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Abstrakt
Under det senaste halvåret har Nintendos Wii Remote uppmärksammats av forskare välden över. Det som är 
intressant är att den går att använda på en vanlig dator med Bluetooth och med hjälp av Wiimotens IR-kame-
ra går det att skapa en motsvarighet till tryckkänsliga skärmar och dynamiskt genererade 3D-projektioner. 
För att göra detta krävs det metoder för triangulering av 3D-positioner. Detta examensarbete går ut på att ut-
värdera Wiimotens tekniska prestanda för att se om den är tillräcklig för sådana applikationer. Till detta ingår 
även att ta fram metoder för triangulering och mätning av 3D-positioner. Resultaten tyder på att Wiimotens 
prestanda är tillräcklig för att göra 3D-positionsmätning i samband med tracking. Dock begränsas dess an-
vändningsområde till mindre ytor.

Nyckelord: Wii Remote, 3D-positionsmätning, IR-kameratracking, kamerakalibrering.
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1 Inledning
I september 2006 släppte Nintendo sin senaste spelkonsol, Nintendo Wii. Konsolen skiljer sig från andra 

existerande konsoler på en viktig punkt, nämligen kontrollen. Det speciella med kontrollen som heter Wii 
Remote(Wiimote), är att den har en inbyggd accelerometer som känner av kontrollens lutning, samt en typ 
av IR-kamera som kan registrera upp till fyra punkter av infrarött ljus. 

Tillsammans med en så kallad sensorbar bestående av ett antal infraröda ljusdioder kan Wiimoten beräk-
na sin position i 3D relativt sensorbaren. Wiimoten skickar data till konsolen med hjälp av Bluetooth, detta 
gör att man även kan ansluta kontrollen till en vanlig dator bara den har hårdvara och drivrutiner för att ta 
emot Bluetooth-signaler.

Under det senaste halvåret har forskare över hela världen uppmärksammat detta och utforskat olika sätt 
att använda Wiimoten för att interagera med datorer. Bland annat har tekniker tagits fram för att med hjälp av 
Wiimoten få en vanlig skärm att fungera som att den är tryckkänslig. Det finns även tekniker för att med Wi-
imoten göra headtracking och beroende på huvudets position i förhållande till skärmen ändra projektionen 
för att få en verklighetstrogen dynamisk 3D-projektion.

Bland annat har Johnny Lee gjort ett antal videor [11] där han visar på hur Wiimoten kan användas till 
bland annat headtracking, men även för att simulera att en skärm är tryckkänslig. Mer om detta går att läsa i 
stycket om relaterat arbete.

Det finns även färdiga kommersiella system med andra tekniker som gör just detta, men dessa system är 
avsevärt dyrare än att bara köpa en Wiimote som bara kostar några få hundralappar. Därför så är det in-
tressant att se hur bra Wiimoten fungerar att använda till att göra just sådana applikationer. 

För att ta reda på det så måste man först utvärdera Wiimotens prestanda och detta ex-jobb går främst ut 
på att utvärdera den tekniska prestandan hos Wiimoten i samband med 3D-positionsmätning. Indirekt ingår 
också att ta fram en metod för att kalibrera och mäta 3D positioner. 
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2 Wiimote
Förutom att registrera infrarött ljus så kan Wiimoten även känna av sin 

egen lutning. För att kunna göra detta har den en inbyggd accelerometer. 
Accelerometern som är av modellen ADXL330 [7], tillverkas av Analog 
Devices, kan registrera rörelser runt tre axlar. Sensorn använder ett höger-
orienterat koordinatsystem där positiva X-axeln pekar åt vänster, positiva 
Z-axeln pekar uppåt och positiva Y-axeln pekar bakåt om kontrollen lig-
ger  horisontellt.  Sensorns  utdata  består  av  analoga  spänningar  som är 
linjärt proportionella mot kontrollens lutning runt de tre axlarna. Sensorn 
mäter både statisk acceleration som enbart påverkas av gravitationen och 
dynamisk acceleration skapad av kontrollens rörelser.

De analoga signalerna översätts av Wiimoten till en byte per axel in-
nan de skickas vidare till konsolen. Men denna funktion är inte påslagen 
som standard utan man måste säga till Wiimoten när man vill att den ska 
skicka information om lutningen utöver den information som alltid skic-
kas från IR-sensorn.

IR-sensorn som används är framtagen av Nintendo tillsammans med 
företaget PixArt [12]. Den används tillsammans med en sensorbar, som 
har ett antal infraröda lysdioder, för att beräkna kontrollens position i 3D 
utifrån sensorbarens placering. IR-sensorn kan känna av maximalt fyra in-
fraröda ljuskällor samtidigt. Sensorn tar 100 bilder per sekund, dessa ana-
lyseras  av  wiimoten  för  att  beräkna  ljuskällornas  positioner  som regi-
streras som tre bytes. De två första av dessa bytes är ljuskällans position i X- och Y-led. Den tredje byten be-
står av de två mest signifikanta bitarna från byte 1 och 2, samt fyra bitar som står för ljuskällans storlek. Vär-
dena i X-led kan variera ungefär mellan 0 och 1024 medan värdena i Y-led kan variera mellan 0 och 768, det 
vill säga att kamerans upplösning är 1024 x 768. IR-kamerans synfält är ungefär 45° i X-led och 35° i Y-led. 
Det ger en ungefärlig upplösning på 22 värden per grad. Dessa värden skickas sedan vidare med hjälp av 
Bluetooth.

Kontrollen håller även reda på status för sitt batteri för att man enkelt ska kunna hämta och se hur mycket 
energi det finns kvar. 

Kontrollen kommunicerar med konsolen trådlöst via Bluetooth med hjälp av ett Broadcom 2042 chip [5]. 
Detta chip är designat för att följa standarden för Bluetooth Human Interface Device (HID) och detta medför 
att det även går bra att ansluta den till vanliga datorer. Chipet stöder även Bluetooth 2.0 som ger snabbare 
överföringshastighet än äldre Bluetooth-versioner, detta är viktigt om man vill minimera risken för eftersläp-
ningar vid interaktion på en skärm.

För att kunna använda Wiimoten till en dator så behöver man använda ett Application Programming In-
terface (API). Det finns inget officiellt API från Nintendo som man kan använda, men det finns API:n fram-
tagna av privatpersoner som också går bra att använda [6]. 
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3 Preciserat problem
En utvärdering av den tekniska prestanda av Wiimote i sammanhanget med 3D positionsinmätning ska utfö-
ras. För att kunna utföra utvärderingen behövs diverse verktyg. En kalibreringsmetod måste tas fram, samt 
mjukvara och tillhörande algoritmer för triangulering och mätning av 3D positioner. Frågeställningarna som 
ska försöka besvaras i detta examensarbete är:

 Är  prestandan  tillräcklig  för  att  Wiimoten  ska  kunna  användas  för  direkt  interaktion  med 
datorskärm? 

