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Resum 

El projecte tracta la creació d’escenes d’immersió en la Realitat Virtual mitjançant el motor de 

videojocs Unity i utilitzant el dispositiu hàptic Phantom Omni. Aquest dispositiu utilitza tres 

motors per a crear forces de retorn en la mà de l’usuari i simular la interacció amb objectes 

virtuals. Per aconseguir crear les escenes s’ha realitzat una investigació de les tècniques de 

programació utilitzades en Unity per integrar dispositius hàptics. Això ha servit per deixar una 

documentació completa, clara i entenedora dels passos a seguir per a una correcte connexió 

i funcionament del dispositiu hàptic amb el motor de videojocs Unity. 

L’aplicació final creada en el projecte conté cinc escenes virtuals, una de les quals serveix 

com escena de transició per a seleccionar les altres quatre escenes. En el projecte es troba 

explicat el procés seguit i els scripts necessaris per a la seva creació. Cada una d’elles ha 

estat pensada amb una finalitat diferent i intenta demostrar una nova característica i possibilitat 

del dispositiu. L’escena de Selecció tracta d’un làser controlat pel dispositiu Phantom Omni 

amb el qual s’ha de seleccionar les altres escenes. La primera escena és un joc de 

rehabilitació on s’ha de fer passar el cursor per els cincs anells col·locats en ella. La segona 

escena tracta d’una simulació d’una injecció en un braç. La tercera és un pla que pot ser 

deformat per el cursor. I la última es un mini joc en primera persona, en el qual es té la 

capacitat de treballar amb el dispositiu hàptic en un entorn obert on la càmera no esta fixada. 

Un cop s’ha finalitzat el treball, s’ha conclòs que es poden realitzar, sense tenir coneixement 

previs del software Unity, aplicacions de realitat virtual en les que es treballi amb el dispositiu 

hàptic. I que són infinites les aplicacions i solucions que aquest dispositiu aporta dins de 

l’entorn de la realitat virtual. 
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1. Glossari 

Array: (Matriu) Variable que serveix per ajuntar elements.  

Aspect Ratio: Proporció entre l’amplada i l’altura. 

Assets: Paquets de dades. Agrupacions de fitxers de Unity que es poden importar a les 

escenes virtuals com a suport al desenvolupament de les aplicacions. 

Bool: Variable que permet representar valors de lògica binaria, normalment verdader o fals. 

C#: (C Sharp) Llenguatge de programació. 

CAD: (Computer Aided Design) Disseny assistit per computador. 

CRV: Centre de Realitat Virtual de Barcelona 

Estereoscòpica: És qualsevol tècnica capaç de recollir informació visual tridimensional o de 

crear la il·lusió de profunditat en una imatge. 

Feedback: Devolució d’una senyal modificada al seu emissor. 

Frame: Moment en el que es refresca la imatge en una pantalla de visualització. 

Game Object: Qualsevol objecte que pertany a una escena de Unity 3D. 

Gameplay: Reproducció del joc. 

Hardware: Conjunt d’element físics que formen part d’una computadora o sistema informàtic. 

Inputs: Conjunt de dades que es poden introduir en un programa informàtic. 

Lag: Retard excessiu produït en una telecomunicació en temps real.  

OpenGL: Open Graphics Library, és una especificació estàndard que defineix una API multi-

llenguatge i multi-plataforma per escriure aplicacions que produeixen gràfics 2D i 3D. 

Plug-in: Aplicació de programa informàtic que es relaciona amb un altre programa, per 

agregar-li una funció nova i generalment molt específica. 

Renderitzar: Representar virtualment una imatge o una escena, generalment en tres 

dimensions, simulant-ne els efectes òptics de llum, ombra, color, textura o moviment a partir 

de les dades d'un model computacional. 
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Script: Document que conté instruccions, escrites en codi de programació. 

Serious Game: Jocs dissenyats amb un propòsit principal diferent al de la pura diversió. 

Software: Conjunt de programes i rutines que permeten a la computadora realitzar 

determinades tasques. 

String: Variable que representa el text com una sèrie de caràcters Unicode. 

Stylus: Part del Phantom Omni en forma de bolígraf queconte els  dos botons del dispositiu. 

Unity: Motor de videojocs multi-plataforma creat per Unity Technologies. 

Workspace: Espai de treball del dispositiu hàptic 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Aquest projecte forma part d’un grup de 5 projectes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Industrial de Barcelona (ETSEIB) enfocats en l’entorn de la Realitat Virtual, dirigits per el 

professor i tutor Antoni Susín Sánchez, i amb la col·laboració del Centre de Realitat Virtual 

(CRV) de la facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) de la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC). Aquests 5 projectes tenen la intenció de ser la continuació dels treballs 

originats el quadrimestre anterior i així seguir una dinàmica de projectes orientada a la 

integració de diferents dispositius, mitjançant Unity, en el entorn de la Realitat Virtual. En 

concret aquest projecte neix amb la intenció de ser la continuació del realitzat per en Francesc 

Gil Fossas : “Simulació d’interaccions amb objectes virtuals amb dispositius hàptics”.[1] 

Amb aquest projecte es pretén crear un documentació on s’expliqui clarament els 

procediments a seguir per la utilització del dispositiu hàptic (Phantom Omni) i a la vegada 

deixar un seguit d’escenes per al Centre de Realitat Virtual on es demostri el potencial i 

algunes de les diferents característiques del dispositiu; sempre tenint en compte la utilitat que 

podent tenir aquestes en el món real. 

 

2.2. Motivació 

Actualment ens trobem en un món en el qual la tecnologia no deixa d’avançar i concretament 

la Realitat Virtual és un dels sector que més s’està investigant actualment, per això considero 

interessant i motivador fer un projecte relacionat amb aquest àmbit, el qual no hem tingut la 

possibilitat d’estudiar en el grau, i poder contar amb l’ajuda del Centre de Realitat Virtual de 

Barcelona i alguns dels seus integrants. 

Des de el punt de vista personal sempre m’ha cridat l’atenció el món de la modelització 3D i 

com a partir d’ella es pot arribar a representar la realitat exterior per mitja d’ordinadors o altres 

tecnologies. També veig com un punt de motivació el fet de poder i haver d’aprendre un 

llenguatge de programació i un motor de videojocs des de zero i de manera autònoma; crec 

que pot ser de gran ajuda en el meu futur ja que en el dia de demà segurament hauré de ser 

capaç de treballar amb alguns programes dels quals no tinc coneixements previs, i el fet de 
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tenir l’oportunitat de poder viure aquesta situació a la universitat i veure com resulta és un altre 

aspecte que trobo interessant en aquest projecte. Per últim quelcom que em motiva a fer 

aquest treball és que es tracta de realitzar escenes que poden ser utilitzades i no tracta sobre 

alguna cosa fictícia que després no es pot veure ni comprovar el resultat del projecte. 

 

2.3. Requeriments previs 

Per a la realització d’un projecte com aquest són necessaris alguns conceptes que s’han 

adquirit durant el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. Principalment és necessari 

tenir una noció bàsica de programació ja que en part d’aquest projecte es treballa amb un 

llenguatge de programació com és el C# i també és necessari un domini del motor de 

videojocs Unity i un coneixement de la seva interfície gràfica. És per això que s’ha realitzat un 

període inicial d’aprenentatge autònom per a poder començar a desenvolupar el projecte.  

També són d’ajuda altres coneixements com el domini espacial i el domini del món 3D virtual 

adquirit en l’assignatura d’Expressió Gràfica o conèixer el mètode d’elements finits i el mallat 

d’un superfície que es ensenyat principalment en l’assignatura de Mètodes Numèrics entre 

d’altres.  

Així doncs per realitzar aquest projecte i per poder entendre’l s’ha de tenir una mínima base 

tecnològica. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

Segons la Gran l’Enciclopèdia Catalana la Realitat Virtual és un “mètode de simulació per 

ordinador en què l’usuari té la sensació d’estar immers en l’entorn artificial creat per la 

simulació”. En aquest projecte es tractarà principalment la immersió en l’entorn artificial a 

través del tacte i la interacció física amb diferents objectes. Per això s’utilitzarà el dispositiu 

hàptic (Phantom Omni), el qual es capaç de retornar una força segons el que s’estigui mostrat 

en la pantalla de l’ordinador, i el motor de videojocs Unity per a crear la interacció del usuari 

amb el dispositiu per mitja de diferents escenes. Així doncs els objectius d’aquest projecte són 

els següents:  

- Per una banda crear una documentació clara i detallada de com implementar el 

dispositiu hàptic mitjançant Unity. Explicant quins elements es necessiten i com s’han 

d’utilitzar aquests per la correcte utilització i poder crear noves escenes de realitat 

virtual on intervingui el dispositiu hàptic. 

- Per altre banda el segon objectiu és la creació i explicació d’un seguit d’escenes on 

intervingui el dispositiu hàptic. 

Com s’ha comentat en l’origen del projecte aquest és la continuació del realitzat per en 

Francesc Gil Fossas el quadrimestre anterior, per això part de la documentació no serà molt 

extensa i no entrarà en detalls que no es considerin necessaris, s’explicarà allò fonamental i 

necessari per al correcte funcionament i entesa del dispositiu hàptic (per obtenir informació 

complementària consultar el projecte “Simulació d’interaccions amb objectes virtuals amb 

dispositius hàptics”86[1]).  

A l’hora de pensar  quines escenes realitzar també es té present les creades en el projecte 

d’en Francesc, per això es pretén realitzar un seguit d’escenes on es mostrin característiques 

diferents del dispositiu a les ja mostrades i amb un grau de complexitat més elevat. En aquest 

treball es tractarà en dues escenes amb sòlids deformables, sòlids que poden variar la seva 

geometria al llarg del temps al interaccionar amb altres cossos. En una altre escena s’ha 

pensat que seria interessant treballar en primera persona i que el dispositiu hàptic es pugui 

traslladar per un entorn tancat variant el punt de vista de l’escena. Les escenes s’han pensat 

per una banda intentant mostrar les característiques i possibilitats del dispositiu, sense deixar 

de banda la seva utilitat en el mon real. És per això que una escena que s’ha pensat dur a 

terme és la simulació d’una injecció en un braç, així els estudiants d’infermeria i medicina que 

visitin el CRV podran simular virtualment la sensació d’injectar una agulla en el cos del pacient.  
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Finalment no es pot deixar de banda el fet de que aquest projecte forma part d’un grup de 

projectes universitaris sobre la immersió a la RV de llarga durada, per aquest fet les escenes 

creades estan pensades per en un futur poder-les integrar amb altres dispositius de l’entorn 

de la Realitat Virtual com podrien ser els cascs de Realitat Virtual HTC VIVE,  el dispositiu 

Leap Motion o el Kinect. 

 

3.2. Abast del projecte 

El projecte consta d’una part inicial d’aprenentatge de l’entorn de Unity, del llenguatge de 

programació C# i del funcionament i possibilitats del dispositiu hàptic, seguit de la 

familiarització amb el plug-in de Unity per a dispositiu hàptics i una posterior utilització 

d’aquests coneixements per a la realització de les diferents escenes. 

En aquest procés com en tot projecte han sorgit un seguit de limitacions i punts on, degut al 

recursos disponibles, és difícil arribar i per tant que queden per a futurs treballs que segueixin 

amb aquesta temàtica. El projecte pretén assolir  l’objectiu final esmentat en l’apartat anterior, 

crear escenes de simulació en les que es sigui capaç de controlar el dispositiu hàptic, per 

aconseguir això s’ha de: implementar el dispositiu, programar i modificar els scripts de manera 

convenient, configurar la part gràfica i posar-ho tot en conjunt per  a que funcioni. En cap cas 

es tracta de crear una aplicació d’elevada complexitat o un videojoc complet, ja que amb 3-4 

mesos no es disposa del temps necessari per profunditzar en l’aprenentatge. Una altre 

limitació amb la que s’ha trobat i que queda reflectida en el anterior projecte és el fet que el 

dispositiu hàptic tingui sortida FireWire de 6 línies (com s’explica més endavant) limita l’elecció 

del ordinador que es pot fer servir, ja que els nous ordinadors (més potents) no tenen aquesta 

connexió. Per tant l’ordinador utilitzat no te gaire potencià, això implica que no es poden 

generar escenes massa complexes amb un numero elevat de càlculs i tampoc es poden 

importar models 3D molt pesats, amb un nombre de triangles elevats, ja que l’ordinador 

utilitzat no es capaç de processar-ho sense generar Lag. 

En el projecte es fa ús del plug-in de Unity per a dispositius hàptics, en cap moment es pretén 

millorar ni optimitzar aquest plug-in ja que no es te ni el temps ni els coneixements necessaris 

i tampoc es la intenció del treball; nomes es tocarà algun apartat del plug-in si és necessari 

per al correcte funcionament de les escenes. 
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4. Estat de l’art 

4.1. Realitat Virtual 

Com s’ha dit en la introducció del projecte segons la Gran Enciclopèdia Catalana la Realitat 

Virtual s’entén com un “mètode de simulació per ordinador en què l’usuari té la sensació 

d’estar immers en l’entorn artificial creat per la simulació”. Però com en molts altres casos no 

hi ha una definició exacte del terme, una altre potser més apropiada per comprendre aquest 

projecte és que: “la Realitat Virtual consisteix en la immersió sensorial a un nou món, basat 

en entorns reals o no, que ha sigut generat de manera artificial, el qual es pot percebre i amb 

el que es pot interaccionar (moure, veure, tocar...)”.  

El terme de Realitat Virtual s’atribueix a Jaron Lanier en 1986 i aquest neix de la unió del terme 

“entorns virtuals” (Virtual Environments) utilitzat per l’enginyer de la NASA Scott Fischer i el 

terme de “realitat virtual” (Artificial Reality) emprat per Myron Kruger.  

4.1.1. Història de la Realitat Virtual 

Tot i que és una tecnologia emergent els últims anys, i sembla que porta pocs anys entre 

nosaltres, els orígens de la RV es remunten abans de la dècada dels 50.  

En 1930 apareixen els primers simuladors de vol, que es poden interpretar com la primera 

aproximació a la simulació de la realitat de manera virtual. Aquests van néixer en època de 

guerra de la necessitat de realitzar l’entrenament dels pilots des de terra, ja que no es podien 

arriscar a posar a conduir els avions pilots completament inexperts. Aquest dispositiu va 

representar un canvi de mentalitat per als investigadors i dissenyadors, en lloc de crear 

dispositius reals per entrenar, es creen per aquestes pràctiques dispositius que simulen 

situacions de la realitat. 

És veritat que aquests primers simuladors de vol no es poden considerar com aplicacions 

plenament de RV, ja que eren molt rudimentaris, consistien només en una cabina d’avió amb 

tots els seus elements i uns pocs activaven mecànicament alguna operació. Però va ser 

gracies a ells que es va començar a investigar en les tecnologies actualment formen part de 

la RV. Entre els enginyers que van participar en els inicis d’aquesta tecnologia, destaquen 

Morton Heilig i Ivan Sutherland, considerats com els pares de la RV.  

A continuació es mostra un cronograma amb els principals esdeveniments que han succeït 

en el mon de la RV des de els seus inicis fins a la actualitat: 
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SENSORAMA 

Morton Heilig desenvolupa aquest 

simulador que combina imatges 

3D amb so, vent i olors per crear 

una il·lusió de realitat. 

PROTOTIP OCULUS RIFT 

Palmer Luckey recupera després 

de més de 20 anys i uns quants 

fracassos la idea de cascs de 

realitat virtual i desenvolupa el 

primer prototip d’ Oculus Rift. Més 

tard l’empresa Oculus és 

comprada pel gegant Facebook 

per un valor de 2.000 milions de 

dòlars. 

PHANTOM HÀPTIC 

INTERFACE 

Sensable Tech. desenvolupa el 

seu primer dispositiu hàptic, capaç 

de retorna força a l’usuari, creant 

així una sensació de tacte dins 

l’entorn virtual. 

DATA GLOVE I SUBROC-3D 

Jaron Lanie desenvolupa Data 

Glove, uns guants amb sensors 

capaços de reconèixer el 

moviment i posició dels dits. El 

mateix any es desenvolupa 

SubRoc-3D el primer videojoc 

amb visió estereoscòpica. 

HEADSIGHT 

Phillco Corp. Desenvolupa aquest 

projecte que consisteix en un casc 

que incorpora una pantalla i te un 

control de la posició del cap. 

SEGA VR 

SEGA desenvolupa unes ulleres 

de RV que anticipen el format que 

acabar triomfant amb les Oculus i 

les ulleres utilitzades en l’actualitat. 

El model va ser exposat en varies 

fires però mai es va arribar a 

comercialitzar. 

VIRTUAL BOY 

Nintendo presenta el seu 

dispositiu de RV.  Aquest només 

va ser comercialitzat en Estats 

Units i Japó amb poc èxit entre el 

públic, ja que era incòmode, a més 

a més tenia pocs títols 

desenvolupats i careixia de 

sensors. 

DECADA DE LA REALITAT 

VIRTUAL 

Actualment hi ha una gran varietat 

de models i moltes empreses 

estan invertint en el 

desenvolupament d’aquesta 

tecnologia, que esta suposant  un 

dels canvis tecnològics més 

importants dels últims temps. 

1957 

1961 

1993 

1993 

1982 

1995 

2010 

ACTUALITAT 

Fig. 4.1. Cronograma Realitat Virtual 
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4.1.2. Sistemes de Realitat Virtual 

Un sistema de Realitat Virtual esta format per un simulador que tracta la informació i una sèrie 

de dispositius d’entrada i sortida per mitja del quals el sistema simulador es comunica amb 

l’usuari, com es mostra en el següent esquema: 

 
 

  
SORTIDA 

  

MODEL DE 
SIMULACIÓ 

 SISTEMA 
SIMULADOR 

 
 

 
USUARI 

  
  

ENTRADA 
  

Fig. 4.2. Esquema d'un sistema de Realitat Virtual 

- Model de simulació: el model és la representació matemàtica del sistema que s’està 

presentant. Un model virtual necessita respondre dinàmicament i fidelment en 

resposta a l’entrada del usuari. 

- Sistema simulador: és el motor de càlcul encarregat de rebre, processar i generar la 

informació, per tal de recrear l’entorn virtual definit en el model.  

- Entrada: els dispositius d’entrada s’utilitzen per interactuar amb l’entorn virtual. 

- Sortida: es refereix a la tecnologia per mitja de la qual l’usuari rep els estímuls. 

- Usuari: és la raó de ser del sistema de RV, és el que rep els estímuls i s’encarrega de 

retro alimentar i definir el seu comportament. 

En aquest esquema es veu com es parteix d’un sistema de simulació, el qual per una banda  

s’encarrega de generar les consignes als dispositius de sortida per tal que estimulin de manera 

correcte a l’usuari i per l’altre és l’encarregat de rebre les dades dels sensors d’entrada, que 

informen sobre l’activitat del usuari dintre del entorn virtual. El dispositiu Phantom Omni, amb 

el qual es treballa en aquest projecte i esta explicat més endavant, és un dispositiu d’entrada-

sortida. 

De cara la programació són interessants dues característiques d’aquest model: la interactivitat 

i la fidelitat, aquesta segona necessària per reproduir la realitat. Les dues son fonamentals per 

la simulació virtual, impliquen que el sistema pugui respondre dinàmicament a les accions del 

usuari ajustant-se fidelment a la realitat. A vegades complir els dos objectius al mateix temps 

és complicat i s’ha d’arribar a una situació de compromís, ja que si es vol un comportament 

fidel a la realitat el model matemàtic ha de ser molt complicat, i a mesura que augmenta la 

complexitat del sistema, el temps de computació també augmenta, amb  la conseqüent pèrdua 

d’interactivitat. Aquest fet s’ha de tenir en compte a l’hora de dissenyar les escenes. 

D’acord amb aquesta definició podem distingir diferents tipus de sistemes de RV, depenent 

del grau i manera d’interacció entre l’usuari i la màquina: 
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- Sistemes Immersius: es basen en una simulació d’un ambient tridimensional en el 

que l’usuari es sent completament immers en el mon virtual que s’està simulant. Els 

dispositius normalment utilitzats són els cascs, guants de dades, vestits especials... 

- Sistemes No Immersius: sistemes en que l’usuari no esta immers en el mon virtual, 

amb sistemes d’entrada-sortida bàsics. Normalment s’utilitza com a sortida una 

pantalla i com a entrada el ratolí, el teclat ... (aquest projecte és un exemple d’aquests 

estil de sistemes). 

- Sistemes Semi-Immersius: són sistemes on l’usuari no es troba completament 

immers en el mon virtual, però si en un cert grau. La immersió total es complicada, per 

facilitar els càlculs i les eines utilitzades, a vegades es limita el grau d’immersió. 

- Realitat augmentada: en aquests sistemes, els usuaris tenen accés a una 

combinació de realitat virtual i mon real, mitjançant una superposició d’informació. La 

idea és, partint del mon real i una sèrie de paràmetres afegir elements visuals que es 

superposin al mon real. 

 

4.2. Tecnologia hàptica 

Hàptic es refereix a sentir i manipular a través del tacte, és un terme angles que prové del 

grec “haptikos” que significa “relatiu a la capacitat de tocar”. No és senzilla la definició de tacte, 

ja que no es tracta d’un sentit únic i localitzat com poden ser els altres, més aviat es tracta 

d’una sèrie de mecanismes sensorials. Per tant la tecnologia hàptica és aquella que es refereix 

al conjunt d’interfícies tecnològiques que interaccionen amb el ser humà mitjançant el sentit 

del tacte i ens donen informació sobre l’objecte. Aquesta tecnologia va aparèixer a principis 

dels anys 90 i està evolucionant de manera molt favorable. 

 

Fig. 4.3. Tecnologia hàptica 
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El sentit del tacte pren molta importància en les interaccions que una persona té amb el seu 

entorn, la principal diferencia que te aquest respecte als altres sentits utilitzats normalment en 

l’entorn virtual com són el visual o l’auditiu, és que aquest és capaç de sentir els objectes i 

també de modificar-los, per tant una interfície que vulgui treballar amb aquesta tecnologia ha 

de disposar tant de sensors com d’actuadors, com s’ha comentat anteriorment els dispositius 

hàptics són dispositius d’entrada i sortida al mateix temps. 

L’acte de tocar, per la seva pròpia naturalesa és un acte actiu, la persona és qui decideix tocar 

un objecte per així obtenir informació sobre ell (duresa, textura, forma...). Conjuntament a 

aquesta informació el cervell rep informació sensorial de forma passiva a traves del sistema 

nerviós, per mitja dels diferents sensors de la pell, tendons i músculs (sensors cutanis i el 

sistema cinestèsic), generant així la sensació hàptica.  

El sistema cinestèsic s’encarrega de proporcionar, no informació sobre l’entorn, sinó 

informació sobre el nostre propi cos (posició, orientació, força exercida...). Gracies a ell podem 

obtenir informació sobre la posició i la força dels nostres músculs i membres, fet que esta 

íntimament relacionat amb el tacte. Els sensors o receptors cutanis que es troben en la pell 

estan especialitzat en rebre tres tipus de percepció diferents: temperatura, pressió i dolor. 

