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Abstract 

This is a thesis on D-level. In a previous course, at our program Computer Science, we came 
up with an idea of how to improve/complement training for new employees who are situated 
in a stressful workplace at companies who are in a constant need of rehiring. We developed 
this concept and came up with an idea for a simulator that could train staff as well as relieve 
stress and tension for new employees. The idea matured and became a Serious Game 
simulator based on a dual-wield Wii-controlled PC-based simulator with Bluetooth support. 
 
The aim of this thesis is to create a developer’s guide on the basis of a simulator with the use 
of Wii remotes as external input devices. In this guide we will cover how the Nintendo Wii 
Remote works, how to create simple 3D-models in Blender and also how this can be 
implemented in Microsoft XNA. With this guide as a base we will also show how we 
developed a prototype using a design concept developed through the research of our 
coworkers Christopher Saarinen & Evin Antoniadis. This thesis has resulted in both a guide 
and a working prototype that implement the basic elements of our coworkers’ design concept.  
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Sammanfattning 

Detta är ett uppsats på D-nivå. I en tidigare kurs, inom vårat program Data- och 
Systemvetenskap, kom vi på en idé om hur man kan förbättra/komplettera utbildningen av 
nyanställda som befinner sig i en stressig arbetsplats på företag där det är ett ständigt behov 
av återanställning av personal. Vi utvecklade detta koncept och kom med idén till en simulator 
som kan utbilda personal samt minska stress hos nyanställda. Idén mognade till en Serious 
Game simulator baserad på en Wii-kontrollerad PC-baserad simulator med Bluetooth-stöd. 

Syftet med denna uppsats är att skapa en guide om grunderna i en simulator som utnyttjar 
Wii-kontroller som externa inmatningsenheter. I denna guide kommer vi att täcka hur 
Nintendos Wii-kontroll fungerar, hur man kan skapa enkla 3D-modeller i Blender och även 
hur detta kan implementeras i Microsoft XNA. Med denna guide som bas kommer vi också 
att visa hur vi utvecklat en prototyp med hjälp av ett designkoncept som utvecklats av våra 
kollegor Christopher Saarinen & Evin Antoniadis forskning. Detta examensarbete har 
resulterat i både en guide och en fungerande prototyp som implementerar de grundläggande 
delarna av våra kollegors designkoncept.  
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1. Introduktion 

Med denna uppsats har vi tänkt gå igenom utvecklingen av en simulator. Denna simulator 

skall effektivisera inlärning genom en interaktiv simulering av arbetsmoment. Nedan ges ett 

exempel i form av en fiktiv berättelse baserat på tidigare erfarenhet på varför vi tycker att 

behovet av en sådan simulator finns. 

Kristoffer - nyanställd på snabbmatsrestaurang. 

- "En 150g hamburgare, två 200g hamburgare en utan gurka och den andra 

med extra bacon och två stora pommes" skriker någon från kassapersonalen in i 

köket.  

En svettig och förvirrad Kristoffer försöker göra hamburgaren så snabbt han 

bara kan men har glömt bort vad hans handledare visade honom, det var så 

mycket nytt och allt gick så snabbt just då. Med låg röst säger han till en av sina 

medarbetare i köket, "kan du hjälpa mig med hamburgarna, jag vet inte hur man 

gör".  

Den rutinerade medarbetaren kommer och ställer sig bredvid Kristoffer och 

säger smått irriterat "Flytta på dig, jag gör detta, kolla hur jag gör den första så 

gör du den andra, jag har inte tid med det här." Kristoffer försöker koncentrera 

sig och lära sig hur man gör men det är svårt i all stress.  

När medarbetaren är klar säger han till Kristoffer "Gör nästa, ropa om du 

behöver hjälp igen". Kristoffer tar ett djup andetag och börjar göra 

hamburgarna, "det här känns bra, jag börjar lära mig", men mitt i allt så hör 

han den köksansvariga skrika. "är nykomlingen döv, hör han mig inte. För 

tredje gången du har fyra hamburgare till bord sju". 

Kristoffer kollar chockat på den köksansvariga och tänker "Tredje gången??, 

jag har inte hört honom alls!". Han känner hur svetten rinner ner från pannan 

och pulsen ökar. Folk ropar, maskiner piper och gör det väldigt svårt att 

koncentrera sig.  

"jag kommer aldrig att lära mig det här..." 

 

Tänk om Kristoffer ändå haft möjlighet att lära sig de nya arbetsmomenten i en trygg och 
stressfri miljö! I en simulator skulle Kristoffer kunnat göra precis detta! 

Vi har identifierat en möjlighet till att effektivisera inlärning av arbetsmoment för nyanställda 
som utbildas genom självstudier och handledning. Vi har inriktat oss på att skapa ett 
interaktivt utbildningshjälpmedel vid utbildningen av nyanställda på hamburgerkedjor då vi 
har tidigare egen erfarenhet inom den verksamheten. Inom hamburgerkedjor är det vanligt 
med att de som arbetar där är unga och det är ofta deras första arbetsplats. Många av dessa 
arbetar deltid samtidigt som de studerar för att få lite extra pengar utöver studiemedlet. Detta 
leder till att många slutar när de är klara med sina studier. Att utbilda nya medarbetare är 
därför ett konstant behov inom hamburgerkedjorna. Utbildningen inom hamburgerkedjor 
består till största del av självstudier och praktisk handledning. De svårigheter som finns vid 
den praktiska handledningen är att det är en väldigt stressig miljö att lära sig de faktiska 
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arbetsmomenten med mycket nya intryck, folk som ropar och maskiner som piper överallt. 
Det tar då oftast tid för de nyanställda att lära sig och känna sig säkra på de nya 
arbetsmomenten de lärt sig. 

Ett interaktivt utbildningshjälpmedel som går att använda i en lugn miljö där man inte 
behöver känna sig nervös kan möjligen vara en hjälp att effektivisera utbildningen. 

1.1 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med det här examensarbetet är att konstruera en fungerande prototyp 
av en inlärningssimulator för arbetsmoment som ett hjälpmedel vid utbildning av nyanställda 
inom hamburgerkedjor. Detta kommer att presenteras som en beskrivande guide till hur en 
sådan simulator utformas. 

1.2 Avgränsningar 

Detta examensarbete är tänkt att resultera i en prototyp som i slutändan ska implementera ett 
designkoncept. Vi har då valt att arbeta i två olika grupper som behandlar samma område men 
med två olika infallsvinklar. Vi har tänkt vara ansvariga för den tekniska biten och utveckla en 
prototyp medan våra kollegor Christopher Saarinen och Evin Antoniadis är ansvariga för 
utvecklingen av ett designkoncept. Då vi har begränsad tid till detta arbete är det möjligt att 
designkonceptet implementeras först efter examensarbetets slut. 

De begränsningar vi har innefattar att inte gå in på biten om lärande utan fokusera på 
utvecklingen av en fungerande simulator vilket denna uppsats kommer att handla om. 

1.3 Målgrupp 

Denna uppsats är riktad till de som är intresserade av att utveckla en simulator eller att 
utveckla en applikation som implementerar Wii-kontroller. Läsaren bör ha en viss kunskap 
inom programmering i C# eller i liknande högnivåprogrammeringsspråk. 

1.4 Uppsatsens fortsatta disposition 

Den här uppsatsen kommer att handla om hur man etablerar kommunikation mellan en dator 
och en Wii-kontroll för att sedan interagera med en miljö. Vi kommer då läsa av Wii-
kontrollens position i en 3D-rymd samt tolka olika rörelser. En miljö kommer sedan att 
behövas där arbetsuppgifter ska genomföras och då kommer vi använda oss av en 3D-motor. 
Grafik till 3D-motorn kommer behövas och en del 3D-modellering kommer att genomföras. 
Tillsammans kommer allt det här att resultera i en beskrivande guide till hur man kan utveckla 
en simulator. 

Kapitel 2 - Metod 

I detta kapitel kommer vi gå igenom den metod som vi använder vid utvecklingen av vår 

simulator. Vi kommer gå igenom hur den metoden fungerar och dess ursprung. 

Kapitel 3 – Bakgrund till simulatorer 

I detta kapitel kommer vi gå igenom bakgrunden till simulatorer. Vi kommer gå igenom deras 

historia och hur de används idag. Vi kommer även gå in på Virutal Reality och ge en kort 

historia om det samt ta upp ämnet Immersion som Virtual Reality erbjuder. 



  

5 
 

Kapitel 4 - Teori 

I detta kapitel kommer vi ge en kort historia bakom själva Wii-kontrollen och hur den 

fungerar. Vi kommer gå igenom hur Wii-kontrollen vet vart den pekar och hur den läser av 

olika rörelser. Vi kommer också gå igenom ämnet 3D och ge en kortare förklaring till vad det 

är och hur det används idag inom spel. 

Kapitel 5 - Implementering 

I detta kapitel kommer vi gå igenom hur vi konstruerar de olika delarna som beskrivs i 

metoddelen. Vi kommer gå igenom hur vi får datorn och Wii-kontrollen att kommunicera, hur 

vi får Wii-kontrollen att peka korrekt, hur vi skapar den 3D-värld vi använder och till sist hur 

vi sätter ihop allt i simulatormotorn. 

Kapitel 6 - Resultat 

I detta kapitel kommer vi gå igenom det resultat vi har fått fram efter utvecklingen av 

simulatorn. Vi kommer även gå igenom de svårigheter som vi stött på. 

Kapitel 7 - Diskussion 

I detta kapitel kommer vi diskutera om arbetet i sig och framtida forskning inom detta 

område.  

I denna uppsats kommer vi att använda oss utav flera engelska termer då vissa ej går att 
översätta eller är etablerade termer inom deras ämne och om inga källhänvisningar ges är det 
våra egna bilder, lösningar eller förklaringar utifrån våra erfarenheter som beskrivs.  
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2 Metod 

Utvecklingen av denna arbetssimulator kommer till viss del vara experimentell då vi har lite 
erfarenhet av den teknik som kommer att behövas samt att i skrivandets stund har vi inte hittat 
något som liknar det vi ska göra. Då vi har som mål att utveckla en fungerande prototyp till 
denna simulator under en kort tidsram kommer vi använda oss av en utvecklingsmetod som 
har fokus på snabb utveckling. Idag finns det flera metoder som har detta fokus men vi har 
valt att använda utvecklingsmetoden Phased Development som kommer att förklaras nedan. 