 Kan Wiimoten användas för att mäta 3D-positioner med tillräckligt hög precision för användning 
i samband med tracking? 

För att avgöra hur bra Wiimoten kan komma att fungera till 3D-positionsmätning och tracking har vi valt 
att ta fram ett antal egenskaper som vi anser viktiga. Slutsatsen för hur bra Wiimoten kan prestera  kommer 
då baseras på hur bra Wiimoten uppfyller dessa punkter:

● Hög precision vid mätning av 3D-positioner
● Kamerans/Sensorns upplösning
● Sensorns uppdateringsfrekvens
● Synfält och räckvidd

3.1 Interaktion

Pålitliga mätningsmetoder måste utvecklas, eftersom en stor del av analyserna kommer att bero på de 
mätvärden som tagits fram via metoderna.

En utvärdering av mätprecision för direkt interaktion på datorskärmen ska genomföras. Interaktionen 
med skärmen, eller en projektion av denna, kommer att ske via IR-ljus fastmonterad på en penna. En Wiimo-
te är tänkt att används som kamera för att registrera IR-ljusets position. 

Ett program för att möjliggöra direkt interaktion på en skärm behövs, där positionsdatat som skickas från 
Wiimoten till datorn ska omsättas till muspositions-koordinater på skärmen. Sedan behövs en applikation 
som ska fungera som hjälpmedel för prestandamätningar av Nintendo Wiimote.

Relevanta mätmetoder och diverse algoritmer ska alltså plockas fram och implementeras. För att applika-
tionen ska kunna utföra relevanta mätningar behövs en stabil och flexibel kalibreringsmetod. Beräkning av 
positioner i 3D görs via trianguleringsalgoritmer som ska tas fram.

Triangulering är ett matematiskt begrepp som går ut på att bestämma en punkts position utifrån två refe-
renspunkter samt det uppmätta avståndet mellan de två punkterna. Trianguleringen används till att ta ut av-
ståndet från referenspunkterna till Wiimoten för att få en 3D-position.

3.2 Dynamiskt genererade 3D-projektioner

Något som nyligen blivit mer och mer populärt är något som kallas för headtracking. Headtracking fun-
gerar så att man via någon metod beräknar positionen hos betraktarens huvud i förhållande till skärmen. Via 
headtracking kan man i 3D-projektionen då vrida perspektivet i relation till användarens betraktningsvinkel 
och på så sätt kan man skapa en förstärkt illusion av att det som betraktas på skärmen har ett djup. Det är det-
ta som kallas för dynamiskt genererade 3D-projektioner. Den förstärkta känslan av djup får man just ef-
tersom det uppfattas som att man faktiskt kan titta runt ”objekt” på skärmen genom att bara röra på sitt hu-
vud. För att illusionen ska bli så verklighetstrogen som möjligt krävs att perspektivet förändras realistiskt i 
förhållande till huvudets position. En algoritm för att transformera projektionen naturtroget måste alltså tas 
fram.

Det som är viktigt för de applikationer som använder headtracking för att skapa dynamiskt renderade 3D-
projektioner är att uppdateringshastigheten är hög för att användaren inte ska uppleva att bilden släpar efter 
och inte följer huvudets rörelser tillräckligt snabbt. För att uppnå hög uppdateringsfrekvens så är kameran en 
viktig del. Wiimotens kamera kan skicka information 100 gånger per sekund vilket kan anses vara tillräckligt 
eftersom den mänskliga  hjärnan  endast  registrerar  runt  30  bilder  per  sekund.  Så  för  denna  applikation 
kommer algoritmerna som sköter alla transformationer och beräkningar vara viktiga, om de är för krävande 
så kommer inte uppdateringsfrekvensen bli tillräckligt hög vilket är ett problem. Det gäller också att sy-
stemet klarar av att beräkna 3D-positioner med tillräckligt bra precision för att det inte ska störa illusionen.

3.3 Antalet Wiimotes

I vissa fall kan det hända att flera Wiimotes behövs. Gällande direkt interaktion på skärm kan ett sådant 
fall  vara  då  projektionsytan  är  väldigt  stor.  I  det  fallet  kommer  det  förmodligen  att  behövas  en  viss 
kommunikation mellan Wiimotes för att bestämma vilken av dem som sköter vilken del av skärmen. Ett an-
nat fall kan vara då headtracking används samtidigt som man vill kunna interagera med hjälp av IR-ljus på 
skärmen. Detta kan komma att lösas genom att en Wiimote placeras för att samla headtracking-information, 
medan en annan placeras för att för att täcka den bildyta som ska interageras med så borde detta. Det kan 
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vara möjligt att lösa med endast en Wiimote beroende på hur denna kan placeras. Prestandan hos Wiimoten 
kan spela stor roll i det fallet.

I fallet där man måste beräkna 3D-positioner så kommer det vara ett krav på att minst två Wiimotes an-
vänds. Detta för att det annars är omöjligt att beräkna en 3D-position eftersom att det är tänkt att endast en 
IR-punkt ska användas. Om man vill täcka en större yta så behövs flera Wiimotes. Detta uppstår bland annat 
i fallet med dynamiska 3D-projektioner om man vill att användaren ska ha möjlighet att röra sig fritt. Till ex-
empel om projektionen sker på ett bord som användaren ska kunna röra sig runt.

4 Förutsättningar
För att kunna använda en Wiimote som är inkopplad till en dator med operativsystemet Windows XP 

krävs ett speciellt typ av gränssnitt för att kunna kontakta denna via Human Interface Device (HID [22]).
Istället för att utveckla en egen programvara för dynamiska 3D-projektioner så kommer vi istället använ-

da oss av WorldViz. Detta görs för att vikten i examensarbetet inte ligger på själva dynamiska projektionen 
utan på det system som används för att beräkna betraktarens position i förhållande till skärmen.

Utöver detta behövs också infraröda lysdioder för olika former av tracking via Wiimote.

4.1 Human Interface Device

Ett Human Interface Device (HID) protokoll tillhandahåller support för enheter såsom tangentbord, joys-
ticks och möss som ofta sköter input från användaren till datorn. Protokollet framtogs för att förenkla in-
stallationen och användandet av just sådana enheter.

I HID protokollet finns det två entiteter: ”värden”(eng. host) samt ”enheten”(eng. device) . Enheten är 
den entitet som direkt interagerar med människan, såsom keyboard eller mus. Värden kommunicerar med 
enheten och tar emot indata från denna över kommandon som utförs av användaren. Enheter som följer HID 
protokollet förenklar implementeringen hos värden.