D’aquests els únics que ens interessen són els mecano-receptors que detecten la pressió 

aplicada sobre la pell. Fonamentalment hi ha quatre tipus  en la pell: els corpuscles de 

Meissner, els corpuscles de Pacini, discs de Markel i les terminacions de Ruffini. Aquests 

sensors són els encarregats de detectar  les variacions de pressió sobre la pell i responen en 

vers ella amb la generació d’un impuls nerviós que és dirigit al cervell. 

Així doncs el terme hàptic s’entén com la sensació de tacte, formada per una part cutània i 

una altre cinestèsica, les dues involucrades en l’acció de tocar. La que s’utilitza més en el mon 

de la RV és la segona, principalment per dues raons: primer per ser el sentit que ens permet 

interaccionar amb objectes de manera precisa (amb el sentit tàctil podem obtenir informació 

sobre la naturalesa de l’objecte, però es difícil interactuar amb ell) i per altre banda 

l’estimulació artificial d’aquest sentit és molt més senzilla amb la tecnologia actual de la que 

es disposa.  

Aquesta tecnologia està present en diversos sectors on pot ser aplicada i de gran ajuda per 

al seu desenvolupament. Alguna de les seves aplicacions són: 

- Arts gràfiques:  exhibicions virtuals d’art o escultures i dibuix virtual. 

- Educació: per proporcionar als estudiants la possibilitat  d’experimentar fenòmens a 

escala nano, macro o astronòmica o per a simular escenaris amb comportaments físics 

diferents als de la terra. 

- Entreteniment: simuladors i videojocs que permetin percebre i manipular diferents 
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elements de l’entorn virtual. 

- Industria: integrar la tecnologia hàptica en els sistemes CAD de tal manera que els 

usuaris puguin manipular lliurement els components. 

- Medicina: per poder manipular robots de cirurgia no invasiva, diagnòstics remots per 

telemedicina o simuladors quirúrgics per a l’entrenament mèdic.  

 

4.2.1. Dispositius hàptics 

Els dispositius hàptics són aquells capaços de simular la sensació hàptica. Això es pot fer de 

diverses maneres, encara que es pot distingir els dispositius en dos grans grups: els tàctils i 

els de realimentació de força, prenent especial atenció en els segons ja que són els que més 

ens interessen de cara al desenvolupament d’aquest projecte. 

Aquests dispositius es poden controlar de dues maneres diferents, per admitància o per 

impedància. En el control d’admitància és el dispositiu qui mesura la força que l’usuari esta 

exercint i reacciona a aquesta amb un moviment (hi ha una entrada de força i una sortida de 

desplaçament). En canvi en el control d’impedància és l’usuari qui mou el dispositiu i el 

dispositiu qui, en cas de que sigui necessari, reacciona amb una força (hi ha entrada de 

desplaçament i una sortida de força). La gran majoria de dispositiu utilitzen un control 

d’impedància (el dispositiu utilitzat en aquest projecte te control per impedància), per això a 

continuació s’explica el procés en el flux de control entrada/sortida: 

 

1) Els sensors de desplaçament recullen el moviment. 

2) S’envia, mitjançant el controlador, el desplaçament al simulador del software. 

3) Es produeix la interacció amb l’entorn virtual i es calculen les forces. 

4) S’envia la senyal al controlador 

5) El dispositiu produeix la força necessària 

 

4.2.1.1. Dispositius tàctils 

Amb aquests dispositius el que es pretén és estimular els receptors que es troben en la pell 

esmentats anteriorment. Així s’aconsegueix activar el que s’ha denominat com a tacte passiu, 

de manera que l’usuari pot rebre la major informació possible sobre la naturalesa de l’objecte. 

Es distingeix entre cinc tipus d’interfícies diferents: 

- Vibradors: la manera més intuïtiva de produir la sensació de tacte és mitjançant la 

vibració a una freqüència determinada. Exemples d’aquesta tecnologia de dispositius 
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vibradors son el CyberTouch o el TouchMaster. 

- Pneumàtics: aquest mecanisme  reprodueix una sensació tàctil molt localitzada, esta 

basa en sistemes de compressió d’aire que poden injectar cap a la pell de l’usuari de 

manera molt localitzada. Un exemple d’aquesta tecnologia és el Teletact II. 

- Mecànics: consisteixen en estimular la pell de manera directe, per mitja d’actuadors 

mecànics. La principal aplicació consisteix en la simulació de textures ja que tenen 

una elevada resolució espacial.  

- Electro-cutanis: estan basats en la propietat dels receptors de la pell que al ser 

cèl·lules nervioses, davant una corrent elèctrica també produeixen estímuls similars 

als que es produeixen de manera normal quan s’activen sota pressió És la tecnologia 

que més s’utilitza en els guants de Realitat Virtual. 

- Tèrmics: aquesta tecnologia estimula els receptors tèrmics, de manera que ajuda a 

simular la naturalesa de la que esta realitzat l’objecte.  

 

4.2.1.2. Dispositius de realimentació de força 

Els dispositius de realimentació de força són els més utilitzat en les aplicacions de RV. Com 

el seu propi nom indica la tecnologia es basa en realitzar força envers a un moviment, limitant 

així aquest i obtenint una sensació hàptica. Amb ells es pretén que quan en un món virtual 

s’interactuï amb un objecte es pugui dur a terme de manera realista, és a dir, notant que 

l’objecte ocupa realment un volum determinat del espai. Amb els dispositius tàctils això no es 

pot aconseguir, ja que només simulen la pressió exercida a l’usuari de manera localitzada. 

Amb els sistemes de forces es pot simular característiques dels objectes com la viscositat, 

elasticitat... 

A continuació s’expliquen breument els diferents tipus de dispositius: 

- Exosquelets: són armadures col·locades sobre algunes de les articulacions de 

l’usuari que de manera controlada permeten aplicar resistència al moviment, utilitzant 

sistemes pneumàtics o elèctrics. Exemples d’aquesta tecnologia són el Hand 

Exoskeletin Haptic Display  i el Force Exoskeleton ArmMaster. 

- Inter-actuadors puntuals: els seu funcionament es basa en no permetre a l’usuari 

tocar de manera directe l’objecte, sinó a través d’un instrument físic intermedi, com 

podria ser un punter o un llapis. D’aquesta manera, l’element intermedi actua com a 

filtre que transmet a l’usuari la sensació de cinestèsia produïda pel fet de tocar un 

objecte, anul·lant la sensació tàctil. Les principals utilitats que tenen aquests 

dispositius es per l’entrenament quirúrgic, ja que són habilitats manuals complexes 

que requereixen una gran precisió. Es típic doncs, veure sistemes de realimentació de 

força  amb instruments quirúrgics acoblats al terminal. Alguns dels exemples 

d’aquesta tecnologia són els dispositius Haptic Master, Impulse Engine Family o 
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Phantom. Aquest últim és el dispositiu utilitzat en aquets projecte, per això en el 

següent apartat s’explicarà amb més detall. 

- Altres dispositius: hi ha altres dispositius  de retroalimentació de força que es basen 

en els usuals dispositius d’interacció amb les màquines, però afegint una capacitat 

hàptica. Un exemple podria ser un ratolí d’ordinador amb sensació de relleu, un altre 

serien els joysticks que són capaços de realimentar forces. 

 

4.2.2. Phantom Omni 

És un dispositiu hàptic, desenvolupat per T. Massie i K. Salisbury, fundadors de l’empresa 

Sensable Technologies Inc. adquirida en 2012 per l’empresa especialista en software 3D 

Geomagic Inc. i que al 2013 va passar a formar part de la multinacional 3D Systems. És un 

dels dispositius hàptics més populars en aplicacions de Realitat Virtual degut a la seva 

precisió, característiques tècniques i ajustat preu. 

 

Fig. 4.4. Dispositiu hàptic Phantom Omni 

El Phantom Omni és un sistema motoritzat de retroalimentació per força, controlat per 

impedància, que aplica feedback de força a la mà de l’usuari; permeten així sentir objectes 

virtuals i produint la sensació de tacte pels diferents objectes 3D que l’usuari manipula a la 

pantalla de l’ordinador. Això ho aconsegueix gracies als seus 6 graus de llibertat, que 

permeten situar i orientar el punter de l’stylus (braç punter en forma de bolígraf) de la manera 

desitjada dins l’espai delimitat per les característiques físiques del dispositiu. 

Una característica important d’aquest aparell és com l’usuari percep les forces i la informació. 

Per aconseguir una correcta immersió al entorn virtual s’ha de complir: 

- La informació que es rep de manera visual ha de prevaldre sempre sobre la hàptica; i 

ha d’intentar corregir les limitacions dels dispositius. 

- El rang d’impedància ideal ha de ser zero quan el moviment està lliure de contactes i 
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infinit quan es detecta un contacte o una col·lisió. 

- Per aconseguir una sensació de continuïtat durant la simulació, la freqüència de 

mostreig amb la que treballa el dispositiu hàptic és de 1000 Hz, és a dir de 1000 frames 

per segon. Aquesta freqüència és necessària per percebre les forces de forma 

contínua. Ha de ser màxima a l’hora d’interactuar amb sòlids rígids i pot ser menor 

quan els objectes són deformables. El problema de treballar amb aquestes 

freqüències tan altes de mostreig és que limita la quantitat de càlculs que es poden 

realitzar. 

 

4.2.2.1. Hardware 

Aquest dispositiu hàptic no deixa de ser un robot amb sis articulacions, tres de les quals són 

motoritzades. Les altres tres, sobre les quals no actua cap força, són les que permeten orientar 

l’extrem del stylus. Així doncs els tres motors poden actuar per determinar la posició del  stylus 

dins del espai de treball (Worksapace) i és l’usuari qui determina la seva orientació. El 

posicionament en X, Y i Z es realitza mitjançant codificadors digitals, en canvi les mesures de 

rotació sobre els eixos es realitza amb potenciòmetres.  

Una altra característica del dispositiu és que disposa de dos botons situats al stylus fet que 

dóna moltes possibilitats per implementar nous inputs a les escenes i simulacions de realitat 

virtual. Aquests botons doten de la llibertat de no necessitar cap altre aparell per tenir un input 

a la teva escena.  

A continuació es mostren la figura 4.5. on es poden veure les tres articulacions motoritzades 

(J1, J2 i J3) i les no motoritzades (J4, J5 i J6): 

 

Fig. 4.5. Esquema articulacions Phantom Omni  

Una altre característica que és important tenir en compte del dispositiu és el seu Workspace 

o espai de treball. Podem distingir entre espai de treball nominal i el espai de treball real, com 

es mostra a la figura 4.6. El primer es refereix a la zona de l’espai en el qual el fabricant et 

garanteix la precisió i la realimentació de la força especificada a la fulla de característiques 

BOTONS 

STYLUS 
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(en el cas del Phantom Omni, es tracta d’un prisma rectangular amb les dimensions de 160 

mm d’ample, 120 mm d’alt i 70 mm de profunditat). En canvi el segon és la zona de l’espai 

que és possible recórrer amb l’extrem del manipulador. Aquest espai real inclou unes zones 

marginals a on el comportament del dispositiu pot ser inacceptable per algunes aplicacions. 

 

Fig. 4.6. Espai de treball real i nominal 

En resum les característiques bàsiques del dispositiu són: 

• Sis graus de llibertat amb detecció de posició i orientació. 

• Tres graus de llibertat retroalimentats per força. 

• Disseny portàtil i mida compacte que ofereix una gran flexibilitat. 

• Construït a partir de components metàl·lics i plàstic injectat. 

• La part del stylus està recoberta amb una pintura texturitzada per garantir l’adherència. 

• Dos interruptors integrats en el stylus per poder realitzar nous inputs. 

• Espai de treball compacte per una fàcil utilització del dispositiu. 

• Calibratge automàtic de l’espai de treball. 

 

En la següent taula es mostren les especificacions tècniques del dispositiu Phantom Omni [2].  
  

Àrea de treball > 160 W x 120 H x 70 D mm 

Àrea física que ocupa la base del dispositiu ~ 168 W x 203 D mm 

Pes (del dispositiu només) 1.786 kg 

Rang de moviment Moviment de la ma amb gir de canell 

Resolució de la posició nominal ~ 0.055 mm 

Fricció de retrocés < 0.26 N 

Força d’esforç màxim i valor del parell en la 
posició nominal (braços ortogonals) 

3.3 N 
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Força que pot exercir contínuament (24 hores) > 0.88 N 

Rigidesa 
Eix X > 1.26 N/mm 
Eix Y > 2.31 N/mm 
Eix Z  > 1.02 N/mm 

Inèrcia (massa aparent en l’extrem) 45 g 

Retroalimentació de força X,Y,Z 

Entrada/sensor de posició X,Y,Z (codificadors digitals) 

Cardan del stylus 
[Gir, inclinació, direcció (± 5% de 

potenciòmetres de linealitat)] 

Interfície Port IEE-1394 FireWire®: 6-pins s 6-pins 

Plataformes suportades 
Ordinadors basats en tecnologia Intel or 

AMD 

 

Taula 1. Especificacions tècniques del dispositiu Phantom Omni 

 

4.2.2.2. Software 

Com es pot veure a la taula d’especificacions tècniques el dispositiu Phantom Omni es 

comunica amb l’ordinador a través del port FireWire de 6 pins. Per permetre aquesta connexió 

s’ha d’instal·lar el controlador del programari, en aquest cas el Phantom Device Drivers (PDD) 

que es poden trobar a la següent referencia amb el seu manual d’instruccions[2]. 

Un cop instal·lat el controlador del programari, per determinar el correcte funcionament i 

calibratge del dispositiu, s’ha d’executar l’aplicació Phantom Test. Aquesta aplicació és 

instal·lada pel PDD i un cop oberta sincronitza automàticament el dispositiu. 

També és important instal·lar el OpenHaptic Toolkits (en la seva versió 3.3) per a poder 

implementar el dispositiu amb el programa Unity com s’explica més endavant. Aquest 

programa permet als programadors implementar la tecnologia hàptica del dispositiu a una 

amplia gamma d’aplicacions, des de l’àmbit de la medicina fins a videojocs, i també obre la 

porta a poder utilitzar el dispositiu en altres programes. Aquest kit d’eines utilitza llenguatge 

OpenGL, i s’encarrega dels càlculs complexos, proporciona un cert grau de control del 

dispositiu als desenvolupadors[3]. 
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4.2.2.3. Especificacions tècniques de funcionament 

Per a que el Phantom Omni funcioni correctament es requereix de certs components de  

hardware i software. A continuació es descriuen els requeriments mínims per al correcte 

funcionament del dispositiu: 

- Ordinador amb processador Intel® ( es recomana com a mínim de classe Pentium®V) 

- Port FireWire® IEEE-1394a-2000. 

-  Windows XP, Windows 7, or Windows 8. 

- Disc dur amb un mínim de 512 MB disponibles. 

- No hi ha cap requeriment específic de memòria RAM per utilitzar el dispositiu, encara 

que es recomana un mínim de 1 GB.  

  



Simulació d’objectes virtuals deformables amb un dispositiu hàptic  Pág. 29 

 

4.3. Unity (3D) 

Unity és un motor de videojocs creat per l’empresa Unity Tecnologies i és l’eina que s’ha 

utilitzat en aquest projecte per a realitzar les escenes de Realitat Virtual (versió 5.3.5). És una 

aplicació multi-plataforma que pot executar-se en Apple OS X, Linux i Microsoft Windows i 

permet desenvolupar jocs, aplicacions interactives i animacions en temps real per a una 

amplia gama de plataformes mòbils, de RV, sistemes operatius, Web, consoles i TV [4]. 

 

Fig. 4.7. Logotip motor de videojocs Unity 

Un motor de videojocs fa referencia a una aplicació de programari que permet el disseny, la 

creació i la representació d’un videojoc o escena. Unity es va crear pensant en poder ser 

utilitzat per qualsevol desenvolupador independent, és a dir, que qualsevol usuari pogués 

accedir a les eines necessàries per a poder crear un videojoc des de zero. És per això que 

l’empresa Unity Technologies ha dissenyat una interfície d’usuari agradable i intuïtiva per a 

què d’aquesta manera treballar amb el sistema sigui fàcil i còmode, a més, l’empresa 

proporciona una comunitat online on hi ha tutorials d’aprenentatge i una llibreria molt completa 

amb les descripcions de totes les classes que es poden programar via scripts. Una altre de 

les principals avantatges del programa és que hi ha una tenda virtual anomenada Asset Store 

on es poden trobar models 3D, textures i escenes fetes que es poden importar al projecte que 

s’està desenvolupant, ja sigui descarregant paquet gratuïts o de pagament.  La llicència de 

Unity és gratuïta, encara que també compta amb una versió Pro que inclou diverses 

característiques i eines que no es troben a la versió estàndard. Tant en la versió normal com 

en la Pro aquest motor gràfic porta incorporat les seves pròpies físiques, il·luminació, 

modelatge d’escenes i tota mena d’eines d’edició, pel que en comparació amb altres motors 

de desenvolupament és molt més fàcil endinsar-s’hi si no es tenen coneixements complexos 

de programació i de creació d’aplicacions. És per aquesta relativa senzillesa, quantitat d’ajuda 

per l’autoaprenentatge, possibilitat d’ajudar-te del treball realitzat per la comunitat i capacitat 

de poder treballar amb tots els dispositius que formen el grup de projectes relacionats amb la 

RV (HTC Vive, Kinect, Leap Motion i Phantom Omni), que s’escull Unity per realitzar aquest 

projecte. 
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Fig. 4.9. Finestra Hireachy 

4.3.1. Estructura de l’editor  

L’editor és la part del programa per realitzar i editar l’escena o videojoc. És l’espai de treball 

dels desenvolupadors del projecte, l’usuari final no intervé en aquesta part del programa i la 

majoria de cops no sap ni que existeix.  En ell es compacten totes les interfícies, les finestres 

de treball, les eines i els menús que serveixen pel desenvolupament del projecte. Esta 

estructurat de tal manera que totes les accions del sistema es puguin fer arrastrant i enllaçant 

els objectes construïts. La finestra principal de l’editor esta composada per diferents finestres 

on cadascuna té una funció diferent, per això l’aspecte visual d’aquest pot variar segons 

preferències i l’estil de treball de cada usuari. Encara que gairebé sempre esta formada per 

les mateixes finestres (Hierarchy, Scene View, Project Window  i Inspector) més la barra 

d’eines, com es mostra en la següent figura.  

 

Fig. 4.8. Interfície d'usuari de l'editor 

- Hireachy o finestra de jerarquia: és una representació 

de text jeràrquic de cada objecte de l’escena. Revela 

l’estructura de com els objectes estan agrupats entre si. 

Serveix per localitzar els objectes que es troben  dins de 

l’escena i també per seleccionar-los de manera ràpida. És 

molt important que el Hierarchy estigui ben organitzat a 

l’hora de realitzar un videojoc per tenir una estructura 

simple i entenedora on es puguin trobar ràpid els diferents 

objectes. 
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Fig. 4.10. Finestra Scene View 

- Scene View o vista d’escena: és la finestra on visualment es construeix l’escena.  A 

traves de la navegació visual es pot editar i afegir els objectes, les càmeres, la 

il·luminació i bàsicament tot el que intervé en l’escena. Gràcies a aquesta es pot tenir 

una idea de com està muntat l’entorn virtual. Si s’entra en el play mode (clicant en el 

botó de play situat en la par 

superior de l’editor) la 

Scene View passa a 

convertir-se a la Game 

View o vista del joc que es 

el renderitzat per les 

càmeres del joc, es a dir, la 

finestra mostra la 

representació final del joc o 

escena. 

 

- Project Window o finestra de projecte: mostra els assets de llibreria que estan 

disponibles per fer servir. Quan 

s’importen assets al projecte, 

aquests apareixen aquí. La 

carpeta Assets guarda 

bàsicament tot el material que 

s’utilitza en el projecte: 

escenes, materials, imatges, 

scripts... 

 

 

- Inspector: permet visualitzar i editar 

totes les propietats de l’objecte 

actualment seleccionat, també permet 

afegir nous components a l’objecte. 

Com cada objecte pot tenir propietats 

diferents, el disseny i el contingut de la 

finestra de l’inspector pot variar. 

  

Fig. 4.11. Finestra Project Window 

Fig. 4.12. Finestra Inspector 
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- Toolbox o barra d’eines: proporciona accés a les característiques més essencials 

per treballar. En la part esquerra conte les eines bàsiques per manipular la Scene View 

i els objectes de dintre seu. En el centre estan els controls de reproducció, pausa i 

pas. I a la dreta els botons que donen pas a Unity Cloud i a la compte d’Unity, seguit 

per un menú de visibilitat de capes i un altre menú de la distribució de l’editor (permet 

canviar el disseny de la finestra de l’editor). 

 

Fig. 4.13. Visualització Toolbox 

 

4.3.2. Conceptes bàsics 

El funcionament bàsic d’Unity és simple, cada projecte creat es divideix en escenes i 

cadascuna d’aquestes consta de diversos GameObjects, que són com contenidors on es 

guardaren les diferents peces necessàries per crear un personatge, arbre, so o el que es 

desitgi construir.  

Els GameObjects són els objectes que s’agreguen a l’escena, tot allò que estigui dins de 

l’escena es pot considerar com a tal. Aquests objectes estan formats per un seguit de 

components o scripts que són els que defineixen les seves propietats. Existeixen molts tipus 

de components a dins de Unity que doten als GameObjects de funcionalitat, com per exemple 

components físics, components de renderitzat, d’interfície d’usuari o scripts. Aquesta 

estructura intenta simplificar al màxim la complexitat a l’hora de crear l’escena, de tal manera 

que quan es crea un GameObject nou aquest ja ve amb un conjunt de components 

predeterminats associats a les característiques de l’objecte que estem creant, és a dir, 

depenent del tipus que s’afegeixi es tindrà un set de components o uns altres. Com a mínim 

hi ha un component que es comú per a tots s’anomena Transform; l’encarregat de 

dimensionar i posicionar l’objecte en l’espai virtual. Així doncs depenent del tipus d’objecte 

aquest tindrà una combinació predeterminada de components i en segons les característiques 

amb les quals es vulgui dotar-lo es poden afegir els components i scripts que es considerin 

adients. Per exemple un objecte de llum és creat al adjuntar el component Light a un 

GameObject. En la figura 4.14. es pot veure en l’Inspector el GameObject d’un cub amb els 

seus diferents components; en la part inferior es pot veure una casella de Add Component 

que és la que dona l’opció d’afegir el component que es desitja al objecte. 

Play Mode 
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Fig. 4.15. BoxCollider, SphereCollider i CapsuleCollider per un cub 

 

Fig. 4.14. Inspector del GameObject MyCube 

Per entendre alguns aspectes és necessari explicar alguns dels components bàsics amb els 

que normalment es treballa en qualsevol projecte de Unity.  

- Transform: és el component que situa a l’objecte a dins de l’espai virtual de l’escena, 

a  través dels eixos X, Y i Z es controla la seva posició, rotació i escala (mida). 

- MeshFilter (component de mallat): porta una malla de la carpeta d’assets i la passa 

al MeshRender per renderitzar aquesta figura en l’escena. 

- MeshRender (component de mallat): pren la geometria del MeshFilter i la renderitza 

a la posició definida per el component Transform. 

- Camera (component de renderitzat): és el dispositiu a través del qual l’usuari visualitza 

l’entorn virtual, el que captura la càmera és el que es veurà a la pantalla del jugador. 

- Light (component de renderitzat): determina la il·luminació de l’escena, l’ombrejat dels 

objectes i la ombra que projecten. 