2.1 Rapid Application Development 

Rapid Application Development (RAD) utvecklandes under 1990 talet i gensvar mot mera 
strukturerade utvecklingsmetoder så som vattenfallsmodellen. Denna metod koncentrerar sig 
på att utveckla en del av systemet snabbt och att få ut det till slutanvändarna. På sådant sätt 
kan slutanvändarna komma med kommentarer och förslag på förbättringar för att 
slutprodukten ska bli så användbar som möjligt för deras behov. Många RAD-baserade 
utvecklingsmetoder rekommenderar att man använder sig av olika datorverktyg för att skynda 
på analys, design och implementationsfaserna. (Dennis, Wixom och Roth 2006) Ett sådant 
exempel på verktyg som vi använder är Microsoft Visual Studio för att snabba på 
programmering av vår simulator.  

2.1.1 Phased Development 

Phased Development är en typ av RAD metod som delar upp det tänkta slutsystemet till en 
serie av versioner som sedan utvecklas sekventiellt (se fig 1). I den första analysfasen 
identifieras det övergripande slutsystemets koncept samt systemkrav. Systemkraven delas 
sedan in i grupper som utgör den serie av versioner som ska utvecklas där de huvudsakliga 
och viktigaste funktionerna hamnar i version 1 av slutsystemet. Därefter börjar analysfasen 
med de systemkrav som ingår i version 1, sedan design och implementationsfasen. När den 
första versionen är färdig och implementerad börjar arbetet med nästa version av systemet. 
Version 2 börjar då igen med analysfasen men med nästa grupp med systemkrav, här tas även 
problem med version 1 och eventuella nya idéer med. När denna version är färdig och 
implementerad börjar arbetet om med nästa version. Denna cykel fortsätter tills systemet är 
färdigt eller tills det inte längre används. Den största fördelen med denna metod är att 
slutanvändarna får ett användbart system snabbt men med endast de viktigaste funktionerna. 
Då användarna får ett system så snabbt kan viktiga systemkrav som tidigare missats upptäckas 
tidigt och implementeras i nästa version. En nackdel är att slutanvändarna får ett system som 
inte är helt färdigt och saknar en del funktioner, det är därför viktigt att de huvudsakliga och 
viktigaste funktionerna identifieras och kommer med i den första versionen. (Dennis m fl 
2006) 

Vi anser att denna metod är lämplig för detta arbete då den hjälper oss att lägga vårt fokus på 
de viktigaste funktionerna först så att vi kan utveckla en prototyp som är körbar inom 
tidsramen för arbetet. Då det här arbetet kommer att vara experimentellt kan vi med hjälp av 
denna metod säkerställa att de viktigaste funktionerna som utgör grunden för prototypen finns 
med. Eventuella problem som upptäcks i de tidiga versionerna samt förbättringar av 
funktioner kommer vi att se över i mån av tid. 
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Fig 1. Phased Development (Källa: Dennis, Wixom, Roth 2006 s.13) 

 

 

2.3 Simulatorversioner 

För att få en konceptuell modell över hur vår tänkta simulator ska fungera utfördes en första 
krav analys där fokus låg på att identifiera de olika komponenter som behövs. Vi begränsar 
oss här med att endast redovisa de olika delar vi har identifierat och inte hela krav analysen. 
De delar vi identifierat nedan kommer tillsammans att utgöra grunden för en fungerande 
prototyp. 

1.  Kommunikation mellan dator och Wii-kontroller 
2.  Rörelser med Wii-kontrollerna 
3.  3D-modeller 
4.  Simulatormotor 

De delarna vi har identifierat ovan kommer vi att använda som en övergripande 
kravspecifikation av simulatorn och de kommer även att vara de funktioner som skall ingå i 
respektive version av vår simulator. Vi kommer sedan att för varje version gå igenom de olika 
faserna i Phased Development metoden för att få en bättre förståelse för hur varje del fungerar 
och hur vi kan implementera dessa för att få fram en fungerande simulator. 
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3. Bakgrund till simulatorer 

Nationalencyklopedin definierar simulator som en: "apparat eller anläggning som helt eller 
delvis efterliknar händelseförlopp i samspel med människor". (Nationalencyklopedin mars-
10) 

En simulator är alltså en slags maskin, program, etc. som hjälper oss människor att undersöka 
ett fenomen ur olika perspektiv. Det kan vara en undersökning på hur ett fordon kolliderar 
med ett annat, ett träningsprogram för stridspiloter eller att se hur ekosystemet kan komma att 
förändras. 

3.1 Historia 

Men var kommer simulatorerna ifrån? Vi känner nog alla till bröderna Wright och deras första 
flygfärd. 25 år efter att Wright bröderna flög för första gången tog en man vid namn Ed Link 
sina första flyglektioner för att lära sig flyga. Link insåg redan då att lektionerna var väldigt 
dyra och att hans lärare var ett hinder för honom att lära sig fullt ut. Då bestämde han sig för 
att bygga den första flygsimulatorn, en mekanisk så att säga. Med den lärde han sin bror att 
flyga och ville sedan låta allmänheten ta del av sin simulator år 1930. (Jonathan Gabbai feb-
10; Communications Link Simulation & Training feb-10) 

Som tur i oturen hade den amerikanska armen haft problem med sina postflyg, de hade 
drabbats av allt fler olyckor relaterade till flygningar. Den amerikanska armen fick då intresse 
av Ed Links simulator eftersom det gav dem ett säkrare sätt att träna sina piloter. (Jonathan 
Gabbai feb-10; Communications Link Simulation & Training feb-10) Under andra 
världskriget använde man sig av olika simulatorer för att utbilda piloter och en av dessa lärde 
dem att flyga under natten. På denna tid var dessa simulatorer icke datorstyrda utan mer av 
mekaniskt ursprung, men på 60-talet började dock datorer att leta sig in i simulatorerna. Det 
var framsteg i militärens flygindustri som ligger till grund för dagens flygsimulatorer. 
(Communications Link Simulation & Training feb-10) 

3.2 Dagens simulatorer 

Idag används simulatorer ofta inom utbildning så som nämndes med flygsimulatorer. Vi 
tänkte nämna några områden som dessa används i. 

Medicinska simulatorer 
Ett annat yrke där liv sätts på spel under utbildningen är kirurger. Förutom att de läser i 
böcker utbildas de även genom operationer på levande människor, det innebär en risk för 
patienten som undergår operationen. Ett litet misstag och patienten kan drabbas av besvär för 
livet, i värsta fall mista livet. Därför är det viktigt för de nya kirurgerna att lära sig att utföra 
operationer i en säkrare miljö utan att riskera människoliv. Som tur är finns det simulatorer 
som kan simulera dessa olika ingrepp på patienter. Karolinska universitetssjukhuset i 
Huddinge har ett simulatorcentrum där de kan utbilda kirurger med just simulatorernas hjälp 
(Li Felländer Tsai feb-10). 

Gunnar Ahlberg utförde studier på två grupper som skulle utföra en koloskopiundersökning. 
En grupp fick direkt börja med patienter medan en annan först fick träna i en simulator för att 
senare börja med patienter. För att kunna utföra detta ingrepp helt på en acceptabel nivå 
krävdes försök på ett par hundra patienter. De som först tränade i simulatorn uppnådde samma 
erfarenhet som de i den andra gruppen fått efter 60 patienter, vilket kortade ner deras inlärning 
när de väl började på riktiga patienter. En annan grupp fick utföra en gallstensoperation med 
hjälp av titthålskirurgi och där visade det sig att de som inte fick träna i simulator begick tre 
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gånger så många misstag och behövde 58 procents längre operationstid. (Anna-Lena 
Haverdahl feb-10) 

Bilindustrin 
När man pratar om simulatorer förknippar man det ofta med någon typ av träningsmetod, men 
det behöver det inte vara. Det kan också vara ett sätt att utvärdera en produkt eller en process. 
Bilindustrin idag använder sig av en del simulatorer och en sådan simulator är en "krock-
simulator". Dessa kan simulera resultatet från en kollision mellan ett fordon och ett annat 
föremål. Man kan då få mer detaljerade resultat och se exakt var på bilen som skadan sker och 
se riskzoner. Detta medför säkrare bilar för oss trafikanter och även för omgivningen. Men 
simulatorer behöver inte alltid visa hur saker och ting förstörs. Christopher Lampton beskriver 
hur bilindustrin även använder sig av simulatorer för att se hur bilar ska byggas. Dessa 
simulatorer kan testa individuella delar för att se vad för svagheter de kan ha och hur de 
kommer att bete sig när de väl sitter på plats i bilen. Genom att kunna simulera olika metallers 
egenskaper kan de utföra tester på bildelar utan att riktigt material går till spillo. (Christopher 
Lampton feb-10) 

Träningssimulatorer 
Det finns även simulatorer för dem som vill förbättra sin hälsa och prestera bättre. Ett aktuellt 
exempel var vinter OS i Vancouver 2010 där en skidsimulator hade tagits fram för att låta de 
svenska deltagarna träna i förhand på banorna. (Annika Östman 2010) Även golf har 
simulatorer för att idrottare ska kunna träna på banor över hela världen utan att behöva åka till 
dessa. (Full Swing Golf, mars-10) 

3.3 Virtual Reality 

Då vi är inne på ämnet simulatorer såg vi det också lämpligt att ta upp ämnet Virtual Reality. 
Simulatorer och Virtual Reality går hand i hand då de båda simulerar verkligheten och 
försöker att få användaren att tro det är verkligt. 

3.3.1 Historik 

Virtual Reality dök upp för allmänheten år 1990 men faktum är att teknologin började 
utvecklas redan under 60-talet av en man vid namn Morton Heiling. Han utvecklade 
"Sensoraman" som lät användaren uppleva television i 3D, denna kom sedan att leda till 
dagens Virtual Reality teknologi. 1961 utvecklade ingenjörer på Philco Corporation den första 
HMD:n, Head Mounted Display - det är ofta denna som vi associerar Virtual Reality med. 
(Jonathan Strickland april-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://auto.howstuffworks.com/under-the-hood/auto-manufacturing/hsw-contact.htm
http://auto.howstuffworks.com/under-the-hood/auto-manufacturing/hsw-contact.htm
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Fig 2. Head Mounted Display (HMD) (Källa: How Virtual Reality Works, 2010) 

Denna HMD fick namnet Headsight och kunde läsa av vilket håll användarens huvud tittade 
åt, vilket gjorde att användaren kunde titta runt i den virtuella världen. Förutom synen kom 
allt fler av människans sinnen att stimuleras av Virtual Reality. Ivan Sutherland hade en vision 
1965 om en "Ultimate Display". Användaren skulle då uppleva den virtuella världen lika 
verklig som verkligheten i sig, användaren skulle också uppleva tredimensionellt ljud samt 
taktil stimulans som omfattar känslan att röra vid något. Detta kom att bli riktlinjerna för 
utvecklingen av Virtual Reality. (Jonathan Strickland april-10; Gutiérrez, Vexo och Thalmann, 
2008) Den industri som idag har bidragit mycket till Virtual Realitys utveckling är faktiskt 
spelindustrin där avancerad grafik har tagits fram och nu med de nya rörelsekontrollerna från 
Nintendos Wii konsol. Detta kommer leda till starkare immersion som kommer beskrivas lite 
senare. 