Nintendos Wiimote använder Bluetooth, och därmed används Bluetooth-HID protokoll. Bluetooth-HID 
protokollet är en wrapper av det Human Interface Device protokoll som finns definierat för USB och gör det 
möjligt att enkelt ansluta HID-enheter via Bluetooth.

4.2 Bluetooth

Detta avsnitt tar upp lite grundläggande information om Bluetooth-tekniken och även om vad som be-
hövs för att man ska kunna ansluta sin Wiimote till en dator.

Bluetooth är en teknik för att överföra data inom relativt korta avstånd och är tänkt som ersättare till slad-
dar vid anslutning av och kommunikation mellan elektronik. Detta kan till exempel vara allt från trådlösa 
hörlurar till en mp3-spelare/mobiltelefon eller att ansluta en skrivare till en dator. Bluetooth arbetar i fre-
kvensbandet mellan 2400 – 2483,5 MHz och bandet är uppdelat i 78 olika kanaler. Överföringshastigheten är 
upp till 3Mbps. Det finns tre energiklasser av Bluetooth-sändare som alla har olika krav på hur stort avstånd 
de ska klara av att skicka och ta emot  signaler. Den som används av Wiimoten är en klass-två sändare. Den 
typen av sändare har kravet att klara ett avstånd på minst tio meter.

För att ansluta en Wiimote till en dator så behöver man, om datorn inte har inbyggd Bluetooth-mottagare, 
en Bluetooth-dongle. Dessa kostar under 300kr att köpa och ansluts till datorn via USB. Men även en Blue-
tooth-stack behövs,  detta är den mjukvara som sköter  kommunikationen mellan Bluetooth-enheterna.  En 
vanlig stack är Bluesoleil som är en tredjeparts drivrutin till Windows. Just denna stack är stabil och fungerar 
utmärkt för att ansluta Wiimoten till en dator. Windows har även en egen inbyggd Bluetooth-stack som även 
den fungerar med Wiimote.

Men för att veta att just den Bluetooth-donglen man köper kommer att fungera med Wiimote är det bra 
om man kollar upp om den finns med i listan som finns på Wiili [16]. Där står det också vilken stack fun-
gerar bäst till olika dongles. Om man ska gå efter listan [16] så är Bluesoleil och Toshibas stack de som fun-
gerar till de flesta dongles.

4.3 API för Wiimote

Inget officiellt API är släppt från Nintendo som de som inte är spelutvecklare kan få tag på, dock finns 
flera andra API:er [6] för att hantera Wiimotes utvecklade till diverse operativsystem och de förekommer i 
flera olika programmeringsspråk. För detta examensarbete blev två API:er kvar efter en grov utrensning av 
de tillgängliga API:erna från listan [6]. Det API som kommer att användas i denna utvärdering går under 
namnet WiiYourself! [23]. Det som valdes bort efter den grova utrensningen var WiimoteLib [24], som är 
skrivet i C# och Visual Basic och det valdes bort eftersom att vi i detta exjobb valt att arbeta i C++ samt att 
WiYourself! Erbjöd mer funktionalitet.

WiiYourself! är ett gratis och fullt funktionellt Wiimote-bibliotek skrivet i C++. Biblioteket använder 
trådning och stöd för flera Wiimotes samtidigt ingår. WiiYourself! bygger på biblioteket WiimoteLib, vars 
kod har skrivits om från C# till C++ och funktionaliteten har även utökats. Bland annat är stödet för fler Wii-
motes en av de funktioner som lagts till. Annars stöder WiiYourself alla grundläggande funktioner, det vill 
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säga läsning av IR-punkter (max 4 källor) samt läsning av Wiimotens knappar, acceleration och batterinivå. 
En till fördel är att alla Bluetooth-stackar stödjs.

Dock kräver API:t att Windows Driver Development Kit (DDK) är installerat för att fungera. Windows 
DDK [13] är en utvecklingskit som innehåller verktyg för att stödja drivrutinsutveckling i Windows.

Enligt skaparen av biblioteket är det gratis att använda biblioteket, om man följer dessa villkor:
 Det får inte användas till att skada någon, direkt eller indirekt. 

 Distribution i  binär form ska ha följande text  dokumenterat:  ”contains WiiYourself! wiimote 
code by gl.tter http://gl.tter.org" 

 Distribution i källkodsform ska behålla copyrightanteckningarna intakt och får inte ha modifi-
erats. Denna licenstext ska också inkluderas. 

 Koden får inte användas för att producera ett konkurrerande bibliotek, såvida det inte skrivs om 
avsevärt. 

4.4 WorldViz

WorldViz [17] är ett företag som säljer olika produkter inom VR.  Bland annat så säljer de utvecklings-
miljön Vizard som är utvecklat för att man snabbt och enkelt ska kunna skriva olika VR-applikationer. Det är 
detta program som kommer användas för att sköta den visuella delen av de dynamiska 3D-projektionerna i 
detta exjobb.

I programmet skriver man sin kod i skriptspråket python och använder World Viz medföljande API som 
innehåller olika metoder föra att förenkla utvecklingen av grafiska applikationer. Vizard stödjer även flera 
olika hårdvaruprodukter inom VR, bland annat stödjs ett antal olika VR-displayer och trackingsystem.

Ett av de trackinsystem som stödjs är det av WorldViz utvecklade ”Precision Point Tracking” (PPT). 
Detta trackinsystem använder sig av ett antal kameror samt flera olika markörer med infraröda lysdioder. Sy-
stemet fungerar så att efter en enkel kalibrering kan det beräkna en markörs position i 3D. Det klarar av att 
göra det för upp till 32 punkter samtidigt. Till trackinsystemet följer det med en programvara som sköter 
kalibrering samt  kommunikationen mellan trackingsystemet  och den grafiska applikationen.  Trackingsy-
stemet skickar sin information om de olika markörernas position via sin COM:port.

4.5 Newmat

För att kunna göra kalibreringen av trackingsystemet så var vi tvungna att göra ett flertal komplicerade 
matrisberäkningar. För att enkelt kunna göra dessa beräkningar direkt i koden valde vi att använda oss av ett 
matematikbibliotek kallat Newmat, närmare bestämt Newmat 10. Detta bibliotek är skrivet av Robert Davies 
och finns att hämta från hans hemsida [18].  Biblioteket är skrivet i C++ och stödjer flera olika matrisopera-
tioner. Operatoröverlagring används för flera metoder så den kod som skrivs för att göra operationerna blir 
snygg och lättläst.

Biblioteket fungerar både i Windows- och Unix-miljö vilket är en fördel om man vill att den kod man 
skriver ska vara körbar på flera olika plattformar. I vårt fall spelar detta ingen roll eftersom att vårt Wiimote 
API använder sig av Windows DDK, så vår applikation är bunden till att endast fungera i Windowsmiljö.