- Skybox (component de renderitzat): és la imatge que envolta els límits de l’escena, 

ensenya com està representat el món més enllà de l’entorn d’interacció i són una eina 

de suport per donar credibilitat a l’escena. 

- Materials (component de renderitzat): és les propietats del material que se li vol 

assignar a un objecte (textura, color o reflexió principalment).  

- Colliders (component de físiques): defineixen la forma de l’objecte per als propòsits 

de col·lisions físiques, es a dir, és la zona volumètrica de l’objecte que interactua amb 

les lleis físiques de l’entorn. Es necessita d’un  Collider si es vol que l’objecte estigui 

influenciat per col·lisions i forces externes. Unity proporciona una gama limitada de 

formes geomètriques 

pels Colliders, poden ser 

Box Colliders (cubs), 

Sphere Colliders 

(esferes), Capsule 

Colliders (capsules) o 
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Mesh Collider (el Collider coincideix amb la geometria de l’objecte). S’ha d’intentar 

assimilar-los el màxim possible als sòlids que representen. 

- RigidBody (component de físiques): permet a l’objecte estar regit pel motor de 

físiques de Unity. Actua en base a forces i moments de torsió per moure els cossos 

de manera realista. Qualsevol objecte ha de tenir un Rigidbody per estar regit per la 

gravetat, estar influenciat per forces creades via scripts o interactuar físicament amb 

altres objectes. 

- Canvas (component d’interfície d’usuari): representa l’espai on la UI (interfície 

d’usuari) es mostrarà. Aquest ajuda a posar més d’una UI (ja sigui imatge, text o botó) 

de manera conjunta. 

- Text (component d’interfície d’usuari): serveix per mostrar text en pantalla. Aquest ha 

d’anar a dintre del Canvas. 

- Button (component d’interfície d’usuari): Un botó realitza tasques preestablertes al 

pressionar-lo.  

- Scripts (programació): és un document que conte instruccions, escrites amb codi de 

programació. És la manera de que l’usuari creï els seus propis components amb les 

característiques i funcions que ell desitgi. En aquest projecte s’utilitza el llenguatge de 

programació C# (CSharp). 

 

4.3.3. Scripts i llenguatge programació C# 

Com s’ha vist en l’apartat anterior el comportament d’un GameObject queda establert pels  

components que incorpora, encara que Unity proporciona una gran quantitat de components, 

s’ha d’anar una mica més enllà per poder dissenyar un videojoc i és indispensable realitzar 

scripts. De fet els components de l’editor del programa són scripts fets per la pròpia empresa 

per facilitar les tasques de desenvolupament, l’avantatge de realitzar scripts propis és que es 

poden adaptar a l’aplicació i a les necessitats de cada escena. Resulten ser més efectius per 

implementar les característiques específiques que es busquen en el sistema. Unity suporta 

dos llenguatges de programació, el C# i el JavaScript, com s’ha esmentat anteriorment en 

aquest projecte s’ha utilitzat el llenguatge C# per realitzar els scripts i per això és el que 

s’utilitzarà per les explicacions. 

C# o CSharp és un llenguatge de programació orientat a objectes desenvolupat per Microsoft 

i estandarditzat, com a part de la seva plataforma .NET. La seva sintaxi bàsica deriva de 

C/C++ i utilitza el model d'objectes de la plataforma .NET. A l’hora de programar amb C# des 

de Unity si es te algun dubte és recomanable anar a la pàgina web de Unity, allà hi ha un 

manual amb les descripcions de totes les funcions i classes amb exemples de com s’utilitzen. 
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Quan es crea un Script nou des de Unity, aquest s’obrirà en l’editor de text. Per defecte, Unity 

treballa amb l’editor de text MonoDevelop, encara que es pot utilitzar qualsevol altre. Per al 

correcte funcionament del programa, al obrir-se el script, aquest porta unes línies de codi ja 

escrites com es mostra en el Codi 1. S’ha de pensar en els scripts com a un component més 

del GameObject on va associat, el nom de l’script és el nom del component que es crea.  

 

Codi 1. Script estàndard que genera Unity al crear un script 

Al crear un script el programa automàticament crida la classe integrada a Unity anomenada 

MonoBehaviour, que és des d’on es deriva qualsevol funció a dins del programa. El nom de 

la classe és el mateix que es proporciona quan es crea el script. Per a poder adjuntar el 

component script a un GameObject i que aquest funcioni correctament el nom de la classe i 

del arxiu han de coincidir. 

Es pot veure com dins la classe es creen dues funcions predeterminades, Start() i Update().La 

funció Start() és cridada pel programa abans de que comenci el gameplay i és el lloc ideal per 

dur a terme qualsevol inicialització. La funció Update() és processada pel programa a cada 

frame i és el lloc per col·locar el codi que s’encarrega de l’actualització del GameObject. Unity 

té una jerarquia de noms on hi ha funcions que es processen abans que d’altres, aquesta pot 

visualitzar-se al document de jerarquies al manual de Unity buscant “Execution Order of 

Events” . 

Una de les característiques més útils dels scripts és que al igual que qualsevol altre 

component es pot tenir propietats que són editables des del Inspector, l’usuari pot permetre 

variables del script ser editades des de l’Inspector. I aquestes es poden canviar de valor quan 

el joc esta en marxa. Això és molt útil per a poder veure els efectes dels canvis directament 

sense haver de parar, anar a el script a canviar-ho i reiniciar. Un cop el mode de joc ha acabat, 

els valors de les variables tornen al valor que tenien just abans de iniciar-se el joc. D’aquesta 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class ScriptDeProva : MonoBehaviour { 
 
    // Utilitzar per inicialitzar 
    void Start () { 
     
    } 
     
    // Update és cridat un cop cada frame 
    void Update () { 
     
    } 
}  

 



Pág. 36  Memoria 

 

manera s’assegura poder ajustar les configuracions dels objectes sense por de realitzar un 

mal permanent.  

A continuació es mostra un exemple de com des del script es demana introduir un 

GameObject en l’Inspector, això es fa declarant una variable publica. Un cop s’obté aquest 

objecte es pot treballar sobre ell en el script. En la funció Update() instanciem un condicional 

on si es prem el botó esquerre del ratolí el GameObject introduït en l’Inspector rota 5º sobre 

l’eix Y. 

 

Codi 2. Script bàsic d'exemple 

 

El script anterior crea un camp editable en l’Inspector anomenat Objecte, com es mostra a la 

figura 4.16. 

 

Fig. 4.16. Imatge d'un component script amb la variable pública Objecte 

 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class ScriptDeProva : MonoBehaviour { 
     
    //variable que es demana al Inspector 
    public GameObject Objecte; 
 
 
    // Update és cridat un cop cada frame 
    void Update () { 
 

//Booleà que retorna true quan es prem el botó esquerre del ratolí 
        if (Input.GetMouseButtonDown (0)) {   
         
            Objecte.transform.Rotate(0,5,0); 
        } 
    } 
}  

 



Simulació d’objectes virtuals deformables amb un dispositiu hàptic  Pág. 37 

 

4.3.4. Altres conceptes utilitzats en el projecte 

- GameObject.Find(string nom) : es tracta d’una recerca activa des del script, busca el 

GameObject per nom i el retorna. Aquesta funció nomes serveix per a objectes que 

estan actius. En el cas de que no es trobi en GameObject amb el nom indicat es 

retorna null. 

- Input.GetKeyDown(string nom): és un booleà que retorna cert durant el frame en el 

que l’usuari comença a prémer la tecla identificada pel nom. 

- GameObject.SetActive(bool valor): activa o desactiva el GameObject. 

- Ray: és la representació d’un raig. Un raig és una línia infinita que comença en un 

origen i te una certa direcció. 

- Physics.RayCast: genera un Ray, des de un punt, amb la direcció i la longitud que 

se li indiqui. I aquest retorna cert si el raig interseca amb algun Collider, en cas contrari 

retorna fals. 

- RaycastHit: estructura que es fa servir per extreure informació d’un RayCast (per 

exemple el nom del objecte amb el qual s’ha colisionat o la distancia del raig des de 

l’origen fins al punt on col·lisiona) 

- LineRenderer: component que s’utilitza per a dibuixar línies flotants en l’espai 3D. A 

partir d’un array de dos o mes punts del espai tridimensional, dibuixa una línia entre 

ells. 

- Triggers: part de motor de físiques d’unity que detecta quan un Collider entra en 

l’espai d’un altre sense crear una col·lisió. S’ha de configurar el Collider com a 

IsTrigger per a que no es comporti com un objecte sòlid i permeti altres Colliders 

passar a través d’ell. Quan un Collider  entra en l’espai d’un altre (i almenys un dels 

dos IsTrigger) es crida la funció dels scripts OnTriggerEnter(), mentre es manté dintre 

s’activa la funció OnTriggerStay()  i en el moment en que deixen de colisionar es crida 

la funció OnTriggerExit(). 

- Build Settings: part d’Unity que permet crear una aplicació a partir del projecte. 

- Application.LoadLevel(int or string): serveix per a carregar l’escena indicada del 

projecte (s’ha de tenir l’escena afegida als Build Settings). 

- Application.Quit(): serveix per tancar l’aplicació. 

 

Aquests són alguns dels conceptes bàsics d’Unity encara que les possibilitats que ofereix el 

programa són incomptables. Per això si es necessita més informació sobre Unity i C# és 

interessant visitar el manual que ens proporciona Unity [5]. 
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5. Connexió del dispositiu Phantom Omni amb 

Unity 

Per a realitzar aquest treball i assolir els objectius proposats s’ha utilitzat el plug-in de Unity 

per al dispositiu Phantom Omni “Unity 5 Haptic Plugin for Geomagic OpenHaptics 3.3 

(HLAPI/HDAPI)”  que es pot trobar a l’Asset Store.  

Gracies a l’Asset Store i a la comunitat de desenvolupadors que te Unity es te aquest plug-in, 

de manera gratuïta, per a poder connectar i comunicar el dispositiu hàptic amb el software 

Unity. Sense aquest hauria estat inviable desenvolupar el projecte, ja que per realitzar-lo  es  

necessita molt temps i uns coneixements avançats de programació que no es s’obtenen amb 

les dues assignatures d’informàtica del grau d’Enginyeria en Tecnologies Industrials de la 

UPC. 

El plug-in és el mateix que s’utilitza en el projecte anterior [1] però en la seva ultima versió la 

1.7. Aquest ha estat desenvolupat a l’escola de Digital Design Studio (DSS) una part de la 

Glasgow School of Art (The Hub, Pacific Quay, G51 1EA.Glasgow) a l’abril del 2015 [6] i 

requereix una versió d’Unity 5.2.0 o superior. El projecte va estar inspirat per la tesi doctoral 

realitzada per Mhattieu Poyade a la Universitat de Màlaga i presentada el 4 de juliol del 2013 

[7]. Així doncs en el desenvolupament del plug-in  han participat el Dr. Matthieu Poyade, 

Micheal Kargas i Victor Portela. 

 

5.1. Instal·lació i correcte funcionament de plug-in 

Per importar el plug-in a Unity s’ha d’anar a l’Asset Store des de l’editor (fent la combinació de 

tecles ctrl+9 s’obre en l’editor la finestra de l’Asset Store), buscar per “Unity 5 Haptic Plugin 

for Geomagic OpenHaptics 3.3 (HLAPI/HDAPI)” , descarregar-lo i importar tot el que conte al 

projecte que es desitja. Realitzant aquest procés s’importa a un projecte de Unity tots els 

arxius necessaris per a poder treballar amb el dispositiu hàptic des de Unity. També s’importa 

un conjunt d’escenes que serveixen com a demostració i un arxiu en format PDF que explica 

les característiques i el funcionament del plug-in[8]. 
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Fig. 5.1. Asset Store amb el plug-in per a dispositiu hàptics 

Un cop s’ha descarregat i importat el plug-in al projecte d’Unity apareixen en la Project Window 

els arxius que es mostren a la figura 5.2., per tal que funcioni tot correctament s’ha de moure 

la carpeta Plugins que conte l’arxiu “ASimpleHapticPlugin.dll" dins la carpeta d’assets com es 

mostra en la mateixa figura. 

 

Fig. 5.2. Ordre dels assets del plug-in en el Hireachy 

Com s’ha comentat anteriorment per a que tot això funcioni s’han d’haver instal·lat els divers 

del Phantom Omni i els arxius del Openhaptic Tolkiit 3.3. Per el correcte funcionament i a per 

a poder crear els executables en Unity es necessita que els següents arxius: glut32.dll, hl.dll i 

hd.dll estiguin col·locats dins de la carpeta principal del projecte d’Unity (on està situada la 

carpeta Assets del projecte). Aquests arxius formen part del OpenHapatic 3.3 Toolkit i es 

poden trobar en  les carpetes del sistema OpenHaptics\Academic\3.3.0\lib\ 

YourPlatformVersion\ReleaseAcademicEdition i OpenHaptics\Academic\3.3.0\utilities\lib\ 

YourPlatformVersion\ReleaseAcademicEdition). 
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5.1.1. Escenes d’exemple 

Com s’ha comentat anteriorment el plug-in incorpora unes escenes que serveixen per veure 

diferents característiques del dispositiu hàptic al mateix temps que per poder observar la 

distribució i funcionament dels scripts que incorpora. 

- Simple_Contact: escena senzilla que permet tocar diferents tipus de geometries i 

notar les diferents característiques assignades a cada GameObject. 

- Dual_Contact: escena simple com l’anterior que permet utilitzar dos dispositius 

hàptics. 

- Basic_Shape_Manipulation: escena senzilla que permet tocar diferents geometries 

i notar les diferents característiques assignades a cada GameObject. A més, permet 

manipular i sostenir els objectes i poder percebre la seva massa.  

- Basic_Shape_Manipulation_with_Physics:  és el mateix que l’escena anterior però 

es crida la llibreria d’efectes físics (Physics) del Unity per poder simular interaccions 

bàsiques entre els objectes. 

- Custom_Force_Effect: aquesta escena està dissenyada per poder simular la 

sensació hàptica percebuda durant la manipulació d’objectes i eines quan es mouen. 

- Haptic_Injection: escena que simula la punció a través de diferents medis fins a 

arribar a l’os. 

- Writing_Scene: aquesta escena permet escriure i dibuixar sobre una pissarra negra 

fent servir guixos de diferents colors. 

- BlockTest_Scene: és l’escena més complexa, tracta d’un joc que consisteix a treure 

blocs de fusta d’una pila per posar-los a dalt de tot sense que caigui tota l’estructura, 

aquesta escena utilitza la llibreria d’efectes físics d’Unity. 

 

Fig. 5.3. Escenes d'exemple del plug-in 
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5.2. Característiques del plug-in 

5.2.1. Aspectes a tenir en compte a l’hora de crear una escena 

A l’hora de crear una nova escena que implementi el dispositiu hàptic són uns quants els 

aspectes que s’han de tenir en compte. Primer de tot, s’ha d’assegurar tenir els següents 

quatre GameObjects dins de l’escena ja que són imprescindibles per tal que el plug-in funcioni 

correctament. Aquests elements, si es vol, es poden copiar d’una escena de les escenes de 

demostració esmentades anteriorment o sinó crear des de zero. Aquests elements són (no 

cal que es mantinguin els mateixos noms): 

• Haptic camera: és un GameObject amb components de càmera. Aquest ens 

mostrarà l’escena així que s’ha de col·locar des de el punt que es vulgui visualitzar. 

• Cursor: normalment és un GameObject en forma d’esfera i és l’objecte que 

representarà el cursor del dispositiu Phantom Omni. 

• Worckspace cube: és un GameObject amb forma de cub. Aquest s’ha de mantenir 

ocult per a que no interfereixi amb les col·lisions, es pot ocultar de l’escena amb la 

casella que hi ha al costat esquerre del nom dins de la finestra Inspector.  

• Dummy: és un GameObject buit on es dipositen els scripts generals que fan funcionar 

correctament el dispositiu.  

 

Per al correcte funcionament el Dummy sempre portarà els 

scripts GenericFunctionClass i un segon que pot variar segons 

el mode i les funcions que es vulgui en l’escena (aquests scripts 

són: SimpleShapeContact, SimpleShapeManipulation, 

SimpleShapeManipulation&Physics o HapticInjection). Com es 

veu més endavant, aquest segon script es pot modificar en 

funció de les característiques que és necessiti en l’escena. A 

més, dintre del Inspector del Dummy és on s’assigna quins 

GameObjects són la My Haptic Camera, el Workspace Obj i el  

Haptic Cursor i on es posen els valors de les diferents 

característiques del plug-in (el mode, les cares que es poden 

tocar, la posició i el tamany del Worksapace i la penetració 

màxima en el cas de que es treballi en el mode d’Injecció) com 

es veu en la figura 5.4. També en el Dummy és on es poden 

afegir els components encarregats de generar efectes hàptics 

com podria ser una força constant o dotar de fricció al cursor. 

 Fig. 5.4. Inspector del Dummy 
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Per últim s’ha de tenir present que per cada GameObject que es vulgui tocar s’ha d’assignar 

el script HapticProperties i canviar el tag a Touchable, com es veu en la següent imatge. 

 

Fig. 5.5. Inspector element amb el tag de Touchable 

 

5.2.2. Renderització Hàptica 

Per un correcte funcionament del plug-in l’estructura del codi (C#) encarregat de la 

renderització hàptica ha de seguir un cert ordre. En el cas de que es vulgui modificar o 

desenvolupar alguna part del script, com es veurà en els següents apartats, s’ha de mantenir 

una certa estructura. Això es deu a les limitacions de renderitzat del codi intern del dispositiu 

hàptic. La seqüència que s’ha de seguir al desenvolupar el script per al dispositiu Phantom 

Omni és la següent:  

Dins del codi C# a la funció Start():  

1. Arrancar el dispositiu.  

2. Configurar les dimensions de l’espai de treball (Worksapce) i ajustar les cares que es 

poden tocar (opcional, ja que el valor predeterminat són les cares frontals).  

3. Actualitzar l’àrea de treball (establir orientació en funció de la càmera).  

4. Ajustar el mode d’interacció.  

5. Establir la geometria de tots els components treballen amb el dispositiu hàptic (malles 

i matriu de transformació).  

6. Definir els efectes ambientals i mecànics (aquests poden ser parats i engegats a 

qualsevol punt del codi C#).  

7. Executar la comprovació dels esdeveniments del dispositiu hàptic.  

Dins del codi C# a la funció Update():  

1. Configurar i actualitzar l’àrea de treball (només útil si l’espai de treball ha de caviar 

dinàmicament).  

2. Renderitzar el frame del dispositiu hàptic.  

3. Obtenir els valors del dispositiu hàptic.  

4. Obtenir la informació de contacte i d’altres esdeveniments (si és necessari).  

5. Actualitzar la matriu de transformació del mallat per als objectes manipulables (si és 

necessari).  

6.  
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Dins del codi C# a la funció Disable():  

1. Netejar el frame del dispositiu hàptic.  

Els efectes ambientals i altres efectes personalitzats poden ser implementats a la funció de 

Start() del codi C# i executats després d’alguns esdeveniments particulars. 

 

5.2.3. Modes d’interacció 

Com es pot veure en el quart punt de la funció Start(), es requereix especificar el mode 

d’interacció. El plug-in per Unity conte quatre modes d’interacció. 

- Mode 0. Contacte: Només contempla el contacte amb els diferents objectes 

(juntament amb les propietats dels seus materials) i els efectes ambientals bàsics.  

- Mode 1. Manipulació dels objectes: Permet el contacte i manipular els objectes si 

es vol, juntament amb els efectes ambientals bàsics.  

- Mode 2. Efectes de força personalitzats: Permet el contacte (amb les propietats 

dels seus materials) i la simulació dels efectes de força tangencials i de vibracions, 

juntament amb els efectes ambientals bàsics i els efectes de força mecànics .  

- Mode 3. Injecció: Permet el contacte (amb les propietats dels seus materials), 

puncions i injeccions, juntament amb els efectes ambientals bàsics. 

 

En la següent taula es mostra les possibilitats de cada mode: 

MODE Contacte Manipulació 

Efectes 

ambientals 

bàsics 

Efectes de 

força 

mecànics 

Perforació i 

injecció 

0 Si No Si No No 

1 Si Si Si No No 

2 Si No Si Si No 

3 Si No Si No Si 

Taula 2. Resum modes d'interacció del plug-in 
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5.2.4. Propietats hàptiques 

Un altre característica interessant del plug-in i que és de gran ajuda per a la realització 

d’aquest projecte es que a cada GameObject se li pot assignar propietats hàptiques que dona 

l’opció de dotar al objecte amb les següents característiques: 

Propietats bàsiques dels objectes:  

1. Rigidesa: (Valor entre 0 i 1): controla la rigidesa de la superfície. 

2. Amortiment: (Valor entre 0 i 1): redueix l’elasticitat de la superfície. 0 no te elasticitat 

i 1 es el valor màxim. 

3. Fricció estàtica: (Valor entre 0 i 1):  controla la dificultat de moure’s per la superfície 

partint d’una posició estàtica.  

4. Fricció dinàmica (Valor entre 0 i 1): controla la dificultat de moure’s per la superfície 

quan s’està en moviment.  

5. Pop through: (Valor entre 0 i 1):  controla la quantitat de força necessària per a 

travessar una superfície de la geometria. 0 desactiva el pop through  i no es pot 

travessar la superfície.  

Propietats avançades per la manipulació dels objectes:  

1. Massa: (Valor entre 0 i 1): controla el pes de l’objecte.  

2. Objecte fix: (Valor booleà, 0 o ): controla si l’objecte ha d’estar quiet o no en la seva 

posició. 

Propietats avançades per als objectes amb efectes de força:  

1. Rigidesa tangencial: (Valor entre 0 i 1): controla la duresa d’una superfície mentre 

simulant que aquesta es tocada per un dic rotatiu.  

2. Amortiment tangencial: (Valor entre 0 i 1): controla l’elasticitat d’una superfície.  

Propietats avançades pels efectes de punció:  

1. Fricció estàtica de la punció: (Valor entre 0 i 1) Controla la dificultat de moure’s 

per dintre d’una perforació a partir d’una posició estàtica, així com, la dificultat de 

començar la punció. 

2. Fricció dinàmica de la punció: (Valor entre 0 i 1) Controla la dificultat de moure’s 

dintre d’una perforació quan ja s’està dins d’aquesta i movent-se.  
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5.2.5. Efectes hàptics 

També es pot definir diferents efectes de força. Aquests efectes actuen directament sobre el 

punter del dispositiu hàptic en tot moment, no es necessari estar tocant algun objecte per a 

sentir els efectes hàptics. Tal i com es pot veure es classifiquen en dos grups: 

Efectes de força ambientals bàsics:  

1. Efecte de força constant: generen una força constant aplicada a la punta del 

stylus. Si es vol amb la direcció de la gravetat el Vector3 ha de ser igual a (0, -1, 0). 

2. Efecte de la fricció: defineix la força de fricció aplicada al dispositiu hàptic a l’espai.  

3. Efecte de la força d’una molla: defineix la força d’una molla respecte a una posició 

específica de l’espai 3D 

4. Efecte de la viscositat: genera força simulant  la viscositat del medi. 

Efectes de força mecànica:  

1. Efecte de la força de vibració del motor: genera la vibració generada per un motor 

d’una eina mòbil (una freqüència molt elevada pot arribar a fer malbé els mecanismes 

de l’aparell hàptic).  