3.3.2 Virtual Reality idag 

Dagens användning av Virtual Reality har gått från underhållning till undervisning och 
simulering. Tidigare nämndes simulatorer inom bilindustrin och en del av dem utnyttjar 
HMD:er för att på ett snabbare sätt kontrollera vypunkten vid konstruktionen av bildelar. 
Amerikanska flottan "NAVY" använder sig idag av en simulator för att låta studenter, piloter 
och flygplanspersonal träna sig i fallskärmshoppning. Denna simulator använder sig av 
Virtual Reality teknik för att simulera olika situationer som man kan hamna i vid användning 
av fallskärmar. (Virtual Reality (VR) parachute trainer, april-10)  
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Fig 3. Fallskärmssimulator (Källa: Virtual Reality (VR) parachute trainer, 2010) 

Även operationssimulatorer som vi tidigare nämnde använder sig av Virtual Reality tekniken, 
mer exakt används taktil stimulans för att simulera hur det känns att skära i människokroppen. 

3.3.3 Immersion 

En väldigt viktig del med Virtual Reality är immersion eller "nersänkning". I en virtuell miljö 
upplever vi nersänkning, känslan av att befinna oss i och vara en del av den världen: om vi 
upplever hög nersänkning upplever vi den virtuella världen mer aktuell än den 
fysiska. (Jonathan Strickland april-10) 

Hur kan man då få en användare att känna sig nersänkt? Det man vill åstadkomma är att lura 
hjärnans sinnen att tro att det vi ser och upplever är verkligt. Genom att använda avancerad 
och verklighetstrogen grafik kan vi lura våra ögon, vi kan även återskapa tredimensionellt ljud 
för att lura hörseln var ljudet kommer ifrån. Ett av de mer svåra sinnena att lura är det taktila, 
som har med känsel att göra. Till exempel kan vi simulera vind med fläktar vilket Morton 
Heiling gjorde redan på 60-talet. Känslan av att ta på något finns det flera lösningar på och 
simulatorer inom kirurgi som vi nämnde tidigare kan simulera känslan av att röra vid olika 
organ. Nintendos Wii konsol har en annan lösning på detta genom att skicka vibrationer till 
Wii-kontrollen när man pekar på något, detta leder till att man upplever en högre grad av 
nersänkning. (Sherman och Craig 2003; Jonathan Strickland feb-10) 

Förutom att stimulera våra sinnen måste vi kunna interagera med världen på ett eller annat 
sätt. Den biten av Virtual Reality har inte hängt med så bra som grafik och ljud. Men nu när 
Nintendo har introducerat rörelsekontroller tror Mary Whitton, forsknings docent på 
University of North Carolina at Chapel Hill, att det kan vara av intresse för utvecklingen inom 
Virtual Reality. (Jonathan Strickland feb-10)  

Vi håller med Mary Whitton och i slutet av denna guide kommer vi att visa interaktion i en 
virtuell värld med hjälp av Wii-kontroller, genom att använda dessa kontroller hoppas vi på att 
ge användaren en högre grad av nersänkning. 

3.4 Sammanfattning 

Idag används simulatorer allt mer och en sak som de har gemensamt är att de kostar mycket 
att utveckla eller införskaffa. Med vårt arbete hoppas vi komma fram till ett alternativ som 
ligger på en lägre prisnivå att utveckla och som kan ge samma givande träning. Man kan då 
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tro att vid lägre kostnad kommer simulatorer inte vara lika verklighetstrogna och därför inte 
lika effektiva. Som Björn Nilsson (2010) nämner i sin uppsats ” Vidare skriver både Farmer 
et al. (1999) och Proctor & Dutta (1995) att det inom flygforskningen har visat sig att en 
simulator inte behöver se ut som verkligheten, bara det råder funktionell ekvivalens.”. De 
kom fram till att simulatorer inte behöver vara så verklighetstrogna som man kan tro utan bara 
de ger rätt känsla och funktioner som verkligheten, ger de lika bra träning som en dyrare 
simulator. Detta tycker vi stöder vårt arbete då vi kommer att utveckla en enklare simulator 
och istället fokusera på att få användaren att känna sig nersänkt i simulatorn. Med rätt känsla 
vid användningen av simulatorn ökar engagemanget (Sherman och Craig 2003) vilket också 
kommer driva lärandet. För den som vill veta mer om inlärning med hjälp ut av simulatorer 
rekommenderar vi att läsa Simulerad interaktiv arbetsmiljö skriven av våra kollegor 
Christopher Saarinen och Evin Antoniadis.  
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4. Teori 

Det här kapitlet kommer att ge en bakgrund till hur Wii-kontrollen fungerar samt en del om 
3D. Vi kommer även att förklara hur kontrollen kan användas som en extern komponent till 
en simulator för att tolka användarens rörelser. 

4.1 Wii remote 

I slutet av år 2006 lanserade Nintendo sin nya spelkonsol som initialt skulle gå under namnet 
"Nintendo Revolution" men som ändrades till det numera välkända namnet "Wii". I samband 
med den nya spelkonsolen lanserade Nintendo även nya kontroller, bland annat "Wii Remote" 
som senare har fått smeknamnet Wiimote. (Wikipedia: Wii, feb-10) 

  
Det är en trådlös kontroll som ser ut som en vanlig fjärrkontroll och har åtta knappar samt ett 
klassiskt styrkors. Wiimoten är också utrustad med accelerometrar samt en infraröd kamera 
längst fram. Utöver detta har den en vibreringsmotor, lysdioder samt en liten högtalare för att 
kunna ge feedback till användaren. Längst bak på Wiimoten finns en anslutningsport för att 
kunna koppla ihop den med t.ex. en Nunchuck-kontroll. Denna kontroll har två knappar och 
en analog styrspak och även denna har accelerometrar. Nunchucken håller man normalt i 
vänster hand och den är ansluten via en kabel till Wiimoten, dels för att kunna kommunicera 
med konsolen via Wiimoten och dels för att få ström. Wiimoten använder sig av bluetooth-
teknik för att kunna skicka och ta emot data från konsolen. Tack vare detta går det att koppla 
Wiimoten mot en dator via bluetooth istället för mot konsolen. (Wikipedia: Wii, feb-10) 
Nintendo har inte gett ut någon dokumentation till allmänheten om hur deras konsol och 
kontroller fungerar men mycket av detta har tagits fram genom reverse engineering. 
Informationen är därför delvis ifrån Wikipedia då den informationen ger en bra förklaring på 
hur Wiimoten fungerar. 

 

4.1.1 Accelerometrar 

Som tidigare nämnts är både Wiimoten och Nunchucken utrustade med var sin accelerometer-
krets kallad ADXL330 som används för att känna av rörelser. Denna krets kan känna av 
acceleration i tre dimensioner genom att mäta gravitationen i respektive axel (se fig 4). Vid 
vilande läge, när Wiimoten ligger på en plan yta med ovansidan upp är det en konstant 
gravitationskraft på z-axeln vilket ger värdet 1 och på resterande axlar är gravitationskraften 
0. Om Wiimoten istället ligger med ovansidan nedåt får vi värdet -1 på z-axel. Genom att 
mäta gravitationens krafter på axlarna går det att tolka dessa värden till rörelser relativt 
gravitationen. (ADXL330, feb-10) 
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Fig 4. Wii Remote (Källa: Wiimote, 2010) 

4.1.2 Infraröd kamera 

För att kunna veta vart man pekar med Wiimoten behövs det dock fler värden än de 
ovannämnda. Om vi roterar Wiimoten i sidled (vinkelrätt mot marken) utsätter vi inte 
kontrollen för några ändringar av gravitationskraften i någon axel vilket heller inte ger några 
nya värden på kontrollens tillstånd. Detta problem har Nintendo löst med att ha en kamera 
längst fram på kontrollen som läser av infraröda punkter på en sensorbar (se fig 5). 
Sensorbaren består av två kluster av infraröda dioder som man ställer under eller ovanför 
skärmen. Genom att rikta kameran mot dessa infraröda punkter på sensorbaren går det att få 
reda på vart Wiimoten pekar relativt sensorbaren. Kamerans bildprocessor kan hålla reda på 
upp till fyra infraröda punkter samtidigt, men det räcker med att använda endast två punkter 
för att veta vart Wiimoten pekar. 

 

 

Fig 5. En påslagen sensorbar. (Källa: Eget foto) 

4.2 Rörelse med Wiimote 

Vid användning av rörelser med Wiimoten behöver man dela upp begreppet rörelse i två olika 
delar. Den första delen är för rörelser som handlar om att peka med Wiimoten, och den andra 
är mera komplexa rörelser som att t.ex. rita en ring med kontrollen i luften. Dessa olika delar 
skiljer sig åt i att de är rörelser i olika dimensioner där komplexa rörelser är i 3D och att peka 
med Wiimoten är 2D. För rörelser i 2D använder vi värden från Wiimoten som fås med hjälp 
av sensorbaren och för 3D-rörelser används accelerometervärden. 

4.2.1 2D-rörelser 

För att kunna veta vart en användare pekar med Wiimoten används som tidigare nämnts en 
kamera längst fram på kontrollen som kan hålla reda på infraröda (IR) punkter. Med hjälp av 
kameran kan Wiimoten veta vart den är riktad relativt IR-punkterna. Det är nämligen 
kamerans bildprocessor som analyserar var IR-punkterna är och deras position med en 
upplösning av 1024x768. Detta betyder att för båda IR-punkterna kan vi få fram ett x- resp. y- 
värde och kan placera ut dessa punkter på en graf (se fig 6).  
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Fig 6. Graf med IR-punkter utplacerade 

För att veta vart användaren pekar använder vi sedan dessa värden och räknar ut mittpunkten 
mellan dem. Då vi ser punkterna från kamerans perspektiv är Wiimotens rörelseriktning 
motsatsen till IR-punkternas riktning. Fig 7 visar hur detta kan se ut med IR-punkterna och en 
pekmarkör utritade på en yta, notera också att man tydligt ser att Wiimoten är något lutad. 

