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Samenvatting 

Dit verslag is gemaakt in het kader van het project "Adaptive Multimodal Interaction", dat 
gaande is aan het Instituut voor Perceptie Onderzoek. 
Het verslag beschrijft enerzijds een interactiestijl in een driedimensionale ruimte, op een 
beeldscherm en anderzijds een inputdevice om de bewegingen van een gebruiker naar het 
systeem te communiceren. Er kan tussen objecten door worden gemaneuvreerd en objecten 
kunnen worden gemanipuleerd. 
Het input device geeft een vibro tactiele terugkoppeling. 

Er is een ontwerp gemaakt dat voor een deel gerealiseerd is. Hieruit is een aantal vragen en 
oplossingen naar voren gekomen die verder onderzoek en prototyping vereisen. 



INHOUD 

1. ANALYSE .............................. ... ........ ......................... ............. .. .... ....................... .. ................................ .. ........... 5 

1.1 MODEL VAN DE INTERACTIE STRUCTUUR . .. ............ . ... .. ..... .. ....... . . ....... . ........... .. ... ........... ... .......... ... ...... .. ..... .. 5 

2. ONTWERP ......................................................................................................................................................... 7 

2.1 BELEVINGSBESCHRIJYING ALGEMEEN . . .... .... . .. . .. ... .. ........................ ....... .. . .. ... .. .... ...... ...... . ..... ... .. .. . ... .. .. .. .. ... .. 7 

2. 1. I Belevingsbeschrijving van iemand die het systeem voor de eerste keer gebruikt .. ... .. ... ...... .. ......... ...... . 7 
2. 1. 2 Belevingsbeschrijving van een gevorderde gebruiker ... .................... .... .. ................... ... ..... ..... ......... ..... 8 
2.1.3 Opmerkingen .. .... .... .............. .. ... ............ ............... ......... .. .... .......... ..... .. ... .... ..... ............... .. ..... ....... ... ... .. 8 

2.2 STORYBOARD .. .. .. ... . .... . .. ... ........ ... . .... ... .. ...... ... ...... . .. .. .. ... . ... .. ..... .. .. .. .. .. . ..... ... ....... ..... ... ... ... . . ..... ........ .. ... . ....... 8 

3. PLANNING ...................................................... ......................... .. ... .... .............................................................. 15 

3 .1 FASE 1 ................ .. .... ...... .. ......... .. ............ ..... .... ...... ............... .. ......... ... ..... .......... .... ... .... .. ..... .......... .... ... ....... 15 
3.2 FASE2 .... ... . .. ........... . ..... .. .... . .. .. .. .. .. . ..... ......... . .. .... ... ... ..... ... .... .. .. .. .. .... .... ..... .. ... .. .. ... .... .. ..... ..... ...... .. .. .... ... ... . 15 
3 .3 P LANNING HARDWARE ... .. . ........... . .. ...... .... . .. ...... ... . ..... . ... .. . . . ..... ... ... . .. .. . ........... ... .. ... ....... .. .. . ....... ...... . ...... .. . . 15 

3. 3.1 Blokschema afstandsbediening-bal ... ... ...... ... ........ .... ...... .... ...... .... ..... ........ ... ..... ... ........ ... ........... .. .. .... 15 
3. 3. 2 Specificaties van de bal met gyro-muis en drukmeting. .................. .. ....... ..... ... .... .. ....................... .. ..... 16 
3.3.3 Aanpassingen aan bestaande muis .. ....... ... ......... ........ .. .............. ... ...... .......... ..... ... ... .. ......... ...... .... .... .. 16 

3.4 PLANNING SOFTWARE ...... .. .. .. .... ........ ........... .. . ... . .. .. ... .. ... . .. . .. ................. . . ..... . ... ... . .. .... .. . .. .. . .. .. . .. . ..... .. . .. ..... . 16 
3. 4. 1 inleiding ... ................ ........ .. .... .... .. ........ ...... ...... .... ..... .. ..... .... .... .. .... ...... ... ... ... .. .. .. ..... ...... ...... ... ... ... .. ..... 16 
3. 4. 2 Objecten en hun eigenschappen ...... ...... ...... .... .... ......... ..... .. .... ..... ... ..... ............. ... .. ........ ... ... .... ... ........ 17 
3. 4. 3 Opmerking ............ ........ ... ........ ....... ...... .. .. ..... ... ...... ... ...... ....... ... .... .. .... .. .. ... ... ...... .... .. .... .... ..... ..... .... .... 17 

3.5 TIJDPLANNING .. ..... .. . .. .. .... ..... ...... .. .. .. .. .. .... . .... .. . .... . ....... .. . ........ ... ......... ........ .. .... . ... .. ... . ...... .... ... .. ...... .... . ...... 18 

4. REALISATIE ..................... .. .................... ...... .................................................................................................. 19 

4.1 UITWERKING HARDWARE . .. .. ... .. ..... ... ....... ..... ..... ... ........... .. .. . ... . .... .... .. ..... ... . ........ . ..... ... . .. .. .... .. .. .. . ......... .. . .. . 19 

4. 1.1 Elektronica schema van drukmeting en aansturing tri/mechanisme ...... .. ... .. .. ... ... ....... .... .. ... ... ....... .. .. 19 
4.1.2 Constructie van de baf ... ....... ................. .... ....... .......... .... .... .... .... ........ .. ..... .... ........... .. ...... ... ................ 20 

4.2 UITWERKING SOFTWARE . .. ........ .... .. ......... .. ......... .. . .. .. ...... ..... .. ........ .. .. ... .. .. .... ... ... . ... ... .......... .. . . ...... .. .. .. ... . ... 21 

4.2. 1 lnleiding .. ... ..... .. ... ... .. ...... .... ........ ... .. ......... ... .... .... .. .. .. ... ..... .. ... .... ....... .. .. ........... .. ... .... .... .. ....... .. ......... .. 21 
4.2.2 Wat is Virtual Reality ? .... ................................. ........ ... .... ... ..... ...... ......... ...... ... .......... ... ... .... ........ ..... ... 21 
4.2.3 Waarom willen we een virtuele realiteit ? ...... ..... ..... ... ... ................. ........... .. ... ...... ....... ....... ...... .... .. .... 2 J 
4.2.4 Hoe kunnen we virtuele omgevingen maken ?. ..... .. ... ........ .. ...... ...... .. ... ... .... .... .. .. ......... .... .. .... ..... .... ..... 21 
4.2.5 QTVR ............. .. .... ..... .... ..... ...... ... .... ..... .... .. ..... ...... .. ...... ..... ............... ...... ... ... ... .... .. .... .... ... .......... ......... 22 
4.2. 6 Cyberspace .... ..... ...... ........... ...... ..... ... ... .... ...... ... ... .. .... ........... ..... .. ... ........ ......... .... ... .... ...... ........ .......... 22 
4.2. 7 VRML ... ........ ...... .. ......... .... .... ...... .. ... .. ..... ..... .... .... .. ....... ... ........ ....................... ... .. .... .. ... ......... .... .... ..... . 22 
4.2.8 VRML hulpmiddelen ..... .... .. .... .... ....... .. ........ ..... .. .. .. .. .. ...... ......... .. ..... ..... ...... .... ........ ... ..... ... ...... ... .. ... ... 23 
4.2.9 Plugins ...... ..... ........... .. .. ........ .. ........ .. .. .......... ..... .. ... ... ... .. ... ..... ..... .. .. ...... ... ..... ... ... .... .... ..... ....... .......... .. 23 
4.2. JO VRML 2.0 de toekomst ? ................... ... .. ..... .... ....... ....... ....... .. ..... .. .... ... ... ............ .. ..... ... .... ... .. ...... .... .. 24 
4.2. 11 Hoe bewegen we door 3D ruimte ? .. ............. .... ...... .... ...... ... .... .... ... ..... ... ... .... ....................... .. ...... .... 25 
4.2. 12 Verschillende gezichtspunten .... ............... ..... ......... ... ..... ... .. ... ..... .... .... ...... ... .. ............ ............ ........ .. .. 25 
4.2. 13 Van VRML naar real time VR software ...... ..... ..... ....... .... .. ...... ... .................... ..... .. .......... .. ... ..... ........ 25 
4.2. 14 Verslag van een bezoek aan instituut Calibre ............ .............. ..... ............. ..... .... ................... ........ ... 25 
4.2. 15 Welke software gebruikt Calibre om VR werelden mee te bouwen ? ..... ....... .... ................ ...... ........ ... 26 

4.3 UITWERKING DEMO IN WORLD TOOLKIT ...... ....... .. ......... . ................. . .... .. ..... ... .. ..... ........ . ... .. .. .. . .... . ... .... .... .. 26 
4.3. 1 Wat is World Tool kit ? .......... ........... .. ..... .. ...... .. ... ... ....... ..... . .. ...... .... .. ... ..... ....... .... .... ......................... .. 26 
4.3. 2 Het aansturen van poorten ........ .... .... ..... ... ... ........ .. ...... ........ .. .. ...... ........... ..... ................... ... ... ...... ...... 27 
4.3.3 Demo ..... ....... ........ ........... ... ..... ... ... ...... ...... .... .... ...... ......... ........ ........... .. .. .... ........ .... .... ...... ...... .. ......... .. 27 

5. CONCLUSIES .................................................................................................................................................. 29 

6. AANBEVELINGEN ....... .................................................................................................................... .. ............ 29 

7. LITERATUURLIJST ..................... ............... ........ ... ..................... ... .......... ..... .. .............................................. 30 

APPENDIX A "BRAINSTORM" ................................. ..................................................................................... 33 

Instituut voor Perceptie Onderzoek Pagina 1 van 43 



Company Restricted 

APPENDIX B "ONDERDELEN HARDWARE" ............................................................................................. 34 

APPENDIX C "VRML OVERZICHT" ............................................................................................................ 35 

APPENDIX D "SOURCE VAN DE DEMO" ................................................................................................... 37 

Pagina 2 van 43 Instituut voor Perceptie Onderzoek 



Company Restricted 

INLEIDING 

Dit verslag richt zich op het ontwerp van een deel van de multimodale interactie stijl voor het 
IPO project "Adaptive Multimodal Interaction" dat als project resultaat de functie PATS 
heeft. PATS staat voor: "Personalised Automatic Track Selection". De functie zorgt voor het 
automatisch compileren van muziekprogramma's die appeleren aan een bepaalde gebruikers 
intentie.[Eggen 1995, Pauws 1995b]. Het ontwerp proces zoals bijvoorbeeld beschreven in 
rapport no. 1121 [Scheffer] is versneld doorlopen om tot een ruw eindresultaat te komen 
waaruit een aantal nieuwe vraagstukken opgeworpen wordt. 
Vanuit die vraagstukken kan worden begonnen met de verdere ontginning van het ontwerpen 
voor multimodale systemen. 
Het doorlopen traject bevat de volgende stappen 
• de analyse 
• het ontwerp 
• de planning 
• de implementatie 
• de demo 
• de evaluatie 
De stappen worden herhaald totdat zowel er een goed ontwerp als duidelijkheid is over de 
technische realisatie met de middelen van dit moment. 

Analyse 

Evaluatie Ontwerp 

Planning 

Prototype 

Implementatie 

Tijdens de analyse is PATS onderzocht op mogelijke deelgebieden om uit te werken. Hieruit 
is een afgebakend gebied gelicht waarna een brainstorm plaatsvond die leidde tot mogelijke 
ontwerp-oplossingen. Daarmee is een scenario gemaakt in de vorm twee 
belevingsbeschrijvingen en een storyboard. De planning omvat het uitwerken van een deel 
van dat storyboard. 
In de planning worden hardware en software onderscheiden. Deze twee worden in de 
implementatie uitgewerkt. Daarbij valt op te merken dat bij de software relatief lange periode 
is besteed aan het zoeken naar de juiste software en dat het implementeren van een demo met 
de uiteindelijk gekozen software voor de nodige problemen zorgde. Daardoor is het afronden 
van het implementeren van een demo in gedrang gekomen. Het was echter van fundamenteel 
belang om eerst tot een oplossing te komen voor de multimodale eigenschappen van de 
interface. 
Het is nu echter mogelijk om met de tools die nu zijn onderzocht en ontwikkeld een demo te 
maken die een gebruiker in een drie dimensionale omgeving kennis te laten maken met het 
bewegen door die omgeving en tactiele feedback te geven via het input device. Een eerste 
demo is reeds gemaakt. 
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1. Analyse 
PATS staat voor Personalised Automatic Track Selection. Dit kan een functie zijn op een 
apparaat met daarin een ruime muziekcollectie. De functie geeft suggesties voor groepen 
muziekstukken die gekozen worden aan de hand van de input van een gebruiker van het 
systeem. [Eggen 1995, Pauws 1995b, Scheffer 1996]. 
Het systeem kan onder andere dienen als Disk Jockey (DJ). Hierbij is de stemming van een 
gebruiker extra betrokken, omdat dat een criterium is voor de uiteindelijke samenstelling van 
de muziekprogramma's. 