2. Efecte de la força de vibració amb el contacte: consisteix en la vibració generada 

quan una eina elèctrica mòbil toca una geometria (una freqüència molt elevada pot 

arribar a fer malbé els mecanismes de l’aparell hàptic).  

3. Força tangencial: defineix la força tangencial creada a causa de la rotació d’un 

disc sobre una superfície d’un objecte.  

 

Per aquests efectes es pot definir el guany, la magnitud, la duració, la freqüència, la direcció i 

la posició en la que s’efectua la força. 

 

5.2.6. Referències i funcions  

Per últim el plug-in de Unity per al dispositiu Phantom Omni facilita algunes funcions de codi 

predefinides per treballar amb el dispositiu hàptic (aquestes es troben en el script 

PluginImport). Aquestes funcions són molt útils per quan es vulgui observar alguna 

característica o propietat del dispositiu.  

A continuació, s’expliquen les funcions que han sigut utilitzades per a la realització d’aquest 

projecte: 

- void SetMode (int mode): Estableix el mode d’interacció (0, 1, 2 o 3). 

 

- int GetMode(): Retorna el mode d’interacció que s’està utilitzant. 
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- IntPtr SetWorkspacePosition(IntPtr position): Estableix la posició del Workspace. 

 

- IntPtr SetWorkspaceSize (IntPtr position): Estableix la mida del Workspace. 

 

- intPtr GetDevicePosition(): Retorna la posició del dispositiu hàptic. S’ha de convertir 

a un vector de 3 components (Vector3) . 

 

- bool GetButton1State(): Retorna l’estat del primer botó.  

 

- bool GetButton2State(): Retorna l’estat del segon botó. 

 

- bool GetContat(): Retorna si hi ha contacte o no. Verdader, hi ha contacte amb la 

geometria. Fals, no hi ha contacte. 

 

- bool GetPunctureState(): Retorna l’estat de la injecció (cert quan la geometria es 

punxada i fals quan no). 
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6. Disseny i construcció de les escenes de Realitat 

Virtual 

En aquest apartat s’expliquen les diferents escenes que s’han desenvolupat incorporant el 

dispositiu Phantom Omni amb Unity, quin ha estat el procediment i amb quina finalitat s’ha 

creat cadascuna d’elles. Com s’ha comentat en els objectius del projecte aquestes han estat 

pensades per a mostrar les característiques i possibilitats del dispositiu, sempre buscant una 

utilitat en el món real.  

6.1. Estructura de les escenes  

Totes les escenes s’han realitzat en el mateix projecte d’Unity de tal manera que comparteixen 

la mateixa carpeta arrel del treball (carpeta Assets). En ella es troben els documents 

necessaris per a la realització del projecte. L’estructura bàsica de totes les escenes del 

projecte és similar; com s’ha cometat anteriorment totes han de contenir els GameObjects 

Dummy, Workspace, Haptic Càmera i Cursor. A més a més d’aquests objectes bàsics per al 

funcionament del dispositiu Phantom Omni en Unity, totes les escenes tenen un Canvas on 

es mostra la informació de l’escena en concret.  

De la mateixa manera hi ha scripts que són comuns i s’utilitzen en totes les escenes i aquests 

són: 

- GenericFunctionClass [Annex A]: és el script bàsic del plug-in, va situat en el 

Dummy i és l’encarregat de convertir les funcions especifiques del dispositiu hàptic al entorn 

de Unity i a codi C#. Aquest script crida al HapticClassScript [Annex B] (encarregat d’obtenir 

les característiques del plug-in) i al PluginImport [Annex C] (encarregat d’obtenir les funcions 

hàptiques extretes del document "ASimpleHapticPlugin"). També utilitza el script donat per el 

plug-in Converter [Annex D]  (aquest conte un seguit de funcions per canviar de mètode, per 

exemple per passar de IntPtr a Double3).  

- VariablesGlobals [Annex E]: script que no cal adjuntar a cap GameObject i que 

possibilita emmagatzemar variables i valors d’una escena per ser utilitzades en una altre. 

- HapticPropierties [Annex F]: aquest script es pot afegir a qualsevol GameObject  

que porti el tag de Touchable i dotarà al objecte de propietats hàptiques. 

- Enable_info: és un script que va com a component de la càmera creat per a ocultar 

i mostrar el Canvas d’informació, tancar l’aplicació en qualsevol moment i per poder retorna a 

l’escena principal si es desitja. El Codi 3 mostra aquest script,  en ell es veu com un cop 

assignada la classe es crea un  variable de tipus GameObject que en la funció Start() és 
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assignada al objecte “Canvas_Info” (el nom que s’assigna al Canvas on es troba la informació 

de l’escena). Seguidament en la funció Update() es genera un condicional que es compleix 

quan es prem la barra espaiadora i si succeeix aquest fet el Canvas canvia la seva visibilitat. 

En la mateixa funció es generen dos condicionals més; un primer que quan es clica el segon 

botó del dispositiu o la tecla 0 et retorna a l’escena principal i un segon que en polsar la tecla 

escape tanca l’aplicació. 

 

 

Codi 3. Script Enable_info 

 

L’aplicació final conté quatre escenes i una zona d’elecció d’escenes, les quatre escenes són: 

Pla deformable, Injecció, Rehabilitació i Primera persona. Quan s’inicia l’aplicació aquesta 

comença a l’escena principal anomenada Selecció i des d’aquesta es pot accedir a qualsevol 

de les quatre esmentades anteriorment. A continuació s’explicarà les funcions i tasques de 

cada escena individualment.  

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class Enable_info : MonoBehaviour { 
    private GameObject canvasInfo; 
 
    void Start () { 
        canvasInfo = GameObject.Find("Canvas_Info"); 
    } 
     
    void Update () { 
        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space)) 
        { 
            if (canvasInfo.activeSelf) { 
                canvasInfo.SetActive(false); 
            } 
            else { 
                canvasInfo.SetActive(true); 
            } 
        } 
 
        if (Application.loadedLevel != 0  && (PluginImport.GetButton2State() || Inpu
t.GetKeyDown(KeyCode.Alpha0))) { 
            Application.LoadLevel ("Seleccio"); 
        } 
 
        if ((Application.loadedLevel == 3 || Application.loadedLevel == 5) && Input.
GetKeyDown (KeyCode.R)) { 
            Application.LoadLevel (Application.loadedLevel - 1); 
        } 
 
        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Escape)) { 
            Application.Quit(); 
        } 
    } 
} 
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6.2. Escena de Selecció 

6.2.1. Objectiu i funcionament 

L’objectiu d’aquesta escena principal és la de poder seleccionar les altres quatre escenes 

incorporant el dispositiu hàptic i mostrar alguna de les seves característiques de manera 

innovadora. 

Per això s’ha pensat que en aquesta es seleccioni les diferents escenes a partir d’un raig que 

surt de la punta del dispositiu, com si es tractes d’un punter làser. D’aquesta manera es pot 

veure que el dispositiu hàptic a la vegada que serveix per retornar força en col·lisionar amb 

un objecte també serveix, com s’ha comentat en l’apartat 4.2.2.1. , per situar i orientar el cursor 

dins del Worksapce. El funcionament d’aquesta s’explica en el quadre d’informació que 

apareix al principi de l’escena figura 6.1. 

 

Fig. 6.1. Canvas d'informació de l'escena Selecció 

En aquesta escena, com en les següents, no s’explicarà detall a detall tot el desenvolupament 

de l’escena i el procediment seguit per crear-la des de zero, ja que hi ha coses que es 

sobreentenen o que són bastant lògiques de fer (com per exemple, assignar un color diferent 

a cada cub o situar els GameObjects en la posició desitjada de l’espai 3D). 

L’escena consta de quatre cubs situats en l’espai tridimensional, cadascun d’ells format per 

un material diferent, que incorpora la imatge de l’escena corresponent. El cursor es una esfera 

vermella i es pot moure per una regió de l’espai entre la càmera i la zona on es troben els 

cubs. Si es clica el segon botó del dispositiu hàptic(Botó Clar) es fa visible el raig que surt del 

punter. Si es fa passar aquest raig per sobre d’algun dels cubs apareix el nom de l’escena i si 
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es vol seleccionar s’ha de prémer el primer botó del dispositiu (Botó Fosc). Per al fons de 

l’escena s’ha creat un Skybox fosc per simular l’espai exterior. La figura 6.2. mostra una imatge 

de l’escena en la que al passar el raig per sobre d’un dels cubs apareix el títol de l’escena. 

 

Fig. 6.2. Captura de l'escena Selecció 

6.2.2. Scripts 

Els scripts específics utilitzats per a realitzar aquesta escena i realitzar les accions 

comentades en l’apartat anterior són: 

- ConstantForceEffect [Annex G]: aquest script ve donat per el plug-in i genera 

l’efecte de força constant. En aquesta escena s’utilitza per donar la sensació de que el punter 

flota en l’espai i no te pes, la magnitud de la força es de 0,1 i la seva direcció és (0,1,0). 

- SimpleShapeContact [Annex H]: aquest script ,com l’anterior, ve donat pel plug-in i 

es situa en el Dummy. És l’encarregat de la renderització hàptica. En ell s’introdueixen les 

característiques del plug-in; per l’escena selecció s’utilitza el Mode 0 (encara que es podria 

utilitzar qualsevol altre, ja que no hi ha contacte i tots els modes tenen efecte de força), el 

Workspace te una mida de (5,1,1) i esta col·locat en el (0,0.5,-1.5). 

-  Pointer: aquest s’ha creat especialment per a l’escena de Selecció i va afegit com 

a component del Cursor. Per al correcte funcionament aquest ha de tenir el component 

LineRenderer. Aquest script desenvolupa diferents funcions dintre de l’escena: serveix per a 

poder mostrar el làser i ocultar-lo, és l’encarregat de mostrar el títol de l’escena quan es passa 

amb el raig per sobre i de carregar l’escena en el moment que es prem el primer botó del 

dispositiu. A continuació es mostra i s’explica aquest script, parant especial atenció a aquells 
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conceptes que apareixen per primer cop (s’ha dividit l’explicació en tres parts diferents per 

poder explicar millor quina funció té cada sector del codi del programa d’una forma més simple 

i ordenada). 

En la primera part, Codi 4, es creen totes les variables que es necessiten en el script, es 

genera una variable pública (Range) amb un valor de 50 que pot ser canviat des de l’editor i 

s’inicialitza el script. En la funció Start()  primer s’iguala les variable global FPContador  a 0, 

després es busca el component del Cursor LineRenderer el qual  s’assigna a la variable laser, 

que s’ha creat al inici, i es desactiva i per últim es fa una recerca activa dels GameObjects 

amb el text del títol de cada escena i es desactiven, de manera que no estiguin visibles a l’inici. 

 

Codi 4. Primera part del codi Pointer 

 

En la segona part, Codi 5,  es genera la funció Update() i mitjançant condicionals es genera 

la condició de que en el moment en que es prem la segona tecla del dispositiu hàptic o la tecla 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class Pointer : MonoBehaviour { 
 
    Ray ray; 
    RaycastHit hit; 
 
    bool canviRaig; 
    GameObject[] titol = new GameObject[4]; 

    float range = 50 ; 
 
    private LineRenderer laser; 
     
    void Start () { 
        
        Variables_globals.FPContador = 0; 
 
        laser = GetComponent<LineRenderer>(); 
        laser.enabled = false; 
        canviRaig = false; 
 
        titol[0] = GameObject.Find("Pla deformable"); 
        titol[1] = GameObject.Find("Injeccio"); 
        titol[2] = GameObject.Find("Rehabilitacio"); 
        titol[3] = GameObject.Find("Primera_persona"); 
 
        titol[0].SetActive(false); 
        titol[1].SetActive(false); 
        titol[2].SetActive(false); 
        titol[3].SetActive(false); 
    }  
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P el làser canvia d’estat (si no estava visible passa a estar-ho i en el cas d’estar visible passa 

a no estar-ho). Aquesta estructura esta pensada de tal manera que en el moment que es deixa 

de seleccionar una tecla el làser no canvia la visibilitat, només en el moment que es prem. 

 

Codi 5. Segona part del codi Pointer 

En aquesta tercera part, Codi 6, dins de la funció Update() es genera un raig que surt cap 

endavant del cursor i si aquest es troba en el seu camí amb algun dels quatre cubs fa visible 

el GameObject amb el nom del títol de l’escena, fa que el làser es dibuixi des del cursor fins 

al punt de contacte amb el cub i en el cas que s’estigui clicant el primer botó del dispositiu 

hàptic es passa a l’escena seleccionada. En el cas de que aquest raig no topi amb cap 

obstacle es genera un raig cap endavant del cursor de longitud equivalent al rang que s’hagi 

especificat i es desactiven tots els GameObjects amb els títols de les escenes. 

 

 

 

void Update() { 
         
        if (PluginImport.GetButton2State() || Input.GetKeyDown("p")) 
        { 
            if (laser.enabled == false && canviRaig == false) 
            { 
                canviRaig = true; 
                laser.enabled = true; 
            } else if (laser.enabled == true && canviRaig == false) 
            { 
                canviRaig = true; 
                laser.enabled = false; 
            } 
        } else 
        { 
            canviRaig = false; 
        }  

 

 

if (Physics.Raycast(transform.position, transform.forward, out hit, range)) 
        { 
 
            if (PluginImport.GetButton1State()) 
            { 
                if (hit.transform.name == "Cube0") 
                { 
                    Application.LoadLevel("Deformacio_pla"); 
                } else if (hit.transform.name == "Cube1") 
                { 
                    Application.LoadLevel("Select_injection"); 
                } else if (hit.transform.name == "Cube2") 
                { 

      Application.LoadLevel("Select_rehabilitacio"); 
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Codi 6. Tercera part del script Pointer 

 

  

                } else if (hit.transform.name == "Cube3") 
                { 
                    Application.LoadLevel("FirstPersonController"); 
                } 
            } 
             
            for (int i = 0; i < titol.Length; i++) 
            { 
                if (hit.transform.name == "Cube"+i) 
                { 
                    titol[i].SetActive(true); 
                } 
                else 
                { 
                    titol[i].SetActive(false); 
                } 
            } 
 
            laser.SetPosition(0, new Vector3(transform.position.x, transform.positio
n.y, transform.position.z-0.15f)); 
            laser.SetPosition(1, hit.point); 
        } else 
        { 
            for (int i = 0; i < titol.Length; i++) 
                titol[i].SetActive(false); 
             
            laser.SetPosition(0, new Vector3(transform.position.x, transform.positio
n.y, transform.position.z-0.15f)); 
            laser.SetPosition(1, transform.forward  *range); 
        } 
             
    } 
}  
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6.3. Escena 1  (Rehabilitació) 

6.3.1. Objectiu i funcionament 

L’escena de rehabilitació esta pensada per a poder ser utilitzada en la rehabilitació per a 

lesions de canell o de la ma. Actualment la major part dels serveis per la rehabilitació 

segueixen centrats en el punt de vista clàssic on el terapeuta mostra el pacient diferents 

exercici i aquest controla si es fan correctament. A causa del fet que el exercicis es realitzen 

repetidament, amb objectes senzills que no varien la dificultat per al pacient, aquest acaba 

molts cops abandonant la teràpia. Es per això que es vol crear un nova forma de rehabilitació 

per a canells i mans en l’entorn virtual 3D, on el pacient es pot regular la dificultat de 

l’entrenament i pot realitzar la recuperació de manera divertida. Per això s’ha encarat l’escena 

com un mini Serious Game en el que el pacient ha de fer passar el cursor per dintre de cinc 

anells sense tocar-los. En tot moment el pacient rebrà una força per part del dispositiu hàptic 

que ajudarà a la rehabilitació, aquesta pot ser escollida en la primera part de l’escena.  

Com en l’escena d’Injecció aquesta està dividida en dues parts una primera on es selecciona 

el valor de la força que rep el pacient i una segona part en la que es realitza la rehabilitació. 

La figura 6.3. mostra el funcionament de la primera part. 

 

Fig. 6.3. Canvas d'informació de l'escena Rehabilitació 

Com en la primera part de l’escena Injecció consta d’un Canvas 3D que es superposa als 

objectes de l’escena Rehabilitació. Aquest conté els botons de selecció i els diferents quadres 

de text. Els botons canvien de color quan es contacta amb el cursor i al ser seleccionats. Com 

es pot veure en la figura 6.4. es pot triar el nivell de dificultat entre: baix, mitja i alt.  
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Fig. 6.4. Captura de la pantalla de selecció de Rehabilitació 

En la segona part es realitza el mini joc de fer passar el cursor per els 5 anells amb la dificultat 

seleccionada a la primera part. L’objectiu de la simulació és arribar a passar tots els anells 

sense tocar mai l’anell. Si es toca algun dels anells canvien tots a color vermell i apareix un 

text en la part superior dient que “Has fallat”. En cas contrari cada cop que passis el cursor 

correctament per l’interior de l’anell aquest canviarà de color a verd i es sumarà una unitat al 

comptador que apareix a la part inferior dreta de la pantalla, si el comptador arriba a 5 tots els 

anells canvien el color a daurat i apareix un text en la part superior dient “Ben fet”. La figura 

6.5. mostra una captura de l’escena. 

 

Fig. 6.5. Captura pantalla escena Rehabilitació 
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6.3.2. Scripts 

A continuació s’enumeren i expliquen els scripts específics utilitzats per aquesta escena: 

 

- SimpleShapeContact [Annex H]: aquest script, utilitzat també en l’escena principal, 

ve donat pel plug-in i es situa en el Dummy. És l’encarregat de la renderització hàptica. El 

mode que s’utilitza per l’escena Rehabilitació és el 0. 

- ConstantForceEffect [Annex G]: aquest script ve donat també per el plug-in i com 

l’anterior s’afegeix al Dummy. És l’encarregat de realitzar una força constant envers al 

moviment realitzat pel pacient. En aquesta escena te la mateixa direcció que la gravetat per 

tant el vector direcció és (0,-1,0), per altre banda la magnitud de la força és el valor que es fa 

canviar quan es varia la dificultat. 

  - Rehabilitacio_seleccio: script que s’adjunta al cursor i s’encarrega de canviar el 

valor dels botons quan es passa per sobre amb el cursor, d’enregistrar la variable global 

dificultat i de passar de la primera part de l’escena a la segona (el script es divideix en dues 

parts per facilitar la seva explicació). 

En aquesta primera part es generen les variables necessàries per al script i en la funció Start() 

s’iguala la variable global dificultat a res (“”), es busca els botons de selecció de la duresa i 

s’obté a partir d’un d’aquests GameObjects el color en estat normal dels botons (color lila), 

que ha estat introduït des de l’editor en el component de Button. 
 

 

Codi 7. Primera part script Rehabilitacio_seleccio 

 

using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 
 
public class Rehabilitacio_seleccio : MonoBehaviour { 
 
    string nomObjecte; 
    GameObject[] dificultat = new GameObject[3]; 
    GameObject objectePremut; 
    ColorBlock colorBlock = new ColorBlock(); 
    Color colorTemporal; 
 
    void Start () {  
        Variables_globals.dificultat = ""; 
        dificultat [0] = GameObject.Find ("Baix"); 
        dificultat [1] = GameObject.Find ("Mitja"); 
        dificultat [2] = GameObject.Find ("Alt"); 
        colorBlock = GameObject.Find ("Baix").GetComponent<Button>().colors; 
    }  
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El Codi 8 mostra la segona part del script Rehabilitació_seleccio. Cal mencionar que tots el 

botons tenen com a fill un GameObject pla sense meshrender  i amb el tag touchable, que 

ens permet, encara que no es vegi el pla, tocar amb el dispositiu Phantom Omni la posició de 

l’espai on aquest es troba, donant així la sensació de que s’està tocant el botó.  Així doncs, 

en aquesta segona part es genera la funció Update() en la que si s’està tocant algun objecte 

es busca el seu nom i s’obté GameObject que tocat. Un cop es sap l’objecte que s’està tocant 

es mira quin color te el pare d’aquest GameObject (ja que l’objecte que es toca es un pla i es 

vol saber el color del botó) en el cas de que aquest no sigui el mateix color que el PressedColor 

(lila transparent) aquest es canvia. Per altre banda es mira si a part d’estar en contacte s’està 

seleccionant el primer botó del dispositiu, en cas afirmatiu es canvia el color del botó pare per 

verd i s’assigna el valor del GameObject tocat a la variable global dificultat. En el cas de que 

el cursor no estigui tocant cap objecte primer es mira si la variable global no esta buida i en 

cas de que així sigui es passa a la segona part de l’escena rehabilitació i segon es torna a 

assignar el color normal (lila) a tots els botons.  

 

 
Codi 8. Segona part script Rehabiltacio_seleccio 

void Update () { 
     
        if (PluginImport.GetContact ()) { 
            nomObjecte = ConverterClass.ConvertIntPtrToByteToString (PluginImport.Ge
tTouchedObjectName ()); 
            objectePremut = GameObject.Find (nomObjecte); 
 
            if (objectePremut.GetComponentInParent<Button> ().colors.normalColor != 
colorBlock.pressedColor) { 
                colorTemporal = colorBlock.normalColor; 
                colorBlock.normalColor = colorBlock.highlightedColor; 
                objectePremut.GetComponentInParent<Button> ().colors = colorBlock; 
                colorBlock.normalColor = colorTemporal; 
            } 
            if (PluginImport.GetButton1State ()) {                 
                Variables_globals.dificultat = nomObjecte; 
                for (int i = 0; i < 3; i++) { 
                    dificultat [i].GetComponent<Button> ().colors = colorBlock; 
                } 
                colorTemporal = colorBlock.normalColor; 
                colorBlock.normalColor = colorBlock.pressedColor; 
                objectePremut.GetComponentInParent<Button> ().colors = colorBlock; 
                colorBlock.normalColor = colorTemporal; 
            } 
        } else { 
 
            if (Variables_globals.dificultat != "") { 
                Application.LoadLevel ("Rehabilitacio"); 
            } 
            for (int i = 0; i < 3; i++) { 
                if (dificultat [i].GetComponent<Button> ().colors.normalColor != col
orBlock.pressedColor) { 
                    dificultat [i].GetComponent<Button> ().colors = colorBlock; 
                } 
            } 
        } 
    } 
}  
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- Dificultat: aquest script s’adjunta al Dummy de l’escena Rehabilitació i és 

l’encarregat de canviar la magnitud del ConstantForceEffect segons el valor que s’hagi triat 

en la primera part de l’escena. Aquest script el que fa és agafar la variable global dificultat 

obtinguda a la primer part de l’escena i segons el seu valor assigna un valor al component de 

força constant com es mostra en la següent figura (en la primera part de l’escena cada boto 

baix, mitja i alt te assignat un pla Plane0, Plane1 i Plane2 respectivament). La funció utilitzada 

és la de Awake() ja que el valor de la força constant necessita ser assignat avanç de que 

comenci l’escena. 

 

Codi 9. Script Dificultat 

 

- Cercles: aquest script s’ha realitzat 

especialment per l’escena de rehabilitació i 

ha d’anar com a component del cursor. 

S’encarrega del canvi de color dels anells, 

de fer aparèixer el text quan és necessari i 

de actualitzar el comptador. La seva 

explicació es divideix en dues parts per a 

que sigui més entenedor. 