Biblioteket är fritt att använda utan några restriktioner eller krav och den första versionen släpptes 1990. 
Newmat 10  som vi använder för detta examensarbete  släpptes 2006 och en av anledningarna till att vi valde 
just detta bibliotek var att det har varit under utveckling under en så pass lång tid och därmed också blivit or-
dentligt buggtestat av tidigare användare. Mer om detta går att läsa i dokumentationen [19].

4.6 Materiel

För att kunna genomföra våra tester var vi tvungna att bygga ihop en IR-penna samt en egen ”sensorbar”. 
Till detta behövs såklart ett antal IR-dioder. De dioder som använts tillverkas av  ”Osram Opto Semicon
ductors” och heter LD271och enligt dess produktblad [20]  avger de IR-ljus på en maximal våglängd av 950 
nm och har en strålningsvinkel på ± 25°. Dessa dioder valdes på grund av deras liknande egenskaper som de 
dioder som Johhny Lee använt till sina applikationer. Dioderna kopplades till ett eller flera vanliga 1.5 V ba
tterier tillsammans med en resistor för att få rätt ström till dioderna. Antalet batterier varierar från 24 bero
ende på hur många dioder som finns i kretsen. 

Vi valde även att köpa ett antal dioder med högre effekt för att kunna använda dem vid utvärderingen av 
trackingsystemet. Detta för att högre effekt ger en längre räckvidd vilket i det fallet leder till att Wiimotsen 
kan vara placerade lägre bort från användaren än om vi skulle använt de dioder med lägre effekt. Dessa dio
der är tillverkade av Soul och har liknande egenskaper som de dioder som nämnts tidigare, men med den 
skillnaden att de har högre effekt. Det går att läsa mer om dessa dioder i deras produktblad [21].

Med anledning av att Wiimoten har svårt att se en ensam IRdiod på längre avstånd så valde vi att bunta 
ihop dem i grupper om tre. Detta gjorde att Wiimotsen då kunde se dioderna från längre avstånd än tidigare.
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5 Relaterat arbete
Detta examensarbete kommer främst handla om att utvärdera Wiimotens tekniska prestanda. På just detta 

område finns det inte i skrivande stund så mycket gjort. Men de områden som Wiimoten sedan ska användas 
till finns det lite mer relaterat arbete. Det vill säga interaktion på skärmen, headtracking samt kalibrering av 
trackingsystemet för mätning av 3Dpositioner. De artiklar som tas upp i detta avsnitt  beskriver tekniker och 
applikationer som liknar de som går att göra med en Wiimote och därför är de relevanta. Även teknikerna i 
sig kan vara intressanta men också de algoritmer som används.

5.1 Interaktion på skärmen

För interaktion direkt på skärmen finns det ju redan tryckkäns-
liga skärmar att köpa. Denna teknik kommer det dock inte läggas 
någon fokus på i denna rapport. Det som är intressant i detta fall är 
andra tekniker som gör att  man kan interagera direkt på en bild 
projicerad av en projektor eller visad på en skärm.

En  teknik  som  kan  användas  till  detta  beskrivs  i  artikeln 
”Spectre:  an  infrared  laser  tracking  system  for  virtual  environ-
ments” [1].  Där används en infraröd kamera placerad bakom en 
projektionsduk tillsammans med en projektor. Man använder sedan 
en laserpekare som sänder ut ett visst mönster som sedan applika-
tionen letar efter i den bild som tas av IR-kameran. Med hjälp av 
detta beräknas sedan var på skärmen som användaren pekar med 
pennan.

Det mönster som används består av sju punkter format som ett F med tre punkter på de två översta rader-
na och en punkt i den sista raden. Man använder även ett mönster som kan liknas vid ett spegelvänt F. Detta 
gör att den algoritm som programmet använder kan känna igen de två olika mönstren samtidigt även om de 
överlappar varandra. Med hjälp av det mönster som registrerats kan sedan applikationen bestämma laserpe-
karens position i 3D.

Det system som beskrivs i artikeln använder en IR-kamera med upplösningen 764 x 498 pixlar och skär-
men de använder är 180 x 130 cm. Systemet fungerar bäst när laserpekaren är på ett avstånd mellan 100 och 
200 cm från skärmen. Vid närmare avstånd påverkas resultatet av att ljuspunkterna blir för stora i förhållande 
till mönstret och när laserpekaren är närmare än ungefär 20 cm så börjar ljuspunkterna att gå in i varandra. 
På avstånd mellan 200 och 400 cm så fungerar systemet fortfarande bra men går man längre bort så börjar 
ljuspunkter försvinna eftersom ljuskällan är för svag. Detta är relevant för detta examensarbete eftersom det 
är liknande tester som kommer att utföras med en Wiimote istället för en IR-kamera. Men skillnaden är att 
det inte kommer användas laserpekare utan vanliga IR-lysdioder som kommer användas direkt på skärmen 
och inte på avstånd.

Uppdateringsfrekvensen hos det beskrivna systemet i artikeln är 19 bilder per sekund vid beräkning av 
3D-positioner och detta kan vara en nackdel eftersom det kommer att upplevas som att ”pennan” inte riktigt 
hänger med när man interagerar på skärmen. Både precision och uppdateringsfrekvens kommer att kunna bli 
bättre med en Wiimote. Wiimotens upplösning är 1024x768 vilket är en fördel när det gäller precisionen hos 
systemet. Även uppdateringsfrekvensen kommer att bli högre eftersom Wiimoten skickar data om ljuspunk-
ters position upp till 100 gånger per sekund. Men kameran är bara en del av systemet och den totala uppda-
teringsfrekvensen beror även på de algoritmer som sköter beräkningar. Den delen är även beroende av hård-
varan den körs på.

En annan teknik som precis som i detta examensarbete använder en Wiimote för interaktion på skärmen 
tas  upp i  artikeln ”WiiMedia:  motion analysis  methods  and applications  using a  consumer  video  game 
controller” [2]. Den teknik som tas upp i artikeln baseras på att de använder Wiimoten som penna för att in-
teragera med skärmen. Wiimoten bestämmer då sin egen position med hjälp av två IR-ljus placerade i taket 
eller på golvet. Denna teknik har sina brister eftersom att Wiimoten måste hela tiden vara riktad mot IR-lju-
sen, det betyder att den måste hållas lodrätt hela tiden vilket inte är en lämpligt om man vill ge känslan av att 
man håller i en penna. Wiimoten är också ganska stor så den kan vara lite krånglig att hålla i om man ska 
skriva med den. Tekniken är ändå intressant och är bara en av många tekniker baserade på Wiimote som be-
skrivs i artikeln.