 

Fig 7. Skärmbild av en yta med IR-punkter och markör utritad  
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4.2.2 3D-rörelser 

För mera komplexa rörelser är det svårt att använda samma metod som beskrevs ovan, oftast 
blir problemet att punkterna hamnar utanför kamerans synfält. För att lösa det får man 
använda accelerometervärdena istället, dessa värden går dock oftast inte bara att använda 
direkt i en applikation utan det måste oftast utföras en del beräkningar. Vid en rörelse för att 
t.ex. slå en boll med ett racket behöver redan inspelade värden av denna rörelse finnas i 
applikationen, detta för att kunna identifiera de värden man får från Wiimoten och ”förstå” 
vilken rörelse som gjorts. Det finns idag en del artiklar skrivna om olika sätt att känna igen 
rörelser, men grundidén om hur man kan gå tillväga beskrivs i figuren nedan. (Schlömer, 
Poppinga, Henze och Boll 2008; Prekopcsák 2008) 

 

 

 

 

Det första steget är att hämta de 3D-värden som fås via accelerometern och spara dessa i 
någon tillfällig array. Nästa steg är att filtrera denna array, så att de värden som inte tillför 
någon större betydelse till själva beskrivningen av rörelsen plockas bort. (Då man får väldigt 
många värden från Wiimoten tar man bort de värden som t.ex. inte är tillräckligt olika det 
föregående värdet) Nästa steg är att matcha denna array med värden mot redan existerande för 
att se vad för rörelse som har gjorts. Sedan utför man det som den matchade rörelsen ska ha 
för effekt i programmet. 

Schlömer m fl (2008) har utvecklat ett program som känner igen olika rörelser där de 
använder Wiimoten för att läsa av rörelser. För att matcha en rörelse med en redan inspelad 
rörelse använder de Hidden Markov Model (HMM). Det är en modell med en uppsättning av 
redan inspelade rörelser som jämförs statistiskt med den rörelse som användaren har gjort 
(För mer information om hur det fungerar se Rabiner 1989; Dugad och Desai 1996). Den 
inspelade rörelsen som med störst sannolikhet är lik användarens rörelse är den som senare 
utförs, dock förekom det fall när det inte gick att matcha användarens rörelse. Men Schlömer 
m fl (2008) program lyckades att identifiera användarens rörelse mellan 85 – 95 procent av 
gångerna. Rörelserna i programmet var bland annat att rita en fyrkant, en cirkel och ett Z i 
luften. Det fanns också en rörelse som var att serva en boll i tennis. Bland de svåraste att 
känna igen var att rita en cirkel som i genomsnitt gick att identifiera 86,6% av gångerna. 

Prekopcsák har utvecklat ett liknande program men använder en mobiltelefon (Sony-Ericsson 
W910i) med en accelerometer istället för en Wiimote för att läsa av rörelser. Hans program 
använde sig också av HMM för att identifiera rörelser och lyckades få programmet att 
identifiera rörelserna i genomsnitt 97,4% av gångerna. I Schlömer m fl program är 
användaren tvungen att hålla en knapp nertryckt under rörelsen för att markera när 
programmet ska läsa in värden. Prekopcsák lyckades däremot få programmet att själv veta när 
en rörelse hade skett, detta genom att definiera en rörelse, ” a gesture starts with rapid 
acceleration, continuously changes directions during gestures, ends in almost steady position, 
and lasts more than 0.8 seconds”. 

 

Hämta 

 

v 

Filtrera Utför Matcha 

Fig 8. Diagram för mera komplexa rörelser 
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4.3 3D 

För att enkelt förklara vad 3D är kan man tänka sig att man tittar rakt ner på ett bord där det 
ligger en fyrkant. Du ser att fyrkanten har en bredd och höjd, dvs. två dimensioner, men om 
du sätter dig ner i en stol och tittar på fyrkanten händer något. Det visar sig att den har ett djup 
och faktiskt var en kub (se fig 9). Nu plötsligt har den tre dimensioner och det är en enkel 
definition av vad 3D är. Det område vi kommer att nämna i uppsatsen är 3D-grafik, 3D-
motorer och även hur man skapar denna typ av grafik.  

 

 

Fig 9. Till vänster en kub sedd från ovan, till höger kub sedd snett framifrån 

4.3.1 3D-grafik 

3D-grafik har väldigt mycket med geometri att göra och även uträkningar av geometriska 
former. Byggstenarna i 3D-grafik är något som kallas för polygoner. Mathias Szanto 
definierar det som: "En polygon är en yta i en 3D-geometri med flera antal sidor i olika 
former". En polygon är alltså en yta som består av flera sidor, hur många sidor den har beror 
på mjukvaran man använder den i. De kan vara i form av trianglar eller "tris" som de kallas 
men de kan också vara fyrhörniga polygoner, "quads" som de kallas. Dessa polygoner bildar 
tillsammans ett slags ramverk för hur objekt ska se ut. (Mathias Szanto mars-10) 

4.3.2 Spelmotorer 

I dagens spelindustri används spelmotorer ganska flitigt, men vad är en spelmotor? En 
spelmotor är ett mjukvaruprogram som har till uppgift att hjälpa utvecklare skapa spel, 
motorn består då av olika delmotorer som tar hand om spelets olika egenskaper. (Jeff Ward 
mars-10) Det kan vara att rita ut grafiken eller hantera hur en boll studsar runt i världen, 
spelmotorn använder sig då av en grafikmotor och en fysikmotor. Idag används grafikmotorer 
så som Unreal Engine 3 (Unreal Technology) eller Frostbite Engine (DICE) och för fysik i 
spel används till exempel den populära Havok-motorn (Havok). Men andra verktyg som tar 
hand om ljud, animering, scripting m.m. finns tillgängliga för att göra det enklare för 
utvecklare att skapa spel. 
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4.3.3 3D-modellering  

När man skapar och producerar föremål i 3D är det ganska stor chans att man håller på med 
3D-modellering. Man kan likna 3D-modellering med keramikkonst, då man utgår från en 
klump lera och formar om den till något helt annat exempelvis en vas. Det som utförs under 
3D-modellering är att genom matematiska formler skapa tredimensionella objekt vilka kallas 
för 3D-modeller. För att skulptera dessa modeller kan man inte precis sträcka in händerna och 
knåda degen utan detta sköter man med hjälp av mjukvara. I mjukvaran kan man placera ut 
fördefinierade former eller helt enkelt placera ut sina egna polygoner för att forma sina 3D-
modeller efter eget tycke. (Mathias Szanto mars-10) Men det är inte bara 3D-modellerna som 
kan manipuleras i mjukvaran utan man kan även ändra på ljusförhållanden, animationer, 
reflektioner och texturer. Under modelleringsprocessen visas en förhandsvisning av 3D-
modellen. För att sedan få ut en bild av modellen kan man välja att rendera. Det betyder att 
programmet skapar en bild av 3D-modellen utifrån data om hur föremålet ser ut, 
ljusförhållanden, kameravinkel och andra egenskaper som definierats. 

  

 

Fig 10. Skärmbild av Blender 2.49 

 

Blender är ett sådant program som hanterar 3D-modellering som vi kommer att använda för 
att skapa våra 3D-modeller och miljöer till simulatorn. Vi kommer senare i denna uppsats att 
gå in närmare på hur man skapar 3D-modeller med hjälp av Blender. 
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5. Implementering 

I det här kapitlet kommer vi gå igenom grunderna för att utveckla en simulator, såsom 
skapande av 3D-modeller och implementation av Wii-kontrollen. Vi kommer även gå igenom 
hur man sätter ihop alla delar för att få fram en fungerande simulator. 

5.1 Övergripande koncept 

För att ge en klarare bild av hur arbetets olika delar är kopplade tänkte vi ge en lite mer 
genomgående förklaring av själva konceptet.  
 
Vi ska utveckla en simulator för utbildningssyfte, till simulatorn kommer vi att använda oss av 
externa Input/Output-enheter i form av Wii-kontroller. Kontrollerna är tänkta att användas för 
att interagera med 3D-världen i simulatorn, som ska likna ett riktigt arbetsmoment inom 
hamburgerkedjor. I arbetsmomentet ska man som användare plocka ihop en hamburgare med 
olika ingredienser. Då vi har en kort tidsram att utveckla simulatorn kommer vi inte 
implementera någon form av instruktioner och regler till vad användaren ska göra, utan 
kommer att fokusera på att få alla delar att fungera tillsammans. Vi har valt att använda Wii-
kontroller för att interagera med simulatorn då de ger en bättre nersänkning än med en 
traditionell mus och tangentbord eller ett 3D-navigeringsverktyg. Vi tycker att kontrollerna är 
intressanta p.g.a. deras rörelseteknologi vilket andra 3D-navigeringsverktyg inte ger, som t.ex. 
Space Navigator (se fig 11). Dessa verktyg ger ett flertal olika sätt att röra sig i en 3D-miljö 
men är stationära i och med att de ligger still på ett bord. Med Wii-kontrollen kan man 
däremot utföra dessa rörelser i luften och på så sätt öka graden av nersänkning hos 
användaren. 

 

 

Fig 11. 3D-navigeringsverktyget Space Navigator samt dess rörelseschema.  

(Källa: Modifierad bild från 3Dconnexion, 2010) 

 
Även om Wii-kontrollerna har existerat ett tag har vi i skrivande stund inte hittat någon som 
använt dessa kontroller till en egenutvecklad simulator. Det finns däremot flera andra exempel 
på hur kontrollen kan användas, men vi kommer att använda den som en förlängning av 
handen för att låta användaren ta på objekt i 3D-världen. 

5.2 Kommunikation mellan Wiimote och dator 

Som tidigare nämnts kommunicerar Wiimoten med Wii-konsolen via bluetooth. Tack vare det 
kan man använda Wiimoten på samma sätt mot en dator. För att detta ska fungera behöver 
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man en bluetooth-adapter (om det inte redan finns en inbyggd i datorn) och mjukvara för att 
upprätta en bluetooth-förbindelse samt mjukvara för kommunikationen mellan dator och 
Wiimote. Idag finns det redan flera olika klassbibliotek för att ta hand om kommunikationen 
till olika programmeringsspråk som man kan använda sig av, så den mjukvaran behöver man 
inte utveckla själv. Vi kommer att använda oss av klassbiblioteket WiimoteLib (Brian Peek 
april-10) som är utvecklat av Brian Peek och som är tillgängligt för alla.  
 