 

En la primera part, Codi 10, es generen les variables necessàries per treballar en el script. La 

variable publica materials permet assignar el color dels quatre materials (verd, vermell, daurat 

i negre) des de l’editor. En la funció Start() s’assigna el quart material (en aquest cas el negre) 

a tots el toroides. En la funció Update() quan hi ha contacte del cursor s’assigna el color vermell 

a tots els toroides i es fa aparèixer en l’escena el text “Has fallat”. Al final de cada frame s’agafa 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class Dificultat : MonoBehaviour { 
 
    void Awake () { 
 
        if (Variables_globals.dificultat == "Plane0") { 
            this.GetComponent<ConstantForceEffect> ().magnitude = 0.2f; 
        } 
        else if (Variables_globals.dificultat == "Plane1") { 
            this.GetComponent<ConstantForceEffect> ().magnitude = 0.5f; 
        } 
        else if (Variables_globals.dificultat == "Plane2") { 
            this.GetComponent<ConstantForceEffect> ().magnitude = 0.8f; 
        } 
    }     
} 
 

Fig. 6.6. Captura de pantalla de l’escena completada 
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l’enter contador, es converteix a string i s’actualitza el seu valor en pantalla. 

 

Codi 10. Primera part script Cercles 

 

En la segona part, Codi 11, es treballa amb la funció OnTriggerExit(). El cursor porta el 

component de SphereCollider incorporat i amb l’opció de Is trigger activada. Per la seva part 

tots els toroides tenen un BoxCollider en el seu interior (per la zona on s’ha de fer passar el 

cursor). Quan el collider del cursor ha col·lisionat amb un dels altres colliders i deixa de 

col·lisionar s’activa la funció, aquesta assigna el color verd al toroide del amb el que s’ha 

collisionat i suma un unitat en el comptador. Després es mira si el comptador ha arribat a 5 en 

cas afirmatiu es mostra el text “Ben fet!” i es canvia el color de tots els anells per daurats. 

using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 
 
public class Cercles : MonoBehaviour { 
 
    GameObject toroide; 
    GameObject textcontador; 
    GameObject textfi; 
    int contador=0; 
    bool aroPassat=true; 
    public Material[] materials;   
 
    void Start ()  
        for (int i = 0; i < 5; i++) { 
            toroide = GameObject.Find ("Toroide" + i); 
            toroide.GetComponent<MeshRenderer> ().material = materials [3]; 
        } 
    } 
     
    void Update () { 
        if (PluginImport.GetContact()) {            
            for (int i = 0; i < 5; i++) { 
                toroide = GameObject.Find("Toroide" + i); 
                toroide.GetComponent<MeshRenderer>().material = materials[1]; 
                aroPassat = false; 
                textfi = GameObject.Find ("Fi"); 
                textfi.GetComponent<Text> ().color= new Color (1f,0f,0f); 
                textfi.GetComponent<Text> ().text = "HAS FALLAT!";                 
            } 
        } 
        textcontador = GameObject.Find ("Contador"); 
        textcontador.GetComponent<Text> ().text = contador.ToString();     
    }  
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Codi 11. Segona part script Cercles 

 

 

  

    void OnTriggerExit (Collider other) 
    { 
        if (aroPassat) { 
 
            for (int i = 0; i < 5; i++) { 
                if (other.transform.parent.name == "Toroide" + i) { 
 
                    toroide = GameObject.Find (other.transform.parent.name); 
                    toroide.GetComponent<MeshRenderer> ().material = materials [0]; 
                    Destroy (other.GetComponent<BoxCollider> ());                   
                    contador += 1; 
                } 
            } 
 
            if (contador == 5) { 
                 
                textfi = GameObject.Find ("Fi"); 
                textfi.GetComponent<Text> ().color= new Color (0.9f,0.9f,0.1f); 
                textfi.GetComponent<Text> ().text = "BEN FET!";                
                for (int i = 0; i < 5; i++) { 
                    toroide = GameObject.Find ("Toroide" + i); 
                    toroide.GetComponent<MeshRenderer> ().material = materials [2]; 
                } 
            }             
        } 
    } 
}  
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6.4. Escena 2 (Injecció) 

6.4.1. Objectiu i funcionament 

L’objectiu d’aquesta escena és simular la injecció d’una agulla en un braç. Aquesta s’ha fet 

pensant per a ser utilitzada pels alumnes d’infermeria del Hospital Sant Joan de Déu que a 

vegades visiten el Centre de Realitat Virtual de Barcelona. Es pot considerar aquesta escena 

també com a un mini Serious Game, ja que el seu propòsit principal no és la diversió, sinó 

que esta dissenyada amb la finalitat de generar un aprenentatge. 

L’escena esta dividida en dues parts una primera en la que es permet seleccionar 

característiques del model de braç utilitzat per a la injecció i una segona en la que es realitza 

la simulació. 

En la part de selecció és pot seleccionar mitjançant el dispositiu hàptic la duresa de la pell i 

l’edat del pacient. Depenent dels valors seleccionant en aquesta part variarà la sensació 

rebuda  a l’hora d’injectar l’agulla en el braç. El procediment a seguir s’explica en el quadre 

d’informació que apareix al principi de l’escena figura 6.7. 

 

Fig. 6.7. Canvas informació de la primera part de l'escena Injecció 

La primera part de l’escena consta dels objectes que apareixen més tard per simular la injecció 

sobreposats per un Canvas situat en l’espai tridimensional que conte els botons de selecció i 

els diferents quadres de text. Els botons canvien de color quan es contacta amb el cursor i al 

ser seleccionats. Com es pot veure en la Figura que es mostra a continuació el paràmetre 

duresa de la pell es pot seleccionar entre un nivell baix, mitja o alt i pel paràmetre de l’edat es 

pot escollir entre tres valors també com són jove, mitjana edat o ancià.  
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Fig. 6.8. Captura de la pantalla de selecció de l'escena Injecció 

En la segona part es realitza la simulació d’injecció tenint en compte els valors seleccionats 

en la primera part. L’objectiu de la simulació es arribar a tocar les diferents venes que es 

troben en el model sense tocar els ossos. La següent figura 6.9. mostra el funcionament de la 

simulació, en aquest cas l’explicació es diferent a la de la primera part. 

 

Fig. 6.9. Canvas d'informació de la segona part de l'escena d'Injecció 

 

Aquesta part consta d’un model de braç, venes, arteries i ossos obtinguts a traves d’internet 

de manera gratuïta. El cursor pren forma de xeringa i al passar sobre el braç genera una 

deformació elàstica en aquest. Per detectar on estan situades les venes i artèries aquestes 

es poden fer apareixen en seleccionar el primer botó del dispositiu hàptic. En el moment que 



Simulació d’objectes virtuals deformables amb un dispositiu hàptic  Pág. 63 

 

es contacti amb algun d’aquestes parts apareixerà el seu nom en la part superior de la 

pantalla. En la part inferior esquerre hi ha un text que ens indica els valors escollits en la 

primera part i la penetració de l’agulla en el braç en tant per cent. La figura 6.10. mostra una 

imatge de l’escena injecció. 

 

Fig. 6.10. Captura escena Injecció 

6.4.2. Scripts 

Els scripts específics utilitzats per a realitzar aquesta escena són: 

- HapticInjection [Annex I]: aquest script ve donat pel plug-in i es situa en el Dummy. 

És l’encarregat de la renderització hàptica per l’escena de simulació. El mode utilitzat és el 3, 

ja que en aquesta escena si que es necessita les característiques de punició i injecció. A més 

a més  s’ha afegit alguna línia de codi per completar la seva utilitat. En el Codi 12 és veu la 

part de codi que s’ha afegit per a que es mostri en pantalla l’edat, la duresa de la pell i el 

percentatge de la pell. Això s’aconsegueix per mitjà d’una recerca activa i assignant el escrit 

desitjat a cada GameObject de text en la funció Start(). 

 

    GameObject percentatgePenetrationText; 
    GameObject DuresaText; 
    GameObject EdatText; 
 
        void Awake() 

    { 
         
  
    
 



Pág. 64  Memoria 

 

 

Codi 12. Primera part de codi afegit a HapticInjection 

I el Codi 13, mostra les línies que s’han afegit dins de la funció Update() quan es compleix la 

condició de que el mode sigui 3. Aquestes línies calculen el tant per cent de penetració de 

l’agulla, això s’obté de dividir la distancia de penetració (calculada com la distancia del punt 

del cursor al punt on s’inicia la injecció) entre la penetració màxima (marcada per el valor des 

de l’editor Max Penetration) i multiplicar-ho per cent. Un cop s’obté aquest valor s’assigna al 

quadre de text que mostra el percentatge de penetració.  

 

Codi 13. Segona part afegida al codi HapticInjection 

- Injeccio_Seleccio [Annex J]: aquest script s’ha creat també especialment per 

aquesta escena encara que la seva dinàmica i lògica és molt semblant a la del script  

Rehabilitació_Seleccio que s’ha explicat en l’escena anterior (per això no es considera 

necessari explicar el desenvolupament d’aquest script). Va adjuntat al cursor i es l’encarregat 

 

void Start() 
    { 
        percentatgePenetrationText = GameObject.Find("Penetration_percentage"); 
        percentatgePenetrationText.GetComponent<Text>().text = "Penetracio: 0%"; 
        DuresaText = GameObject.Find ("Duresa"); 
        DuresaText.GetComponent<Text> ().text = "Duresa pell: " + Custom_arm.duresa; 
        EdatText = GameObject.Find ("Edat"); 
        EdatText.GetComponent<Text> ().text = "Edat: " + Custom_arm.edat; 
 
        if(PluginImport.InitHapticDevice())  
 

 

end.Normalize(); 
 
            double[] myDev = new double[3]; 
            myDev = ConverterClass.ConvertIntPtrToDouble3(PluginImport.GetDevicePosi
tion()); 
            Vector3 posDevice; 
            posDevice = ConverterClass.ConvertDouble3ToVector3(myDev); 
            float penetracio; 
            if (PluginImport.GetPunctureState ()) { 
                penetracio = Vector3.Distance (posInjectionHole, posDevice) / Vector
3.Distance (posInjectionHole, posInjectionHole + end * maxPenetration) * 100; 
                if (penetracio > 100) { 
                    penetracio = 100; 
                } 
                percentatgePenetrationText.GetComponent<Text> ().text = "Penetracio:
 " + ((int)(penetracio)).ToString() + "%"; 
            } else { 
                percentatgePenetrationText.GetComponent<Text> ().text = "Penetracio:
 0%"; 
            } 
 
            Debug.DrawLine(start,start+end * maxPenetration, Color.green);  
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del canvi de color de les tecles, d’enregistrar les variables globals hardness i edat  i de passar 

de la primera part de l’escena a la segona quan s’ha seleccionat un botó de duresa de la pell 

i un altre d’edat de pacient. 

- Canvi_ llum: serveix per a baixar de manera gradual la intensitat de la llum quan es 

selecciona el primer botó del hàptic, per a poder visualitzar millor les venes. Va assignat a la 

llum. El codi en C# consta de la funció Update() en la que hi ha un condicional segons si esta 

està seleccionat el primer botó del dispositiu, en cas afirmatiu es baixa la intensitat de la llum 

fins a un valor de 0,5 i en cas negatiu s’eleva el valor de la intensitat fins a 0,75. 

 

Codi 14. Script Canvi_llum 

 

- Contacte_nom: encarregat de 

mostrar en la part superior de l’escena el 

nom de l’objecte que s’està tocant, segons 

quin sigui aquests les lletres apareixeran 

d’un color o d’un altre com es veu en la 

figura 6.11. Aquest script s’assigna al 

GameObject Cursor.  

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class Canvi_llum : MonoBehaviour { 
 
    void Update () { 
        if (PluginImport.GetButton1State ()) { 
            if (this.GetComponent<Light> ().intensity > 0.525f) { 
                this.GetComponent<Light> ().intensity = this.GetComponent<Light> ().
intensity - Time.deltaTime * 0.25f; 
            }  
            else { 
                this.GetComponent<Light> ().intensity = 0.5f; 
            } 
        }  
 
        else { 
            if (this.GetComponent<Light> ().intensity < 0.70f) { 
                this.GetComponent<Light> ().intensity = this.GetComponent<Light> ().
intensity + Time.deltaTime * 0.5f; 
            } else { 
                this.GetComponent<Light> ().intensity = 0.75f; 
            } 
        } 
    } 
} 
 

Fig. 6.11. Captura en el moment que es toca el Radi 
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La seva estructura és la següent: primer es crea un GameObject  al qual assigna a Touched 

(quadre de text que es troba al Hirechy) i en un inici aquest queda buit, després en la funció 

Update() s’espera fins que el cursor del hàptic contacta amb algun objecte (funció 

PluginImport.GetContact()), quan contacta s’obté el nom del GameObject tocat i si aquest és 

o bé una vena, un os o  be una arteria fa aparèixer a l’escena el text (assignant al GameObject 

Touched que s’ha obtingut abans) “Has Tocat:” més el nom del objecte contactat amb el color 

corresponent.

 

Codi 15. Script Contacte_nom 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.UI; 
 
public class Contacte_nom : MonoBehaviour { 
    string myObjStringName; 
    GameObject touchedText; 
    bool textCanviat; 
 
    void Start() 
    { 
        textCanviat = false; 
        touchedText = GameObject.Find ("Touched"); 
        touchedText.GetComponent<Text> ().text = ""; 
    } 
 
    void Update() 
    { 
        if (PluginImport.GetContact ()) { 
            myObjStringName = ConverterClass.ConvertIntPtrToByteToString (PluginImpo
rt.GetTouchedObjectName ()); 
            textCanviat = true; 
            if (myObjStringName == "Humer" || myObjStringName == "Radius" || myObjSt
ringName == "Cubit") { 
                touchedText.GetComponent<Text> ().color = new Color (1f, 1f, 0.78f  
                touchedText.GetComponent<Text> ().text = "Objecte tocat: " + myObjSt
ringName; 
            } else if (myObjStringName == "Arteria Braquial" || myObjStringName == "
Arteria Radial" || myObjStringName == "Arteria Cubital") { 
                touchedText.GetComponent<Text> ().color = new Color (0.84f, 0f, 0f);  
                touchedText.GetComponent<Text> ().text = "Objecte tocat: " + myObjSt
ringName; 
            } else if (myObjStringName == "Vena Basilica" || myObjStringName == "Ven
a Cefalica" || myObjStringName == "Vena Antebraquial") { 
                touchedText.GetComponent<Text> ().color = new Color (0f, 0f, 0.6f);   
                touchedText.GetComponent<Text> ().text = "Objecte tocat: " + myObjSt
ringName; 
            }  
 
        } else { 
            if (textCanviat == true) { 
                touchedText.GetComponent<Text> ().text = ""; 
                textCanviat = false; 
            } 
        } 
    }  
} 
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- Custom_arm [Annex K]: aquest script esta creat per a ser component del braç i és 

l’encarregat d’assignar les propietats del braç segons els valors que s’hagin triat en el primer 

apartat. El que fa el script es agafar les variables globals d’edat i duresa i segons el seu valor 

canvia les propietats de Stiffnes, Pop_through, Damping i Springforce (la lògica utilitzada és 

similar al script de Dificultat que es fa servir i esta explicat en l’escena de Rehabilitació). 

 

-  MaterialChange: serveix per 

canviar el material quan es selecciona el 

primer botó del Phantom Omni i 

s’afegeix al objecte al qual es vol canviar 

el material. Tant el material inicial que 

tindrà l’objecte com el que adquirirà 

quan es seleccioni el botó s’han de 

d’afegir al script des de l’editor. En 

aquesta escena s’utilitza aquest script 

per a poder veure les venes i arteries 

quan es desitja, això s’aconsegueix amb 

un  material Flare com es veu a la figura 6.12. Inicialment el script genera una variable 

Renderer (que ens servirà per canviar el renderitzat del material) i agafa els materials 

introduïts en l’editor. En la funció Update() en el cas que estigui el boto fosc del dispositiu 

hàptic seleccionat es renderitza el segon material introduït en l’editor en cas contrari es 

renderitza el primer. 
 

 

Codi 16. Script MaterialChange 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class MaterialChange : MonoBehaviour { 
 
    public Material[] materials; 
    Renderer rend; 
     
    void Start () { 
        rend = GetComponent<Renderer>(); 
        rend.sharedMaterial = materials[0]; 
    } 
     
    void Update () {         
        if (PluginImport.GetButton1State()) { 
            rend.sharedMaterial = materials[1]; 
        } 
        else { 
            rend.sharedMaterial = materials[0]; 
        } 
    } 
} 
 

Fig. 6.12. Captura en el moment que es visulaitzen les 

venes 
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- MeshDefInput i MeshDeformer [Annex L i Annex M]: són els scripts encarregats de donar 

la sensació de deformació en el braç. No tenen sentit un sense l’altre, el primer va assignat al 

cursor i es el que dona l’ordre d’activació del segon que va assignat al objecte que es vol 

deformar i es l’encarregat d’efectuar dita deformació. Aquests dos scripts s’han extret i estan 

explicats en la web CatLikeCoding [9]. 

La idea principal en que es basen aquests dos scripts és que a partir d’un objecte definit per 

un nombre X de nodes, en el moment que hi ha contacte entre cursor i objecte es fan 

desplaçar, en la direcció normal al pla, els nodes que estan al voltant del punt de contacte; 

així aconseguint simular una deformació. En el moment en que es deixa d’estar en contacte 

els nodes retornen a la seva posició inicial. 

En aquesta escena el problema amb el que s’ha trobat és que els dos scripts han estat pensats 

per treballar amb el ratolí i en aquest projecte es necessitava que treballessin amb el dispositiu 

hàptic, per això s’ha hagut de modificar algunes línies del codi de MeshDefInput.  

El primer aspecte que s’ha canviat tal i com mostra el Codi 17  és la condició inicial per a que 

s’executi la funció HandleInput(), inicialment dintre del condicional hi havia un 

Input.GetMouseButton(0) (es compleix quan es clica el botó esquerra del ratolí) que ha estat 

substituït per PluginImport.GetContact() (com s’ha comentat en apartats anteriors retorna True 

quan el cursor te contacte amb el pla).  

 

Codi 17. Canvi de Input en MeshDefInput 

El segon aspecte que s’ha canviat és el Ray generat per indicar el punt de contacte. Inicialment 

aquest sortia del centre de la càmera fins al punt de contacte del ratolí i s’ha substituït per un 

Ray que surt de la punta del cursors del hàptic en direcció cap endavant del cursor en tot 

instant, com es mostra a la següent figura. 

 

Codi 18. Canvi de Ray en el script MeshDefInput 

    void Update () { 
 
        if (PluginImport.GetContact()) { 
            HandleInput(); 
        }  
 

void HandleInput () { 
 
        RaycastHit hit;  
 
        if (Physics.Raycast(transform.position, transform.forward , out hit)) { 
 
            MeshDeformer deformer = hit.collider.GetComponent<MeshDeformer>();  
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6.5. Escena 3 (Pla Deformable) 

6.5.1. Objectiu i funcionament 

L’escena de pla deformable com el seu nom bé indica és una escena en la que podem 

interaccionar i deformar un pla. L’objectiu d’aquesta escena ha sigut crear una interacció del 

dispositiu hàptic amb un sòlid deformable, que no fos rígid de tal manera que canvies la seva 

geometria amb el temps. En aquesta escena no només es genera la sensació de que el pla 

s’està deformant sinó que també s’interacciona en cada frame amb el nou pla generat  per la 

deformació. 

Tot i que s’ha aconseguit una simulació en la que es pot interactuar i deformar el pla, a 

vegades l’escena no es comporta com es voldria ja que en algunes ocasions el cursor arriba 

a traspassar pla. Això es deu en gran part a les limitacions comentades anteriorment de 

potencia de processament, ja que la freqüència de renderitzat no pot ser gaire elevada. I en 

el cas que la velocitat dels vèrtexs de la geometria  i del cursor sigui elevada resulta difícil  per 

al programa Unity detectar el contacte i la col·lisió dels Colliders. Pot passar que el cursor i 

pla es creuin just en el instant entre frames en el que no s’executa el script. 

El funcionament de l’escena esta explicat en la següent figura: 

 

Fig. 6.13. Canvas d'informació de l'escena Pla Deformable 

Com es pot veure en la figura 6.14. l’estructura de l’escena és senzilla ja que només consta 

d’un pla, una esfera que fa de cursor i l’entorn (skybox i light). En aquest cas la dificultat recau 

més en els scripts utilitzats. Aquests estan explicats en el apartat successiu. 
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Fig. 6.14. Captura de l'escena Pla Deformable 

 

 

6.5.2. Scripts 

Els scripts específics que s’han utilitzat per aquesta escena són: 

- PlaDeformable: aquest script ve a ser una adaptació del donat pel plug-in 

SimpleShapeContact per a l’escena de pla deformable. Va adjuntat al Dummy i s’encarrega 

de la renderització hàptica. En ell s’introdueixen les característiques del plug-in; penaquesta 

escena s’utilitza el Mode 0, el Workspace te una mida de (10,10,10) i esta col·locat en el punt 

(0,-1,-0.5).  

El script es idèntic al SimpleShapeContact [Annex H]:  amb l’única diferencia que s’ha afegit 

la línia de codi que mostra el Codi 19.  

 

Codi 19. Codi afegit a PlaDeformable 

 

 
 PluginImport.RenderHaptic (); 

 
 
        myGenericFunctionsClassScript.SetHapticGeometry (); 
 

 
        myGenericFunctionsClassScript.GetProxyValues();  
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La funció SetHapticGeometry() ve donada pel script GenericFunctionClass  i el que fa és 

obtenir tots els objectes amb el tag Touchable, agafar el seu component transform i meshfilter 

i passar aquesta informació al dispositiu hàptic per mitja del script PluginImport. 

- Input_pla_deformable: és l’encarregat de cridar el script Deformacio_pla i va 

adjuntat al cursor de l’escena. Aquest script és una adaptació del script MeshDefInput utilitzat 

en l’escena anterior. Serveix per controlar com la geometria és deformada i on s’aplica la 

deformació.  

El Codi 20 mostra el script,  es veu com al inici genera les variables de force i forceoffset 

(modificables des de l’editor). Després per cada frame es comprova si hi ha contacte, en cas 

afirmatiu s’inicia la funció HandleInput() i es guarda la ultima posició del Cursor. La funció 

HandleInput()  genera un Ray en la direcció que es mou el cursor (això s’aconsegueix a partir 

de la posició actual del cursor i la posició d’aquest en el frame anterior), en el cas que aquest 

Ray col·lisioni amb algun objecte s’extreu l’informació del punt de col·lisió i es crida la funció 

AddDeformingForce() que es troba en el script Deformació_Pla. 