1. 1 Model van de interactie structuur 

DJ 
(JUKEBOX) 

(DIRECT) 

SPEEL BEOORDEEL (SAVE) 

De gebruiker kan in een aantal stemmingen verkeren waar PATS op reageert. Het systeem 
leert welke muziek goed scoort bij welke stemming en kan zodoende steeds betere 
muziekprogramma's samenstellen. 
Te onderscheiden vallen hierbij input en output. 
Input: 
• De stemming van de gebruiker; dit is een bepaalde range, niet een-eenduidig 
• De beoordeling van de gebruiker; ook niet een-eenduidig; Hij kan bijvoorbeeld bepaalde 

attributen van een track mooi vinden; Ook dit is een bepaalde range. 
• Zoeken; De gebruiker moet aangeven wat hij zoekt of in een bepaalde richting zoeken of 

zomaar wat tussen de muziekprogramma'szweven. 
Output: 
• Feedback op de handelingen van de gebruiker 
• "Vragen" van het systeem om achter de stemming te komen 
• Muziek 
• Sessies 
Taak van het systeem: 
• PATS vormt automatisch een muziekprogramma na het opgeven van een track die een 

gebruiker mooi vind als hij in een bepaalde stemming is. 
• PATS leert de smaak van de gebruiker beter kennen naarmate die vaker aangeeft welke 

tracks bevallen en die goed in een bepaald muziekprogramma thuis vind passen. 
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• PATS past zich aan, aan de stemming en omgeving van de gebruiker. [Ober, 1996] 

De deelgebieden die hier besproken zullen worden zijn de volgende: 
• De beoordeling van een gebruiker van de tracks of een hele sessie. 
• Het invoeren van de stemming van de gebruiker in het systeem. 
• Het zoeken: wisselwerking tussen globaal weten en precies vragen kunnen stellen aan het 

systeem; in het gekozen geval zal er slechts sprake zijn van globaal of zelfs helemaal niet 
weten wat een gebruiker wil horen(= DJ functie) . 

Daarbij wordt gelet op de volgende zaken: 

Het moet voor iedereen die met het systeem aan de slag gaat intuïtief duidelijk worden wat 
PATS doet, namelijk het vormen van muziekprogramma' s en het aanpassen aan de gebruiker 
in een bepaalde stemming. 
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2. Ontwerp 
Allereerst is er een brainstorm [ Appendix A: "Brainstorm"] gedaan met als hoofdvragen: hoe 
kan een gebruiker het beste intuïtief een stemming in een systeem invoeren en hoe kan een 
goede symbiose tussen gericht zoeken en al aftastend door het systeem bereikt worden? 
Uit de brainstorm zijn de volgende punten naar voren gekomen: 
• de programma's kunnen worden gevisualiseerd als zwevende ballen die vastgepakt kunnen 

worden en waarin geknepen kan worden. 
• hiervoor is een inputdevice nodig die door de lucht bewogen kan worden en waarmee de 

plaats in de ruimte wordt gemeten 
• het inputdevice moet tactiele feedback kunnen geven 
• er moet een driedimensionale visualisatie op het scherm zijn 

2. 1 Belevingsbeschrijving algemeen 
De visualisatie die uit de brainstorm naar voren kwam is verwerkt in twee 
belevingsbeschrijvingen van een onervaren en een ervaren gebruiker. 

2.1.1 Belevingsbeschrijving van iemand die het systeem voor de eerste keer gebruikt 

Zodra ik de afstandsbediening-bal vastpak reageert deze alsof hij ontwaakt uit een 
middagdutje. Hij schudt een beetje heen en weer als of hij zich uitrekt en begint daarna 
zachtjes te trillen zoals een spinnend poesje. Omdat ik niet weet wat ik precies moet doen en 
omdat er geen knoppen op het apparaat zitten knijp ik in de zachte bal die ik vasthoud ten 
teken dat ik naar muziek wil luisteren. De muziekcollectie box komt tot leven en begroet me 
met een geluid alsof er een orkest aan het stemmen is. Op het schermpje dat schuin naar 
binnen op de voorkant van het systeem is geplaatst verschijnt een ruimte. Een vage 
ondergrond met daarboven een zwevende vorm. Een soort grote gaswolk waarin kleinere 
vormen lijken te zitten die eruit willen. Af en toe botst er zo'n vorm tegen de binnenkant van die 
ballon en stulpt deze uit. 
Ik beweeg mijn hand en de ballon wordt gesplitst op de plek dat ik deze raak. Achter mijn 
beweging sluit de ballon zich weer als en kwikdruppel. Ik doe het nog een keer. Als ik 
langzaam beweeg kom ik in de ballon terecht. Als ik dan snel en agressief beweeg spat deze 
uit elkaar. Er wordt een aantal kleinere bollen gevormd. Als ik mijn hand beweeg dan wijken de 
bollen uit elkaar alsof er een luchtstroom voor mijn hand uit beweegt. Tot ik een trage en 
zware bol tegenkom die niet zo makkelijk uit de weg gaat. Als ik dichterbij kom, beweegt hij 
een klein beetje maar niet veel. Het lijkt alsof ik er tegenaan bots doordat de zachte bol die ik 
mijn hand heb even trilt. Dan knijp ik weer in de bol in mijn hand. Ik heb de bol op mijn 
schermpje nu vast en hij beweegt met de richting die mijn hand maakt mee. Als ik iets harder 
in de bal knijp dan vervormd de bol op het scherm en komt er een uitstulping uit de bol. Er 
klinkt zachtjes muziek. 
Op de bol is een foto van de muzikanten te zien van de track. Als ik mijn hand ronddraai dan 
breekt de bol af. Ik heb nu de kleinere bol vast. De muziek begint luider te spelen. Als ik in de 
bol knijp spat deze ook uit elkaar en wordt een aantal kleine bollen zichtbaar met een soort 
pictogrammen erop die de attributen van een bepaalde track weergeven. 
Als ik de bal in mijn hand loslaat speelt de muziek verder, maar de bollen verdwijnen. De 
uitstulping is verdwenen en de bol zweeft rustig in de ruimte. 
Omdat ik de muziek niet mooi vind probeer ik het te laten stoppen. Ik pak de grote bol vast en 
knijp er weer in. Dezelfde track stulpt uit en ik knijp er redelijk hard in. Er klinkt een knak alsof 
er iets breekt en de muziek sterft uit. De bal in mijn hand trilt zachtjes. Hierdoor ontspant mijn 
hand. 
Ik blijk de grote bal weer vast te hebben en draai hem rond . Terwijl ik dat doe hoor ik 
verschillende muziekstukken voorbij komen. Bij een van de stukken stop ik met draaien. De 
muziek wordt luider. 
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Ik laat het stuk afspelen. Na dit stuk volgen er meer. Ze hebben een soort onbenoembare 
onderlinge samenhang. Ze lijken uit hetzelfde genre te komen maar zijn toch gevarieerd. 
Ik leg het balletje dat ik in mijn hand had neer. 
Als het laatste stuk geklonken heeft bromt het systeem een beetje tegen me. Het balletje ligt te 
trillen . Ik pak het op. Op het scherm is nu een soort vlindernet te zien. Ook is de grote bal 
helder geworden en kan ik duidelijk de tracks binnenin zien zitten . Als ik met mijn vangnet 
langs de tracks kom hoor ik de klanken die ik in het afgelopen uur heb zitten beluisteren. Als ik 
een track in het vangnet stop begint het systeem tevreden te spinnen en spat er een soort 
vuurwerkje uit de track. 
Ik leg het balletje weer weg en verlaat de kamer. 

2.1.2 Belevingsbeschrijving van een gevorderde gebruiker 

Zodra ik de afstandsbediening-bal oppak ontwaakt het systeem uit de stand-by stand. Eerst 
moet ik even aan het systeem duidelijk maken dat ik degene ben die de afstandbediening-bal 
vastheeft en niet bijvoorbeeld mijn zus. 
Ik doe dat door met mijn hand door de ruimte te bewegen. Ik hoor verschillende groepen 
geluiden om mij heen. Als ik bij de dierengeluiden aangekomen ben beweeg ik mijn hand net 
zo lang tot ik duidelijk een olifant hoor. Als ik daar ben knijp ik in de afstandsbediening-bal en 
de olifant begint te trompetteren . Op dat moment weet ik dat ik de olifant kan verplaatsen . Met 
de olifant in mijn hand beweeg ik tussen de geluiden door. Ik beweeg tot ik een kikker hoor. Ik 
laat de afstandsbediening-bal iets losser en de olifant valt op de kikker. De kikker is plat (spat 
!!) en het systeem weet dat ik de afstandsbediening-bal vast heb en niet mijn zusje, die altijd 
een muis op een tijger laat vallen, waar ze trouwens al heel wat muizen mee om het leven 
heeft gebracht, maar dit natuurlijk terzijde. 

Ik beweeg mijn hand redelijk snel en de dierengeluiden verstommen. Daar is de grote wolk 
weer die alle tracks bevat. 
Ik maak een omtrekkende beweging met mijn hand en steek hem dan opeens naar voren , 
geheel onverwachts voor de bol. De bol schrikt maar herstelt zich snel. Hij begrijpt dat ik 
vandaag alert ben en reageert door mij een aantal snel bewegende sessies in de vorm van 
kleine bollen voor te schotelen. Ik beweeg mijn hand wat heen en weer zodat ik tegen een 
paar bollen aan bots, te merken aan de trilling in mijn hand. Ik houd de afstandbediening-bal 
lichtjes vast en zodra ik weer een trilling voel knijp ik er snel in. Dan laat ik weer iets los 
gevolgd door een kort kneepje. Er begint direct een track te spelen. 
Ik leg de afstandsbol weg en ga iets anders doen. 

2.1.3 Opmerkingen 

De parameters voor de stemming wordt door een aantal zaken vastgelegd, te weten: 
• de snelheid waarmee de gebruiker in eerste instantie door de hele verzameling heen 

beweegt. 
• de snelheid waarmee hij een keuze maakt 
• de snelheid en kracht waarmee in de afstandsbal knijpt 
• de tijd dat iemand naar een bepaalde track luistert 
• eventueel de elektrische weerstand van de hand 

Omdat PATS een coherent doch gevarieerd programma samenstelt is de interactie tussen de 
gebruiker en het systeem niet noodzakelijk een strak afgebakend communiceren. Het kan heel 
goed zo zijn dat het systeem de gebruiker eens wat prikkelt op willekeurige momenten. 

2.2 Storyboard 
De twee belevingsbeschrijvingen worden in een storyboard weergegeven. De eerste is van een 
onervaren gebruiker, de tweede van een ervaren gebruiker. Er wordt getekend wat er op het 
scherm ( of in de omgeving daarvan) te zien is en opgeschreven wat voor auditieve en tactiele 
feedback er is. Daarbij is ook geprobeerd om de beleving van de gebruiker op te schrijven. 
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1. 
De afstandsbediening-bal 
(= afst.b.) begint zodra ik 
hem oppak zachtjes te trillen. 

2. 

Ik knijp zachtjes in de afst.b. 
en kijk naar het schermpje 
dat op het apparaat zit. 