Det första steget för att kunna använda Wiimoten är att upprätta en bluetooth-förbindelse 
mellan dator och Wiimoten. Detta kan göras via ett ofta medföljande program vid namn 
Bluesoleil när man köper en bluetooth-adapter. Det går även att använda programvara som 
redan finns i Windows senare operativsystem, vi använder oss här av Windows 7 
programvara. Dessa två sätt skiljer sig lite på hur man går tillväga men ger samma resultat 
dvs. att man skapar en Human Interface Device (HID) förbindelse mellan Wiimoten och 
datorn. HID är en bluetoothprofil som är lämpad för att ansluta enheter som till exempel en 
mus eller ett tangentbord till datorn. Denna profil är utvecklad för att ge en förbindelse med 
lägsta möjliga fördröjning och med låg strömförbrukning. (HID, april-10) 
 
Nästa steg för att använda Wiimoten i en egenutvecklad applikation är att använda något 
klassbibliotek för att kommunicera med kontrollen. Vi använder oss som tidigare sagts av 
WiimoteLib vilket gör detta steg väldigt enkelt. Det första som vi behöver göra är att referera 
till detta bibliotek högst upp i varje klass där vi använder oss av biblioteket. När vi har 
refererat till biblioteket kan vi sedan deklarera en ny Wiimote-instans. Slutligen behöver vi 
koppla instansen till den Wiimote som vi har anslutit till datorn samt koppla eventet 
(händelsen) WiimoteChange till en metod som ska ta hand om den data kontrollen skickar. 
Eventet WiimoteChange är en händelse som inträffar så fort något värde på Wiimoten ändras 
och som vi kan tilldela metoden wiimote_WiimoteChanged (Se exempel klassen nedan). 
Metoden wiimote_WiimoteChanged kommer nu att anropas varje gång Wiimoten flyttas eller 
när en knapp trycks ner. I denna metod kan vi nu lägga in det som ska utföras i vår 
applikation, till exempel när en viss knapp trycks ner. Ett enkelt exempel av en klass som 
ansluter Wiimoten och som får kontrollen att skaka när man trycker ner B knappen kan se ut 
som följer. 

using WiimoteLib; 

 

public class SimpleTest() 

{ 

 

Wiimote wiimote = new Wiimote(); 

 

public void SimpleTest() 

{ 

   wiimote.WiimoteChanged += wiimote_WiimoteChanged; 

   wiimote.Connect(); 

   wiimote.SetReportType(InputReport.IRAccel, true); 

   wiimote.SetLEDs(true, false, false, false); 

} 

 

private void wiimote_WiimoteChanged(object sender, 

WiimoteChangedEventArgs args) 

{ 

   wiimote.SetRumble(wiimote.WiimoteState.ButtonState.B); 

} 

 

} 

Med hjälp av klassbiblioteket WiimoteLib kan vi enkelt ansluta en Wiimote till en 
egenutvecklad applikation som vi visat ovan. Detta är grunden till hur man kan använda 
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kontrollen, sedan är det bara att bygga vidare och utöka metoden wiimote_WiimoteChanged 
för att kunna göra fler saker så som att peka med Wiimoten. 

5.3 Pekning med Wiimote 

För att peka med Wiimoten i vår simulator använder vi den princip som förklarades i 3.3.1. 
Denna princip var att med hjälp av Wiimotens kamera kan vi få IR-punkters positioner med 
en upplösning på 1024x768. Positionerna använder vi sedan för att räkna ut vart Wiimoten 
pekar relativt dessa punkter, genom att räkna ut mittpunkten mellan dessa. Vi kommer 
använda oss av en egentillverkad sensorbar som består av två IR-dioder samt batteri då 
Nintendos egen sensorbar kräver att den är kopplad till konsolen för att få ström. Vi använder 
oss av endast två IR-dioder då detta är det minsta antal vi behöver för att kunna peka med 
Wiimoten i en 3D-värld. Dessutom ökar komplexiteten för att peka med Wiimoten ju fler IR-
dioder man använder, detta p.g.a. att det blir svårare att hålla reda på alla dioder i programmet 
och kan leda till att pekningen blir ryckig. 

Om vi använder exemplet i fig 6 när två IR-punkter ritades ut på en graf kan vi nu också lägga 
in en pekmarkör i grafen. Om vi antar att Wiimoten ligger horisontellt med sensorbaren samt 
rakt framför den skulle mittpunkten för dessa två IR-punkter ge oss en pekmarkör som 
hamnar mitt i mellan punkterna (se fig 12). 

 

 

Fig 12. Till höger en graf med IR-punkter och pekmarkör utritad.  

Till vänster de förutsättningar för grafen. 
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För att räkna ut mittpunkten mellan dessa IR-punkter använder vi formeln nedan.  

𝑥1 + 𝑥2

2
 ,   

𝑦1+ 𝑦2

2
 

Formel 1.  Formel för att räkna ut mittpunkten mellan två punkter i en graf. 

Här måste vi även ta med att vi ser dessa punkter ur kamerans perspektiv, vilket betyder att 
Wiimotens rörelse är den motsatta. Ett enkelt exempel på detta är om man tittar på en fast 
punkt rakt fram och sedan vrider huvudet åt vänster, då flyttas punkten åt höger och inte åt 
samma håll som man vrider huvudet. Därför måste formeln ovan modifieras lite, den nya 
formeln blir då 

1024 -  
𝑥1 + 𝑥2

2
 ,  768 - 

𝑦1+ 𝑦2

2
 

Formel 2. Modifierad mittpunktsformel för uträkning av en pekmarkörs position. 

Med denna formel kan vi nu veta vart en användare pekar med Wiimoten relativt sensorbaren. 
Vi utökar nu SimpleTest klassen som beskrevs tidigare och lägger in uträkningarna ovan i den 
metod som utförs varje gång Wiimotens status ändras nämligen wiimote_WiimoteChanged. 

private void wiimote_WiimoteChanged(object sender, 

WiimoteChangedEventArgs args) 

{ 

    wiimote.SetRumble(wiimote.WiimoteState.ButtonState.B); 

    float x, y; 

    x = 1024 - Midpoint( 

         wiimote.WiimoteState.IRState.IRSensors[0].RawPosition.X,        

         wiimote.WiimoteState.IRState.IRSensors[1].RawPosition.X); 

 

    y = 768 - Midpoint( 

         wiimote.WiimoteState.IRState.IRSensors[0].RawPosition.Y, 

         wiimote.WiimoteState.IRState.IRSensors[1].RawPosition.Y); 

 

} 

 

private int Midpoint(int value1, int value2) 

{ 

    return (value1 + value2) / 2; 

} 

Det vi nu har fått av detta är x- resp. y-värde för den punkt användaren pekar mot med 
Wiimoten och vi kan använda detta för att rita ut pekmarkören. Tyvärr räcker inte den formeln 
för att den alltid ska fungera, detta pga. att vi har några förutsättningar med den som inte alltid 
är uppfyllda. Det som måste vara uppfyllt för att formeln alltid ska fungera är att dessa två IR-
punkter alltid är synliga för Wiimoten. Dessvärre händer det ganska frekvent att de inte är 
synliga samtidigt. Kameran på Wiimoten har nämligen ett begränsat synfält på hur långt den 
ser IR-punkter i sidled. Enligt Wiibrew (Wiimote, feb-10) är det horisontella synfältet ca 33 
grader och vertikala ca 23 grader. Ett sätt att lösa detta är att gissa var den nya mittpunkten är, 
baserat på dess senast kända position samt skillnaden mellan den synliga IR-punktens position 
då och dess nuvarande position. Det första steget blir då att spara några nödvändiga värden 
med hjälp av antingen en struct eller en klass. De värden vi behöver spara är x- resp. y-värden 
för båda IR-punkterna samt senaste mittpunkten. Nedan visas ett exempel på hur en struct kan 
se ut för att spara dessa värden. 
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struct wiimoteStruct 

{ 

    public float senaste_mid_x, senaste_mid_y; 

    //IR-punkterna 

    public IRSensor IR0, IR1;   

} 

Vi kan skriva om hur vi räknar ut mittpunkten i metoden wiimote_WiimoteChanged till en lite 
mera kompakt form genom att använda en egenskap i klassbiblioteket WimoteLib som redan 
har räknat ut detta åt oss. Vi ser också till att spara de nödvändiga värdena för att senare kunna 
göra en korrekt gissning på den nya mittpunkten när ena IR-punkten inte är synlig. 

private void wiimote_WiimoteChanged(object sender, 

WiimoteChangedEventArgs args) 

{ 

    wiimote.SetRumble(wiimote.WiimoteState.ButtonState.B); 

    float x, y; 

    IRState ir = wiimote.WiimoteState.IRState; 

 

    if (ir.IRSensors[0].Found && ir.IRSensors[1].Found) 

    { 

        //Mittpunkten samt värdet för pekmarkören 

        x = wiimote.WiimoteState.IRState.RawMidpoint.X; 

        y = wiimote.WiimoteState.IRState.RawMidpoint.Y; 

             

        //Spara alla värden för att använda senare 

         wiimoteStruct.IR0 = ir.IRSensors[0]; 

         wiimoteStruct.IR1 = ir.IRSensors[1]; 

         wiimoteStruct.senaste_mid_x = x; 

         wiimoteStruct.senaste_mid_y = y; 

    } 

För att räkna ut den nya mittpunkten använder vi som tidigare nämnts den senast kända 
mittpunkten samt skillnaden mellan den senaste sparade positionen av den synliga IR-punkten 
och dess nuvarande position. 

else if (ir.IRSensors[0].Found) 

{ 

    x = ir.IRSensors[0].RawPosition.X; 

    y = ir.IRSensors[0].RawPosition.Y; 

                     

    //Skillnaden mellan nuvarande och föregående värden då båda        

    //IR-punkterna var synliga 

    float dx = x - wiimoteStruct.IR0.RawPosition.X;  

    float dy = y - wiimoteStruct.IR0.RawPosition.Y; 

                     

    //Lägg till denna skillnad till senaste mittpunkten 

    //för att få fram den nya punkten för pekmarkören 

    x = wiimoteStruct.senaste_mid_x + dx;  

    y = wiimoteStruct.senaste_mid_y + dy; 

 

 } 

På samma sätt lägger vi in ett till villkor fast denna gång för den andra IR-punkten, alltså 
ir.IRSensors[1] där ir.IRSensors är en array med våra IR-punkter. Den här mer utökade 
funktionen kommer nu även att fungera när endast en IR-punkt är synlig vilket kommer ge en 
mer stabil pekfunktion.  
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5.4 Skapande av 3D-modeller 

Den här delen kommer att handla om hur vi skapar alla grafiska objekt som ska synas i 
simulatorn. Eftersom 3D-modellering är väldigt stort och det finns mycket att lära har vi tänkt 
ge en grundläggande genomgång hur man skapar enkla föremål. Den programvara vi har valt 
att använda är Blender som är open source utvecklat av Blender Foundation, vilket betyder att 
den är gratis att använda. Anledningen till att vi valde Blender var framförallt det höga priset 
på de mer kända modelleringsprogrammen. Men vi fann också att Blender kan mäta sig med 
de stora kommersiella produkterna till en viss grad och till det vi ska göra duger Blender 
alldeles utmärkt. Vi tänkte här gå igenom hur vi skapar några modeller som sedan ska 
användas i simulatorn. 