Det intressanta är inte sättet de använder Wiimoten utan hur de beräknar Wiimotens position. De använ-
der två tycken IR-ljus och Wiimoten beräknar sin position utifrån dem. Detta är relevant för den del av utvär-
deringen som handlar om Wiimotens precision vid beräkning av 3D-positioner där ett liknande system kan 
komma att användas. Skillnaden kommer vara att Wiimoten hålls stationär medan det istället är ljuspunkter-
na som rör sig. Även de algoritmer som används för att beräkna positionen är intressant och en liknande al-
goritm kommer troligtvis att användas för positionsberäkningar i den applikation som ska tas fram i detta ex-
amensarbete.

Konstruktionen som kommer att användas i detta examensarbete kommer att likna den konstruktion som 
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beskrivs i artikeln ”Direct Interaction with Large-Scale Display Systems using Infrared Laser Tracking De-
vices” [3].

Där använder Kelvin Cheng et. al. en IR-kamera placerad tillsammans med projektorn framför skärmen. 
De använder sedan en laserpekare för att interagera med skärmen. Det är på denna punkt som vår teknik 
kommer att skilja sig. Men uppställningen är intressant eftersom målet är att vårt system ska fungera likadant 
oberoende på om bilden visas av en datorskärm eller en projektor.

Johnny Lee [11] har gjort en film där han visar hur Wiimoten kan användas istället för en IR-kamera till 
detta, och det är för denna typ av applikation som Wiimoten ska utvärderas i detta examensarbete. Han har 
även källkoden för sin applikation upplagd för nedladdning så att vem som helst kan testa själv. Detta gör en 
stor nytta för detta projekt eftersom att det då inte behöver skrivas någon egen applikation i början av utvär-
deringen för den del som rör just interaktion på skärmen. Senare kommer det dock att behövas eftersom 
Johnny Lees applikation inte ger de utdata vi behöver från Wiimoten för en djupare utvärdering.

5.2 Headtracking

Det finns kommersiella system som fungerar på liknande sätt som den lösning som går att göra med en 
Wiimote. Dessa baseras på en IR-sensor som registrerar infraröda ljuspunkter som placeras på ett par glasö-
gon eller ett headset som användaren har på sig. Ett exempel på ett sådant system är TrackIR [10] som finns 
att köpa för omkring $200.

En annan liknande teknik för detta beskrivs i artikeln ”Spectre: an infrared laser tracking system for vir-
tual environments” [1]. Denna teknik står det mer om i avsnittet om relaterat arbete för interaktion på skär-
men som finns ovan. Skillnaden är att de istället för en penna har byggt in en laserpekare i ett par glasögon. 
Utifrån detta beräknas sedan huvudets position och lutning i förhållande till skärmen.

Detta fungerar alltså i princip på samma sätt som de lösningar som går att göra med en Wiimote. En 
skillnad är att kameran de använder för sitt system som bäst klarar att processa 29 sammanflätade (eng. In-
terlaced) bilder per sekund. Så deras system kan inte uppdatera positionerna lika ofta som man kan göra med 
en Wiimote som gör det 100 gånger per sekund.

Det finns även andra tekniker att använda för headtracking. I artikeln ”Tracking human faces in infrared 
video” [4] beskrivs en teknik som skiljer sig ganska mycket från den som kommer utvecklas i detta projekt. 
Den tekniken baseras på att man genom en infraröd kamera tar bilder som visar värmesignaturen hos de ob-
jekt den ser.

Sedan analyserar man bilden med en algoritm som bestämmer vilka områden på bilden som troligtvis är 
hud. På detta sätt lär man sedan systemet att känna igen ansikten. De lät även systemet vänja sig vid bak-
grunden först för att få bättre resultat. Men med denna teknik tog det en hel sekund att analysera en bild med 
den hårdvara de använde vid tidpunkten artikeln skrevs. Så denna teknik lämpade sig inte just då för ett real-
tidssystem eftersom algoritmen var för krävande för den hårdvara som användes. Prestandan hos ny hårdvara 
är dock i nuläget högre och nu skulle det därför gå snabbare att processa en bild med denna teknik även om 
det inte är säkert att det skulle gå tillräckligt snabbt.

Ett exempel på ett nyare, men liknande, system visades upp under årets stora mässa för spelutvecklare 
(GDC 2008). På mässan fanns ett demo [14] att testa som använde Playstation 3:s kamera som kallas Plays-
tation Eye. Denna kamera användes då för att göra headtracking utan tillbehör förutom kameran och  denna 
gång görs det i realtid. För headtracking i spel och mindre applikationer är nog denna teknik att föredra ef-
tersom användaren inte behöver ha någonting mer än en kamera för att det ska fungera. Andra tekniker krä-
ver oftast speciella glasögon eller liknande tillbehör.

En applikation som använder Wiimotens kamera istället har tagits fram av Johnny Lee och en video på 
hur den fungerar går att se på hans hemsida [11]. Detta är den teknik som är mest intressant för detta ex-jobb 
eftersom den ju bygger på Wiimoten. Han använder sedan ett par egentillverkade glasögon med två infraröda 
lysdioder som sedan Wiimotens kamera registrerar och utifrån det beräknas sedan huvudets position i förhål-
lande till  skärmen. Körbar kod finns tillgänglig för detta exempel.  Koden är skriven i  C# och använder 
DirectX, den kommer inte användas i detta examensarbete. 

Den teknik som tas fram i detta examensarbete kommer att skilja sig en del eftersom den kommer att 
vara framtagen för att fungera på både liggande och stående skärmar, vilket medför att Wiimoten troligtvis 
inte kan placeras direkt under eller ovanför skärmen som i Johnny Lee's exempel. Istället kommer det an-
vändas flera Wiimotes som genom triangulering beräknar användarens position, för att kunna göra detta mås-
te först en kalibrering göras.

5.3 Kalibrering och beräkning av 3D-positioner

För att kunna beräkna en position i 3D behövs det minst två Wiimotes. Dessa måste sedan på något sätt 
kalibreras så att man får reda på förhållandet mellan dem. Sedan kan man med hjälp av data från två stycken 
Wiimotes beräkna en IR-punkts position i 3D. Positionen anges då som koordinater i ett koordinatsystem 
som är gemensamt för alla Wiimotes.

För att göra en sådan kalibrering finns ett antal olika tekniker. Den teknik som kommer användas i detta 
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examensarbete är framtagen av Zengyou Zhang [25].
Zhengyou Zhang, forskare inom Microsft Research, har utvecklat en flexibel kamerakalibreringsmetod 

som inte kräver någon dyr utrustning. Det som krävs av metoden är en kamera samt ett mönstrat plan. Bilder 
av detta plan tas med kameran från åtminstone två olika vinklar (som inte behöver vara kända) och specifika 
kända punkter i planet letas reda på i var och en av bilderna. Denna procedur görs för att få fram värden till 
att beräkna kamerans fem inre parametrar; Parametrarna α och β är skalningsfaktorer i kamerabildens axlar u 
och v, vars skevning beskrivs av parametern γ. Parametrarna u0 och v0 är de bildkoordinater som svarar för 
den optiska axelns skärning med bildplanet. När dessa väl är kända kan man beräkna de yttre parametrarna. 
Utifrån de yttre parametrarna kan man i sin tur bedömma var kameran befinner sig.

