporta sistemes gestors de bases de dades. De fet, tampoc ha 

estat necessari ja que la informació a guardar no és ni massa extensa  ni massa 

complexa. Els fitxers que es creen per a cada experiment són: 

• MainLog.xml: És un fitxer XML que conté les dades més rellevants de cada 

experiment. 

• MainLog.txt: Conté la mateixa informació que MainLog.xml, però formatada de 

manera que pugui ser tractada amb facilitat amb el Matlab. 

• Logs relatius a cada condició: Per a cada condició, es guarda tota la informació 

necessària per poder reproduir l’experiment en cas que fes falta. 

Una de les funcions que crec que val la pena comentar és la funció NextStage(), 

pertanyent a la classe ExperimentData. Aquesta funció passa d’una fase de 

l’experiment a la següent, i és important perquè permet provar totes les condicions de 

manera aleatòria. Així, l’experimentador no sap quina condició s’està provant a cada 

moment i no pot influir de cap manera en el resultat. Evidentment, un cop finalitzat 

l’experiment es pot comprovar quines han estat les condicions i els seus resultats 

consultant els diferents logs. 
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4.9 PROVES 

És evident que quan es desenvolupa una aplicació, s’han d’anar provant les diferents 

parts mentre s’està fent, ja que si no al final seria impossible saber on es troba un error 

en el cas més que probable de que es produís. 

Com que el disseny d’aquest programa és altament modular, és relativament senzill de 

fer proves ja que cada classe es pot estudiar per separat. D’aquesta manera, les proves 

s’han realitzat per a cada classe. 

Ja que el resultat de moltes classes és primordialment visual, ha estat necessari 

representar aquests resultats per poder estudiar si eren correctes o no. Per fer això 

s’han utilitzat versions modificades i simplificades de l’aplicació principal ressaltant 

aquells elements que s’han volgut provar. 

Per altra banda, degut al gran nombre de dispositius hardware utilitzats, ha calgut 

realitzar també moltes proves d’usuari. Regular la Wii Balance Board perquè fos el 

màxim d’usable, aconseguir que la pantalla PowerWall mostrés un 3D el més acurat 

possible i ajustar els mètodes de tracking perquè fossin suficientment precisos han 

estat els punts que més feina han portat pel que fa als processos de prova i error. 
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5. EXPERIMENTACIÓ 

Com ja he comentat, una part molt important del projecte és l’experimentació. La idea 

és provar el programa amb diversos subjectes per intentar extreure una sèrie de 

conclusions i augmentar així el coneixement sobre la realitat virtual. Per fer-ho, es 

segueixen uns mètodes determinats per assegurar que l’acte d’observar la realitat no 

la modifiqui substancialment. 

5.1 OBJECTIUS 

Els objectius dels experiments són avaluar el comportament de dos paràmetres 

concrets. Aquests paràmetres són, per una banda l’ús d’una jaqueta tàctil i, per l’altra, 

l’ús d’un algorisme d’aprenentatge. El que vull estudiar és com afecten aquests dos 

elements a l’esforç dels subjectes, que en aquest cas es traduirà en la variació de 

velocitat. Si la variació de velocitat és més gran, voldrà dir que ha estat necessari un 

esforç més gran per part del subjecte. 

La meva hipòtesi és que el fet d’utilitzar un algorisme d’aprenentatge que esculli els 

obstacles que apareixen a la ciutat en funció del comportament del subjecte, farà que 

l’esforç d’aquest usuari augmenti. Això hauria de ser així ja que l’algorisme intentarà 

posar obstacles que maximitzin la variació de velocitat. 

Per altra banda, el fet d’utilitzar una realimentació tàctil hauria d’incrementar la 

immersió dels subjectes així com la seva motivació. No tinc tant clar en aquest cas que 

l’ús de la jaqueta tàctil incrementi perceptiblement la variació de velocitat, però sí que 

confio que millorarà l’experiència subjectiva dels usuaris. 
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5.2 DISSENY DELS EXPERIMENTS 

5.2.1 CONDICIONS I SUBJECTES 

Com que tenim dos factors, haurem d’avaluar totes les combinacions possibles entre 

ells. De manera que tindrem 2x2 = 4 condicions. Aquestes condicions seran les 

següents: 

Sense RL ni realimentació tàctil Sense RL però amb realimentació 
tàctil 

Amb RL però sense realimentació 
tàctil 

Amb RL i amb realimentació tàctil 

Cada un dels dos factors es pot considerar within-subjects (és a dir, cada subjecte 

prova totes les condicions) o between-subjects (cada subjecte només prova una de les 

condicions). 