 

 

Codi 20. Script Input_pla_deformable 

using UnityEngine; 
 
public class Input_pla_deformable : MonoBehaviour { 
 
    public float force = 10f; 
    public float forceOffset = 0.1f; 
    Vector3 Anterior; 
 
    void Update () { 
        if (PluginImport.GetContact()) { 
            HandleInput(); 
        } 
        Anterior = transform.position; 
    } 
 
    void HandleInput () { 
         
        RaycastHit hit;   
         
        if (Physics.Raycast(ConverterClass.ConvertDouble3ToVector3(ConverterClass.Co
nvertIntPtrToDouble3(PluginImport.GetProxyPosition())), transform.position-
Anterior , out hit)) { 
            Deformacio_pla  deformer = hit.collider.GetComponent<Deformacio_pla>(); 
            if (deformer) { 
                Vector3 point = hit.point; 
                point += hit.normal * forceOffset; 
                deformer.AddDeformingForce (point, force); 
            } 
        } 
    } 
} 
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- Deformació_pla [Annex N]: com el script anterior aquest també s’ha creat a partir 

d’un altre script que apareix en l’escena d’Injecció, en aquest cas del MeshDeformer. Aquest 

s’utilitza com a component del pla i es l’encarregat de moure els vèrtex del pla. A continuació 

s’expliquen els canvis realitzats en el script Deformació_Pla. 

Primer s’ha realitzat un bool que retorna true quan col·lisionen el colliders del pla i del cursor i 

false quan no. En la funció Update() s’ha afegit les dues línies que es mostren al Codi 21. La 

primera actualitza el mesh del meshcollider la deformació del pla en aquell instant i la segona 

enregistra la posició del punter per cada frame. 

 

Codi 21. Primera part del codi afegit a Input_pla_deformable 

I en la funció UpdateVertex() , s’han afegit les línies de codi que es mostren al Codi 22. 

Aquestes serveixen per limitar la velocitat dels vèrtexs, de tal manera que el cursor no 

traspassi el pla (tot i que com s’ha comentat abans no sempre és així). És limita el valor màxim 

del component Y de velocitat a 0,4. I en el cas de que el moviment del cursor no tingui direcció 

al pla però tot i això estiguin en contacte o en el cas que col·lisionin els colliders i la velocitat 

dels vèrtexs del pla sigui cap positiva en la direcció Y es fa que tot el component de velocitat 

sigui zero, parant així el desplaçament dels vèrtexs. 

 

Codi 22. Segona part del codi afegit a Input_pla_deformable 

  

deformingMesh.RecalculateNormals(); 
 

        this.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh = deformingMesh; 
        PosAnterior = Sphere.transform.position; 

 
    } 
 

        vertexVelocities[i] = velocity; 
 
        if (velocity.y > 0.4f) { 
            velocity.y = 0.4f; 
        } 
        RaycastHit ray; 
        if ((PluginImport.GetContact() && !(Physics.Raycast(ConverterClass.ConvertDo
uble3ToVector3(ConverterClass.ConvertIntPtrToDouble3(PluginImport.GetProxyPosition()
)), Sphere.transform.position - PosAnterior , out ray ))) || (trigger && velocity.y>
0)) { 
             
            velocity = new Vector3 (0,0,0); 
        } 
        displacedVertices[i] += velocity * (Time.deltaTime / uniformScale); 
    }  
 



Simulació d’objectes virtuals deformables amb un dispositiu hàptic  Pág. 73 

 

6.6. Escena 4 (Primera persona) 

6.6.1. Objectius i funcionament 

L’objectiu d’aquesta escena és crear un entorn en primera persona en el que la càmera canvi 

de posició durant el temps i es pugui interaccionar mitjançant el dispositiu hàptic amb els 

objectes que es troben dins de l’entorn virtual. Fins ara totes les escenes creades eren 

estàtiques, és a dir, no es canviava la posició del Workspace un cop s’iniciaven. Així doncs 

aquesta escena neix de la pretensió de poder treballar amb el dispositiu Phantom Omni sense 

tenir la càmera fixada. A més a més el fet de poder crear una escena en primera persona en 

la que et pots moure amb el punter de l’hàptic per tot l’espai ens apropa a una futura integració 

del dispositiu Phantom Omni amb les ulleres de realitat virtual HTC VIVE. 

L’escena Primera Persona té com a objectiu buscar els objectes de color blau, vermell i verd 

i col·locar-los a sobre de les plataformes del mateix color. El funcionament de l’escena 

s’explica en el panell d’informació mostrat a continuació. 

 

Fig. 6.15. Canvas d'informació de l'escena Primera Persona 

L’escena tracta d’un pla per el qual l’usuari es pot moure fins arribar a trobar les parets. Al inici 

es visualitzen tres plataformes de color blau, verd i vermell i sobre elles s’ha d’acabar 

dipositant els cubs del mateix color. Per representar el personatge s’ha utilitzat una càpsula 

que col·lisiona  amb els diferents elements del entorn, la càmera es troba dins de la càpsula 

de manera que si es mou la capsula la càmera també. Per a treballar amb les físiques del 

programa s’assigna el component de Rigidbody a la càpsula i s’assegura que tots els elements 

amb els quals es vol que col·lisini tinguin un component de collider. Els únics elements que 
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Fig. 6.17. Captura de quan s'ha completat l'escena Primer Persona 

poden ser tocats per el hàptic són els objectes que s’han de moure fins a la plataforma. Les 

plataformes a part del collider propi tenen un GameObject de fill amb un collider dins que es 

el que ajuda a identificar si l'objecte deixat a sobre la plataforma es el del mateix color. En la 

figura 6.16.  es mostra una captura de pantalla de l’escena mentre s’està executant. 

 

Fig. 6.16. Captura de l'escena Primera Persona 

 

6.6.2. Scripts  

Els scripts específics utilitzats per a realitzar aquesta escena són:  

- SimpleShapeFPController [Annex O]: aquest script ve a ser una adaptació del 

donat pel plug-in SimpleShapeManipulationAndPhysics per a l’escena de primera persona. 

Va adjuntat al dummy i s’encarrega de la renderització hàptica. En ell s’introdueixen les 

característiques del plug-in; per l’escena selecció s’utilitza el Mode 1 , ja que en aquesta 

escena a part de tocar s’ha de poder manipular els objectes; el Workspace té una mida 

constant de (3,3,3) i inicialment esta 

col·locat en la coordenada 

(0,0.5,3). Aquest script també 

serveix per actualitzar el comptador 

d’objectes col·locats i per fer 

aparèixer “Completat” quan s’han 

col·locat els tres objectes en les tres 

plataformes com es mostra en la 

figura 6.17. 
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El Codi 23 mostra les línies de codi afegides en la funció Start(), aquestes troben els dos 

GameObjects amb components de Text i desactiva el de completat i assigna “Objectes 

col·locats: 0” al text del Contador. 

 

Codi 23. Primera part de codi afegit al script SimpleSHapeFPController 

En la funció Update() s’ha afegit una línia de codi que actualitza el número d’objectes col·locats 

segons el valor de la variable global FPContador, després un condicional que mostra el text 

“Completat” quan el comptador arriba a tres i per últim les línies que s’encarreguen 

d’actualitzar el Workspace en cada instant segons la posició que s’indiqui (la posició d’aquest 

ve indicat per els valors obtinguts en el script PlayerControl). SetHapticWorkSpace() és la 

funció que col·loca el workspace en el nou lloc indicat, GetHapticWorkspace() canvia la posició 

del workspace de l’editor i SetHapticGeometry(), com s’ha comentat abans, troba tots els 

objectes que poden ser tocats en el Workspace i transmet la informació al dispositiu hàptic. 

 

Codi 24. Segona part de codi afegit al script SimpleSHapeFPController 

- PlayerControl: és un script pensat especialment per aquesta escena i va adjuntat a la 

capsula que simula el personatge. És l’encarregat de realitzar el moviment de la capsula i per 

tant de la càmera. També és el que calcula la nova posició en la que ha d’anar el Workspace 

en cada frame i assigna aquest valor al script SimpleShapeFPController(). Està pensat de tal 

manera que en polsar les tecles W i S la capsula avança i retrocedeix respectivament. I les 

tecles A i D fan rotar la capsula sobre l’eix Y. Per calcular la posició del Workspace és fa de 

    void Start() 
    { 
        textcontador = GameObject.Find("Contador"); 
        textcontador.GetComponent<Text>().text = "OBJECTES COLOCATS: 0"; 
        textcompletat = GameObject.Find ("Completat"); 
        textcompletat.SetActive (false); 
 

void Update() 
    { 
 
        textcontador.GetComponent<Text>().text = "OBJECTES COLOCATS: "+Variables_glo
bals.FPContador; 
 
        if (Variables_globals.FPContador == 3) { 
 
            textcompletat.SetActive (true); 
        } else { 
            textcompletat.SetActive (false); 
        }  

 
        myGenericFunctionsClassScript.SetHapticWorkSpace(); 
        myGenericFunctionsClassScript.GetHapticWorkSpace (); 
        myGenericFunctionsClassScript.SetHapticGeometry ();  
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tal manera que aquest sempre quedi situat davant de la càmera a una distància de 3 unitats 

(la mateixa distancia respecte la càmera que en la posició inicial). El Codi 25 mostra com esta 

compilat aquest script. 

 

Codi 25. Script PlayerControl 

 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class PlayerControl : MonoBehaviour { 
 
    GameObject workspaceDummy; 
 
    void Start () { 
        workspaceDummy = GameObject.Find ("dummy"); 
    } 
     
    void Update () { 
        if (Input.GetKey(KeyCode.W)) 
        { 
            transform.position = new Vector3 (transform.position.x + 5*(transform.fo
rward.x*Time.deltaTime) ,transform.position.y + 5*(transform.forward.y*Time.deltaTim
e), transform.position.z +5*(transform.forward.z*Time.deltaTime));     
        } 
        if (Input.GetKey(KeyCode.S)) 
        { 
            transform.position = new Vector3 (transform.position.x - 5*(transform.fo
rward.x*Time.deltaTime) ,transform.position.y - 5*(transform.forward.y*Time.deltaTim
e), transform.position.z - 5*(transform.forward.z*Time.deltaTime));     
        } 
     
        if (Input.GetKey(KeyCode.D)) 
        { 
 
            transform.Rotate(0,1,0); 
        } 
        if (Input.GetKey(KeyCode.A)) 
        { 
 
            transform.Rotate(0,-1,0); 
        } 
        workspaceDummy.GetComponent<SimpleShapeFPController> ().myWorkSpacePosition 
[0] = transform.position.x + transform.forward.x*3f ; 
        workspaceDummy.GetComponent<SimpleShapeFPController> ().myWorkSpacePosition 
[1] = transform.position.y + transform.forward.y*3f ; 
        workspaceDummy.GetComponent<SimpleShapeFPController> ().myWorkSpacePosition 
[2] = transform.position.z + transform.forward.z*3f ; 
             
    } 
} 
 

 
 

 

nsform.position.z + transform.forward.z*3f ; 
             
    } 
} 
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- FPObjectes: aquest script va adjuntat a cada un dels colliders de cada una de les 

plataformes i és l’encarregat de contar el nombre d’objectes col·locats correctament. Per fer 

això, com es veu a continuació, s’utilitza la funció OnTriggerEnter() per a sumar una unitat al 

comptador si el color del objecte i del collider coincideixen i OnTriggerExit() per restar una 

unitat quan deixen de col·lisionar els dos collider i aquests tenen el mateix color. Això 

s’emmagatzema a la variable global FPContador que després és utilitzada en el script 

SimpleShapeFPController . 

 

Codi 26. Script FPObjectes 

 

6.7. Construcció de l’aplicació (Build & Run) 

Un cop s’han realitzat totes les escenes amb els seus scripts adients, tenint present que els 

scripts han de portar les funcions de selecció entre escenes, s’ha de realitzar la construcció 

del projecte. La finestra del Unity Build Settings permet escollir la plataforma per a la qual es 

vol realitzar l’aplicació i ajustar la configuració. El primer que és fa és afegir les escenes en la 

zona de Scene In Build, tenint present que la escena 0 ha de ser la de Selecció. Després és 

selecciona com a plataforma de treball la casella de PC, Mac & Linux Standalone. I per últim 

s’ajusten alguns paràmetres com per exemple l’aspect ratio (aquest projecte ha estat 

dissenyat per a treballar amb un apect ratio 16:9, que es la que solen tenir les pantalles 

actuals). Per a que funcioni el dispositiu hàptic en la nostra aplicació s’ha de tenir present que 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class FPObjectes : MonoBehaviour { 
 
 
    void OnTriggerEnter(Collider other){ 
 
        if (this.name == "Collider_" + other.name) { 
            Variables_globals.FPContador += 1; 
 
        } 
 
    } 
 
    void OnTriggerExit(Collider other){ 
 
        if (this.name == "Collider_" + other.name) { 
            Variables_globals.FPContador -= 1; 
 
        } 
 
    } 
} 
 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class FPObjectes : MonoBehaviour { 
 
 
    void OnTriggerEnter(Collider other){ 
 
        if (this.name == "Collider_" + other.name) { 
            Variables_globals.FPContador += 1; 
 
        } 
 
    } 
 
    void OnTriggerExit(Collider other){ 
 
        if (this.name == "Collider_" + other.name) { 
            Variables_globals.FPContador -= 1; 
 
        } 
 
    } 
} 
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s’ha d’haver guardat els arxius esmentats en l’apartat 5.1 en la carpeta arrel del projecte al 

costat de la carpeta d’Assets.  Un cop realitzades les accions anteriors només falta donar al 

botó de Build&Run per a començar la construcció de l’aplicació. Així doncs en la figura 6.18. 

es pot veure la finestra del Build Settings del projecte.  

 

Fig. 6.18. Finestra Build Settings del projecte 
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7. Planificació temporal i pressupost 

7.1. Fases del projecte 

En aquest apartat es desglossen les hores dedicades a cada fase del projecte des de l’inici 

fins al final. El projecte es va començar a finals de febrer del present any i s’ha entregat a finals 

de Juny. A continuació es mostra una gràfica amb totes les fases de desenvolupament del 

projecte. 

- Aprenentatge (80h) : correspon a les hores invertides en l’aprenentatge del motor de 

videojocs Unity i en entendre el funcionament del dispositiu Phantom Omni. 

- Investigació (55h) : són les hores dedicades a la recerca d’informació sobre l’estat de 

l’art de la tecnologia utilitzada i de les fonts d’informació necessàries per al 

desenvolupament del projecte. 

- Disseny escenes (60h) : correspon a les hores dedicades en la conceptualització de 

les escenes,  en pensar el funcionament i realitzar el disseny.  

- Programació (100h) : correspon al temps dedicat en la realització dels scripts. 

- Memòria (90h) : correspon a les hores invertides en la redacció de la memòria del 

projecte.  

- Reunions (5h) : temps invertit en les reunions amb el tutor del projecte. 

 

Fig. 7.1. Fases desenvolupament del projecte 

Així doncs el total d’hores dedicades al projecte són aproximadament 390 hores. 
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7.2. Pressupost 

El cost econòmic del projecte s’avalua a partir dels costs individuals de les seves part. Es 

divideix el cost econòmic en tres apartats: cost intel·lectual, cost del hardware i cost del 

software.  

Per a la realització del treball s’ha necessitat d’un Enginyer en Tecnologies Industrial i es 

considera que el seu cost és de 20 €/h. 

Respecte al Software necessari per la realització del projecte, s’han necessitat els següents 

programes:  

- Motor de videojocs per la creació de l’aplicació: Unity 3D v.5.3.5 versió personal 

(gratuït).  

- Plug-in del hàptic: “Unity 5 Haptic Plugin for Geomagic OpenHaptics” (gratuït). 

- Entorn de desenvolupament integrat : MonoDevelop (gratuït).  

- Paquet de Microsoft Office, que inclou Word, Power Point i Excel.  

Respecte al Hardware necessari, es necessiten els següents dispositius: 

- Ordinador de sobretaula amb connexió FireWire. 

- Phantom Omni 

Els cost total del projecte es mostra desglossats en la següent taula: 

Concepte Cost Unitari Quantitat Cost (€) 

Enginyer 20€/h 390 hores 7800 

Subtotal cost intel·lectual - - 7800 

Unity 3D v.3.5.3 0 € 1 0 

Plug-in Hàptic 0 € 1 0 

MonoDevelop 0 € 1 0 

Paquet Microssoft Office 459 € 1 459 

Subtotal Software - - 459 

Ordinador 600 € 1 600 

Phantom Omni 2.200 € 1 2200 

Subtotal Hardware - - 2800 

Cost Total   11059 € 

 

Fig. 7.2. Cronograma Realitat VirtualError! Reference source not found. 

 

 

Fig. 7.3. Cronograma Realitat VirtualError! Reference source not found. 

Taula 3. Taula de costs del projecte 

 

Taula 4. Taula de costs del projecte 
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8. Impacte sobre l’entorn 

Realitzar un estudi d’impacte serveix per recollir avaluacions de com afecta el projecte en 

l’entorn que el rodeja i utilitzar aquesta informació a la hora de prendre decisions definitives.  

Generalment, s’associa un impacte sobre l’entorn a impacte ambiental. Tanmateix, impacte 

es refereix a tot allò que provoca un canvi en el medi. Aquest projecte s’ha basat en el disseny 

d’una aplicació utilitzant un programa de disseny 3D i un dispositiu hàptic, per tant s’analitza 

quins han estat els aspectes negatius i els positius de la realització del projecte:  

- Aspectes negatius  

Els aspectes negatius del projecte sobre l’entorn són gairebé escassos. Els aspectes negatius 

que es podrien considerar són el consum energètic que deriva de l’ús de l’ordenador per al 

disseny de l’aplicació i de l’ús del dispositiu Phantom Omni connectat a ell i l’ús de matèries 

primes per a la construcció dels dos dispositius. S’ha de dir per això aquests dos es poden 

seguir utilitzant un  cop s’ha acabat el projecte. 

- Aspectes positius  

Els aspectes positius i l’impacte positiu que té aquest treball és molt més gran que el que 

pugui afectar negativament. Ha causat un impacte positiu per diverses raons. Ha servit per 

demostrar que un Enginyers en Tecnologies Industrials són capaços de dissenyar i programar 

una aplicació relacionada amb el camp de la realitat virtual, camp que no han estudiat ni tractat 

mai durant la carrera. A més, el projecte ha servit per continuar la línia de treballs relacionats 

amb la RV i per desenvolupar noves aplicacions més complexes utilitzant el dispositiu 

Phantom Omni, les quals poden ser utilitzades per al Centre de Realitat Virtual de Barcelona 

i que a la vegada serviran com ajuda per a futurs treballs amb el dispositiu hàptic.  

Per tant, es pot dir que té un impacte més bé social i formatiu positiu que no negatiu de cara 

al medi ambient.   
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Conclusions 

Aquest projecte ha representat un repte en molts sentits, s’ha treballat amb tecnologia i 

programes amb els que no s’havia treballat mai abans i s’ha passat de no saber res sobre 

aquests temes a acabar realitzant una aplicació completa de Realitat Virtual amb el dispositiu 

hàptic Phantom Omni. Queda clar, doncs, que Unity és un motor de videojocs amb el qual es 

pot començar a treballar sense tenir gaires coneixements i  en poc temps es pot acabar 

realitzant escenes i simulacions virtuals com les que s’han realitzat en aquest projecte. 

Si ens fixem en els objectius marcats al principi del projecte es pot dir que aquests han estat 

acomplerts, ja que s’ha realitzat una documentació on s’explica de manera clara i detallada 

com implementar el dispositiu hàptic amb el motor de videojocs Unity. I també s’ha aconseguit 

realitzar un seguit d’escenes amb el dispositiu Phantom Omni on es mostren les seves 

qualitats i possibilitats i que a la vegada poden ser d’utilitat en el món real. Així doncs aquestes 

escenes seran incorporades al seguit de demostracions pròpies que té el Centre de Realitat 

Virtual de Barcelona i amb elles podrà mostrar en que consisteix la tecnologia hàptica, quines 

són les seves possibilitats, fer servir algunes escenes com a mètode de rehabilitació, mostra 

una simulació del entorn mèdic per als estudiants de medicina i infermeria i sobretot com a 

exemple per a futurs estudiants que realitzin treballs en aquest camp. 

Es creu que el sistema ideat per el professor Toni Susin i el Centre de Realitat Virtual sobre 

la realització d’un seguit de treballs de fi de grau relacionats en l’entorn de la Realitat Virtual, 

que va ser iniciat el anterior quadrimestre i s’ha continuat el present curs, és tot un èxit ja que 

el treball realitzat anteriorment ha sigut de gran ajuda a l’hora de realitzar el actual projecte, i 

gràcies a ell i a la dedicació posada s’ha pogut realitzar escenes amb una complexitat més 

elevada, amb més característiques amb les que poder treballar i en les quals es pot escollir 

diferents paràmetres per l’escena. Així doncs es creu que aquesta dinàmica te un gran futur 

en la línia d’investigació dels diferents dispositiu d’immersió a la realitat virtual. 
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- Links obtenció models 3D: 
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/download.html]. 
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Annex 

Annex A: GenerictFunctionClass 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using System; 
using System.Runtime.InteropServices; 
using System.Text; 
 
public class GenericFunctionsClass : MonoBehaviour { 
 
    //Haptic Properties  
    private HapticProperties myHapticPropertiesScript; 
    public HapticClassScript myHapticClassScript; 
 
    //Access to script SimpleShapeManipulation  

    private float[] myWSPosition = new float[3]; 
    private float[] myWSSize = new float[3]; 
 
    //GetHapticWorkSpace Values for Two Workspace 
    private float[] myTwoWsPosition = new float[6]; 
    private float[] myTwoWsSize = new float[6]; 
 
    //GetProxyValues - for haptic proxy position and orientation 
    private double[] myProxyPosition = new double[3]; 
    private double[] myProxyRight = new double[3]; 
    private double[] myProxyDirection = new double[3]; 
    private double[] myProxyTorque = new double[3]; 
    private double[] myProxyOrientation = new double[4]; 
    
    //Haptic Environment Effect 
    private ConstantForceEffect myContantForceScript; 
    private ViscosityEffect myViscosityScript; 
    private SpringEffect mySpringScript; 
    private FrictionEffect myFrictionScript; 
    private VibrationMotor myVibrationMotorScript; 
    private VibrationContact myVibrationContactScript; 
    private TangentialForce myTangentialForceScript; 
     
    void Awake () { 
    } 
 
    public void IndicateMode() 
    { 
        if(PluginImport.GetMode () == 0) 
            myHapticClassScript.HapticMode = "Simple contact";  
        else if(PluginImport.GetMode () == 1) 
            myHapticClassScript.HapticMode = "Object Manipulation"; 
        else if(PluginImport.GetMode () == 2) 
            myHapticClassScript.HapticMode = "Custom Effect"; 
        else if(PluginImport.GetMode () == 3) 
            myHapticClassScript.HapticMode = "Puncture"; 
    } 
        public void SetHapticWorkSpace() 
    { 
        IntPtr dstPosPtr = ConverterClass.ConvertFloat3ToIntPtr(myHapticClassScript.myWorkSpace
Position); 
 