3. 
Als ik mijn hand beweeg 
splitst de gaswolk en sluit 
zich weer. 

4. 
Ik beweeg mijn hand, met 
daarin nog steeds de afst.b., 
wat aggresiever en de bol 
spat uit elkaar. 
(in verschillende sessies) 

5.Als ik mijn hand beweeg, 
wijken de bollen uiteen en 
zweven door de ruimte. 

Het systeem is voor mij 
onbekend, dus Ik doe maar 
iets. 

Kleine VOOTlen lijken uit de 
zwevende bol te willen 
ontsnappen. 

Het lijkt op een kwikdruppel , 
of op een zeepbel 

Sessie voor verschillende 
stemmingen zweven uiteen. 
Er zijn 2 mogelijkheden: 
1. Je witt de mood veranderen 
2. je wilt de mood niet 

veranderen 
bij 1 . moet Je veel moeite 
doen om een bol te pakken 
bij 2. weinig moeite 

Company Restricted 

Zachtjes spinnend. 

Er klinkt een geluid van een 
ori<est dat aan het stemmen is. 

Op het moment dat de bol 
zich splitst klinkt er een 
soort bloepli. 

Spat 1 

Pagina 9 van 43 



Company Restricted 

\~' 
~ 
~ 

Pagina 10 van 43 

6. 

Ik bots tegen een wat 
zwaardere bol op, te voelen 
aan de trilling In mijn hand. 
Ik knijp In de afts.b. en blijk 
de bol op het scherm nu 
vast te hebben. 

7. 

Als ik mi;i hand verplaats, 
beweegt de bol mee. Knijp ik 
in de afst.b. dan verschi;it er 
een ultstulping uit de bol en 
klinkt er muziek. 

8. 
De kleine bol breekt af als ik 
mijn hand ronddraai. 
Ik heb nu de kleine bol vast. 

9. 
Als ik in de kleine bol knijp 
dan spat hij uit elkaar en op 
een aantal kleine druppels 
verschijnen attributen die bij 
de track horen. De muziek 
speelt wel gewoon door. 

10. 
De grote sessie-bol blijft 
tijdens het spelen van de 
tracks rustig op een plek. 

PATS heeft bepaald dat deze 
sessie het beste van alle 
sessies die gemaakt zijn bij 
mij passen. 

Ik hoor muziek en zie een 
afbeelding van een jazz
muzikant op de ultstulping. 

Ik moet in de afst.b. blijven 
knijpen en kan dan naar de 
druppels bewegen die 
vervolgens vanzelf laten zien 
wat zij bevatten. 
Als ik de afst.b. loslaat 
verdwijnen de druppels, maar 
de muziek speelt verder. 

ZZ2 

De track die hoort bij de 
ultstulping klinkt door 
de speakers. 

De muziek klinkt iets luider. 

De track speelt door. 
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Omdat ik de muziek niet 
mooi vind knijp ik In de grote 
sessie-bol. Ik knijp redelijk 
hard. De track wil weer 
uitstulpen, maar zo snel dat 
hij knapt. De muziek stopt met 
spelen. De afst.b. trilt in mijn 
hand, zodat ik ontspan. 

12. 
Ik blijk nu de grote sessie-bol 
vast te hebben. Ik kan hem 
ronddraaien en de 
verschillende muziekstukken 
komen voorbij , hoor ik. 

13. 
Als ik mijn hand stil houd klinkt 
er een track die luider wordt. 
Deze bevalt me wel. 
Ik leg de afst.b. neer 

14. 

Als de sessie klaar Is, beg int 
het systeem zachtjes te 
brommen. De afst.b. trilt zacht 
en ik pak hem op. 
Op het scherm zie ik nu een 
soort vangnet. 
Ik kan het bewegen door 
mijn hand te bewegen. 
Ik vang een aantal tracks 
die ik mooi vond 

15. 
Als ik een track vang begint 
deze te glimmen. 

Ik vind de muziek niet mooi. 

Company Restricted 

Id 
knak 1 
de muziek stopt. 

Tijdens het draaien faden de 
verschillende muziekstukken 
in en uit. 

De track speelt af, gevolgd 
door de rest van de tracks 
uij de sessie . 

Het systeem spint tevreden 
als Ik een track vang. 
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1. 
Als ik de afsl. b. oppak 
ontwaakt hal systeem. 

2. 
Ik beweeg van de grote bol 
af die alle tracks bevat, 
richting een groep 
dierengeluiden. 

3. 
Ik beweeg de olffant naar 
de kikker en laat hem vallen. 
Ik voet een korte trilling in 
mijn hand als ik de olffant op 
de kikker zei. 

4. 
Als ik mijn hand snel beweeg 
verlaat ik de groep 
dierengeluiden. 
Daar is de grote bol weer die 
alle tracks beval. 

5. 
Ik maak een snelle omtrekken
de beweging om de bol, en 
beweeg dan opeens naar het 
middelste van de bol. De bol, 
enigszins geschrokken, 
hersteld zich snel. 

Ik zoek naar de olffant. 
Als ik hem gevonden heb 
knijp ik zacht. Ik kan hem 
nu bewegen. 

Om het systeem te laten 
weten dat ik de afsl.b. vast 
heb en niet mijn zusje, zijn er 
combinaties van dieren, die 
een persoon aanduiden. 

Ik wil nu zo snel mogelijk 
wat muziekstukken horen. 

Zoemen, Olkest dat stemt 

dierengeluiden 
olifant 
getrompetter 

Spat!! 

zoefll 
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6. 
Het systeem reageert door 
kleine snelle sessies 
met hoge snelheid uiteen te 
laten bewegen. Ik beweeg 
mijn hand met de afst.b. snel 
en voel af en toe een sessie 
tegen mijn hand botsen 
doordat de afst.b. de trilt. 

7. 
Ik houdt de afst. b. licht vast. 
Zodra ik - een trilling 
voel knijp ik snel even in de 
afst. b. Dan ontspan ik weer. 
Dan knijp ik kort even in 
de bol. Er begint direct een 
track te spelen. 

8. 
Ik leg de afts.b. weg en ga 
iets anders doen. 

Company Restricted 

Zoef, ploinkl! 

De snel gekozen track klinkt. 
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3. Planning 
Aan de hand van het storyboard en de analyse wordt een input/output device ontworpen en 
wordt hiervan een prototype gerealiseerd. Verder wordt er onderzocht welke software 
bruikbaar is voor het implementeren van een demo, waarin het input/output device gebruikt 
kan worden op de manier die in het storyboard beschreven wordt. 
Bij dit ontwerp horen de volgende zaken: 

3.1 Fase 1. 
Hardware: 
• principe ontwerp elektronica 
• een beschrijving van de mogelijkheden 
• een schema voor de elektronica 
Software: 
• een aanstuur mogelijkheid op een bepaald platform met een omschrijving van de 

commando's en mogelijkheden 
• maak een demo waarin een stukje uit het storyboard wordt weergegeven 
• schrijf een verslag over de bevindingen 

Als dit ruim binnen de tijd is afgerond kan een begin gemaakt worden aan de volgende fase . 

3.2 Fase 2. 
• test die demo op een aantal gebruikers 
• schrijf een verslag over de bevindingen 

3.3 Planning hardware 

3.3.1 Blokschema afstandsbediening-bal 

schema afst.baf 

ballonachtig, siliconenkit , luchtdicht ! tnlapparaat 1 f ontvanggedee ne 1 sp- ons- acht-ig gede/--1-t _ -- 1 . -- - - 1 
1 - ' 

Ij voeding 
ludlldnA M n- 1 1 1 

ontvang RF 

- ,-UL _ -, ! _ gyro muis (20 beweging) 

l_· ~ • ~•--) ~ !~LJ; 1! zend RF 
hard binnengedeelte ~ ::-:1i 
met daarin de sensoren 1 ,eiw1gl'd-•• 1 

en de batterij i__ J zend RF C -::7 1 

- deduoo:1Mifid',eidl;,.Ne1 nu l!Ntilgel ... lM 

~~sbedlernng-bal 

RF zend: laats:) 

_ RF zend..:.. ~ k ➔ 

<_____Bi. 012_tvang: tri lli'!.9_ 

te meten vanabelen: 
beweging in x en y richting 
druk d,e op de bal wordt uitgeoetend 

/1[1~_jl ..... 
1 ,1 LJ r~ J 

zend /ontvang RF 
parallel naar serieel omzetter 

Nevenstaand 
blokschema geeft 
weer hoe de 
hardware in principe 
in elkaar moet zitten. 
In de uiteindelijke 
(draadloze) versie 
van de bal moet alle 
elektronica in de bal 
gestopt worden, 
samen met het 
trilmechanisme en 
een batterij. 
In de te bouwen 
demo word er 

evt.haod wee" taod gewerkt met een 
feedback· 

lril,ngvao aebal draad naar de muis 
ln•iluul voor P"eep1" Onderzoek Eindhoven 

toe en naar het trilmechanisme zodat de opbouw niet al te veel problemen moet veroorzaken. 
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3.3.2 Specificaties van de bal met gyro-muis en drukmeting 

Î 
Uitgaande van de Gyro (o.a. van Philips) 
muis staan er twee bewegingen tot beschikking. 
Om de hier geschetste bewegingen te 
kunnen meten, moet de muis met de draad 
omlaag gehouden worden. 

3.3.3 Aanpassingen aan bestaande muis 

1. Als er in de bal geknepen wordt en er is 
geen bol in de buurt dan verplaatst de kijker 
door een 2D ruimte. Roteren om de lengte 
as van de arm betekent dan links en rechts, 
en roteren om de as die daar haaks op staat 
betekent omhoog en omlaag. 

2. a. Als er een object is en er wordt licht 
geknepen: object vasthouden en object 
ronddraaien om een vast middelpunt. 
b. Als er een object in de buurt is dat je 
ronddraait dan knijp je in het object en 
komt er een uitstulpsel uit of als je snel en 
hard knijpt dan stopt de track die op dat 
moment speelt. 

Ad.1. de gyro muis wordt met de draad omlaag gehouden. De onderkant naar de duim in de 
rechterhand. 
Tijdens het manoeuvreren door de ruimte beweegt krijgt de gebruiker op het scherm een beeld 
te zien dat lijkt te zijn opgenomen door een vrij in de ruimte bewegende camera. 
Langs die camera schieten /bewegen bollen voorbij. 
De camera beweegt over hetzelfde vlak als waar de bollen zweven (het grondvlak). Dit heet is 
een egocentrisch perspectief. 
Er is een bovenkant, onderkant en twee zijkanten aan de ruimte gevisualiseerd door een plat 
vlak dat op een muur voor je geprojecteerd wordt. 
De bollen hebben een bepaald gewicht waardoor ze een eigen beweegkarakter krijgen met de 
user in de buurt. Hierdoor ontstaat ook een soort benaderingsfactor. 

Ad 2.a. Zodra er een object genaderd is dat voor de camera blijft zweven, dan kan er harder 
geknepen worden in de afstandsbediening. Op dat ogenblik pak je de bol vast en kan deze 
draaien om twee assen. 
Dit wordt gevisualiseerd door kenmerkende plekken op de bol die voorbij komen. 
N.B. doordat de beweging van de hand geen 360 graden (maximaal zo'n 180°) kan zijn, moet 
de beweging iets versnelt worden. 
b. zodra er nog harder in de bol geknepen wordt dan puilt deze uit. Dit komt dus in feite neer 
op drie standen knijpen (niet, zachtjes en hard), waarbij tevens de snelheid waarmee geknepen 
wordt van belang is. 

3.4 Planning software 

3.4.1 Inleiding 

Om de demo te testen is het noodzakelijk een omgeving te creëren met daarin een of meerdere 
bollen, waar naar toe genavigeerd kan worden en die vervolgens gemanipuleerd kunnen 
worden. 
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Omdat de point of view die ik gekozen heb er één is waarbij de gebruiker van het systeem op 
dezelfde hoogte als de bollen zweeft en zodoende tussen de bollen door kan zweven, zou het 
een real time gerenderde omgeving moeten worden. 
In eerste instantie zal er geprobeerd worden om dat in Quick Time Virtual Reality (QTVR™) 
van Apple te maken. 