Vi börjar denna genomgång med lite notation. En 2D-punkt betecknas som m = [u, v]T, medan en 3D-
punkt har beteckningen M = [X,Y,Z]T. En vektor som har en extra 1:a som sista element betecknas med en 
tilde framför variabeln: ~m = [u,v,1]  T och ~M = [X,Y,Z,1]T . Relationen mellan en 3D-punkt M och dess 
bildprojektion m ges av:

s ~m = A[R t] ~M.  ( 1 )

I ekvationen (1) är s en skalningsfaktor och matrisen [R t] kamerans yttre parametrar; det vill säga den rota-
tion R och translation t som relaterar världskoordinatsystemet till kamerakoordinatsystemet. De inre para-
metrarna utgörs av matrisen A:

   (2)

Till att börja med ska homografin, det vill säga förhållandet mellan planet och dess bild, bestämmas. Vi 
antar att planet ligger på Z=0 i världskoordinatsystemet. Utifrån ekvation (1) har vi då:

(3)

M används fortfarande beteckna en punkt i planet, trots att M = [X,Y]T. Detta eftersom Z alltid lika med 
0. På så vis är också ~M = [X,Y,1]T. Följaktligen är en punkt M i planet och dess bildpunkt m relaterade via 
en homografi H:

s ~m = H ~M, där H = A [r1, r2, t].                 (4)

H kan dock endast bestämmas upp till en skalfaktor på grund av variabeln s. För att beräkna H kan man med 
hjälp av N antal uppmätta korresponderande punkter i världen (Xi , Yi , 1) och i bilden (ui , vi)  ta fram  ekva-
tionssystem (5) [26, 27]. Vektorn f består av N antal koordinatpar för varje punkt i bilden. Vektorn c, som är 
homografin H's parametrar (6), är obekant i ekvation (5) och ska lösas ut. Matrisen D innehåller de korres-
ponderande världs- och bildpunkterna. 

c = (C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32)
T

   D*c  =      = f    (5)

c = D+ f

     (6)
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Pseudoinversen D+ beräknas via formeln (DTD)-1DT . För att få en lösning krävs minst fyra stycken punktpar, 
och ju fler ekvationer som används, desto säkrare blir lösningen. Nu när vektorn c är känd kan homografin H 
bestämmas genom (6).
Homografin är nu känd! Nästa steg blir att ta fram kamerans inre parametrar och följaktligen matris A. En 
symmetrisk matris B formas enligt

  

  =         (7)

B definieras av kolumnvektorn b = [B11, B12, B22, B13, B23, B33]
T. (8)

När vektorn b är känd kommer matrisen B vara bestämd och därmed kan alla de inre parametrarna α, β, γ, 
u0 och v0 kan beräknas genom att lösa ut variablerna i ekvation (7).

Vi betecknar H som tre kolumnvektorer, H = [h1, h2, h3] och inför skalären λ. Från ekvation (1) får vi då:
[h1, h2, h3] = λA[r1, r2 , r3],

där λ är skalningsfaktorn. Vi vet att vektorerna r1 och r2 är ortonormala och därmed vet vi att

h1
T A-T A-1 h2 = 0    (9)

h1
T A-T A-1 h1 = h2

T A-T A-1 h2.    (10)

Låt  hi =  [hi1, hi2, hi3]
T så har vi att

hi
T B hj = vi j

T b,   (11) 

där  vi j = [hi1hj1 , hi1hj2 + hi 2hj 1 , hi 2hj 2 , hi 3hj 1 + hi1hj 3 , hi 3hj 2 + hi2hj 3, hi 3hj 3]
T

Således kan (9) och (10) från en given homografi skrivas om till:

                     (9) (12)

Antalet olika bilder n av planet medför n stycken av ekvation (12) som staplas på varandra till en 2n x 6 ma-
tris V,

Vb = 0. (13)

Om antalet bilder är fler än tre så finns i de flesta fall en entydig lösning b, upp till en skalfaktor. Genom 
att anta att bilden är skevlös är det möjligt att få en lösning även då man endast har två bilder. Man lägger då 
till ekvationen [0, 1, 0, 0, 0, 0]b = 0 till (13).

För att lösa ut b ur det homogena ekvationssystemet (13) kan man använda sig av singulärvärdes-uppdel-
ning [26]. Efter att det homogena ekvationssystemet är löst så har vi enligt ekvation (8) matrisen B utifrån 
vektorn b. Genom matris B kan vi följaktligen beräkna de inre parametrarna hos den kamera som bilderna av 
planet tagits med. Via ekvation (7) löses de inre parametrarna ut:
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Nu när alla parametrar hos matris A är kända kan de yttre parametrarna beräknas för varje bild. Från ek-
vation (3) har vi:

r1 = λA-1 h1

r2 = λA-1 h2

r3 = r1 x r2

t = λA-1 h3,

där λ = 1/||A-1 h1|| = 1/||A-1 h2||.

På grund av dåliga värden i datat så har generellt matrisen R = [r1, r2, r3] inte en rotationsmatris egen-
skaper. En metod för att uppskatta den bästa rotationsmatrisen utifrån  R finns beskriven i Zhangs rapport 
[25].

R beskriver kamerans rotation kring axlarna x, y, z i världskoordinatsystemet, medan kolumnnvektorn t 
beskriver dess translationen utifrån världskoordinatsystemets mittpunkt. Avståndet från denna mittpunkt till 
kamerans centrum är  längden på vektorn t. Nu är kameran kalibrerad eftersom vi tack vare Rt vet var ka-
meran befinner sig i världskoordinatsystemet. För att bestämma en punkts 3D-position kan stereoskopi nytt-
jas.  Ta två bilder från olika positioner (eller från två stycken kalibrerade kameror) som innehåller den in-
tressanta punkten. Bilderna ger varsin rät linje som skär varandra i exakta läget av punkten i världen.

6 Genomförande
I detta stycke gås det igenom mer de olika experimenten som ska göras. Även implementationen av den 

kalibreringsmetod som ska används gås igenom.

6.1 Implementation av Zhangs kamerakalibreringsmetod

Våran implementation av Zhang's  metod för kamerakalibrering följer  en föreläsning från Linköpings 
Tekniska Högskola, skriven av Maria Magnusson [27].