Per poder garantir la fiabilitat dels resultats, és necessari que cada condició es provi 

almenys 10 vegades. Això vol dir que fent els experiments within-subjects, 

necessitarem 10 subjectes, mentre que si els fem between-subjects, en necessitarem 

40. 

En general sol ser més pràctic fer-ho de la primera manera, ja que requereix molt 

menys temps i menys esforç en trobar subjectes, però no sempre és possible. A 

vegades el fet d’haver realitzat una condició en concret modifica el comportament del 

subjecte a l’hora de realitzar la següent. Per exemple, si es tracta de fer quelcom que 

requereixi certa habilitat, és possible que el subjecte sigui més destre al realitzar 

l’experiment per segona vegada, amb el conseqüent impacte en els resultats. Aquest 

fenomen no és res més que l’aprenentatge.  

En el meu experiment en concret, utilitzaré el mètode within-subjects amb 15 

subjectes, ja que l’experiment és quelcom prou senzill com perquè l’aprenentatge que 

hi pugui haver no sigui perceptible. A més serà molt més pràctic ja que cada 

experiment durarà una hora aproximadament, i fer-ho between-subjects portaria 

massa temps. 

 

 

 

 

 



PFC Millorant la percepció dels móns virtuals Pere Sivecas 

55 
 

5.2.2 VARIABLES MESURADES 

Al llarg dels experiments estudiaré principalment la variació de velocitat, així com 

també mesuraré l’encert per poder saber si es produeix o no el possible aprenentatge 

abans esmentat. 

• Variació de velocitat: La variació de velocitat és la suma del valor absolut de la 

diferència de velocitat entre el moment posterior a creuar un obstacle i el 

moment anterior a creuar el següent. D’una manera més senzilla, si un obstacle 

et fa anar molt de pressa per poder aconseguir-lo i el següent et fa frenar per 

no xocar-hi, la variació de velocitat serà elevada. Si en canvi un obstacle et fa 

anar de pressa, i el següent també, la variació de velocitat serà petita. Aquesta 

variable s’utilitza també com a “recompensa” en l’algorisme d’aprenentatge. 

 

• Encert: L’encert és un nombre entre 0 i 1 que defineix com de bé ho fa l’usuari 

quan utilitza el sistema. Un 1 significaria que ha esquivat tots els obstacles 

negatius i ha assolit tots els objectius positius. Un 0 significaria que no ha evitat 

cap obstacle negatiu i que no ha assolit cap objectiu positiu. 

 

5.2.3 ETAPES DE L’EXPERIMENT 

El meu experiment està dividit en diferents etapes, cada una de les quals té un objectiu 

específic. Tot seguit descric les diferents etapes i el paper que desenvolupen dins 

l’experiment. 

ETAPA1: PRÀCTICA AMB LA BALANCE BOARD 

La primera etapa consisteix en navegar per la ciutat utilitzant la Balance Board de la 

Nintendo Wii. Aquesta etapa és necessària ja que molta gent no està familiaritzada 

amb aquest dispositiu i és important que tots els subjectes tinguin més o menys el 

mateix nivell de destresa per poder analitzar les dades més fàcilment. Per això, en el 

subjecte se li demanarà que realitzi diferents accions (principalment accelerar i frenar) 

amb la Balance Board i, quan l’experimentador cregui que ja en sap prou, li dirà al 

subjecte que segueixi fins que se senti còmode. Arribats a aquest punt, aquesta etapa 

finalitzarà. 
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ETAPA2: ENTRENAMENT EN EL CITYWALK 

Aquesta etapa té dues funcions, per una banda, comprovar l’usabilitat del sistema i per 

l’altra, que el subjecte entengui exactament què és el que ha de fer durant les etapes 

següents de l’experiment. 

L’experimentador informarà al subjecte de que ha d’intentar descobrir què és el que 

s’espera que faci (com si jugués a un joc d’ordinador sense que ningú li hagués explicat 

les regles). Quan el subjecte cregui que ja sap què ha de fer, li dirà a l’experimentador. 

Aquest comprovarà que el subjecte sap més o menys el que s’espera que faci, i 

explicarà els punts que no hagin quedat del tot clars. Portant el compte del temps que 

triga cada subjecte a saber el que ha de fer, serà fàcil fer-se una idea de la usabilitat del 

sistema.  