3.4.2 Objecten en hun eigenschappen 

3.4.2.1 Object bol 

Een bol heeft de volgende attributen: 
• een grootte 
• een kleur 
• een aantrekkings- of afstotingskracht als de user in de buurt komt, waarmee het systeem 

aangeeft of hij vind dat dit programma bij die stemming past. 
• een gewicht dat invloed heeft op de snelheid waarmee de bol zich verplaatst als er hard 

tegenaan gestoten wordt. 
• een programma van een aantal door PATS samengestelde tracks ( die elk op zich ook weer 

een aantal attributen hebben.) 
• een uitstulping zodra er in geknepen wordt, per bol op een verschillende plaats, per track 

steeds op dezelfde plaats. 

3.4.2.2 Eigenschappen bol 

• default zweven bollen op een plek boven de grond in een 20 ruimte. 
• als de gebruiker de afstandsbediening beweegt stoot hij af en toe tegen een bol aan en 

andere bewegen uit de buurt. 
• de afstandbediening-bal trilt als er een bol geraakt wordt. 
• een bol kan vastgepakt worden en rondgedraaid over twee assen 

3.4.2.3 Object ruimte 

• de ruimte is een plat vlak waarboven de bollen zweven. 
• de ruimte heeft wanden. 

3.4.2.4 Eigenschappen ruimte 

• als de gebruiker bij een wand komt dan stopt de beweging op het scherm en kan de 
afstandsbediening-bal. beter met het beeld in overeenstemming gebracht worden. 

• elke wand heeft een eigen geluid. 
• in de ruimte zweeft een aantal bollen. 

3.4.3 Opmerking 

Het is gebleken dat een afgebakende ruimte leidt tot makkelijker scherm-hand coördinatie. 
De muis kan aan de rand niet verder en zo kan de hand iets verder bewegen zodat de positie 
van de hand beter t.o.v. de pointer op het scherm te staan komt. 
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De randen met een geluid worden aangegeven, zodat duidelijk wordt dat er een rand bereikt 
wordt en de beweging op het scherm niet verder gaat. Zodra de beweging van de hand 
tegengesteld wordt draait de wereld mee met de beweging. 

3.5 Tijdplanning 

datum hoofddoelstelling subdoelstellingen 
11/9/96 begin analyse 

ontwerp 
planning 
begroting 
inkoop 
knutselen 
aansluiten 
software 
uitloop 
uitloop 

1/10/96 in/outputdevice klaar graphics maken 
demo maken 
test schrijven 
opstelling maken 
testen 

1/11/96 test/demo klaar testen 
verslag 
evaluatie 
evt. veranderingen 
rapport schrijven 

1/12/96 rapport klaar einde stage 
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4. Realisatie 

4. 1 Uitwerking hardware 

4.1.1 Elektronica schema van drukmeting en aansturing trilmechanisme 

Drukmeting 
Met een druksensor van het type MPX 10 D wordt de druk gemeten die veroorzaakt wordt 
doordat iemand in een bal knijpt die via een rubber slang naar de sensor gaat. De uitgang van 
de druksensor komt terecht op de ingangen van een opamp die de spanning opkrikt van 35 

MOTOAOLA 

;::,\~~ :.::.::::::.:: 
MPX10D ~ SV 

, 1 10k 
;' 

Vref adjustment x[j 
for ADC 08CM 1 Ok 

1 

t . 
-~ 

G 10k 

,, 
r- -

1 

1 ' 

amplifier for sensor signat 
@ SV 

j NE551.( 

' ,--, 
t---1._ j- ~ 1 

~ 11,o;;ic ' 

@ SV I 1 
~ 

- ------ ---
ADC0804 

i S:na\og to d igital converter 8 bits 
of which 5 are used j -4069UB 02S male konnektor 

l~-2:::-L-{)r---J 11 büsrh 

1
6 D8612 [ __ ! ~ -- J 10aci< 1 ! 

1 1 1 1 
' D8513 ; - I 12 po : 

19 D8414 j - i 13 sel ! 1 

0B3 15 r-- j 15 err 1 

DB216 - -
i L, i ·, 

0

10k 

1 ~ __ ] _j : 9 

j I i " 1 7 

0B117 •-

D8018 r--
--1 2 bit1 l 

_j 25 gnd i 
1 , 1 . ___, 1 

i 1 

1 1 1 ! 
, 1uF ._ ::_ _ _J T. = ~ s 1~ ~ r 2 . 

1 

1 ; 

connector to th e parallel 
(prinler) port of a pc 

T (+) 
.... 1 

t ' l i 
1tF 56pF- -- ;°' - " -4k7 j i 

1.,, 1N<1<P:(> sv 

BC546 ).,__'.":J H_ j j 
Î (Î I svolt relais 

''.fl éo 
~ T-

· ® 

J 47uF 

walkmanmotort1e 

4069 UB 4069UB 

ocsillalor c,rcuil tor timing the ADC oso• 

m V maximaal naar 
2 volt maximaal. 
Deze spanning 
wordt naar een 
analoog digitaal 
omzetter (ADC 
0804) gevoerd, die 
een 
referentiespanning 
heeft van ongeveer 
2,3 Volt. De 
maximale druk leidt 
dus tot een bijna 
maximale waarde op 
de uitgangen van de 
AD converter. 

; De uitgangen van de 
, AD converter gaan 

naar de parallelle 
poort van een PC. Eén signaal is geïnverteerd, te weten het BUSY signaal. 
De parallele poort kan worden uitgelezen door een lees actie te doen op adres 3 79 HEX. 
Geschreven wordt naar adres 378 HEX. Op de parallelle poort zitten vijf ingangen. Daar 
worden de vijf meest significante uitgangen op aan gesloten. 

Trilling 
Op een van de uitgangen van de parallel poort wordt een weerstand met een transistor 
aangesloten die een relais aansturen. Het relais schakelt de twee polen van een walkman 
motortje aan de voedingsspanning of sluit de twee polen kort. In de laatste positie blijft de 
stroomkring van de spoel in het motortje gesloten met als gevolg dat het motortje direct 
stilstaat en niet door draait als de spanning ervan af gehaald wordt. Bit een wordt aangestuurd 
door "l" naar het adres 378 HEX van de PC te sturen. Dit is de standaard instelling voor 
LPTI ( de printerpoort). Een commando in de programmeertaal Borland C zijn: 
outportb(0x378, 1 ); /*voor het schrijven naar de parallelle poort*/ 
int lees; 
lees= inportb(0X379); /*lees bevat nu de waarde die uit de 5 uitgangen komen, hoe harder 
er geknepen wordt des te lager de waarde (7 (=hardste) en 255(=niet kijpen))*/ 
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4.1.2 Constructie van de bal 

De constructie volgt voor het grootste deel de planning. In het midden zit een motortje van 
een walkman dat aan een zijde van de as verzwaard is met een stukje metaal. Zodra er 
spanning op het motortje gezet wordt gaat dit trillen. Om de verzwaring is een kort kokertje 
bevestigd, zodat de as vrij kan draaien. 

1~: -- - --- - - ~tal~ h~lsj~ 

1 

verzwaring die de 
trilling veroorzaakt 

siliconenkit 

'"-

spons 

plastic pijpje 

____ electridteits 
draadje 

~ motortje 

- ' 
Om het motortje is een spons geplakt waarin een uitsparing is gemaakt. Twee helften spons 
zijn op elkaar gelijmd. (Type "Perfekt", huismerk van de Dekamarkt). 
Na enig experimenteren is de buitenkant gemaakt van siliconenkit vanwege de elastische 
eigenschappen van dit materiaal. Het is luchtdicht en stevig. Aan een uiteinde van het 
eivormige balletje is een plastic pijpje aangebracht dat op de spons wordt gehouden door de 
siliconenkit. Aan dit pijpje wordt een luchtslangetje verbonden dat naar de drukmeter loopt. 
Door een gaatje in het pijpje loopt de draad waarmee er spanning op de moter gezet kan 
worden. Dit is alvorens de siliconenkit aan gebracht te hebben met seconde lijm aan het pijpje 
gelijmd, om een goed luchtdichte verbinding te bewerkstelligen. 
Doordat het motortje nu in een flexibel omhulsel zit, is de trilling duidelijk te voelen. 
De luchtdruk die ontstaat door knijpen is voldoende om de drukmeter aan te sturen. 
Ik heb ook geëxperimenteerd met een ballon opgenomen in de slang naar de drukmeter om de 
lucht die uit de bal komt daar de ballon op te laten blazen, zodat er in de bal geen al te grote 
luchtdruk ontstond waardoor het omhulsel kapot zou kunnen gaan. De siliconenkit is echter 
dermate stevig dat dit niet nodig is. Ook de het gevoel van de gebruiker wordt hierdoor 
nauwelijks benadeeld. 
Er kan hard in de bal worden geknepen. 
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4.2 Uitwerking Software 

4.2.1 Inleiding 

Om de ideeën te visualiseren is er onderzoek gedaan naar software 
pakketten en toolkits waarmee het mogelijk is om 
driedimensionale (3D) objecten te bekijken en er tussen door te 
bewegen. 
De term Virtual Reality (VR) duikt dan onvermijdelijk op. 
Eerst is er gekeken naar Quick Time VR van Apple. Daarna is er 
via het Internet gezocht naar VRML software en uiteindelijk zijn 
we terechtgekomen bij een instituut dat bij de bouwkunde 

afdeling van de Universiteit van Eindhoven hoort. Daar werd ons een toolkit "ter evaluatie" 
meegegeven. 
Om een indruk te krijgen van de huidige stand van zaken op het gebied van VR is, wordt 
hierna kort verslag gedaan van de vragen en antwoorden die opdoken tijdens het zoeken naar 
geschikte software. 

4.2.2 Wat is Virtual Reality? 

Deze vraag is inherent aan de vraag: Wat is realiteit? Omdat filosofen zich daar al een paar 
eeuwen mee bezig houden beperken we ons hier tot een soort werkdefinitie. 
Realiteit zijn de dingen om ons heen die we kunnen waarnemen. Zien, horen, voelen, proeven, 
ruiken en horen. De werkelijkheid is de ervaring die wij hebben bij de combinatie van al die 
waarnemingen bij elkaar en de gedachte en gevoelens die we daar bij hebben. 
Als we spreken over virtuele realiteit (VR) dan hebben we het over een systeem dat ons op 
een zo natuurgetrouw mogelijke wijze een bepaalde ervaring geeft. 

4.2.3 Waarom willen we een virtuele realiteit? 

Omdat er in een virtuele realiteit andere dingen mogelijk zijn dan in het echt. 
Zo is het mogelijk om zonder tijd te verliezen te reizen of het lichaam te hebben van iemand 
anders, of te zoeken in een database via een driedimensionale omgeving. 

4.2.4 Hoe kunnen we virtuele omgevingen maken? 

Een simpel voorbeeld is een film. Het nadeel van een film is dat films een lineair verloop 
hebben in tegenstelling tot het niet-lineaire gedrag dat nodig is bij interactie met een systeem. 
Door het gebruik van een computer kan er een virtuele wereld gebouwd worden die wel 
interactief is. Via het scherm of speciale VR brillen, voor een beter ruimtelijk effect, krijgen 
we de visuele informatie tot ons. De software voor het bouwen en weergeven van VR 
omgevingen is de laatste jaren 
sterk verbeterd. Ook de krachtige 
computers worden steeds 
betaalbaarder. Hoewel voor 
'echte' real-time VR werelden nog 
steeds geldt dat er een heel dure, 
krachtige computer nodig is. 
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4.2.5 QTVR 

Quick Time Virtual Reality van Apple is een manier om een serie foto's , die gemaakt zijn van 
een omgeving, naast elkaar te plakken op een manier waarop geen naden zichtbaar zijn. 
Daadoor kan een panorama view verkregen worden. Daarvoor dient er een (digitale) foto 
camera een aantal ronden te draaien onder verschillende hoeken. Er kan dan voor een punt in 
de ruimte een beeld worden weergegeven. Dat beeld kan ingezoomd worden en worden 
gekanteld zodat ook de grond of de lucht te zien zijn. Als er een aantal van deze filmpjes in 
een grid worden opgenomen ontstaat een plattegrond waar van punt naar punt bewogen kan 
worden. 
Het voordeel van deze techniek is dat bestaande ruimten foto-realistisch kunnen worden 
weergegeven. Voor het doel dat wij nastreven blijkt echter dat dit een erg tijdrovende 
bezigheid is. Ongeveer 4 minuten per naad. Zo'n 8 foto's per rondje, drie hoeken en 49 punten 
om van de ene bol naar de andere te bewegen. Met als tweede nadeel dat mocht er een iets 
andere omgeving gewenst zijn, al dit werk weer opnieuw gedaan dient te worden. Verder 
draait QTVR alleen op een Apple Macintosh computer (bijvoorbeeld Power PC 81 00)met een 
redelijk grote hoeveelheid RAM geheugen. (40 Mb). 