Implementationen  är  skriven  i  C++  och  är  uppdelad  i  klassen  Homography  samt  filen  Calibration. 
Homography beräknar och lagrar all data som är relevant för varje enskild homografi. I Calibration beräknas 
matrisen A utifrån de homografier som tagits fram. När A är känd beräknas Rt-matrisen ut för varje homo-
grafi.

För att ta fram specifika punkter i ett plan använder sig Zhang enligt sin rapport [25] av ett plan som är 
mönstrat likt ett schackbräde, samt ett program som tar ut koordinater för varje hörn i mönstret. Dessutom 
används där endast en kamera och bilder tas av planet i olika orienteringar för att sedan kunna ta fram olika 
homografier.

Våran metod för att registrera specifika punkter i planet skiljer sig från Zhangs. Vi har flera wiimotes 
som befinner sig i olika orientationer i förhållande till planet. Användaren markerar, med hjälp av IR-ljus, 
nio stycken punkter på skärmen (dvs. planet) som registreras av wiimotesens sensorer. Dessa punkters koor-
dinatpar lagras i vektorn cameraCoords. Världskoordinater finns lagrade i vektorn worldCoords.

Första beräkningssteget i Zhangs kamerakalaibreringsmetod, beräkningen av n stycken homografier, föl-
jer.

Följande upprepas för varje ansluten wiimote. Till att börja med byggs D-matrisen och kolumnvektorn f 
upp med hjälp av världskoordinaterna samt de nio kamerakoordinatpar som registrerats.

     D = 

f  =   (u1, v1, ..., un, vn)
T

for(int i=0; i<worldCoords.size(); i++)
{

double X = worldCoords[i].X;
double Y = worldCoords[i].Y;
double u = cameraCoords[i].X;
double v = cameraCoords[i].Y;
D.Row(i*2+1) << X << Y << 1 << 0 << 0 << 0 << -u*X << -u*Y;D.Row(i*2+2) << 
0 << 0 << 0 << X << Y << 1 << -v*X << -v*Y;
f.Row(i*2+1) << u;
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f.Row(i*2+2) << v;
}

Nu när D och f är skapade kan c beräknas genom att ta pseudoinversen av D (betecknas D+) och multi-
plicera med f. Mattebiblioteket vi använder, Newmat10, innehåller ingen funktion för att beräkna pseudoin-
vers. Dock finns metoderna i() och t() för ta fram inversen och transponatet av en matris.

c = D+ f, där
D+ = (DTD)-1DT, vilket ger:
c = (DTD)-1DT f.

c beräknas i kodsnutten nedan:

Matrix pinv = D.t()*D;
pinv = pinv.i() * D.t() * f;
c = pinv.t();

Därefter byggs homografi-matrisen C upp utifrån den nu kända vektorn c.

c    =                     
T

C   =

C.Row(1) << c.element(0,0) << c.element(0,1) << c.element(0,2);
C.Row(2) << c.element(0,3) << c.element(0,4) << c.element(0,5);
C.Row(3) << c.element(0,6) << c.element(0,7) << 1;

Homografin C är nu bestämd! Detta görs alltså för n olika uppsättningar av världs- och kamerakoordina-
ter där n är antalet anslutna Wiimotes. När homografin för varje kamera är beräknad blir nästa steg blir att 
räkna ut dess inre parametrar. För att göra detta byggs först matrisen X (benämnd V i Zhangs rapport samt i 
föreläsningen av Magnusson [27]) genom att stapla n stycken matriser x på varandra.

x  =

v12 , v11 samt v22 hämtas från var och en av homografierna genom metoden getv(i, j).

for(int i=0; i<homographies.size(); i++)
{

Matrix v1 = homographies[i].getv(1, 2);
v1 = v1.t();
Matrix v2 = homographies[i].getv(1, 1) - homographies[i].getv(2, 2);
v2 = v2.t();
X.Row(i*2+1) <<v1.element(0,0)<<v1.element(0,1)<<v1.element(0,2)
<<v1.element(0,3)<<v1.element(0,4)<<v1.element(0,5);
X.Row(i*2+2) <<v2.element(0,0)<<v2.element(0,1)<<v2.element(0,2)
<<v2.element(0,3)<<v2.element(0,4)<<v2.element(0,5);

}
//X.Row(homographies.size()*2+1) << 0 << 1 << 0 << 0 << 0 << 0;

Den kommenterade raden kan avkommenteras för att lägga till en extra rad i matrisen X, vilket resulterar 
i att skevningen sätts till 0. Matrisen X singulärvärdesuppdelas till matriserna D, U och V. Det är matrisen V 
vi är intresserad av eftersom den sista kolumnen är den vektor vi söker. 

SVD(X, D, U, V);
Matrix b;
b << V.Column(V.Ncols());
b = b.t();

Genom vektorn b beräknar vi kamerornas inre parametrar som utgör matrisen A, se avsnitt 5.3 för beräk-
ningar. Nu när kamerornas inre parametrar är kända kan [Rt] bestämmas för varje homography-objekt.
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I följande kodstycke beräknar vi λ genom att ta medelvärdet av 1 / || A-1 h1 || och 1 / || A-1 h2 ||.
Ai är inversen av A. C är homografi-matrisen: [r1, r2, t].

Matrix vec1 = Ai * C.Column(1);
double lambda1 = 0.0;
for(int i=0; i<vec1.Nrows(); i++)
{

lambda1 += vec1.element(i, 0) * vec1.element(i, 0);
}
lambda1 = 1.0 / fabs(sqrt(lambda1));
Matrix vec2 = Ai * C.Column(2);
double lambda2 = 0.0;
for(int i=0; i<vec2.Nrows(); i++)
{

lambda2 += vec2.element(i, 0) * vec2.element(i, 0);
}
lambda2 = 1.0 / fabs(sqrt(lambda2));
double lambda = (lambda1+lambda2)/2;

Nu när lambda är känd återstår bara att beräkna komponenterna r1, r2, r3 samt t enligt ekvationssystemet 
ovan (figur 4.1).

Matrix r1 = lambda * Ai * C.Column(1);
Matrix r2 = lambda * Ai * C.Column(2);
Matrix t  = lambda * Ai * C.Column(3);

Kryssprodukten r3 = r1 x r2 beräknas nedan enligt formeln 
(r1y r2z– r1z r2y ,  r1z r2x –  r1x r2z , r1x r2y –  r1y r2x).

Matrix r3(3, 1);
r3.Row(1)<<r1.element(1,0)*r2.element(2,0) – r1.element(2,0)*r2.element(1,0);
r3.Row(2)<<r1.element(2,0)*r2.element(0,0) – r1.element(0,0)*r2.element(2,0);
r3.Row(3)<<r1.element(0,0)*r2.element(1,0) – r1.element(1,0)*r2.element(0,0);

Därefter sätts komponenterna r1, r2, r3 och t ihop till 3 x 4 matrisen Rt. Eftersom Rt-matrisen beskriver 
kamerans position I världskoordinatsystemet är kalibreringen slutförd.