5.4.1 Grunder 

Det absolut första som vi kommer gå igenom är de tre axlarna som utgör 3D-rymden, dessa 
axlar heter X,Y och Z. X och Y är då en horisontell respektive vertikal position och inom 
matematikens grafritning används X och Y på samma sätt. Z där emot visar på en axel som 
beskriver djup, dvs. denna axel gör att föremål ser ut att ha en tredje dimension. 

 

Fig 13. X-,Y- och Z-axeln 

Tidigare tog vi upp polygoner och vad i grunden de är, hur de är byggstenarna i 3D-
modellering. Polygoner består av olika komponenter och vi tänkte snabbt förklara dem samt 
hur de fungerar. 

Vertex 
En vertex är en punkt i en 3D-rymd som använder sig av de tre axlarna för sin position. Med 
hjälp av tre eller flera vertex kan en polygon skapas. 

Om man har fyra vertex punkter och kopplar samman dem får man en polygon i formen av en 
kvadrat. Om man sedan placerar en vertex i mitten av kvadraten och längre in på z-axeln, som 
sedan kopplas till de fyra tidigare punkterna har man skapat en pyramid vilken i sig har fyra 
ytor i form av trianglar. Med hjälp av bara en extra punkt har man nu skapat ett enkelt 3D-
objekt. 

 

Fig 14. Till vänster en kvadrat, till höger samma kvadrat fast med en extra vertex vilket gör den till en pyramid. 
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Edge 
Den svenska översättningen av ordet edge är kant vilket precis beskriver vad edge är, det är en 
kant på ett 3D-objekt. Men kanten består av en linje så se det mer som kanten på långsidan av 
ett bord och inte hörnet.  

Face 
Ytan mellan tre eller fler punkter av typen vertex kallas inom modellering för face. Om man 
skulle ta en yta på en kub byggs den upp utav fyra punkter som är sammankopplade. 

 

Fig 15. Vertex, Edge och Face 

Mesh 
När man modellerar ser man oftast modellerna som ett ramverka av sammankopplade 
vertexes, detta ramverk brukar man kalla för en mesh. Oftast är en mesh uppbyggd av 
polygoner av triangel- eller kvadratform. Trianglar är att föredra för de är lättare att rendera i 
slutändan. 

När man modellerar så brukar man utgå från en enkel mesh. Kub, cylinder och sfär är 
exempel på några av de grundläggande modeller som man kan använda för att sedan forma 
om till önskad form. 

 

Fig 16. Fyra olika grundläggande modeller i deras mesh form. 
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5.4.2 Modellering 

Tutorial: Hamburgare  
Nu till vår första riktiga modelleringsövning och då har vi valt att skapa en enkel hamburgare 
med tillbehör. Vi kommer skapa bröd, kött, ost, gurka och tomat för att bygga ihop en ganska 
simpel hamburgare.  

Hur ska vi börja då? Jo det absolut första vi bör göra är att inspektera en hamburgare och 
avgöra vilka simpla former de olika ingredienserna har. Under- och överbröd kan ses som 
ihoppressade cylindrar och även köttet, gurk- och tomatskivan har samma form. Nu kan vi 
skapa en mesh för varje ingrediens på arbetsytan och för att lättast göra det ska vi använda oss 
av topvyn för då hamnar alla objekt på samma höjd. Vi kan enkelt markera på arbetsytan var 
vi vill att objektet ska hamna och när vi är nöjda väljer vi att lägga till de simpla formerna för 
varje ingrediens. 

Efter att vi valt tjockleken på varje ingrediens kommer vi ha något som liknar det här: 

 

Fig 17. Simpla former för alla ingredienser 

Nu är vi nästan klara men vi skulle vilja få kanterna på bröden och köttet att bli lite rundare. 
Då ska vi använda oss av något i Blender som kallas för Modifiers, som är ett sätt att 
åstadkomma effekter på ett automatiskt sätt såsom att skapa runda kanter.  

Vad Modifiers gör är att ändra på hur ett objekt ser ut men de ändrar inte på dess geometri. En 
modifierare som vi kommer att använda heter SubSurf vilket ger objektet en rundare yta. 
(Doc: Manual/Modifiers, april-10) 

Om vi tar köttet som ett exempel kommer SubSurf fungera så att den lägger till en viss mängd 
polygoner som vi valt för att skapa rundare kanter. I det här fallet med köttet sköter SubSurf 
nästan allt automatiskt och vi är klara med den här ingrediensen. 

 

Fig 18. Köttet med SubSurf Modifier. 

Nästa steg är att runda enbart en kant på de två kvarvarande cylindrarna för att skapa bröden. 
Vi ser till att båda dessa cylindrar får en SubSurf Modifier vardera och nästa steg blir att få en 
sida att bli platt. Genom att markera där vi ska platta till och använda oss av ett verktyg som 
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heter extrahera kan vi skapa en ny yta som blir platt automatiskt. Extrahera skapar som sagt 
nya ytor utav det vi markerat och är ett väldigt vanligt verktyg vid modellering.  

 

Fig 19. Underbröd skapat efter extrahering 

Nu har vi skapat de ingredienserna för att bygga ihop en hamburgare och det sista vi ska göra 
är att ge dem lite färg. Blender har en ganska enkel färgväljare och i slutet kommer vi ha 
något som liknar det här: 

 

Fig 20. Alla ingredienser färglagda. 

Tutorial: Bunke 
I simulatorn måste vi ha någon form av behållare för att förvara våra ingredienser i, för att 
sedan låta användaren plocka de ingredienser han eller hon vill ha. Vi tänkte då utgå från en 
enkel rektangulär behållare och det gör vi enklast genom att använda en kub mesh. Till en 
början gör vi om kuben och utökar ena sidan av den för att få den rektangulära formen. Detta 
ger oss ett perfekt tillfälle att visa hur extrahering fungerar mer detaljerat. Vi skulle behöva 
gröpa ur den här kuben och det kan vi ganska enkelt göra genom extrahering. Till en början 
skapar vi en ny yta runt kuben och gör den tjockare genom att skala ner den. Sista steget är att 
trycka ner ytan för att skapa den behållare vi behöver. Vi extraherar ytan och trycker ner den i 
kuben och vi ser då att en ganska simpel behållare har skapats. Vi kan nu ge den en lämplig 
färg och lägga i någon form av ingrediens för att visa användaren vad som kan plockas upp ur 
den.  

 

Fig 21. Skapandet av en bunke 
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UV-mapping 
Det finns en sista sak vi ska göra innan vi skickar iväg våra objekt till spelmotorn och det är 
att lägga på texturer. Vi har tidigare gett våra objekt färg men nu ska vi ge några av dem 
texturer. Texturer kan ses som ett papper som vi slår in en present i, denna metoden heter UV-
mapping och fungerar på det vis att det objekt som ska få en textur måste vikas ut och läggas 
på en plan yta. Metoden har fått namnet UV-mapping för när man ska bestämma var texturen 
ska hamna behövs två koordinater men eftersom X, Y och Z används sedan tidigare måste två 
nya skapas, dessa har då fått namnet U och V därav UV-mapping. Vi tänkte nu ge gurk- och 
tomatskivorna en passande textur genom att använda UV-mapping. Till dessa kommer vi 
använda de här texturerna. Vi kommer gå in i senare varför de ser ut som de gör. Viktigt är 
också att vi förbereder texturerna för framtida exportering genom att lägga alla i en mapp vid 
namn "textures".  

 

Fig 22. Texturer vi kommer använda 

 

Vi börjar med tomatskivan som formen av en cylinder och vi fann då att Cube Projection, 
vilket är ett sätt att vilka ut objektet, gav oss bäst resultat. I Blenders UV/Image Editor, där vi 
kan välja vad för textur vardera sidan får, kommer den utvikta cylindern synas och efter lite 
justering kommer vi han något som liknar det här: 

 

Fig 23. Alla sidor har nu fått sin textur placerad. 

Cirkeln är då ovansidan av tomaten och det ligger också en exakt likadan cirkel under som är 
undersidan av tomaten. De kommer nu att få den textur som ligger inom deras område. Den 
raka linjen är däremot kanten runt tomaten och den får en rödare färg för att likna tomatens 
skal. Om vi skulle välja att rendera ut en bild av objektet kommer dock inte texturen att synas 
utan man måste först säga till Blender att objektet ska renderas med hjälp utav UV-mapping. 
Om vi ställt in alla alternativ inför rendering ser vi att cylindern nu ser ut som en tomatskiva 
och eftersom gurkskivan har samma form kan vi göra exakt samma sak för att texturera den. 
När allt är klart kan vi skicka över våra modeller till spelmotorn och då kan vi spara dem i en 
mapp som vi döper till ”models” samt i formatet Autodesk FBX vilket spelmotorn stödjer.  
 



  

29 
 

 

Fig 24. Tomat och gurka texturerade och renderade. 

 

5.5 Skapa en 3D-värld 

För att kunna använda våra 3D-modeller och skapa en digital representation av den miljö vi 
vill simulera behöver vi en 3D-motor. Det finns idag ett flertal 3D-motorer man kan använda 
sig av som är open source. Vi har valt att använda Microsoft XNA som utöver en 3D-motor 
innehåller flera verktyg för att utveckla spel för såväl Windows som för Xbox 360. XNA är 
gratis att använda för att utveckla spel till Windows men för utveckling av spel till Xbox 360 
krävs en licens. Innan vi bestämde oss för att använda XNA prövade vi några andra 3D-
motorer, så som Axiom och Jade. Båda dessa motorer fungerade bra men var inte lika 
utvecklade eller lätta att använda som Microsoft XNA.  
 
Det första man behöver göra för att kunna använda Microsoft XNA är att ladda hem XNA 
Game Studio. Detta är det utvecklingsverktyg som behövs för att skapa en 3D-värld till vår 
simulator. XNA Game Studio är byggt ovanpå Microsoft Visual Studio vilket är en 
utvecklingsmiljö som underlättar utveckling av program. 
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Fig 25. Skärmbild av Microsoft Visual Studio 2008. 

Microsoft Visual Studio innehåller flera verktyg som t.ex. textredigerare och debugger som 
hjälper en att hitta fel och rätta dem i sitt program. Ytterligare en fördel med XNA är att det 
finns bra guider till hur allt fungerar och hur man går till väga för att komma igång med att 
utveckla sitt första spel. 
 