4.2.6 Cyberspace 

' Er is geen daar, Het is een punt ruimte. Het zijn allemaal gedachten en gedachten hebben niet 
echt een diepte van zichzelf. En daarom is het nooit mogelijk om te weten waar men is in 
cyberspace'. [Marc Pesce in MONDO2000 #15 1996]. 
' Indra's Net is een web van juwelen, alle apart, doch ieder bevat het geheel' 
Een van de eerste mensen die VR op het internet probeerde te krijgen was Marc Pesce. Hij 
mede-ontwikkelde VRML 1.0. Een taal om op internet VR werelden te maken en te 
verzenden. 
Daarmee wilde hij de informatie op het internet visualiseren. Na QTVR lijkt VRML de 
manier om 3D werelden in te creëren. Een zoektocht op Internet levert de nodige informatie, 
builders, browsers en players. 

4.2.7 VRML 

VRML staat voor Virtual Reality Modeling Language. Het is een taal die 3 dimensionale 
objecten en omgevingen omschrijft. Daarbij worden de objecten beschreven met vectoren 
waarmee de vorm en de plaats bepaald worden. Een texture draagt zorg voor de schil die het 
object een levensecht uiterlijk geeft. Voor die schil kan ieder willekeurig plaatje worden 
genomen. In de eerste versie van VRML kunnen alleen primitieve vormen (bol, kubus, staaf) 
gebruikt worden om complexe objecten mee op te bouwen. 
Er kunnen links worden gemaakt aan objecten naar andere HTML pagina's met daarop 
bijvoorbeeld een andere VRML wereld. 
Voorbeeld van een stukje VRML code: 

Sphere 
#VRML V1 .0 ASCII 
#Draw the sphere 
Sphere { 

radius 4 

} 

Sphere moved 
#VRML V1 .0 ASCII 
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#Move the drawing point 
Translation { 

translation -3.0 4.0 0.0 

} 
#Draw the sphere 
Sphere { 

radius 4 

} 
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De drie floating point getallen controleren de beweging van de x, y en z richting. Ze 
beschrijven de afstand welke ze moeten afleggen tot het nulpunt. 

Het is dus mogelijk om een VRML wereld helemaal met de hand te schrijven. 
Gelukkig zijn er toolkits, zogenaamde Authors of World Builder die het mogelijk maken om 
met de primitieve vormen een wereld te laten tekenen, daar een texture op te laten plakken en 
dat te converteren naar VRML tekst. 

4.2.8 VRML hulpmiddelen 

De hulpmiddelen om VRML te maken en te laten zien zijn dus 
• builders 
• players 
Daarbij vallen de players in twee categorieën uiteen, namelijk degene die bedoeld zijn om 
VRML in een Internet browser te laten zien, meestal word daarvoor een plugin voor de 
browser geschreven, of de players die het mogelijk maken om zonder webbrowser VRML te 
bekijken. Een goed voorbeeld van een bedrijf dat players van de laatste categorie maakt is 
Superscape. Een bedrijf dat al wat langer in de VR business zit en ondertussen zowel 
standalone applicaties maakt als wel een eigen formaat VRML op de markt heeft gebracht. 
Een momentoverzicht van oktober 1996 is terug te vinden in Appendix C. "VRML 
overzicht". 

Een paar voorbeelden: 
Paragraph ' s Home space Builder is een simpele builder die goed weergeeft wat een builder 
aan belangrijkste eigenschappen moet hebben. [http://www.paragraph.com] 
Virtus' 3D Web site Builder [http://www.virtus.com] 
Caligari ' s Pi oneer [http:/ /www.caligari.com] 

Iets duurdere pakketten zijn: 
Kinetix' 3D MAX [http://www.ktx.com] 
Microsoft's Softimage 
Strata's Studio Pro 
Radiance Ez3D [http://www.radiance.com] 
Silicon Graphics (SGI) Cosmo Create [http://www.sgi.com] 
Superscapes VRT 4.0 en hun VISNET browser [http:/1194.73 .52.10/index.html] 
VREAM VRCREATER en hun WIRL browser [http://www.vream.com] 

4.2.9 Plugins 

De belangrijkste browser fabrikanten Netscape en Microsoft gebruiken nu nog een plugin al 
dan niet ingebouwd, maar gaan de software binnenkort in de browsers implementeren. 
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Netscape gebruikt de plugin Live3D en Microsoft onderhandeld met Dimension X over hun 
Liquid Reality. 

4.2.10 VRML 2.0 de toekomst ? 

De nadelen van VRML 1.0 zijn dat er alleen relatief statische werelden mee 
gemaakt kunnen worden waar nauwelijks sprake is van interactie. De 
specificaties voor VRML 2.0 zijn samengesteld uit een aantal voorstellen van 
de bedrijven die zich bezighouden met VRML ontwikkeling. Silicon 
Graphics heeft een voorstel gedaan dat heet: "Moving Worlds". Het ziet 
ernaar uit dat een groot deel van hun voorstel als standaard zal gaan gelden 
voor VRML 2.0 Ondertussen zitten al deze bedrijven niet stil en 
implementeren hun eigen opvattingen over VRML 2.0. In grote lijnen komt 
dit wel overeen maar toch is het nu al zo dat voor werelden gemaakt met een 
bepaalde standaard een aparte plugin nodig is. 

De tweede versie moet een rijkere, meer opwindende en meer interactieve 
ervaring opleveren dan binnen de statische grenzen van VRML 1.0 mogelijk 
was. Het tweede doel is om een solide fundering voor toekomstige groei te 
leggen, en zaken zo simpel en snel mogelijk te houden-voor iedereen, van 
browser tot wereld ontwerpers tot eindgebruikers. 

VRML 2.0 biedt de volgende uitbreidingen en verbeteringen ten opzichte van 
VRML 1.0: 
• Verbeterde statische werelden 
• Interactie 
• Animatie 
• Scripting 
• Prototyping 
[http://vrml.sgi.com/moving-worlds /overview.html] 

Verder moet het mogelijk worden: 

• groupnodes: botsingen te detecteren 
• get browser information: achtergrond, navigatie info, viewpoint, worldinfo op te vragen 
• gebruik te maken van licht en verlichting bijvoorbeeld mist 
• gebruik te maken van geluid (3D ?) 
• geometrische sensoren: nabijheid, aanraak, het bewegen van een cilinder, de plaats t.o.v. de 

grond veranderen, de gevoeligheid veranderen van bijvoorbeeld de sensor (muis), timing 
• scripting: een klein programma dat zich bezighoudt met het verwerken van inkomende en 

uitgaande gebeurtenissen en het generen hiervan. 
Voor de te maken demo zijn dus eigenlijk die functies nodig die in VRML 2.0 mogelijk zijn. 
Helaas is VRML op dit moment nog in een te onderontwikkeld stadium om een goede basis te 
geven voor het opbouwen van een demo. 
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4.2.11 Hoe bewegen we door 3D ruimte ? 

We onderscheiden 6 vrijheidsgraden afgekort als 6 DOF (degrees of freedom). Dit zijn 
translatie over een x, y of z vlak en rotatie om een van die drie assen. 

4.2.12 Verschillende gezichtspunten 

Er is onderzoek gedaan naar de beste plaats van een virtuele camera die weergeeft wat de 
gebruiker ziet tijdens het bewegen door een 3D ruimte. [Wickens and Prevett, American 
Psychological Ass. 199 5]. Zij onderscheiden een aantal points of view bij de weergave van 
het vliegen met een vliegtuig, te weten 45 graden omlaag vanuit het vliegtuig zelf, 45 graden 
omlaag met een afstand tot het vliegtuig, zodat het vliegtuig zelf ook op het scherm staat, 45 
graden boven het vliegtuig maar nu met de camera voor het vliegtuig, een bovenaanzicht op 
afstand van het vliegtuig in combinatie met een achteraanzicht met de camera op enige afstand 
van het vliegtuig. 
Verder onderscheiden zij local guidance (ego referenced) en global awareness (world 
referenced). De kennis die nodig is voor plaatsbepaling op een plek is fundamenteel anders 
dan de kennis die nodig is voor de bepaling van die plek. Een mens maakt gebruik van 4 
mogelijkheden om zijn plaats te bepalen: ego-reference, forward viewing, zoom-in en 3D. 
Tijdens een zoekactie wordt bij breedte-eerst (breadth-first) zoeken eerst uit een overzicht 
gekozen en vervolgens dieper op de informatie in gegaan. Tijdens een zoekactie waarbij de 
diepte-eerst (depth-first) methode wordt toegepast wordt per onderdeel van het totaal bekeken 
of de gezochte informatie aanwezig is. 
Het zoeken dat in deze demo aan de orde komt is gebaseerd op diepte eerst vanwege het feit 
dat de betekenis van het overzicht nihil is. Dit komt doordat het PATS systeem 
muziekprogramma's samenstelt die gevarieerde doch coherente tracks bevatten. Over de 
programma's is hoogstens te zeggen dat ze goed of minder goed bij een bepaalde persoon in 
een bepaalde gemoedstoestand passen. Omdat het systeem de gebruiker die stemming intuïtief 
wil laten invoeren wordt er dus niet van te voren aan het systeem verteld in welke stemming 
de gebruiker zich bevindt. De ego-referenced gezichtspunt wordt toegepast. Door de 
muziekprogramma's af te tasten en te beoordelen krijgt het systeem informatie over de 
stemming van de gebruiker. Het aftasten gebeurd op een manier die veel local guidance geeft 
maar waar de global awareness niet het belangrijkste is. 

In het geval dat een gebruiker gerichter gaat zoeken, bijvoorbeeld naar programma's die hij 
bewaard heeft om op een tape te zetten voor in de auto, is wel global awareness vereist om 
sneller de plek van de sessie terug te vinden. Een overzicht is daarbij dus een goede manier. 

4.2.13 Van VRML naar real time VR software 

VRML heeft op dit moment nog te weinig direct bruikbare mogelijkheden om een demo in te 
maken. Nieuwsgierig geworden hoe andere mensen dan nu VR werelden bouwen besloten we 
om een bezoek te brengen aan het instituut Calibre. 

4.2.14 Verslag van een bezoek aan instituut Calibre 

Het Calibre instituut is gevestigd op de afdeling bouwkunde-informatica aan de technische 
universiteit te Eindhoven. 
Het richt zich op Virtual Reality met betrekking op bouwkunde, architectuur en met name op 
de 3D visualisatie van bouwobjecten. 
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Hiertoe hebben zij een goed ingerichte omgeving met alle verkrijgbare VR instrumenten, 
zoals helmen, brillen, 3D, 6D muizen, joysticks en zware Silicon Graphics machines om het 
geheel op te laten draaien. 
Na een opstartsubside van de universiteit draait Calibre nu zelfstandig, en zonder 
winstoogmerk. 
Projecten komen van derden en daardoor wordt Calibre ruim van liquide middelen voorzien. 
Ook is er een mogelijkheid voor studenten om aan projecten mee te werken. 

4.2.15 Welke software gebruikt Calibre om VR werelden mee te bouwen? 

Het antwoord van de bevlogen man Walther Roeien duurde anderhalf uur. Daarin werden de 
diverse mogelijkheden besproken en getoond. Ook werden er diverse input devices getoond. 