Al finalitzar aquesta etapa, el subjecte hauria de tenir molt clar quines son les normes 

per les que es regeix el sistema de cara a realitzar les següents etapes. 

ETAPA 3: APLICACIÓ DE LES DIFERENTS CONDICIONS 

En aquesta etapa, el subjecte prova el sistema durant 7 minuts per a cada condició. 

Aquest temps és necessari, doncs fa falta que cada subjecte travessi un nombre prou 

elevat d’obstacles com perquè l’algorisme d’aprenentatge tingui temps d’aprendre 

quins són els obstacles que creen més variació de velocitat en un subjecte concret. 

Entre condició i condició, l’experimentador farà una sèrie de preguntes, destinades a 

estudiar la immersió de l’usuari dins la ciutat i la seva motivació (aquestes preguntes 

es poden consultar a l’Annex d’aquesta memòria). Al final de totes les condicions, es 

passarà un altre qüestionari en relació a la globalitat de l’experiència. 

En resum, l’usuari provarà el sistema 4 vegades, i en cada una d’aquestes vegades es 

provarà una condició diferent. He creat un codi per diferenciar-les: 

• XX: El sistema triarà els obstacles aleatòriament i la jaqueta estarà desactivada 

• XT: els obstacles s’escolliran aleatòriament i la jaqueta estarà activada 

• RX: els obstacles s’escolliran seguint un algorisme d’aprenentatge però la 

jaqueta estarà desactivada 

• RT: El sistema escollirà els obstacles seguint un algorisme d’aprenentatge i la 

jaqueta estarà activada 

Aquestes condicions seran les mateixes per tots els subjectes, però l’ordre en el que 

s’aplicaran s’escollirà aleatòriament i serà diferent per a cada subjecte. 

L’experimentador no sabrà aquest ordre fins al final de l’experiment, quan miri els 

resultats. Així doncs, en un moment donat no sabrà si la jaqueta està activada o no, de 

manera que no podrà condicionar al subjecte de cap manera. 
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5.2.4 PROTOCOL 

Tot i que el programa sigui el mateix, la manera de procedir de l’experimentador pot 

canviar l’actitud dels subjectes respecte a l’experiment, modificant d’aquesta manera 

els resultats. Així doncs, és important que el seu comportament sigui sempre el més 

semblant possible. 

Per garantir aquesta homogeneïtat, he desenvolupat un protocol per realitzar 

l’experiment: 

A. PREPARACIÓ 

1. Engegar ordinador. 

2. Imprimir els formularis a entregar al participant (Descripció de l’experiment, 

Informació demogràfica, Consentiment, Qüestionaris, Formulari de pagament si 

fa falta). 

3. Comprovar el so. 

4. Connectar la jaqueta tàctil i comprovar que funciona. 

5. Connectar la Wii Balance Board i comprovar que funciona. 

B. EXECUCIÓ 

1. Assignar una id al subjecte. 

2. Donar el full de descripció de l’experiment al subjecte. 

3. Si està d’acord en realitzar l’experiment, se li entreguen el full d’informació 

demogràfica i el consentiment, que ha de signar. 

4. Mentre realitza aquestes tasques, escriure la data i el nom del subjecte a l’XVR. 

5. Engegar el projector. 

6. Si el subjecte accepta, començar la primera etapa de l’experiment. 

7. Apagar els llums, executar el sistema. 

8. Explicar a l’usuari la manera d’utilitzar la Wii Balance Board. 

9. Donar les ulleres 3D a l’usuari i començar la pràctica. 

10. Quan el subjecte ja s’ha familiaritzat amb la Balance Board, començar amb 

l’etapa següent. 

11. Treure les ulleres al subjecte i posar-li la jaqueta tàctil. 

12. Explicar l’etapa 2 al subjecte. 

13. El subjecte realitza l’etapa 2. 

14. Quan el subjecte diu que ja sap més o menys de què va, finalitzar l’etapa 2. 

15. Passar el qüestionari referent a l’etapa 2. 

16. Explicar els punts que no han quedat clars. 

17. Explicar l’etapa 3. 

18. Començar l’etapa 3. 
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19. Entre condició i condició, passar el qüestionari referent a les condicions. 

Preguntar al subjecte si es troba bé (podria estar marejat). 