För att börja skapa en 3D-värld börjar vi med att starta Microsoft Visual Studio och skapa ett 
nytt projekt av typen XNA Game Studio. En utförlig guide till hur man gör detta finns på 
XNA:s hemsida (XNA beginner's guide Chapter 1, april-10). När man skapar ett nytt projekt 
av typen XNA Game Studio får man en grund till ett 3D-spel genererat från en mall. Denna 
grund består av en klass vid namn Game1 med ett antal metoder. I dessa metoder behöver 
man sedan bara lägga in sina 3D-modeller och sin spellogik eller i vårt fall simulatorlogik. De 
metoder som genereras i Game1 är: 
 
Initialize 
Här lägger man in den startlogik som behövs 
 
LoadContent 
Den här metoden anropas i början av programmet och här laddar man in sina 3D-modeller 
 
UnloadContent 
Denna metod anropas i slutet och här tömmer man objekt som inte är 3D-modeller ur minnet 
 
Update 
Denna metod anropas varje gång spelet uppdateras och här lägger man spellogik som t.ex. 
kontroll av kollision mellan objekt 
 
Draw 
Den här metoden anropas varje gång spelet uppdateras och alla objekt ska ritas ut 
 
 
Med hjälp av dessa metoder får man en bra grundstruktur som man sedan kan bygga vidare på 
till en simulator. Det första steget till att bygga ut den grund man får genererad är att skapa en 
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kamera i 3D-världen så att man kan se något. Vi måste nämligen definiera vad som är synligt i 
vår 3D-värld så att grafikkortet kan rendera detta till 2D och visa upp det på skärmen. För att 
göra detta måste vi definiera två matriser. Den första matrisen kallar vi viewMatrix och den 
består av flera värden, kamerans position, kamerans rikting och vad som är upp ur kamerans 
perspektiv. Man kan se det här som var våra ögon är i 3D-världen och åt vilket håll vi tittar. 
En definition av viewMatrix kan se ut som följer: 

Matrix viewMatrix; 

Vector3 cameraPosition = new Vector3(0f, 50f, 100f); 

Vector3 cameraTarget = new Vector3(0f, 30f, 0f); 

Vector3 cameraUp = Vector3.Up; 

 

viewMatrix = Matrix.CreateLookAt(cameraPosition, cameraTarget, 

cameraUp); 

För att definiera en punkt i 3D-världen använder vi typen Vector3 som tar tre parametrar av 
typen float. Dessa parametrar beskriver ett värde på respektive axel från en mittpunkt i 3D-
världen. Alla objekt som man sedan sätter ut i världen räknas från samma mittpunkt. Punkten 
där kameran placeras, cameraPosition ovan, är alltså 50 y-enheter över mittpunkten och 100 
z-enheter framför mittpunkten. Vi har nu skapat den matris som beskriver var kameran eller 
våra ögon är och tittar åt för håll i 3D-världen via en hjälpmetod i klassen Matrix. Den andra 
matrisen kallar vi projectionMatrix och den består av ett flertal värden som definierar det 
område i 3D-världen som ska renderas till 2D så att det kan visas på skärmen. 

 

Fig 26. View Frustum är de område som kommer att renderas till 2D och visas på skärmen.  

(Källa: Modifierad bild från Riemer Grootjans 2009, s. 32) 

Inom datorgrafik kallas ett sådant område även för view frustum, detta är det röda området i 
fig 26. De värden som vi också behöver är near clip och far clip, båda är avstånd från 
kameran och markerar var vårt view frustum (röda området) börjar och slutar. Allt utanför 
dessa värden klipps bort när 3D-världen renderas till 2D. Near clip används för att ta bort allt 
mellan kameran (ögat i fig 26) och den plana toppen av pyramiden. Om något objekt skulle 
befinna sig där skulle det skymma sikten för kameran. Objekt som hamnar långt bort från 
kameran skulle förmodligen inte synas så mycket men tar upp nästan samma kraft från 
grafikkortet som om de vore nära kameran. Därför använder man far clip för att sätta en gräns 
vart det synliga området tar slut. De två sista värdena som behövs för att skapa denna matris 
är view angle som är det vertikala antalet grader som ska vara synligt och aspect ratio som är 
höjd/bredd förhållandet vid renderingen till 2D. (Riemer Grootjans 2009) Denna långa 
definitionen kan skrivas med en hjälpmetod i Matrix klassen. 
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Matrix projectionMatrix; 

float viewAngle = MathHelper.ToRadians(45.0f); 

float aspectRatio = graphics.GraphicsDevice.Viewport.AspectRatio; 

float nearClip = 1.0f; 

float farClip = 1000.0f; 

 

projectionMatrix = Matrix.CreatePerspectiveFieldOfView( 

                viewAngle, 

                aspectRatio, 

                nearClip, 

                farClip); 

Dessa definitioner lägger vi in i metoden Initialize, där vi även lägger in den kod som behövs 
för att ansluta till en Wiimote som presenterades i 5.2. 

Nu när vi har skapat en kamera så att det går att se in i vår 3D-värld behöver vi lägga in objekt 
i världen. Detta gör vi med de 3D-modeller som skapades i modelleringsprogrammet Blender. 
Det första vi behöver göra är skapa en klass som vi kan kalla GameObject och som ska 
innehålla den information vi behöver för att t.ex. lägga in en tomat i 3D-världen. Den 
informationen vi behöver förutom den 3D-modell vi vill använda är position, rotation och 
skala. Nedan visas ett exempel från XNA beginner's guide Chapter 5 på hur denna klass kan 
se ut. 

class GameObject 

{ 

    public Model model = null; 

    public Vector3 position = Vector3.Zero; 

    public Vector3 rotation = Vector3.Zero; 

    public float scale = 1.0f; 

} 

 
För att använda våra modeller som vi exporterade från Blender drar vi in dessa i Visual 
Studio. Detta gör vi enkelt genom att dra in hela mappen ”models” med modeller samt 
mappen ”textures” med texturer till Content i Visual Studio. Nu har vi allt vi behöver för att 
skapa ett objekt med en modell som vi gjort tidigare. Det är bara att deklarera vårt första 
objekt i Game1. 

GameObject tomat = new GameObject(); 

 

tomat.model = Content.Load<Model>("Models/Tomat"); 

tomat.position = new Vector3(0f, 10f, 0f); 

Det vi har gjort nu är att skapa ett nytt objekt av typen GameObject och gett detta objekt en 
modell av en tomat och satt dess position 10 y-enheter ovanför mittpunkten i 3D-världen. Här 
skulle vi även kunna lägga in eventuell rotation av objektet samt ändra skalan. Som tidigare 
nämnts så skall kod som laddar in modeller läggas i metoden LoadContent i Game1. Det sista 
som är kvar nu är att rita ut objektet i 3D-världen, till detta behövs en till metod som inte har 
genererats. Orsaken till detta är att det finns flera olika sätt att rita ut objekt i 3D-världen och 
med olika effekter beroende på hur man vill att objektet ska se ut. Men en enkel metod för att 
rita ut ett objekt av typen GameObject kan se ut så här (XNA beginner's guide Chapter 5, 
april-10): 
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void DrawGameObject(GameObject gameobject) 

{ 

    foreach (ModelMesh mesh in gameobject.model.Meshes) 

    { 

        foreach (BasicEffect effect in mesh.Effects) 

        { 

            effect.EnableDefaultLighting(); 

            effect.World = 

                        Matrix.CreateFromYawPitchRoll( 

                        gameobject.rotation.Y, 

                        gameobject.rotation.X, 

                        gameobject.rotation.Z) * 

    Matrix.CreateScale(gameobject.scale) * 

 

                        Matrix.CreateTranslation( 

                        gameobject.position); 

            effect.Projection = projectionMatrix; 

            effect.View = viewMatrix; 

        } 

     mesh.Draw(); 

    } 

} 

Detta kan tillsynes se ut som en ganska komplicerad metod men är vid en närmare titt ganska 
enkel att förstå. En simpel beskrivning på vad som händer i denna metod är att vi går igenom 
varje mesh (del, t.ex. en kub) som vår 3D-modell består av och lyser upp detta med ett 
grundläggande ljus. Sedan räknar vi ut var denna mesh ska ritas ut i vår värld med hjälp av 
position, skala och rotationsvärdena för objektet samt de två matriser vi definierade förut (För 
mer information se XNA beginner's guide; Riemer Grootjans 2009). I metoden Draw lägger vi 
nu till ett anrop att rita ut vår tomat och har då lagt in det grundläggande som behövs för att 
kunna skapa vår 3D-värld till en simulator och kan nu kompilera detta för att få något 
liknande fig 27. 
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Fig 27. Skärmbild av en tomat i 3D-världen. 

5.5 Implementering av Wiimote i 3D-världen 

Vi har i kapitlet ovan beskrivit hur vi skapar vår 3D-värld med hjälp av XNA. Vad vi behöver 
nu är att kunna interagera med den. Det är här som vi använder oss av Wiimoten. Vi har 
tidigare gått igenom hur vi kan göra för att använda Wiimoten för att peka. Vi kommer att 
använda oss av samma beskrivning samt den kod som presenterades i kapitlet 5.3. Vad vi 
däremot behöver göra är att modifiera vår 3D-värld en aning för att bättre passa den data vi 
får från Wiimoten. Som vi tidigare nämnt ger Wiimoten oss IR-punkters positioner med en 
upplösning av 1024x768. För att underlätta senare uträkningar vart vi pekar i 3D-världen 
behöver vi göra några förändringar på den kod som definierade kamerans position i 3D-
världen. Det vi behöver göra är att förskjuta x-axeln genom att flytta kamerans position 512 x-
enheter, detta gör att vi alltid kommer att få ett positivt värde mellan 0 - 1024 på x-axeln för 
pekmarkören. 

 

Fig 28. View frustum sett från ovan där den högra bilden visar förskjutning av x-axeln, dock visar denna bild 

optimala förhållanden där intervallet hamnar i kant med vårt view frustum. 

Denna förskjutning i x-axeln gör vi enkelt genom att ändra tidigare deklaration av kamerans 
position och vart den tittar till deklarationen nedan. 



  

35 
 

Vector3 cameraPosition = new Vector3(512f, 50f, 100f); 

Vector3 cameraTarget = new Vector3(512f, 30f, 0f); 

För att få x-axeln att hamna mitt i vårt view frustum område kan det även behövas en 
förskjutning av z-axeln, detta görs på samma sätt som ovan. Fig 28 visar optimala 
förhållanden där x-axelns intervall hamnar kant i kant med området. Vi kan nu använda de x-
värden vi får när vi räknar ut var pekmarkören befinner sig utan att behöva modifiera koden 
sen tidigare. Det vi inte har tagit med än är att vi just nu får pekmarkören som en punkt i en 
tvådimensionell graf, vi behöver därför utveckla detta en aning till för att få med den tredje 
dimensionen. Det vi vill kunna göra är att peka i djupet också, alltså i z-axeln. För att kunna 
göra detta behöver vi kunna beräkna avståndet mellan sensorbaren och Wiimoten. Detta går 
inte att göra direkt utan vi får återigen räkna på detta med hjälp av IR-punkter. Det vi kan 
använda är avståndet mellan IR-punkterna ur Wiimote-kamerans perspektiv: ju närmare 
sensorbaren vi är desto större är avståndet mellan IR-punkterna. För att räkna ut avståndet 
mellan punkterna använder vi formeln: 

  𝑥2 − 𝑥1 2 +  𝑦2 − 𝑦1 2 

Formel 3. Formel för att räkna ut avståndet mellan två IR-punkter. 