Het pakket waar zij op dit moment hun VR werelden mee maken heet: Dvise van Division en 
draait zowel op een Unix als op een PC, maar is erg kostbaar (tl 50.000,-). 
Een pakket waar zij mee begonnen zijn heet World Toolkit (ongeveer FL 2000,-) van Sense8 
heeft echter uitgebreide programmeer en render mogelijkheden. Het IPO krijgt dit te leen om 
een demo mee te maken. 
De files die hieruit komen zijn ook weer bruikbaar op het systeem dat zij nu gebruiken. Als de 
demo van mijn input /output device klaar is willen ze die graag zien en voelen. 
Op deze manier is een mogelijkheid geschapen om op een goedkope manier een VR wereld te 
maken. 
Opmerkingen: een input device die de heer Roeien ons liet zien was :"The Owl" een 3D 
pointing device in de vorm van een soort ring, die in samenwerking met een soort hoek op je 
beeldscherm de verplaatsing weergeeft. Hij kost ongeveer FL 200,-. Hij wordt gemaakt door 
Pegasus. Zeker een alternatief voor de 3D (2D) gyro muis. 

4.3 Uitwerking demo in World Toolkit 

4.3.1 Wat is World Toolkit? 

World Toolkit van Sense8 is een set van software bibliotheken die als dll (dynamic linked 
library) er zorg voor dragen dat het scherm aangestuurd wordt en dat de juiste coördinaten in 
de dil komen die het render werk op zich neemt. Als render engine gebruiken ze Intel 
Graphics Library (IGL) die nu 3D render heet. 
Verder zit bij het pakket een aantal voorbeelden met hun sources. 
Er kunnen diverse compilers gebruikt worden, te weten: Borland, Watcom en Microsoft 
Visual C. 
Getest zijn de compilers van 
• Borland in de versies 3.0, 4.0, 4.51, 4.52 en 5.0. 
• MS Visual C versies 1.5, 2.0 en 4.0 
De platforms Windows 3.11 met WIN 32s, Windows 95 en Windows NT zijn geprobeerd. 

Gebleken is dat lang niet alles vlekkeloos werkt. World Toolkit (zoals nu ter gebruik is 
gesteld door Calibre) is uit 1994. 
Onder WIN 3.11 wekt Borland C 3.0 goed. Onder WIN 95 werkt versie 4.51 van Borland C 
niet helemaal goed. Versie 4.52 wel. Ook de laatste versie op dit moment (5 .0) werkt goed. 
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4.3.2 Het aansturen van poorten 

Eerst is er moeite gedaan om een eigen compilatie van de voorbeelden te maken. Daarna zijn 
er eigen objecten in een wereld gebracht. Toen dat alles redelijk werkte was het tijd om de 
input en output met de hardware te programmeren. 
Daarvoor moet er een parallelle poort aangestuurd worden. Standaard zit er een voorbeeld bij 
WTK om een seriële poort uit te lezen. Daar wordt echter geen parallelle poort aangestuurd. 
De eerste poging om met de standaard C functies inportb en outportb de 1/0 te verzorgen liep 
spaak op het feit dat deze functies niet meer worden ondersteunt onder WIN 32 bits door 
Borland. Microsoft Visual C ondersteunt ze wel, maar daar lukte het niet om het programma 
te compileren. 
Er is een mogelijkheid om een Virtual Device Driver te schrijven voor Windows 95 . Dat is 
echter zonder de juiste toolkits een heel lastige klus. Vireo maakt hiervoor 
software.[www.vireo.com]. 
Het is waarschijnlijk ook mogelijk om via een ingewikkeld communication protocol te 
commumceren. 
Na lang proberen is de keuze gevallen op een minder mooie en minder snelle methode, 
namelijk om door middel van een hulpprogramma de waarde in te lezen en die naar een file te 
schrijven. Het hoofdprogramma leest deze file . Andersom verwijdert het hoofdprogramma een 
andere file waarop gecontroleerd wordt door het hulpprogramma. Zodra de file niet blijkt te 
bestaan schrijft het hulpprogramma naar de poort. Het lezen en schrijven gebeurd door de 
standaard functies inportb() en outportb() . 
Conclusie: (mits een PC het te gebruiken platform is) 
• gebruik Windows 95 als platform 
• gebruik Borland C 5.0 als compiler 
• gebruik de (voor mij) 'moeilijke ' methode om te communiceren met de parallelle poort 
• gebruik een snelle Pentium voor snelle rendering en real-time bewegingen 
Opmerking: er is genoeg goed bruibare software voor Silicon Graphics te krijgen. Als het 
platform er niet toe doet dan is dat een eenvoudiger. 

Snelheid 
Het programma rendert alleen als dat nodig is, dus als er iets veranderd is. 
De complexiteit van de objecten is bepalend voor de snelheid van de bewegingen die op het 
scherm te zien zijn. 

Interactie 
Voor een interactie test is het belangrijk dat feedback in de vorm van een trilling en de 
feedback die op het scherm te zien is zo snel mogelijk plaatsvinden. Vertraging hiervan leidt 
bijvoorbeeld tot te hard in het input device knijpen waardoor al een volgende stand wordt 
bereikt. Of het leidt tot een causaliteitsconflict. Als de trilling te laat plaatsvindt weet een 
gebruiker niet bij welke gedane actie het hoort. 

4.3.3 Demo 

De demo die nu gerealiseerd is bevat een vloer, met daarboven zwevend vijf bollen. Er kan 
door de wereld bewogen worden door het input device te bewegen. Als er een bol in de buurt 
komt van de muiscursor dan voelt de gebruiker een trilling. Op dat moment is het mogelijk 
om een bol te selecteren door zachtjes in de input-bal te knijpen. De bol op het scherm 
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reageert nu op de bewegingen van de muis in plaats van dat er tussen alle objecten 
doorgevlogen kan worden. 
Als de bal vastgehouden wordt en gedraaid dan is het in de toekomst de bedoeling dat er 
verschillende tracks af te luisteren zijn. 
Als er harder in de bal geknepen wordt dan wordt de geselecteerde bal kleiner ten teken dat hij 
uiteen zal spatten. In de toekomst zou daar een uitstulpsel uit kunnen komen. 

Zie Appendix D. "Source van demo" 
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5. Conclusies 
Er is met dit onderzoek een mogelijkheid gecreëerd om op een PC een 3 dimensionale wereld 
te maken waar doorheen bewogen kan worden. Dit kan tevens in combinatie met het 
ontworpen en gerealiseerde input/output device. Hierdoor kan er een demo gemaakt worden 
die de mogelijkheden, die beschreven worden in het storyboard, test op bruikbaarheid. 
Zo kunnen onder andere de volgende zaken binnen het IPO onderzocht worden: 
• het navigeren en manoeuvreren binnen een driedimensionaal weergegeven wereld op een 

plat scherm 
• het navigeren en manoeuvreren middels andersoortige inputdevices dan een muis, joystick 

of toetsenbord 
• het testen van tactiele, visuele en auditieve feedback binnen een 3D omgeving: hoe geeft 

het steun bij navigatie en manipulatie 
• het testen van een inputdevice waarin geknepen dient te worden om een analoge in plaats 

van een discrete waarde naar een systeem te sturen, ten einde de gebruikers stemming naar 
het systeem te communiceren. 

6. Aanbevelingen 
De software die nu gebruikt wordt is in bruikleen gesteld door het bedrijf Calibre dat 
gevestigd is op de afdeling bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hiervoor 
onze dank. Als het IPO daadwerkelijk serieus iets wil doen met 3 Dimensionale weergave op 
een scherm is het noodzakelijk om zelf te investeren in software hiervoor. De noodzakelijke 
handleidingen en ondersteuning door de fabrikant waren een groot gemis die een hoop extra 
tijd kosten. 
Op dit moment is het echter wel mogelijk om omgevingen te maken en te testen. Die 
mogelijkheid zou gebruikt kunnen worden om aan te tonen dat het gebruik van steeds 
realistischer wordende 3D weergave een positieve invloed kan hebben op het navigeren 
binnen computersystemen. 
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Brainstorm tijdens de ontwerp-fase. 
Algemeen 
PATS 

Company Restricted 

1. vormt programma's aan de hand van beoordelingen: aanpassen aan de gebruiker 
2. past verschillende programma's toe bij verschillende stemmingen. 

Het leren: via feedback wordt steeds het volgende resultaat bijgestuurd. De metafoor moet duidelijk 
maken dat de snelle processen (het beoordelen van tracks in een bepaalde gemoedstoestand) het 
grote langzame leerproces beïnvloeden. 

Visualisatie/metafoor/vorm 
Zachte bal waar je in kunt knijpen, gevisualiseerd op het scherm door ruimte met daarin een aantal 
ballen (programma's voor elke stemming met elk een eigen karakter) die, als je erin knijpt een 
bepaalde view op de sessie geven. Zo kan er een gezicht van de muzikant uit komen en een geluid 
van de track, het ritme kan gevoeld worden. 
Al zwevend tussen deze ballen, die af en toe in elkaar over gaan kan er aan de buitenkant geluisterd 
worden naar een total impression of the session, of kan er in de sessie worden gedoken. Er zijn harde 
glanzende bollen (tracks) en verschrompelde zachte (vgl. appels) , die al een tijd niet beluisterd zijn of 
die aan het afsterven zijn omdat de muziek vaak slecht beoordeeld wordt. 

Een uitstulpsel uit een bol kan eraf getrokken worden (een losse track) en er kunnen verschillende 
attributen van bekeken worden. 

De stemming van iemand kan worden vastgesteld door het gedrag dat die persoon laat zien tijdens zijn 
tochtje naar de sessie die hij wil horen. 

Het leerproces wordt aangeduid door de verschillende soorten stadia van de oppervlakte van een bol. 
Hoe gladder de bollen des te meer heeft het systeem geleerd van de gebruiker (gepolijst). 
Poetsdoek om tracks te beoordelen. Het rollen / aaien van de inputdevice kan het poetsen van een bol 
zijn. 
Een andere methode is om via een vangnet die tracks te vangen die je bevallen. 

Het bekent maken van de gebruiker kan bijvoorbeeld worden gedaan door hem 3 gekleurde bollen in 
een aantal ongelijkvormige gaten te laten stoppen. 
Een ander idee is om iets met dierengeluiden te doen. Een bepaalde combinatie stelt een bepaalde 
gebruiker voor. 
Het vertellen aan de gebruiker dat er sessies gemaakt worden naar aanleiding van zijn 
gemoedstoestand en zijn muzikale voorkeur wordt aangegeven door eerst een grote bol te hebben van 
een soort kwik in de ruimte, waar de tracks uit te dreigen ontsnappen en die uiteenspat in de hierboven 
besproken bollen, als je van een track aangeeft dat je hem goed vindt. 
Naarmate je dat vaker doet wordt de totale groep minder rumoerig en iets kleiner. 

Een beginnende gebruiker moet ondersteuning krijgen door het scherm. In het systeem moeten wel 
zoveel geluiden aanwezig zijn die aangeven waar je ongeveer bent, en wat je met de bollen doet, 
zodat je later als gevorderde gebruiker op het geluid en de feedback die je krijgt uit de input device 
blindelings de weg kunt vinden. 
Het scherm moet dus geen onmisbaar deel worden. 

De stemming wordt zoals hierboven gezegd ingegeven door het gedrag dat een gebruiker tentoo:1stelt 
bij het bedienen van het systeem en de krachten die hij op het input device uitoefent. Verder is de tijd 
dat hij naar tracks in sessie luistert een criterium. 
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In-outputdevice 
Een zachte bal van leer of kunstleer, gevuld met zand. Door de bal te verplaatsen in de lucht worden 
er bewegingen op het scherm uitgevoerd (vgl. gyro muis, maar dan 3D). Door in de bal te knijpen zal 
het object, dat op dat moment "vastgehouden" wordt, vervormd worden . Daarvoor zijn diverse 
rekstrookjes nodig, onder het oppervlak van het leer. Er kan eventueel een vaste plek als hotspot 
dienen (een selectieknop). 
Om feedback aan de gebruiker te geven moet de bol ook zelf een beetje kunnen vervormen. Hij kan 
dat in twee richtingen . Als de bol een soort langwerpige aardappel is dan kan hij in de lengterichting en 
in de breedte richting smaller en breder worden . Niet veel, maar net genoeg om een duidelijke 
aanraking en vervorming van de hand te bewerkstelligen. 