20. Quan el subjecte ha realitzat la última condició, passar el qüestionari global. 

21. Treure les ulleres i la jaqueta al subjecte. 

22. Fer-lo seure i omplir el formulari de pagament. 

23. Pagar 5€ al subjecte. 

C. FINALITZACIÓ 

1. Crear una còpia de seguretat de les dades de l’experiment 

2. Desconnectar tots els dispositius 

3. Apagar el projector 
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5.3 REALITZACIÓ DELS EXPERIMENTS 

Abans de realitzar els experiments pròpiament, s’han realitzat una sèrie de proves pilot 

per comprovar errors. 

Gràcies a questes proves preliminars, he pogut refinar el programa perquè no hi hagi 

problemes inesperats i intentar minimitzar la variabilitat dels subjectes reals. 

Un cop fetes les proves pilot necessàries, vaig començar a fer els experiments. En total 

he utilitzat 15 subjectes. Aquest procés ha portat bastant de temps ja que cada 

experiment trigava al voltant d’una hora. A més, és bastant difícil trobar subjectes que 

vulguin dedicar-hi el temps que es requereix. 

Després de recollir les dades dels experiments, és necessari analitzar-les, per fer-ho 

m’he servit de l’eina informàtica MatLab, ja que té una potent biblioteca de funcions 

destinats a l’anàlisi estadístic. 
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5.4 RESULTATS 

Com ja he comentat, el que volem comprovar és si alguna de les condicions 

proposades (algorisme d’aprenentatge –RL- i realimentació tàctil) té un impacte en 

l’esforç que posa l’usuari a l’hora d’utilitzar el sistema. 

En el nostre cas, l’esforç el representarem com la variació de velocitat, ja que en el 

Lokomat variar la velocitat comporta implícitament un esforç. Així doncs, s’espera que 

alguna de les condicions augmenti aquesta variació. 

Per analitzar els resultats, he utilitzat el test anomenat ANOVA (ANalysis Of VAriance). 

Aquest test s’utilitza per comprovar si hi ha diferències significatives entre les mitjanes 

de varis grups. 

El gràfic següent mostra el resultat de l’ANOVA per la variació de velocitat respecte a 

cada condició. 

 

Figura 22: Anàlisi ANOVA de la variació de la velocitat per a cada condició 

T: Realimentació tàctil activada R: Reinforcement Learning activat 

L’ANOVA mostra un increment significatiu (p < 0.01) de la variació de velocitat en les 

dues condicions on s’ha utilitzat l’algorisme d’aprenentatge respecte a les condicions 

en que no s’ha emprat. Tanmateix, no hi ha diferències significatives a l’utilitzar la 

jaqueta tàctil, ja sigui combinada amb la utilització de l’algorisme d’aprenentatge o 

sola. 

A un apartat anterior, comentava que no estava segur si, a mesura que el subjecte 

realitzava les diferents condicions, anava aprenent a utilitzar millor el sistema. Si això 

fos així, seria un problema ja que s’hauria de tenir en compte l’ordre en que cada 

subjecte ha realitzat cada condició. 
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Per això, també he analitzat si hi ha alguna millora en l’encert de cada subjecte al llarg 

de les 4 experiències. El resultat es pot veure a la figura següent: 

 

Figura 23: Anàlisi ANOVA de l'encert en funció de l'ordre d’experiència 

En el gràfic es pot veure que no hi ha cap diferència significativa (p = 0.3934) quan 

tenim en compte l’ordre en que s’ha realitzat cada experiència. Això és probablement 

perquè l’activitat és suficientment simple com perquè els subjectes ho facin igual de bé 

totes les vegades. 

Tampoc no hi ha cap diferència en la variança (p = 0.2629): 

 

Figura 24: Anàlisi ANOVA de la variació de velocitat en funció de l'ordre d'experiència 

 

 

Tot i que la realimentació tàctil no ha demostrat cap impacte rellevant en la variació de 

la velocitat, els participants l’han valorada molt positivament en el qüestionari: 
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Figura 25: Respostes a la pregunta: “Creus que l’experiència, amb la jaqueta tàctil activada és...” 

A més, cal dir que les reaccions que van tenir els subjectes eren bastant fortes, en 

especial amb l’obstacle de les vespes. És possible que l’activitat fos massa senzilla, ja 

que molts dels obstacles negatius (que eren el que generava la realimentació tàctil), 

eren evitats. 

La gent també es mostrava bastant motivada a l’hora d’evitar els diferents obstacles:

 

Figura 26: Respostes a la pregunta “Has tingut la necessitat d’evitar certs obstacles?” 