        IntPtr dstSizePtr = ConverterClass.ConvertFloat3ToIntPtr(myHapticClassScript.myWorkSpac
eSize); 
        PluginImport.SetWorkspace(dstPosPtr,dstSizePtr); 
    } 
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 public void GetHapticWorkSpace() 
    { 
        myWSPosition = ConverterClass.ConvertIntPtrToFloat3(PluginImport.GetWorkspacePosition()
); 
        myWSSize = ConverterClass.ConvertIntPtrToFloat3(PluginImport.GetWorkspaceSize()); 
        myHapticClassScript.myWorkSpacePosition = ConverterClass.AssignFloat3ToFloat3(myWSPosit
ion); 
        myHapticClassScript.myWorkSpaceSize = ConverterClass.AssignFloat3ToFloat3(myWSSize); 
    } 
 
    public void UpdateGraphicalWorkspace() 
    { 
        Vector3 pos; 
        pos = ConverterClass.ConvertFloat3ToVector3(myWSPosition); 
        myHapticClassScript.workSpaceObj.transform.position = pos;   
        myHapticClassScript.workSpaceObj.transform.rotation = Quaternion.Euler(0.0f,myHapticCla
ssScript.myHapticCamera.transform.eulerAngles.y, 0.0f);      
        Vector3 size; 
        size = ConverterClass.ConvertFloat3ToVector3(myWSSize); 
        myHapticClassScript.workSpaceObj.transform.localScale = size; 
    } 
 
    public void GetProxyValues() 
    { 
        myProxyPosition = ConverterClass.ConvertIntPtrToDouble3(PluginImport.GetProxyPosition()
); 
        Vector3 positionCursor = new Vector3(); 
        positionCursor = ConverterClass.ConvertDouble3ToVector3(myProxyPosition); 
        myHapticClassScript.hapticCursor.transform.position = positionCursor; 
        myProxyOrientation = ConverterClass.ConvertIntPtrToDouble4(PluginImport.GetProxyOrienta
tion()); 
        Vector4 OrientationCursor = new Vector4(); 
        OrientationCursor = ConverterClass.ConvertDouble4ToVector4(myProxyOrientation); 
        myHapticClassScript.hapticCursor.transform.rotation =  new Quaternion(OrientationCursor
.x,OrientationCursor.y,OrientationCursor.z,OrientationCursor.w); 
    }  

 
    private int clickCount = 0; 
    private GameObject manipObj = null; 
    private Transform prevParent; 
     
    public void GetTouchedObject() 
    { 
        string myObjStringName = ConverterClass.ConvertIntPtrToByteToString(PluginImport.GetTou
chedObjName(1)); 
 
        if(PluginImport.GetMode() == 1) { 
            if(PluginImport.GetButton1State()){ 
                if(clickCount == 0){ 
                    manipObj = GameObject.Find (myObjStringName); 
                    if(manipObj != null && !PluginImport.IsFixed(PluginImport.GetManipulatedObj
ectId())){ 
                            prevParent = manipObj.transform.parent; 
                            manipObj.transform.parent = myHapticClassScript.hapticCursor.transf
orm; 
                    }     
                } 
                clickCount++; 
            } 
 
                clickCount = 0; 
                if (manipObj != null) 
                    manipObj.transform.parent = prevParent; 
                manipObj = null; 
                prevParent = null; 
            } 
            UpdateHapticObjectMatrixTransform(); 
        } 
    }  
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    public void SetHapticGeometry() 
    { 
        GameObject[] myObjects= GameObject.FindGameObjectsWithTag("Touchable") as GameObject[]  
        for (int ObjId = 0; ObjId < myObjects.Length; ObjId++) 
        { 
            Matrix4x4 m = new Matrix4x4(); 
            m  = myObjects[ObjId].transform.localToWorldMatrix; 
            double[] matrix = ConverterClass.ConvertMatrix4x4ToDouble16(m); 
            IntPtr dstDoublePtr = ConverterClass.ConvertDouble16ToIntPtr(matrix); 
            IntPtr dstCharPtr = ConverterClass.ConvertStringToByteToIntPtr(myObjects[ObjId].nam
e); 
            PluginImport.SetObjectTransform(ObjId, dstCharPtr, dstDoublePtr); 
            Mesh mesh = myObjects[ObjId].GetComponent<MeshFilter>().mesh; 
            Vector3[] vertices = mesh.vertices; 
            int[] triangles = mesh.triangles; 
            float[] verticesToSend = ConverterClass.ConvertVector3ArrayToFloatArray(vertices); 
            IntPtr dstVerticesArrayPtr = Marshal.AllocCoTaskMem(vertices.Length * 3 * Marshal.S
izeOf(typeof(float))); 
            Marshal.Copy(verticesToSend,0,dstVerticesArrayPtr,vertices.Length * 3);         
            IntPtr dstTrianglesArrayPtr = ConverterClass.ConvertIntArrayToIntPtr(triangles); 
            PluginImport.SetObjectMesh(ObjId,dstVerticesArrayPtr, dstTrianglesArrayPtr,vertices
.Length,triangles.Length); 
            ReadHapticProperties(ObjId, myObjects[ObjId]); 
 
    private void ReadHapticProperties(int ObjId, GameObject obj) 
    { 
        myHapticPropertiesScript = obj.transform.GetComponent<HapticProperties>(); 
         
        if (myHapticPropertiesScript == null)//Set default Values 
        { 
            PluginImport.SetStiffness(ObjId, 1.0f); 
            PluginImport.SetDamping(ObjId, 0.0f); 
            PluginImport.SetStaticFriction(ObjId, 0.0f); 
            PluginImport.SetDynamicFriction(ObjId, 0.0f); 
            PluginImport.SetTangentialStiffness(ObjId, 0.0f); 
            PluginImport.SetTangentialDamping(ObjId, 0.0f); 
            PluginImport.SetPopThrough(ObjId, 0.0f); 
            PluginImport.SetPuncturedStaticFriction(ObjId, 0.0f); 
            PluginImport.SetPuncturedDynamicFriction(ObjId, 0.0f); 
            PluginImport.SetMass(ObjId,0.0f); 
            PluginImport.SetFixed(ObjId,true); 
            Debug.Log ("Haptic Characteristics not set for " + obj.name); 
        } 
        else 
        { 
            PluginImport.SetHapticProperty(ObjId,ConverterClass.ConvertStringToByteToIntPtr("st
iffness"),myHapticPropertiesScript.stiffness); 
            PluginImport.SetHapticProperty(ObjId,ConverterClass.ConvertStringToByteToIntPtr("da
mping"),myHapticPropertiesScript.damping); 
            PluginImport.SetHapticProperty(ObjId,ConverterClass.ConvertStringToByteToIntPtr("st
aticFriction"),myHapticPropertiesScript.staticFriction); 
            PluginImport.SetHapticProperty(ObjId,ConverterClass.ConvertStringToByteToIntPtr("dy
namicFriction"),myHapticPropertiesScript.dynamicFriction); 
            PluginImport.SetHapticProperty(ObjId,ConverterClass.ConvertStringToByteToIntPtr("ta
ngentialStiffness"),myHapticPropertiesScript.tangentialStiffness); 
            PluginImport.SetHapticProperty(ObjId,ConverterClass.ConvertStringToByteToIntPtr("ta
ngentialDamping"),myHapticPropertiesScript.tangentialDamping); 
            PluginImport.SetHapticProperty(ObjId,ConverterClass.ConvertStringToByteToIntPtr("po
pThrough"),myHapticPropertiesScript.popThrough); 
            PluginImport.SetHapticProperty(ObjId,ConverterClass.ConvertStringToByteToIntPtr("pu
ncturedStaticFriction"),myHapticPropertiesScript.puncturedStaticFriction); 
            PluginImport.SetHapticProperty(ObjId,ConverterClass.ConvertStringToByteToIntPtr("pu
ncturedDynamicFriction"),myHapticPropertiesScript.puncturedDynamicFriction); 
            PluginImport.SetHapticProperty(ObjId,ConverterClass.ConvertStringToByteToIntPtr("ma
ss"),myHapticPropertiesScript.mass); 
            PluginImport.SetHapticProperty(ObjId,ConverterClass.ConvertStringToByteToIntPtr("fi
xed"),System.Convert.ToInt32(myHapticPropertiesScript.fixedObj)); 
    } 
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public void UpdateHapticObjectMatrixTransform() 
    { 
        GameObject[] myObjects = GameObject.FindGameObjectsWithTag("Touchable") as GameObject[]
; 
         
        for (int ObjId = 0; ObjId < myObjects.Length; ObjId++) 
        { 
            Matrix4x4 m = new Matrix4x4(); 
            m.SetTRS(myObjects[ObjId].transform.position,myObjects[ObjId].transform.rotation,my
Objects[ObjId].transform.localScale); 
            double[] matrix = ConverterClass.ConvertMatrix4x4ToDouble16(m); 
            IntPtr dstDoublePtr = ConverterClass.ConvertDouble16ToIntPtr(matrix); 
            IntPtr dstCharPtr = ConverterClass.ConvertStringToByteToIntPtr(myObjects[ObjId].nam
e); 
            PluginImport.SetObjectTransform(ObjId, dstCharPtr, dstDoublePtr); 
        } 
    } 
 
    public void SetEnvironmentViscosity () 
    { 
        myViscosityScript = transform.GetComponent<ViscosityEffect>(); 
        IntPtr type = ConverterClass.ConvertStringToByteToIntPtr(myViscosityScript.Type); 
        IntPtr position=ConverterClass.ConvertFloat3ToIntPtr(myViscosityScript.positionEffect); 
        IntPtr direction = ConverterClass.ConvertFloat3ToIntPtr(myViscosityScript.directionEffe
ct); 
        PluginImport.SetEffect(type,myViscosityScript.effect_index, myViscosityScript.gain, myV
iscosityScript.magnitude, myViscosityScript.duration, myViscosityScript.frequency, position, di
rection); 
        PluginImport.StartEffect(myViscosityScript.effect_index); 
    } 
     
    public void SetEnvironmentConstantForce() 
    {         
        myContantForceScript = transform.GetComponent<ConstantForceEffect>(); 
        IntPtr type = ConverterClass.ConvertStringToByteToIntPtr(myContantForceScript.Type); 
        IntPtr position = ConverterClass.ConvertFloat3ToIntPtr(myContantForceScript.positionEff
ect); 
        IntPtr direction = ConverterClass.ConvertFloat3ToIntPtr(myContantForceScript.directionE
ffect); 
        PluginImport.SetEffect(type,myContantForceScript.effect_index, myContantForceScript.gai
n, myContantForceScript.magnitude, myContantForceScript.duration, myContantForceScript.frequenc
y, position, direction); 
        PluginImport.StartEffect(myContantForceScript.effect_index); 
    } 
     
    public void SetEnvironmentFriction() 
    { 
        myFrictionScript = transform.GetComponent<FrictionEffect>(); 
        IntPtr type = ConverterClass.ConvertStringToByteToIntPtr(myFrictionScript.Type); 
        IntPtr position= ConverterClass.ConvertFloat3ToIntPtr(myFrictionScript.positionEffect); 
        IntPtr direction = ConverterClass.ConvertFloat3ToIntPtr(myFrictionScript.directionEffec
t); 
        PluginImport.SetEffect(type,myFrictionScript.effect_index, myFrictionScript.gain, myFri
ctionScript.magnitude, myFrictionScript.duration, myFrictionScript.frequency, position, directi
on); 
        PluginImport.StartEffect(myFrictionScript.effect_index); 
    } 
     
    public void SetEnvironmentSpring() 
    { 
        mySpringScript = transform.GetComponent<SpringEffect>(); 
        IntPtr type = ConverterClass.ConvertStringToByteToIntPtr(mySpringScript.Type); 
        IntPtr position = ConverterClass.ConvertFloat3ToIntPtr(mySpringScript.positionEffect); 
        IntPtr direction= ConverterClass.ConvertFloat3ToIntPtr(mySpringScript.directionEffect); 
        PluginImport.SetEffect(type,mySpringScript.effect_index, mySpringScript.gain, mySpringS
cript.magnitude, mySpringScript.duration, mySpringScript.frequency, position, direction); 
        PluginImport.StartEffect(mySpringScript.effect_index); 
    } 
} 
 
    /******************************************************************************************
************************************************************************/ 
 
    public void SetVibrationMotor() 
    { 
        myVibrationMotorScript = transform.GetComponent<VibrationMotor>(); 
         
        /***************************** 
        * Vibration Motor Force Example 
        *****************************/ 



Pág. 92  Memoria 

 

Annex B: HapticClassScript 

 

 

Annex C:PluginImport 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class HapticClassScript : MonoBehaviour { 
 
    public string HapticMode; 
    public int ModeIndex; 
    public string TouchableFace; 
    public string device1Name; 
    public GameObject myHapticCamera; 
    public GameObject workSpaceObj; 
    public GameObject hapticCursor; 
    public float[] myWorkSpacePosition = new float[3]; 
    public float[] myWorkSpaceSize = new float[3]; 
    public string device2Name; 
    public GameObject mySecondHapticCamera; 
    public GameObject secondWorkSpaceObj; 
    public GameObject secondHapticCursor; 
    public float[] mySecondWorkSpacePosition = new float[3]; 
    public float[] mySecondWorkSpaceSize = new float[3]; 
    public float maxPenetration; 
 
    void Update () {   
    } 
} 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using System; 
using System.Runtime.InteropServices; 
using System.Text; 
 
public class PluginImport  { 
 
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern bool InitHapticDevice(); 
    [DllImport("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern bool InitTwoHapticDevices(IntPtr name1, IntPtr name2);  
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern bool HapticCleanUp();  
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern void SetMode(int mode);    
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern int GetMode(); 
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern void SetTouchableFace(IntPtr face); 
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern void SetWorkspacePosition(IntPtr position);     
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern void SetWorkspaceSize(IntPtr size); 
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern void SetWorkspace(IntPtr position,IntPtr size); 
    [DllImport("ASimpleHapticPlugin")]//To be Deprecated 
    public static extern void UpdateWorkspace(float CameraAngleOnY); 
    [DllImport("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern void UpdateHapticWorkspace(IntPtr value);      
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    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern IntPtr GetWorkspacePosition(); 
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern IntPtr GetWorkspaceSize(); 
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern void RenderHaptic(); 
    [DllImport("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern IntPtr GetDevicePosition(); 
    [DllImport("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern IntPtr GetProxyPosition(); 
    [DllImport("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern IntPtr GetProxyRight(); 
    [DllImport("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern IntPtr GetProxyDirection(); 
    [DllImport("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern IntPtr GetProxyTorque(); 
    [DllImport("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern IntPtr GetProxyOrientation(); 
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern void SetObjectTransform(int objectId,IntPtr name, IntPtr transform);  
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern void SetObjectMesh(int objectId, IntPtr vertices, IntPtr triangles, in
t verticesNum, int trianglesNum); 
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern IntPtr GetHapticObjectName(int ObjId);     
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern int GetHapticObjectCount();     
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern int GetHapticObjectFaceCount(int ObjId); 
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern void SetHapticProperty(int ObjId, IntPtr type , float value);    
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern void  SetStiffness(int ObjId, float stiffness);     
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern  void  SetDamping(int ObjId, float damping);     
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern  void  SetStaticFriction(int ObjId, float staticFriction);     
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern  void  SetDynamicFriction(int ObjId, float dynamicFriction);     
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern  void  SetTangentialStiffness(int ObjId, float tgStiffness);     
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern  void  SetTangentialDamping(int ObjId, float tgDamping);     
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern  void  SetPopThrough(int ObjId, float popThrough);     
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern  void  SetPuncturedStaticFriction(int ObjId, float puncturedStaticFric
tion);     
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern  void  SetPuncturedDynamicFriction(int ObjId, float puncturedDynamicFr
iction); 
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern  void  SetMass(int ObjId,float mass);     
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern  void  SetFixed(int ObjId,bool fix); 
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern bool IsFixed(int ObjId);     
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern bool SetEffect(IntPtr type,int effect_index, float gain, float magnitu
de, float duration,float frequency, IntPtr position, IntPtr direction); 
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern bool StartEffect(int effect_index);     
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern bool StopEffect(int effect_index);     
    [DllImport("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern  void LaunchHapticEvent();     
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")]  
    public static extern bool GetButton1State(); 
 
    [DllImport("ASimpleHapticPlugin")]//To be Deprecated 
    public static extern bool GetButton2State(); 
 
    [DllImport("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern bool GetButtonState(int device, int button); 
 
    [DllImport("ASimpleHapticPlugin")]//To be Deprecated 
    public static extern IntPtr GetTouchedObjectName(); 
 
    [DllImport("ASimpleHapticPlugin")]//To be Deprecated 
    public static extern int GetTouchedObjectId(); 
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Annex D: Converter 

 

    [DllImport("ASimpleHapticPlugin  
    public static extern bool GetButton2State(); 
    [DllImport("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern bool GetButtonState(int device, int button); 
    [DllImport("ASimpleHapticPlugin")]  
    public static extern IntPtr GetTouchedObjectName(); 
    [DllImport("ASimpleHapticPlugin")]  
    public static extern int GetTouchedObjectId(); 
    [DllImport("ASimpleHapticPlugin")]  
    public static extern bool GetContact();  
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern IntPtr GetManipulatedObjectName();     
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern int GetManipulatedObjectId(); 
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern void SetMaximumPunctureLenght(float maxPenetration); 
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern bool GetPunctureState(); 
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern float GetPenetrationRatio();     
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern IntPtr GetFirstScpPt();     
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern IntPtr GetPunctureDirection(); 
    [DllImport ("ASimpleHapticPlugin")] 
    public static extern void SetPunctureLayers(int layerNb, IntPtr[] nameObjects , IntPtr laye
rDepth);     
}  

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using System; 
using System.Runtime.InteropServices; 
using System.Text; 
 
public class ConverterClass { 
 
    public static Vector3 ConvertDouble3ToVector3(double[] value)  
    { 
        Vector3 myVector3 = new Vector3(); 
        myVector3.x = (float)value[0]; 
        myVector3.y = (float)value[1]; 
        myVector3.z = (float)value[2]; 
        return myVector3; 
    } 
 
    public static Vector4 ConvertDouble4ToVector4(double[] value)  
    { 
        Vector4 myVector4 = new Vector4(); 
        myVector4.w = (float)value[0]; 
        myVector4.x = (float)value[1]; 
        myVector4.y = (float)value[2]; 
        myVector4.z = (float)value[3];         
        return myVector4; 
    } 
 
    public static Vector3 ConvertFloat3ToVector3(float[] value)  
    { 
        Vector3 myVector3 = new Vector3(); 
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        myVector3.x = value[0]; 
        myVector3.y = value[1]; 
        myVector3.z = value[2];         
        return myVector3; 
    } 
 
    public static float[] AssignFloat3ToFloat3(float[] value)  
    { 
        float[] myFloat3 = new float[3]; 
        myFloat3[0] = value[0]; 
        myFloat3[1] = value[1]; 
        myFloat3[2] = value[2];         
        return myFloat3; 
    } 
 
    public static IntPtr ConvertStringToByteToIntPtr(string myString) 
    { 
        byte[] myByte = Encoding.ASCII.GetBytes( myString + "\0"); 
        IntPtr dstCharPtr=Marshal.AllocCoTaskMem(myByte.Length * Marshal.SizeOf(typeof(byte))); 
        Marshal.Copy(myByte,0,dstCharPtr,myByte.Length); 
        return dstCharPtr; 
    } 
 
    public static string ConvertIntPtrToByteToString(IntPtr myPtr) 
    { 
        IntPtr srcPtr = myPtr; 
        byte[] ByteDst = new byte[100]; 
        Marshal.Copy(srcPtr, ByteDst, 0, 100); 
        string myString= Encoding.ASCII.GetString(ByteDst, 0, Array.IndexOf(ByteDst, (byte)0)); 
        return myString; 
    } 
 
    public static IntPtr ConvertIntArrayToIntPtr(int[] myIntArray) 
    {  
        IntPtr dstIntArrayPtr = Marshal.AllocCoTaskMem(myIntArray.Length * Marshal.SizeOf(typeo
f(int))); 
        Marshal.Copy(myIntArray,0,dstIntArrayPtr,myIntArray.Length); 
        return dstIntArrayPtr; 
    } 
 
 
    public static IntPtr ConvertFloatArrayToIntPtr( float[] myFloatArray) 
    { 
        IntPtr dstFloatArrayPtr = Marshal.AllocCoTaskMem(myFloatArray.Length * Marshal.SizeOf(t
ypeof(float))); 
        Marshal.Copy(myFloatArray,0,dstFloatArrayPtr,myFloatArray.Length);        
        return dstFloatArrayPtr; 
    } 
     
    public static IntPtr ConvertFloat3ToIntPtr(float[] myFloat) 
    { 
        IntPtr dstFloatPtr = Marshal.AllocCoTaskMem(3 * Marshal.SizeOf(typeof(float))); 
        Marshal.Copy(myFloat,0,dstFloatPtr,3); 
        return dstFloatPtr; 
    } 
 
    public static float[] ConvertIntPtrToFloat3(IntPtr myPtr) 
    { 
        float[] myFloat = new float[3]; 
        IntPtr srcPtr = myPtr; 
        Marshal.Copy(srcPtr, myFloat, 0, 3); 
        return myFloat; 
    } 
}  
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Annex E:Variables_globals 

 

 

Annex F: HapticPropierties 

 

 

Annex G:ConstantForceEffect 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class Variables_globals : MonoBehaviour { 
 
    public static float force = 0.3f; 
    public static string hardness = ""; 
    public static string edat = ""; 
    public static string dificultat = ""; 
    public static int FPContador = 0; 
} 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class HapticProperties : MonoBehaviour { 
 
    public float stiffness; 
    public float damping; 
    public float staticFriction; 
    public float dynamicFriction; 
    public float tangentialStiffness; 
    public float tangentialDamping; 
    public float popThrough; 
    public float puncturedStaticFriction; 
    public float puncturedDynamicFriction; 
    public float mass; 
    public bool fixedObj; 
} 

 

using System; 
using System.Runtime.InteropServices; 
 
public class ConstantForceEffect : MonoBehaviour { 
    public string Type; 
    public int effect_index; 
    public float gain; 
    public float magnitude; 
    public float duration; 
    public float frequency; 
    public float[] positionEffect =  new float[3]; 
    public float[] directionEffect = new float[3]; 
 
    void Awake() 
    { 
        Type = "constant"; 
    } 
} 
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Annex H:SimpleShapeContact 

 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using System; 
using System.Runtime.InteropServices; 
 
public class SimpleShapeContact : HapticClassScript { 
 
    private GenericFunctionsClass myGenericFunctionsClassScript; 
    float[] workspaceUpdateValue = new float[1]; 
 
    void Awake() 
    { 
        myGenericFunctionsClassScript = transform.GetComponent<GenericFunctionsClass>(); 
    } 
 
    void Start() 
    { 
        if(PluginImport.InitHapticDevice()){ 
            myGenericFunctionsClassScript.SetHapticWorkSpace(); 
            myGenericFunctionsClassScript.GetHapticWorkSpace();             
            for (int i = 0; i < workspaceUpdateValue.Length; i++) 
                workspaceUpdateValue[i] = myHapticCamera.transform.rotation.eulerAngles.y; 
            PluginImport.UpdateHapticWorkspace(ConverterClass.ConvertFloatArrayToIntPtr(workspa
ceUpdateValue));  
            PluginImport.SetMode(ModeIndex);  
            myGenericFunctionsClassScript.IndicateMode(); 
            PluginImport.SetTouchableFace(ConverterClass.ConvertStringToByteToIntPtr(TouchableF
ace));             
        } 
        else 
            Debug.Log("Haptic Device cannot be launched");        myGenericFunctionsClassScript
.SetEnvironmentConstantForce(); 
        myGenericFunctionsClassScript.SetHapticGeometry(); 
        PluginImport.LaunchHapticEvent(); 
    } 
 
    void Update() 
    { 
        for (int i = 0; i < workspaceUpdateValue.Length; i++) 
            workspaceUpdateValue[i] = myHapticCamera.transform.rotation.eulerAngles.y; 
        PluginImport.UpdateHapticWorkspace(ConverterClass.ConvertFloatArrayToIntPtr(workspaceUp
dateValue)); 
        myGenericFunctionsClassScript.UpdateGraphicalWorkspace(); 
        PluginImport.RenderHaptic (); 
        myGenericFunctionsClassScript.GetProxyValues();         
        myGenericFunctionsClassScript.GetTouchedObject(); 
    } 
 
    void OnDisable() 
    { 
        if (PluginImport.HapticCleanUp()) 
        { 
            Debug.Log("Desactivate Device"); 
 