Mechanische techniek 
Een soort dubbel krik-mechanisme kan voor het uitdijen en inkrimpen van het balletje zorgen. 

Anders: neem een balletje dat vervormbaar is maar dat wel automatisch naar zijn oorspronkelijke vorm 
terug beweegt. De gebruiker kan de bal vervormen net als bij een ballon een klein balletje uit het 
geheel knijpen . 
Op het moment dat het systeem tactiele feedback wil geven dan kan een korte druk in de handpalm 
van de gebruiker genoeg zijn om de spanning op de bal te verminderen , waarna de bal naar zijn 
oorspronkelijke vorm terug vormt. 
Nadeel is wellicht het eenzijdige karakter van deze feedback. 

Eigenlijk wil je een voorwerp kunnen vastpakken en het kunnen manipuleren. De feedback die het 
systeem daarbij kan geven is de volgende: 
• tegendruk geven 
• meegaan in de beweging, kleiner worden 
• rumoerig uitstulpen 
• pinnig uitstulpen op speciale plekken 
• van oppervlakte structuur veranderen ? 

Reëler is om alleen een trilling in de afstandsbediening-bal mogelijk te maken, met auditieve 
ondersteuning. 

Omdat stemming subjectief is kan er beter gekeken worden naar een aantal parameters die gemeten 
kunnen worden bij iemand, waarnaar de volgende keer weer gekeken wordt en aan de hand waarvan 
een sessie wordt samengesteld . 
Zo kan het systeem leren wat iemands in bepaalde stemmingen mooie muziek vind zonder expliciet 
namen te geven aan die stemmingen. 

Appendix B. "Onderdelen hardware" 
Onderdelen voor de hardware 
Componenten le fase (met draad) 
(zie figure 5. Connection for Continous 
Conversion in databoek, vanaf blz 553 
(1994)) 
AID converter: ADC0803 van Philips 
2 keer invertor 4069 
weerstanden 
3 * 10 k 
1* 2k7 
condensator 
4 7uF /16 volt staand miniatuur 
100 uF /16 volt staand miniatuur 
57 pF 

Instituut voor Perceptie Onderzoek 

drukmeetsensor: MPX 2010 (Display 
elektronica) 
tri/mechanisme dat in een buzzer zit 
(leverancier onbekend) 
het geheel kan nu nog gevoed worden uit 
een gestabiliseerde netadaptor, met 
spanningsregelaar 7805 
Voor de bal: 
spons, siliconenkit, rubberslang, lijm 
walkmanmotortje met verzwaring en 
metalen hulsje 
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Appendix C. "Overzicht VRML" 
VRML overzicht software 

Company naam builder naam file test resultaat beperk VRML 1 of 2 plugin/ browser naam file testr beper VRML 
esul k 1 of 2 
taat 

Caligari Corp. Piononeer Pro / World cpp11.exe meer 3d objecten mooie 1 dag 1 
www.caligari.com bui/der modeler proberen 

langzaam 
486/66 16 
Mb 

2Morrow inc. 2M. World Bui/der 2mdeno.exe runtime werkt snel, kan de max 5 1 met .dll 
www.2morrow.com camera wel bewegen ? objecten mogelijkh. 
Paragraph Internet Space bui/der isb1b2.exe VRML output, kan 3ds vrije demo, 2 beta program Multi media home npd96.exe mus 
www.paragraph.com importeren ; redelijk helaas space viewer /.d96 

programma; onduidelijk zonder 
hoe VRML 2 feat. geprogr. textures ! 
Moeten worden . 

Superscape VRT4.0 - - - 2 eigen formaat Viscape 2.0 ve20nt95.exe 
Virtus corp. Walk Throught Pro / 3d pro2demo.exe - WTP: geen VRML output WTP: save 1 Virtus voyager 
www.virtus.com website bui/der d / (.mus) minder gedetaillerd, dis . browser 

3dwbw21.zip sneller dan Pioneer Pro. Er 
hoort een losse veiwer bij . 3dWSB: 
(viewer.exe) save dis. 
3dWSB: heel traag 
programma op 486/66 16 
Mb 

VREAM Vrcreator world bui/der $449,- - - 2 !klaar product WIRL (beta 1) wirl11 np.exe 
www.vream.com $29,-
Radiance Ez3d 2.0 VRML Author ez3d2.exe ongelovelijk traag 1 
www.radiance.com 
DimensionX Liquid Reality toolkit irwin10b7.exe 2 Liquid Reality 2 
www.dimensionx.com applets ;alleen 

netsca 
pe 2.0 

Vrealm 
Silicon Graphics Cosmo Plugin cpsetup.exe 2 
www.sgi.com 
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Run time viewers 
Compagny naam file naam boek prijs VRML 1 of 2 
Superscape www.superscape.com Visualiser 2 super VRML 

2Morrow www.2morrow.com runtime 
Paragraph www.paragraph.com VHSB viewer.exe 

Viewer 

Boeken [computercollectief http://www.comcol.nl] 
Compagny titel 
Virtus www.virtus.com virtus 3d web site builder 
New riders VRML: Browsing & building Cyberspace 
Que Corp. Using VRML, Special Edition (naslagwerk VRML 1.0) 

Andere bedrijven en interessante URL's: 

SENSE8 : http://www.sense8.com/resource.html 
DIVISION : http://www.division.co.uk 

1 
1 

auteur 

Marc Pesce 

Nat' s VR homepage: http:/ /www-dse.doc.ic.ac. uk/~np2/virtual_reality /software.html 
BLACKSUN: http://www.blacksun.com/ 
The VRML Repository: http://www.sdsc.edu/vrml/ 
VRML from hell: http://www.well.com/user/caferace/vrml.html 
INQUIRY: http://www.inquiry.com/techtips/vrml_pro/ 
Ultimate 3D links: http://www.portraits.com/web/3d/3df.htm 
VRML sites: http://www.eve.net/~jdadkins/vrml.htm 
LAVA, Lab voor Architectuur: http://www.tue.nl/lava/hp.html 
CGW: Cool Connections: 3D Worlds: http://www.cgw.com/cgw/Connections/vrml.html 
The Ultimate Collection of Winsock Software: http://tucows.wau.nl/non95.html 
Zoekprogramma voor Newsgroups: http://www.dejanews.com/ 

prijs 
fl 79,-
fl 79,-
fl 95 ,-
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Appendix D. "Source van demo" 

Dit programma maakt gebruik van de dll's van World Toolkit (Sense8). 
Het creeerd een 3D wereld met daarin 5 bollen. Het inputdevice KNIJPBAL kan worden gebruikt om 
een aantal modes aan te geven, te weten: 
niet knijpen: wereld beweegt niet, device trilt als er over een bol wordt bewogen met de muis 
zacht knijpen: wereld beweegt als de muis beweegt, objecten worden geselecteerd zodra er overheen 
bewogen wordt. Als een object geselcteerd is en er blijft zachtjes geknepen worden, dan wordt het 
object verplaatst of rondgedraaid . 
hard knijpen: indien de muis op een object staat en/of er is een object geselecteerd dan puilt er een 
uitstulpsel in de vorm van een kleine bol uit het geselcteerde object. 
De Input en Output gaat via twee files , waarin een hulpprogramma (zie onderaan het 
hoofdprogramma) schrijft en leest. In "inport.dat" staat de ingelezen waarde van de parallelle! poort op 
adres 0x379. De file "outport.dat" bepaald of er naar adres 0x378 een 1 wordt geschreven of een nul. 
Een een betekent dat het device begint te trillen . 
Deze code is met succes gecompileerd met Borland C 5.0 op een Pentium Pro. 

/ 'copyright IPO. 1996 ' / 
#define DEBUG 
#define KNIJPBAL 
//#define LODACTIVE 

#include <fcntl .h> 
#include <sys\stat.h> 
#include <share.h> 
#include <io.h> 

#define MOVEMODE_OBJ WTFRAME_ WORLD 
#define MOVEMODE_SENSOR WTmouse_moveviewl 
//#define MOVEMODE_SENSOR WTmouse_ moveview2 
//#define MOVEMODE_SENSOR WTmouse_ move2d 

#include <conio.h> 

#define SOUND 1 
#ifdef SOUND 
#define INCLUDE_MMSYSTEM_H 1 
#endif 
#include "wt .h" 

#dcfine MAXBALLS 
#define NLOD 
#define FPS_MAX 
#define FPS_MIN 

#define KNIJP _N IET 0 
#define KNIJP_ ZACHT 
#define KNIJP _HARD 

#ifdef KNIJPBAL 
int hin ,hout ; 
#endif 

typedef struct ( 

) Ballinfo: 

WTpq pq; 

WTpJ ve l: 
WTpq start; 
int active. id; 

J• Standard WTK header files • J 

10 
42.0 
18 .0 

WTohject 'hall_ohj[MAXBALLS]. "halls[NLOD]: 
Bali info hall in fo[MAXBALLS] ; 

/ ' nice pastel co lors •J 
short hall _ co lors[MAXBALLS] = 1 0xflT. 0xtro. 0x0fT. 0xf1!0. 0x0fO ) : 

WTsensor •mouse ::: NULL; / ' a handlc on the mouse ' / 
WTviewpoint •uview; t• universe's v iewpoi nt ' / 
int lod = 3; / ' from 0 to NLOD- 1. increas ing level-of-detail •1 
int nballs = S; 
int mousemove = 1; 
int knijp = KNIJP _N IET; 
WTobject •box=NULL, •selected=NULL, • Extra=NULL; 

WTpJ light_pos = 1 1200. -800. - 1000 ). light_dir = 1 -.68, .48 • .58 }: 

int waarde=2SS; 

t• prototypes •t 
void setup _ halls( void ): 
void actions(void); 
void hand Ie_ key(int key); 
void recreate _ balls(vo id) ; 

void SelectBall(WTohject "ohj); 
void DeSelectBall( void ): 
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void Normaal View( void ); 
void Move View( void ); 

vo id AddExtraBall( WTobject ' sel ); 
void De!ExtraBall( void ); 

#ifMSWIN 
#includc "std .h" t• no other #includes after this one!! •f 
int WTSTD WTuser(int argc, char •argv[]) 

#else 
int main(int argc, char •argv[]) 
#endif 
{ 

WTuniverse_new(WTDISPLAY _DEFAULT. WTWINDOW_DEFAULT); 
uview ::::: WTuniverse_getviewpoint(): 

printf("Load univcrse ¾d\n".WTuniverse_load("benchf.nfr", &pq, 1.0) ); 

WTlight_sctambient(0.02); 
WTlight_ncw(light_pos. light_dir, 1.0); 

1• prepare to read keyboard •t 
WTkcyboard_opcn(); 

J• setup mouse sensor • 1 
mouse = WTsensor_new(WTmouse_open, WTmouse_close, MOVEMODE_SENSOR, 

NULL. 1. WTSENSOR_DEFAULT); 

1• set universe action function •J 
WT uni verse_ setactions( actions ); 

sctup_balls(). 

printf ("Universe ready\n"); 
WTuniversc_rcad y(); 
WTuniverse _ setbgcolor(Ox404) , 

1• zoom until roughly all of universe is in view ' / 
WTviewpoint_zoomall(uview); 

WTsensor_setsensitivity(mouse. 0 .0S • WTuniverse_getradius()): 

#ifdefKNIJPBAL 

#endif 

hin = sopen("inport.dat", O_RDONLY I O_BINARY. SH_DENYNO ); 
if(hin - -1) 
{ 

printf("kan inport.dat niet openen\n"): 
WTuniverse_delete(); 
return 0; 

hout = sopcn("outport .dat" , O_ WRONLY I O_BINARY I O_CREAT. SH_DENYNO. S_ IREADIS_IWRITE ); 
if( hout == - 1) 
{ 

printf("kan outport .dat niet openen ¾d ¾s\n",errno, sys_errlist[errnoJ): 
WTuniverse _ delete(); 
return 0; 

1• enter main loop'/ 
prîntf("Universe go\n"); 
prinû("(press ? for help)ln"); 
WTunivcrse_go() ; 