Detta kommer att ge oss ett värde som förändras ju närmare eller längre ifrån sensorbaren vi 
är. Då detta avståndsvärde ger oss ett värde i ett intervall beroende på hur nära/långt ifrån man 
står från sensorbaren så kan vi inte översätta detta värde direkt till vår 3D-värld. Det vi 
behöver är någon formel för att ge oss ett intervall som är användbart. Detta intervall är det 
område i djupled i vår 3D-värld vi vill kunna peka i (se fig 29). 

 

Fig 29. Bilden t.v. visar värdet på ett intervall som hamnar i vårt view frustum, t.h. det område i vår 3D-värld där 

vi vill kunna peka med Wiimoten. 

 

Att fastslå en generell formel för att få detta intervall att hamna på z-axeln som fig 29 t.v. 
visar är svårt, detta pga. att intervallet varierar beroende på det avstånd som användaren har 
till sensorbaren för tillfället. Nästa gång simulatorn används kommer det förmodligen inte 
vara samma avstånd mellan Wiimoten och sensorbaren. Detta skulle man kunna lösa genom 
att i början av simulatorn låta användaren hålla Wiimoten i ett läge som skulle kunna ses som 
noll i z-axeln och använda detta i senare uträkningar som referenspunkt. Denna formel kan 
alltså variera men vid enklaste laget skulle vi kunna subtrahera denna referenspunkt från de 
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nya avståndsvärden man får under simulationen. Utöver detta är det största problemet att få 
axlarna på den positionen som fig 29 t.v. visar och som samtidigt täcker hela området i fig 29 
t.h. så att man inte får så kallade döda zoner som man inte kan peka i. Men med detta 
avståndsvärde kan vi nu skapa en pekmarkör till Wiimoten i vår 3D-värld.  
 
Det vi behöver göra är att använda den pekfunktion som beskrivs i tidigare kapitel och lägga 
in denna avståndsuträkning sist i metoden wiimote_wiimoteChanged. För att nu skapa en 
markör börjar vi med att skapa ett nytt objekt av typen GameObject. Vi kan tilldela detta 
objekt en simpel sfär som modell för att representerar pekmarkören i vår 3D-värld för att ha 
något att peka med. Positionen till pekmarkören deklarerar vi sist i wiimote_wiimoteChanged 
där vi använder de x- och y-värde vi får från tidigare kod samt det nya avståndsvärdet som z-
värde. Det som kommer hända nu är att varje gång Wiimoten ändrar status (förändring av 
något värde) anropas metoden wiimote_wiimoteChanged vilket kommer leda till en 
uppdatering av pekmarkörens position. De här ger oss nu en fungerande pekfunktion i vår 3D-
värld. 
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6. Resultat 

Med beskrivningarna från föregående kapitel som grund har vi fått fram en fungerande 
prototyp av vår simulator. Vi kommer i detta kapitel gå igenom vårt resultat och en del 
svårigheter med utvecklingen av simulatorn. 

6.1 Resultat 

Det huvudsakliga syftet med detta projekt var att utveckla en prototyp av en arbetssimulator 
som ett hjälpmedel vid utbildning av nyanställda inom hamburgerkedjor. Vårt mål var även att 
i mån av tid implementera ett designkoncept framtaget av våra kollegor Christopher Saarinen 
och Evin Antoniadis. Tyvärr fick en del av detta designkoncept utebli från att bli 
implementerat p.g.a. den korta tidsramen. Fig 30 visar dock en tidig bild från designkonceptet 
på ett arbetsmoment där användaren skulle plocka ihop en hamburgare, som vi senare också 
implementerade. 
 

 

Fig 30. En tidig konceptbild. 

 
Vi har utvecklat en fungerande prototyp av simulatorn men hann ej implementera några 
instruktioner och regler vad användaren ska göra. Det har resulterat i en simulator där 
användaren kan interagera med världen men utan något mål, som t.ex. att plocka ihop en 
hamburgare med ingredienserna i en korrekt ordning. 



  

38 
 

 

Fig 31. Skärmbild från simulatorn. 

 

Vad fig 31 visar är en skärmbild från det arbetsmoment vi utvecklade i simulatorn. Det 
användaren kan göra är att peka i denna 3D-värld och plocka upp ingredienser ur de olika 
bunkarna genom att hålla pekmarkören ovanför dessa och trycka på knapparna A och B 
samtidigt. Genom att använda dessa två knappar för att greppa tag i något utför vi en rörelse 
som efterliknar hur vi skulle plocka upp ett föremål med vår tumme och pekfinger i 
verkligheten. För att ge användaren feedback om att pekmarkören befinner sig i området 
ovanför en bunke för att kunna plocka upp en ingrediens, använder vi oss av både visuell och 
taktil feedback. Den visuella feedbacken ger vi användaren genom att skriva ut vad bunken 
innehåller på skärmen och den taktila genom att låta kontrollen vibrera en kort stund. Genom 
att efterlikna verkligheten och stimulera flera av användarens sinnen kan vi öka den grad av 
nersänkning användaren upplever och på så sätt också öka engagemanget från användaren 
(Sherman och Craig 2003). Förutom det utför användaren även samma typ av rörelser för att 
sträcka sig fram efter något i simulatorn som man skulle göra i verkligheten, detta gör att 
använder upplever att han eller hon kan sträcka sig in 3D-världen och plocka upp föremål. Att 
låta användaren genomföra dessa rörelser i simulatorn tror vi kommer leda till att rörelserna 
känns naturliga när detta arbetsmoment senare genomförs i verkligheten.  

Vi tror även att vi lyckats presentera våra resultat vid utvecklingen av denna simulator som en 
guide, då vi beskrivit hur de olika teknikerna fungerar och hur man kan gå tillväga för att 
implementera dessa till en simulator. 
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6.2 Svårigheter 

Under utvecklingen av vår simulator stötte vi på en del problem men en av de största 
svårigheterna i detta arbete var att implementera pekningen med Wiimoten i vår 3D-värld. Då 
vi i skrivande stund inte hittat något liknande projekt där man har använt en Wiimote för att 
peka med i en 3D-värld blev denna del väldigt experimentell. Mycket tid gick till att förstå 
hur Wiimoten fungerar och hur vi kunde implementera den till vår simulator. Ett annat 
problem vi stötte på var att få  pekområdet som fig 29 t.h. visar att hamna i vårt synfält samt 
att få våra objekt i 3D-världen att hamna inom detta område, så att de inte hamnar i någon död 
zon där pekmarkören inte når.  

En svårighet vi fann i att använda Blender vid 3D-modellering var dess gränssnitt. 3D-
modellering var något helt nytt för oss och att försöka förstå Blenders gränssnitt var väldigt 
svårt vilket slutade med att vi försökte förlita oss på snabbkommandon. Blender Foundation 
som ligger bakom Blender vet själva att version 2.49, som används till detta projekt, har 
problem med användbarheten och har gjort om hela användargränssnittet till version 2.50. 
Tyvärr finns dock bara alpha-versioner i skrivande stund och de är inte stabila nog än vilket 
gjorde att vi valde version 2.49.   
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7. Diskussion 

Vi har identifierat en möjlighet till att effektivisera inlärning av arbetsmoment för nyanställda 
inom hamburgerkedjor. Då en del av deras utbildning ofta är via praktisk handledning i en 
miljö som är stressfylld och högljudd, försvårar detta inlärningen för den nyanställda. Vi har 
då utvecklat ett interaktivt utbildningshjälpmedel i form av en simulator som går att använda i 
en lugn miljö där man inte behöver känna sig nervös eller stressad. Detta kan möjligen vara en 
hjälp att effektivisera utbildningen av nyanställda. Vi har till denna simulator använt oss av 
Wii-kontroller som en slags förlängning av användarens händer för att interagera med den 
3D-värld med objekt som finns i simulatorn.  

Den prototyp som vi tagit fram visar på att det går att utveckla en simulator med Wii-
kontroller som Input/Output-enheter och som skulle kunna användas inom hamburgerkedjor. 
Vi hade dock hoppats på att hinna med att implementera fler delar i simulatorn så som 
uppgifter, detta kan t.ex. vara att plocka ihop en hamburgare med ingredienserna i en korrekt 
ordning. Vi hade också hoppats på att implementera flera arbetsmoment inom 
hamburgerkedjor samt att implementera våra kollegors designkoncept fullt ut för hur 
simulatorn skulle vara utformad för att kunna användas vid utbildning. Vi tror dock att om vi 
hade haft tid att implementera dessa delar hade detta kunnat användas som ett komplement 
inom utbildning av nyanställda. Detta är dock något som skulle behöva undersökas och vore 
ett intressant ämne att forska vidare på hur en arbetssimulator kan effektivisera inlärning av 
anställda inom hamburgerkedjor. Vi tror även att liknande simulatorer går att utveckla och 
använda inom andra områden. 

Under arbetets gång har vi sett att Wii-kontrollen skulle kunna användas på olika sätt för att 
efterlikna andra arbetsmoment. Ett exempel som vi såg ganska tidigt var att de kunde 
representera användarens händer och olika typer av instrument, som vid kirurgi. Denna typ av 
input och tracking har varit den del av Virtual Reality som fallit efter i utvecklingen om man 
jämför med grafik och ljud. Med detta projekt hoppas vi kunna bidra till utvecklingen av just 
input och tracking med Wii-kontrollerna. Den fördel vi ser med att använda Wii-kontrollerna i 
en simulator är att de är överkomliga i pris jämfört med mer avancerade medicinska 
simulatorer så som Laparoscopy VR, se fig 32. (medGadget, 2010) 

 

Fig 32. Laparoscopy VR (Källa: medGadget, 2010) 
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Det vi har fått som resultat är en beskrivande guide till grunden för hur en simulator med Wii-
kontroller som input-enheter kan utvecklas samt en prototyp av denna simulator. Den guide 
som vi tagit fram tror vi kan vara till stor nytta till de som är intresserade i att utveckla något 
liknande då viss information om hur delar i denna simulator fungerar inte går att hitta. Denna 
information är något som vi har experimenterat oss fram till och som vi hoppas kan vara till 
hjälp för andra utvecklare. 
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