Pel que fa a les qüestions relatives a cada condició, no s’ha trobat cap diferència 

significativa entre elles. Probablement per la raó esmentada anteriorment. 

Finalment, durant l’entrenament, els subjectes trigaven entre 1 i 2 minuts de mitjana a 

adonar-se del que tenien que fer. 

 



PFC Millorant la percepció dels móns virtuals Pere Sivecas 

63 
 

5.4.1 COMENTARIS 

Gairebé tothom va comentar que la realimentació tàctil era una molt bona 

experiència. 

També molta gent va dir que al principi era avorrit perquè anaven massa a poc a poc. 

De fet, la majoria de les vegades no s’adonaven dels obstacles positius, ja que anaven 

tant ràpid com podien tota l’estona, de manera que no necessitaven cap motivació 

addicional. Evidentment aquest comportament podria ser diferent en el Lokomat, ja 

que mantenir aquesta velocitat suposaria un esforç molt gran. 

 

5.5 CONCLUSIONS DELS EXPERIMENTS 

L’Algorisme d’Aprenentatge pot ajudar a incrementar l’esforç en els usuaris del 

Lokomat. 

La realimentació tàctil és una bona experiència però hauria de ser aplicada amb més 

freqüència per poder veure si pot arribar a comportar un increment significatiu en 

l’esforç dels subjectes. 

La velocitat es pot utilitzar com a una recompensa o element motivador, ja que la gent 

percep la velocitat com quelcom agradable i excitant, mentre que anar a poc a poc és 

avorrit i frustrant. 
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6. COST DEL PROJECTE 

Per a calcular el cost del projecte, s’ha identificat per a cadascuna de les etapes de la 

planificació el rol encarregat de la seva gestió. En funció del preu/hora assignat a 

cadascun dels rols i de la duració de cada etapa —recordem que la càrrega era de 4 

hores diàries—, s’ha calculat el cost total tal i com es mostra en la taula. 

TASCA ROL HORES COST HORA TOTAL 

Aplicació Citywalk 

Requisits i especificació Analista 80 45€ 3600€ 
Anàlisi Analista 60 45€ 2700€ 
Disseny Analista 120 45€ 5400€ 
Implementació Programador 600 30€ 18000€ 
Proves Programador 100 30€ 3000€ 

Experimentació 

Disseny dels experiments Investigador 60 30€ 1800€ 
Realització experiments Investigador 40 30€ 1200€ 
Assistència experiments Monitor 40 20€ 800€ 
Participació experiments Subjecte 40 5€ 200€ 
Anàlisi Investigador 40 30€ 1200€ 
Redacció Informes Investigador 10 30€ 300€ 
   TOTAL 38200€ 

Cal notar que, en el cost total del projecte, no s’han inclòs les etapes inicials d’estudi 

de la visió estereoscòpica, realimentació tàctil ni la corresponent a la redacció de la 

memòria, ja que, en el cas d’haver sol·licitat el desenvolupament d’aquest projecte a 

una empresa externa, es pressuposa que aquestes dues etapes no haurien format part 

de la planificació real de projecte —hauríem buscat una empresa que fos experta en la 

disciplina—. 

Tampoc s’han inclòs directament els costos derivats del hardware i software utilitzat, 

sinó que ja s’han tingut en compte en el preu per hora associat a cada tasca. 
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7. CONCLUSIONS 

Considero que aquest ha estat un projecte complex, principalment per la gran 

quantitat d’eines noves que he hagut d’utilitzar, tant de software com de hardware. 

També ha estat un projecte creatiu, ja que he hagut de pensar maneres de motivar els 

usuaris del Lokomat i  sobretot engrescador per la tasca social que crec que 

representa. 

Des del punt de vista tècnic, una de les coses que considero més interessants és haver 

treballat tant a baix nivell (programant la jaqueta tàctil) com a alt nivell (dissenyant el 

conjunt del sistema). 

També he tingut la oportunitat de comprovar com l’experiència que ofereix un mateix 

sistema canvia en funció dels perifèrics que s’utilitzen, i com n’és d’important crear 

mòduls per poder transportar un mateix sistema d’un entorn determinat a un altre. 

A banda de les conclusions extretes directament dels resultats, personalment he après 

moltes altres coses: fer experiments, aprofundir més en el món dels gràfics per 

ordinador, el funcionament de diferents sistemes d’imatges estereoscòpiques, etc. 

En resum, que és un projecte que m’ha aportat molt no només professionalment, sinó 

també personalment. 
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