        } 
    } 
}  
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Annex I: HapticInjection 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using System; 
using System.Runtime.InteropServices; 
using UnityEngine.UI; 
 
 
public class HapticInjection : HapticClassScript { 
 
    private GenericFunctionsClass myGenericFunctionsClassScript;  
    GameObject percentatgePenetrationText; 
    GameObject DuresaText; 
    GameObject EdatText;  
    float[] workspaceUpdateValue = new float[1]; 
    private float myDopLimit; 
 
    void Awake() 
    { 
        myGenericFunctionsClassScript = transform.GetComponent<GenericFunctionsClass>(); 
    } 
     
    void Start() 
    { 
        percentatgePenetrationText = GameObject.Find("Penetration_percentage"); 
        percentatgePenetrationText.GetComponent<Text>().text = "Penetracio: 0%"; 
        DuresaText = GameObject.Find ("Duresa"); 
        DuresaText.GetComponent<Text> ().text = "Duresa pell: " + Custom_arm.duresa; 
        EdatText = GameObject.Find ("Edat"); 
        EdatText.GetComponent<Text> ().text = "Edat: " + Custom_arm.edat; 
 
        if(PluginImport.InitHapticDevice()) 
        { 
            myGenericFunctionsClassScript.SetHapticWorkSpace(); 
            myGenericFunctionsClassScript.GetHapticWorkSpace(); 
            for (int i = 0; i < workspaceUpdateValue.Length; i++) 
                workspaceUpdateValue[i] = myHapticCamera.transform.rotation.eulerAngles.y; 
 
            PluginImport.UpdateHapticWorkspace(ConverterClass.ConvertFloatArrayToIntPtr(workspa
ceUpdateValue));  
            PluginImport.SetMode(ModeIndex);  
            myGenericFunctionsClassScript.IndicateMode(); 
            PluginImport.SetMaximumPunctureLenght(maxPenetration);  
            PluginImport.SetTouchableFace(ConverterClass.ConvertStringToByteToIntPtr(TouchableF
ace)); 
 
        } 
        else  
        myGenericFunctionsClassScript.SetHapticGeometry(); 
        PluginImport.LaunchHapticEvent(); 
    } 
 
    void Update() 
    {  
        for (int i = 0; i < workspaceUpdateValue.Length; i++) 
            workspaceUpdateValue[i] = myHapticCamera.transform.rotation.eulerAngles.y; 
        PluginImport.UpdateHapticWorkspace(ConverterClass.ConvertFloatArrayToIntPtr(workspaceUp
dateValue));  
        myGenericFunctionsClassScript.UpdateGraphicalWorkspace(); 
        PluginImport.RenderHaptic (); 
        myGenericFunctionsClassScript.GetProxyValues(); 
 
        if(PluginImport.GetMode() == 3) 
        { 
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            double[] myScp = new double[3]; 
            myScp = ConverterClass.ConvertIntPtrToDouble3(PluginImport.GetFirstScpPt()); 
            Vector3 posInjectionHole; 
            posInjectionHole = ConverterClass.ConvertDouble3ToVector3(myScp); 
            GameObject.Find ("InjectionMarker").transform.position = posInjectionHole; 
            double[] myProx = new double[3]; 
            myProx = ConverterClass.ConvertIntPtrToDouble3(PluginImport.GetProxyPosition()); 
            double[] myPinch = new double[3]; 
            myPinch=ConverterClass.ConvertIntPtrToDouble3(PluginImport.GetPunctureDirection()); 
            Vector3 start = new Vector3(); 
            start = ConverterClass.ConvertDouble3ToVector3(myScp); 
            Vector3 end = new Vector3(); 
            end = ConverterClass.ConvertDouble3ToVector3(myPinch); 
            end.Normalize(); 
 
            double[] myDev = new double[3]; 
            myDev = ConverterClass.ConvertIntPtrToDouble3(PluginImport.GetDevicePosition()); 
            Vector3 posDevice; 
            posDevice = ConverterClass.ConvertDouble3ToVector3(myDev);  
            if (PluginImport.GetPunctureState ()) { 
                penetracio = Vector3.Distance (posInjectionHole, posDevice) / Vector3.Distance 
(posInjectionHole, posInjectionHole + end * maxPenetration) * 100; 
                if (penetracio > 100)  { 
                    penetracio = 100; 
                } 
                percentatgePenetrationText.GetComponent<Text> ().text = "Penetracio: " + ((int)
(penetracio)).ToString() + "%"; 
            } else { 
                percentatgePenetrationText.GetComponent<Text> ().text = "Penetracio: 0%"; 
            }  
            RaycastHit[] hits; 
            hits = Physics.RaycastAll(start, end , maxPenetration); 
            if(hits.Length != 0) {  
                float[] tissueLayers = new float[hits.Length];  
                string[] punctObjects = new string[hits.Length]; 
                int nbLayer = 0; 
                for (int i = 0; i < hits.Length; i++)  
                { 
                    RaycastHit hit = hits[i];  
                    if(hit.collider.gameObject.tag == "Touchable"){ 
                        tissueLayers[nbLayer] = hit.distance; 
                        punctObjects[nbLayer] = hit.collider.name; 
                        nbLayer++; 
                    } 
                } 
                SetPunctureStack(nbLayer, punctObjects, tissueLayers); 
            } 
        } 
    } 
 
    void OnDisable() 
    { 
        if (PluginImport.HapticCleanUp()) 
        { 
            Debug.Log("Desactivate Device"); 
        } 
    } 
 
 
    void SetPunctureStack(int nbLayer ,string[] name, float[] array) 
    { 
        IntPtr[] objname = new IntPtr[nbLayer]; 
        for (int i = 0; i < nbLayer; i++) 
            objname[i] = ConverterClass.ConvertStringToByteToIntPtr(name[i]); 
            PluginImport.SetPunctureLayers(nbLayer, objname,ConverterClass.ConvertFloatArrayToI
ntPtr(array)); 
    } 
}  
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Annex J:Injeccio_Seleccio 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.UI; 
 
public class Injeccio_Seleccio : MonoBehaviour { 
 
    bool tocant; 
    bool premut; 
    string nomObjecte; 
    GameObject[] duresa = new GameObject[3]; 
    GameObject[] edat = new GameObject[3]; 
    GameObject objectePremut; 
    ColorBlock colorBlock = new ColorBlock(); 
    Color colorOriginal; 
 
    void Start () { 
        Variables_globals.hardness = ""; 
        Variables_globals.edat = ""; 
        tocant = false; 
        premut = false; 
        duresa [0] = GameObject.Find ("Baixa"); 
        duresa [1] = GameObject.Find ("Mitjana"); 
        duresa [2] = GameObject.Find ("Alta"); 
        edat [0] = GameObject.Find ("Jove"); 
        edat [1] = GameObject.Find ("Mitjana edat"); 
        edat [2] = GameObject.Find ("Ancia"); 
        objectePremut = GameObject.Find ("Baixa"); 
        colorBlock = objectePremut.GetComponent<Button>().colors; 
    } 
 
    void Update () { 
        if (PluginImport.GetContact ()) { 
            nomObjecte = ConverterClass.ConvertIntPtrToByteToString (PluginImport.GetTouchedObj
ectName ()); 
            Debug.Log (nomObjecte); 
            objectePremut = GameObject.Find (nomObjecte); 
 
            if (objectePremut.GetComponentInParent<Button> ().colors.normalColor != colorBlock.
pressedColor) { 
                colorOriginal = colorBlock.normalColor; 
                colorBlock.normalColor = colorBlock.highlightedColor; 
                objectePremut.GetComponentInParent<Button> ().colors = colorBlock; 
                colorBlock.normalColor = colorOriginal; 
            } 
            if (PluginImport.GetButton1State ()) { 
                 
                for (int i = 0; i < 3; i++) { 
 
                    if (nomObjecte == "Plane0" || nomObjecte == "Plane1" || nomObjecte == "Plan
e2") { 
                        Variables_globals.hardness = nomObjecte; 
                        duresa [i].GetComponent<Button> ().colors = colorBlock; 
                    } else if (nomObjecte == "Plane3" || nomObjecte == "Plane4" || nomObjecte =
= "Plane5") { 
                        Variables_globals.edat = nomObjecte; 
                        edat [i].GetComponent<Button> ().colors = colorBlock; 
                    } 
                } 
                if (Variables_globals.edat != "" && Variables_globals.hardness != "")  
                { 
                    Application.LoadLevel ("Injeccio_Simulació"); 
                } 
                colorOriginal = colorBlock.normalColor; 
                colorBlock.normalColor = colorBlock.pressedColor; 
                objectePremut.GetComponentInParent<Button> ().colors = colorBlock;  
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Annex K: Custom_arm 

 

colorBlock.normalColor = colorOriginal; 
                premut = true; 
            } 
        }  
        else  
        { 
            for (int i = 0; i < 3; i++)  
            { 
                if (duresa [i].GetComponentInParent<Button> ().colors.normalColor != colorBlock
.pressedColor)  { 
                    duresa [i].GetComponentInParent<Button> ().colors = colorBlock; 
                } 
 
                if (edat [i].GetComponentInParent<Button> ().colors.normalColor != colorBlock.p
ressedColor)  { 
                    edat [i].GetComponentInParent<Button> ().colors = colorBlock; 
                } 
            } 
    } 
}  

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class Custom_arm : MonoBehaviour { 
 
    public static string duresa=""; 
    public static string edat=""; 
 
    void Awake () { 
        if (Variables_globals.hardness == "Plane0") { 
            this.GetComponent<HapticProperties> ().stiffness = 0.4f; 
            this.GetComponent<HapticProperties> ().popThrough = 0.04f; 
            duresa = "Baixa"; 
        }if (Variables_globals.hardness == "Plane1") { 
            this.GetComponent<HapticProperties> ().stiffness = 0.65f; 
            this.GetComponent<HapticProperties> ().popThrough = 0.06f; 
            duresa = "Mitjana"; 
        } if (Variables_globals.hardness == "Plane2") { 
            this.GetComponent<HapticProperties> ().stiffness = 0.9f; 
            this.GetComponent<HapticProperties> ().popThrough = 0.08f; 
            duresa = "Alta"; 
        }if (Variables_globals.edat == "Plane3") { 
            this.GetComponent<HapticProperties> ().damping = 0.4f; 
            this.GetComponent<MeshDeformer> ().damping = 2; 
            this.GetComponent<MeshDeformer> ().springForce = 45; 
            edat = "Jove"; 
        }if (Variables_globals.edat == "Plane4") { 
            this.GetComponent<HapticProperties> ().damping = 0.6f; 
            this.GetComponent<MeshDeformer> ().damping = 3; 
            this.GetComponent<MeshDeformer> ().springForce = 40; 
            edat = "Mitjana Edat"; 
        }if (Variables_globals.edat == "Plane5") { 
            this.GetComponent<HapticProperties> ().damping = 0.8f; 
            this.GetComponent<MeshDeformer> ().damping = 4; 
            this.GetComponent<MeshDeformer> ().springForce = 35; 
            edat = "Ancià"; 
        } 
    } 
} 
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Annex L: MeshDefInput 

 

 

Annex M: MeshDeformer 

 

using UnityEngine; 
 
public class MeshDefInput : MonoBehaviour { 
 
    public float force = 10f; 
    public float forceOffset = 0.1f; 
 
    void Update () { 
        if (PluginImport.GetContact()) { 
            HandleInput(); 
        } 
    } 
 
    void HandleInput () { 
        RaycastHit hit; //si no funciona provar a treure aixo. 
        Debug.DrawRay (transform.position, transform.forward, Color.yellow); 
        if (Physics.Raycast(transform.position, transform.forward , out hit)) { 
            MeshDeformer deformer = hit.collider.GetComponent<MeshDeformer>(); 
            if (deformer) { 
                Vector3 point = hit.point; 
                point += hit.normal * forceOffset; 
                deformer.AddDeformingForce (point, force); 
            } 
        } 
    } 
} 

 

using UnityEngine; 
 
[RequireComponent(typeof(MeshFilter))] 
public class MeshDeformer : MonoBehaviour { 
 
    public float springForce = 20f; 
    public float damping = 5f; 
    Mesh deformingMesh; 
    Vector3[] originalVertices, displacedVertices; 
    Vector3[] vertexVelocities; 
    float uniformScale = 1f; 
 
    void Start () { 
        deformingMesh = GetComponent<MeshFilter>().mesh; 
        originalVertices = deformingMesh.vertices; 
        displacedVertices = new Vector3[originalVertices.Length]; 
        for (int i = 0; i < originalVertices.Length; i++) { 
            displacedVertices[i] = originalVertices[i]; 
        } 
        vertexVelocities = new Vector3[originalVertices.Length]; 
    } 
 
    void Update () { 
        uniformScale = transform.localScale.x; 
        for (int i = 0; i < displacedVertices.Length; i++) { 
            UpdateVertex(i); 
        } 
        deformingMesh.vertices = displacedVertices; 
        deformingMesh.RecalculateNormals(); 
    } 
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Annex N:Deformacio_pla 

 

void UpdateVertex (int i) { 
        Vector3 velocity = vertexVelocities[i]; 
        Vector3 displacement = displacedVertices[i] - originalVertices[i]; 
        displacement *= uniformScale; 
        velocity -= displacement * springForce * Time.deltaTime; 
        velocity *= 1f - damping * Time.deltaTime; 
        vertexVelocities[i] = velocity; 
        displacedVertices[i] += velocity * (Time.deltaTime / uniformScale); 
    } 
 
    public void AddDeformingForce (Vector3 point, float force) { 
        point = transform.InverseTransformPoint(point); 
        for (int i = 0; i < displacedVertices.Length; i++) { 
            AddForceToVertex(i, point, force); 
        } 
    } 
 
    void AddForceToVertex (int i, Vector3 point, float force) { 
        Vector3 pointToVertex = displacedVertices[i] - point; 
        pointToVertex *= uniformScale; 
        float attenuatedForce = force / (1f + pointToVertex.sqrMagnitude); 
        float velocity = attenuatedForce * Time.deltaTime; 
        vertexVelocities[i] += pointToVertex.normalized * velocity; 
    } 
}  

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using System; 
using System.Runtime.InteropServices; 
using UnityEngine.UI; 
 
[RequireComponent(typeof(MeshFilter))] 
public class Deformacio_pla : MonoBehaviour { 
     
    bool trigger=false; 
    Vector3 PosAnterior; 
    public float springForce = 20f; 
    public float damping = 5f; 
    GameObject Sphere; 
    Mesh deformingMesh; 
    Vector3[] originalVertices, displacedVertices; 
    Vector3[] vertexVelocities; 
    float uniformScale = 1f; 
 
    void Start () { 
        Sphere = GameObject.Find ("Sphere"); 
        deformingMesh = GetComponent<MeshFilter>().mesh; 
        originalVertices = deformingMesh.vertices; 
        displacedVertices = new Vector3[originalVertices.Length]; 
        for (int i = 0; i < originalVertices.Length; i++) { 
            displacedVertices[i] = originalVertices[i]; 
        } 
        vertexVelocities = new Vector3[originalVertices.Length]; 
    } 
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void Update () { 
         
        Debug.DrawRay (ConverterClass.ConvertDouble3ToVector3(ConverterClass.ConvertIntPtrToDou
ble3(PluginImport.GetProxyPosition())), 200*(Sphere.transform.position - PosAnterior), Color.cy
an); 
 
        uniformScale = transform.localScale.x; 
        for (int i = 0; i < displacedVertices.Length; i++) { 
            UpdateVertex(i); 
        } 
        deformingMesh.vertices = displacedVertices; 
        deformingMesh.RecalculateNormals(); 
        this.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh = deformingMesh; 
        PosAnterior = Sphere.transform.position; 
    } 
 
    void UpdateVertex (int i) { 
        Vector3 velocity = vertexVelocities[i]; 
        Vector3 displacement = displacedVertices[i] - originalVertices[i]; 
        displacement *= uniformScale; 
        velocity -= displacement * springForce * Time.deltaTime; 
        velocity *= 1f - damping * Time.deltaTime; 
        vertexVelocities[i] = velocity; 
 
        if (velocity.y > 0.4f) { 
            velocity.y = 0.4f; 
        } 
        RaycastHit ray; 
        if ((PluginImport.GetContact() && !(Physics.Raycast(ConverterClass.ConvertDouble3ToVect
or3(ConverterClass.ConvertIntPtrToDouble3(PluginImport.GetProxyPosition())), Sphere.transform.p
osition - PosAnterior , out ray ))) || (trigger && velocity.y>0)) { 
             
            velocity = new Vector3 (0,0,0); 
        } 
 
        displacedVertices[i] += velocity * (Time.deltaTime / uniformScale); 
    } 
 
    public void AddDeformingForce (Vector3 point, float force) { 
        point = transform.InverseTransformPoint(point); 
        for (int i = 0; i < displacedVertices.Length; i++) { 
            AddForceToVertex(i, point, force); 
        } 
    } 
 
    void AddForceToVertex (int i, Vector3 point, float force) { 
        Vector3 pointToVertex = displacedVertices[i] - point; 
        pointToVertex *= uniformScale; 
        float attenuatedForce = force / (1f + pointToVertex.sqrMagnitude); 
        float velocity = attenuatedForce * Time.deltaTime; 
        vertexVelocities[i] += pointToVertex.normalized * velocity; 
    } 
 
    void OnTriggerEnter(Collider other){ 
        trigger = true; 
    } 
 
    void OnTriggerExit(Collider other2){ 
        trigger = false; 
    } 
 
 
}  

 



Simulació d’objectes virtuals deformables amb un dispositiu hàptic  Pág. 105 

 

Annex O: SimpleShapeFPController 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using System; 
using System.Runtime.InteropServices; 
using UnityEngine.UI; 
 
public class SimpleShapeFPController : HapticClassScript { 
 
    private GenericFunctionsClass myGenericFunctionsClassScript; 
    float[] workspaceUpdateValue = new float[1];  
    GameObject textcontador; 
    GameObject textcompletat; 
 
    void Awake() 
    { 
        myGenericFunctionsClassScript = transform.GetComponent<GenericFunctionsClass>(); 
    } 
 
    void Start() 
    { 
        textcontador = GameObject.Find("Contador"); 
        textcontador.GetComponent<Text>().text = "OBJECTES COLOCATS: 0"; 
        textcompletat = GameObject.Find ("Completat"); 
        textcompletat.SetActive (false);  
        if(PluginImport.InitHapticDevice()) 
        { 
            myGenericFunctionsClassScript.SetHapticWorkSpace(); 
            myGenericFunctionsClassScript.GetHapticWorkSpace(); 
            for (int i = 0; i < workspaceUpdateValue.Length; i++) 
                workspaceUpdateValue[i] = myHapticCamera.transform.rotation.eulerAngles.y; 
            PluginImport.UpdateHapticWorkspace(ConverterClass.ConvertFloatArrayToIntPtr(workspa
ceUpdateValue));  
            PluginImport.SetMode(ModeIndex);  
            myGenericFunctionsClassScript.IndicateMode(); 
            PluginImport.SetTouchableFace(ConverterClass.ConvertStringToByteToIntPtr(TouchableF
ace)); 
 
        } 
        else 
        myGenericFunctionsClassScript.SetEnvironmentConstantForce(); 
        myGenericFunctionsClassScript.SetHapticGeometry(); 
        PluginImport.LaunchHapticEvent(); 
    } 
 
    void Update() 
    { 
        textcontador.GetComponent<Text>().text = "OBJECTES COLOCATS: "+Variables_globals.FPCont
ador; 
        if (Variables_globals.FPContador == 3) { 
            textcompletat.SetActive (true); 
        } else { 
            textcompletat.SetActive (false); 
        } 
        if(PluginImport.GetMode() == 1) 
            ActivatingGrabbedObjectPropperties(); 
 
        myGenericFunctionsClassScript.SetHapticWorkSpace(); 
        myGenericFunctionsClassScript.GetHapticWorkSpace (); 
        myGenericFunctionsClassScript.SetHapticGeometry (); 
  
        for (int i = 0; i < workspaceUpdateValue.Length; i++) 
            workspaceUpdateValue[i] = myHapticCamera.transform.rotation.eulerAngles.y; 
 
        PluginImport.UpdateHapticWorkspace(ConverterClass.ConvertFloatArrayToIntPtr(workspaceUp
dateValue)); 
 
        ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////// 
        myGenericFunctionsClassScript.UpdateGraphicalWorkspace(); 
 
        /***************************************************************/ 
        //Haptic Rendering Loop 
        /***************************************************************/ 
        PluginImport.RenderHaptic (); 
 
        //Associate the cursor object with the haptic proxy value   
        myGenericFunctionsClassScript.GetProxyValues(); 
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        myGenericFunctionsClassScript.UpdateGraphicalWorkspace(); 
        PluginImport.RenderHaptic (); 
        myGenericFunctionsClassScript.GetProxyValues(); 
        myGenericFunctionsClassScript.GetTouchedObject    } 
 
    void OnDisable() 
    { 
        if (PluginImport.HapticCleanUp()) 
        { 
            Debug.Log("Desactivate Device"); 
        } 
    } 
 
    bool previousButtonState = false; 
    string grabbedObjectName = ""; 
 
    void ActivatingGrabbedObjectPropperties(){ 
 
        GameObject grabbedObject; 
        string myObjStringName; 
        if (!previousButtonState && PluginImport.GetButton1State()) 
        { 
            myObjStringName = ConverterClass.ConvertIntPtrToByteToString(PluginImport.GetTouche
dObjectName()); 
 
            if(!myObjStringName.Equals("null")){ 
                grabbedObject = GameObject.Find(myObjStringName); 
 
                if(grabbedObject.GetComponent<Rigidbody>() != null) 
                { 
                    hapticCursor = grabbedObject;      
                                           
                    grabbedObject.GetComponent<Rigidbody>().isKinematic=true; 
                    grabbedObject.GetComponent<Rigidbody>().useGravity=false; 
                } 
                grabbedObjectName = myObjStringName; 
            } 
            previousButtonState = true; 
        } 
 
        else if (previousButtonState && !PluginImport.GetButton1State()) 
        { 
            hapticCursor = GameObject.Find("Cursor"); 
       
            if(!grabbedObjectName.Equals("")){ 
                grabbedObject = GameObject.Find(grabbedObjectName); 
 
                if(grabbedObject.GetComponent<Rigidbody>() != null) 
                { 
                    grabbedObject.GetComponent<Rigidbody>().isKinematic=false; 
                    grabbedObject.GetComponent<Rigidbody>().useGravity=true; 
                } 
                grabbedObjectName = ""; 
            } 
            previousButtonState = false; 
        } 
 
    } 
 
}  

 