/ ' all done - clean up '/ 
#ifdef KNIJPBAL 

close( hin ); 
#endif 

WTuniverse_delete(); 
retum0; 

void SelectBall(WTobject ' obj) 

{ 
Ballinfo 'info; 

t• Select new object'/ 
box = WTobject_boundingbox(obj, 0 .03 • WTobject__getradius(obj)); 
WTobjcct_anach(obj. box); 

if ((info = (Ballinfo ')WTobject_getdata(obj)) ' = NULL) 
{ 

se lected = obj ; 

info->active = F ALSE; 
printf("Selected ball ¾dln", info->id); 

WTobject_addsensor(selccted, mouse, MOVEMODE_OBJ ); 

void DeSelectBall( void ) 
{ 
Ballinfo 'info; 

WTobject_removesensor(selected, mouse) ; 

/ ' De-select previously selected object •t 
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WTobject_detach(selected, box); 
WT object_ delete(box ); 
if ((info = (Ballinfo ' )WTobject_getdata(selected)) != NULL) 

info->active = TRUE, 
se lected = NULL; 

void NormaalView( vo id ) 
( 

WTviewpoint_removesensor(uview. mouse); 

void Move View( void) 
{ 

WTvicwpoint_addsensor(uview. mouse): 

void Tril( vo id ) 
{ 
int data"" ! , 

int nr: 

//outportb(OxJ 78, 1 ), 
#ifdcf KNIJPBAL 

#endif 
} 

// trillen 
lseek( hout, OL. SEEK_SET ); 
if( (nr = write( hout, &data. 2)) != 2) 
{ 

printf("Kan tril data niet schrij ven ¾ d\n",n r); 

void NotTri l( void) 
{ 
int data=O. 
int nr; 
// outportb(Ox378,0); 
#ifdef KNIJPBAL 

#endif 
} 

// met trillen 
lscek( hout, OL, SEEK _ SET ); 
if( (nr = write( hout, &data. 2 )) I= 2) 
{ 

prin tf("Kan niet tril data niet schrijven ¾d\n",nr); 

int GetKnijp( vo id ) 
{ 
int Da1a. 

Data = waarde . 

#ifdcf KNIJPBAL 

#cndif 

lscck( hin. OL, SEEK_SET ). 
,f( read( hin , &Data. 2) I= 2) 

1 
printf("Kan niet uit INPORT lczen\n") , 

return Data: 

void actions(void) 
{ 

int kcy, old_lod: 
statie int fcount = O; 
WTmousc_rawdata •raw; 
WTobject •obj; 

if( selected == NULL ) 
{ 

raw "" (WTmouse _rawdata •)WTscnsor _getrawdata(mouse); 
obj = WTuniversc_pickobject(raw->pos): 

// is de muis op een object dan tri ll en 
if (obj l=NULL) 

Tril() ; 
else 

NotTril(); 

clse 
NotTril() ; 

waarde = GetKnijp() ; 

// KNIJP_HARD • •••••••••••••••••••••• 
if( waa rde < 127) ( 

#ifdef DEBUG 
if (knijp! = KNIJP _HARD ) 

printf("Knijp hardln"); 
#endif 

swi tch( knijp ) 
( 
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case KNIJP _HARD. break; // geen verandering 
case KNIJP _NIET: // snel hard knijpen 

// dan eerst selecteren als dat kan 
if(obj!=NULL) ( // zi l ik op een objecl met de muis 

case KNIJP _ZACHT: // harder knijpen 

knijp = KNIJP _HARD; 
Il KNIJP _ZACHT • • • • •• • • • •••• • • • ••• • • • • 
} else if( waarde < 255) ( 

#ifdef DEBUG 
if( knijp!= KN IJP _ZACHT) 

printf("K nijp zacht\n"); 
#endif 

switch( knijp) 

1 
case KN IJ P _HARD: 

SelectBall( obj ); Il pak d it object dan vast 
) else ( // anders ga ik in vliegmode 

Move View(); 

Il geen break omdat er ook nog een extra ba ll kan komen 

if( selectedl=NULL) 
AddExtraBa ll ( selected ); 

break; 

if( Extra I= NULL) 
DelExtraBall(); 

break; 
case KNIJP _ZACHT: break; // geen verandering 
case KNIJP _NIET: // inknijpen 

if (obj! =NULL) ( // zit ik op een object met de muis 

1 
knijp = KN IJ P _ZACHT: 

// KNIJP _NIET • •• • •• • • • •••••••••• • ••• 
} else 1 //waarde == 255 

#ifdef DEBUG 

#endif 

if ( kn ijp 1= KN IJP _NIET) 
printf("Knijp niet\n") : 

switch( knijp) 

1 
case KN IJP _HARD· 

case KN IJ P _ZACHT // loslaten 

SelectBall( obj ): // pak dit object dan vast 
1 else ( // anders ga ik in vliegmode 

Move View(); 

break; 

if( Extra 1= NULL ) 
DelExtraBall() ; 

//geen break om ook te deselecteren 

if(se lected! =NULL) 1 Il Heb ik een object gese lecteerd 
DeSelectBall () ; // laat dit dan weer lo 

! else I Il anders zat ik in de vliegmode 
NonnaalView() ; // en ga ik daar nu weer uit 

fcount++, 

break: 
case KN IJP _N IET break; // geen verandering 
} 

knijp = KNIJP _NIET: 

if (fcount > 30) ( 

#ifdef LODACTIVE 

#endif 

float rate = WTuniverse_framerate(); 
old _lod = lod: 
if(rate > FPS_MAX && lod < NLOD- 1) lod++: 
if(rate < FPS_MIN && lod > 0) lod--. 
if( lod 1= old_lod) ( 

//printf("\nframe rate is¾. I f: \ rate); 

recreate _ bal Is(); 

fcount = O; 

key = WTkeyboard_get lastkey(); 
if(key) hand le_key(key); !• interpret keypress ' / 

void handle_key(int key) 

l 

break : 
case '2': 

case '3' 

break ; 

switch (key) ( 
case ' I ' : 
waarde == 255; 

waarde = 200; 

case 'q'· 

break; 

waarde = 100; 

printf("Quitting.\n") ; 
WTunive rse_stop(); 
break; 
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case 'g': 
WTuniverse_setrendering(WTRENDER_GOURAUD); 

break; 
case 'w' ; 

case 's' · 

case'?' · 

default : 

WTuniverse_setrendering(WTRENDER_ WIREFRAME); 
break; 

WTuniverse_setrendering(WTRENDER_SHADED); 
break; 

printf("\nWhen you squeeze you can use the mouse to fly\n "); 
printf("around. If you squeeze on top of a hall it is\n"); 
printf("selected and can then be movcd. Level-of-detail\n"); 
printf("is adjusted automatically if the s1mulation runs\n"); 
pri ntf("very fast, smoother bal Is are used, ifvery slow,\n"); 
printf("sîmpler bal Is are used.) Keys:\n") ; 

printf("ln") ; 
printf(" 's' shadedln"); 
printf(" 'w' wireframe\n"); 
printf(" 'g' gouraudln"); 
printf(" 'q' Quitsln"); 
break; 

vo id setup_balls(void) 
{ 

Ballinfo •info: 
inti : 

fo r (i c 0; i < NLOD; i++) { 
balls(i] c WTobject_newsphere(4.0. 3+ i. 6 + (i'2), FALSE, TRUE, FALSE); 
WTobject_remove(ba ll s(i ]), 

for (i = 0; i < nballs ; i++) { 
ball_obj[i] c WTobject_copy(balls[ lod]); 
WTobject_setcolor(ball_obj(i], ba ll_colors(i]); 
WTobject_add(ball_obj[i]); 
info c &(ballinfo[ i]); 
info->id = i; 
info->active = TRUE, 

WTpq_init(&info->start); 
info->start.p(Y] c -7.0 - (i • 5.0); 
info->start .p[X] c 15.0 • sin( i • 2.0 • PI / MAXBALLS); 
info->star1 .p[ZJ c 15 0 • cos( i • 2.0 • PI / MAXBALLS); 
WTobject_ moveto(ba ll _obj[i ], &info->start); 

WTobject_setdata(ba ll _obj(i], info); 

void recreate_balls(void) 

1 
int 1; 
WTobject •new. • old: 
WTp3 pos; 

prin tf("adjusting to level-of-detail ¾d\n", lod) ; 
for (i c 0; i < nballs; i++) { 

new c WTobject_copy(ball s[lod]); 
old c ball_obj[ i] ; 

WTobject_setdata(new. WTobject_getdata(old)); 
WTobject_gctpos ition{old, pos); 
WTobject_setposition(new. pos); 
WTobject_setcolor(new. ball_colors[iJ), 
if( o ld : = selected ) 
{ 

WTobject_addsensor(new, mouse, MOVEMODE_OBJ ); 
selected = new; 

WTobject_de letc(o ld); 
WTobject_add(new); 
ba ll_obj[i ] c new; 

void AddExtraBa ll( WTobject •sel ) 
{ 
Ballinfo •info: 
WTp3 p, factors ; 

J• set factors for s tretch •t 
factors[X] c factors[Y ] c factors[ZJ c 0.5; 

in fo c WTobject_,getdata( sel ); 

Extra c WTobjcct_copy( sel ); 
WTobject_setcolor(Extra, 0xFED ); 

WTobject_,gctposition( se l. &p ); 
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p(I] . : 4: 
WTobject_setposition(Extra, &p); 

WTobject_sctdata(Extra, info); 

// verkleinde bal iets (500/o) 
WTobject_gctposit ion(Extra. p): 
WTobject_stretch(Extra, factors, p, WTFRAME_LOCAL); 

WTobject_ add(Extra): 
WTobject_addsensor(Extra, mouse, MOVEMODE_OBJ ): 

void DelExtraBall( void) 

t 
WTobject_rcmovcsensor(Extra, mousc ); 
WTobject_remove(Extra); 

WTobject_delete(Extra): 
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//hu lpprogramma om de knijp en tril bal te kunnen gebruiken 

#include <io .h> 
#include <fcntl.h> 
#include <sys\stat h> 
#include <process.h> 
#include <share.h> 
#include <stdio.h> 
#i nclude <std lib .h> 

#include <conio.h> 

#dcfine true 1 
#define false O 
int cont; 
int MAN_TRIL, 

void main (void)I 
int waarde: 

int data; 
int hout, hin; 
inti ; 

//lezen van poort 
hin = sopen("INPORT.DAT", O_WRONL Y I O_BINARY I O_CREAT, SH_DENYNO, S_JWRITE ): 
if( hin - -1) 
{ 

perror( "Kan inpoit.dat niet schrijven:"); 
return; 

hout = sopen("OUTPORT.DAT", O_RDONLY I O_BINARY, SH_DENYNO ): 
if( hout == - 1) 

1 
perror( "Kan niet uit outportdat lezen:"); 
return; 

MAN_ TRIL = 0: 
cont = truc; 

dol 
// lees de knijpwaarde 
waarde = inportb(Ox379); 

Il geef de waarde semi grafisch weer 
for( i=0: i<(waarde/10): i++ ) 

printf(" "): 
prinû("¾d\n", waarde): 

/* write incom ing data to the fil e •t 
lseek(hin, 0L, SEEK_SET): 
if( write( hin , &waarde, 2) I= 2) 

1 
printf( .. ¾d not writ1en\n". waarde): 

//tril bediening 
lseek( hout , 0L, SEEK _ SET ): 
if( read( hout, &data, 2) != 2) 

1 
printf("Kan niet uil OUTPORT lezen\n"), 
data = O: // niet trillen 

if((daia == 1) Il (MAN_TRIL)) 

1 

else 

if (kbhit()) 

1 

1 while (cont) : 
close(hin): 

close(hout), 
outpo11b(0,J 78,0); 
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outpo11b(0,J78, 1 ): 
printf(" "): 

outpol1b(0a378,0): 

switch ( getch() ) 

1 
// toggle trillen 
case ' ': MAN_ TRIL "= 1; 

// stoppen met trill en 
case 's' · MAN_TRIL = 0: 

default : cont = false; 

break: 

break; 

break; 
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