6.2 Experiment 1

Första experimentet går ut på att ta reda på hur Wiimotens synfält ser ut. Detta kommer göras genom att 
en Wiimote placeras på ett antal förbestämda avstånd från en whiteboard. De avstånd som testas är 0.5m , 
1.0m och 2m. En enkel applikation kommer användas för att läsa av på vilken position som Wiimoten ser en 
infraröd punkt. Den applikation som användes i just detta experiment är exempelprogrammet ”Demo.exe” 
som följde med Wii Yourself! API:t. Detta program skriver förutom information om IR-punkter även ut var-
je punkts storlek samt information om Wiimotens lutning.

Testet  utförs  genom  att  punkter  ritas  ut  på  tavlan  för  ett  antal  positioner  hämtade  från  Wiimoten. 
Sammanlagt ritades det ut 21 punkter för varje deltest. Detta gjordes för att  kunna avgöra om synfältets 
spridning är ojämn, det vill säga att det är förvrängt i kanterna, samt för att kunna räkna fram värden för hur 
stort synfältet är. Genom att läsa av Wiimotens värden för sin egen lutning såg vi till att den låg plant under 
hela experimentet.

När alla punkter för ett avstånd ritats ut görs en mätning av synfältets höjd ,bredd samt hur högt från 
golvet mittpunkten ligger. Även Wiimotens höjd från golvet uppmättes.

6.3 Experiment 2

Det andra experimentet är mer inriktat på hur Wiimoten fungerar vid interaktion på skärmen För detta 
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kommer Johnny Lee's [11] applikation för ändamålet användas. Applikationen fungerar så att man efter en 
enkel kalibrering kan styra muspekaren med en IR-penna.

Testerna gjordes i ett enkelt ritprogram genom att linjer först ritas ut. Sedan används en specialbyggd 
penna med en infraröd lysdiod. Målet är sedan att med pennan dra en linje över den gamla. Så vid optimala 
förhållanden ska den nya linjen helt täcka den gamla. Detta test kommer att göras med två olika bilder samt 
för tre olika skärmupplösningar. En av bilderna innehåller enbart räta linjer som går i kors över skärmen föra 
att minimera den mänskliga faktorn kommer då en linjal att användas för att det ska bli enklare att dra en rak 
linje. Den andra bilden kommer bestå av tre rundare former som  ska följas med pennan utan hjälpmedel. De 
upplösningar som ska testas är 800x600,  1024x768 samt 1280x1024. Just dessa upplösningar valdes ef-
tersom att 800x600 är en lägre upplösning än Wiimotens sensor och att 1280x768 är en högre upplösning än 
vad sensor har. Även 1024x768 testades eftersom att det är samma upplösning som sensorn. Ritprogrammet 
som kommer användas till detta test är Microsoft Paint.

6.4 Experiment 3

Detta tredje experiment går ut på att testa hur bra man med hjälp av en Wiimote kan avgöra avståndet till 
en sensorbar med två IR-punkter med ett bestämt avstånd mellan punkterna. Det är denna teknik som an-
vänds av Johnny Lee när han gör sin headtracking. Till detta test användes en engenutvecklad applikation 
som förutom det beräknade avståndet även skrev ut uppdateringsfrekvensen. Testet kommer göras i tre delar 
med olika avstånd mellan IR-punkterna i varje del. I varje del görs sedan tester där Wiimoten ligger stilla och 
sensorbaren ställs på ett antal kända avstånd. Detta görs även för flera olika vinklar för att se om även det på-
verkar avståndsbedömningen. Det kommer även testas för flera olika avstånd mellan punkterna för att se om 
även detta påverkar avståndsbedömningen. Tester ska utföras för varje halvmeter mellan 0,5m och 5m. Vink-
larna som testas kommer vara 0°, -5°, -10° och -15°. Dock ska dessa vinklar inte tas som exakta eftersom 
Wiimoten kommer ställas in manuellt. Vinklarna hjälper enbart till att se om det blir någon skillnad när 
punkterna ligger längre ut från mitten Avstånden mellan punkterna som ska testas är 10cm, 15cm och 20cm. 
Testerna kommer göras både när Wiimoten ligger plant och när den ligger på sidan. Sensorbaren ska hållas 
horisontellt hela tiden. En beskrivning av uppställningen kan ses i Figur  3.

6.5 Experiment 4

Fjärde experimentet var från början tänkt att testa den kalibreringsmetod som tagits fram. Men eftersom 
den framtagna kalibreringen inte fungerar så kommer experimentet istället gå ut på att testa var felet kan lig-
ga. 

För att  göra detta kommer två Wiimotes användas. Dessa kommer sedan kalibreras och resultatet av 
kalibreringen kommer analyseras. Efter kalibreringen fås varje Wiimotes position i förhållande till skärmen 
och det är dessa värden som kommer kontrolleras för att försöka avgöra vad som är fel med våran imple-
mentation av kalibreringen.

Vid testerna användes 9 punkter för att göra kalibreringen. Punkterna ritades ut på en skärm och dess 
värden registrerades av två stycken Wiimotes, detta gjordes två gånger per kalibrering då det på grund av 
brister i matematikbiblioteket krävdes minst fyra stycken homografier. Wiimotsen flyttades mellan varje test 
och avstånden till dem mättes upp för att se om avståndsbedömningen fungerade. För att kontrollera C-matri-
sen som översätter kamerakoordinater gjordes även efter kalibrering ett test där en av kalibreringspunkterna 
skickades in i matrisen och den resulterande kamerakoordinaten jämfördes med det värde som den hade vid 
kalibreringen.
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7 Resultat/Diskussion
I denna del av rapporten kommer de resultat som fåtts fram under olika experimenten att  redovisas. 

Resultaten kommer även att diskuteras.

7.1 Experiment 1

Som skrivet tidigare utfördes tester för tre olika avstånd. Det som redovisas här är de uppmätta värdena 
för synfältets bredd och höjd, samt det beräknade värdena för spridningen. Wiimotens höjd var under varje 
test 74.5cm över golvet. Resultaten från de tre deltesten kan ses nedan. V

h
 står för synfältets utbredning i 

höjdled och Vw  är synfältets utbredning i sidled. Detta gäller om Wiimoten ligger plant på ett  bord med 
knapparna uppåt. En förklaring av de beräkningar som gjorts går att se i Figur 4.

Värt att kommentera är att vid deltest 3 kunde inte Wiimoten se IR-punkten i hörnen. Detta ledde till att 
vi istället tog de punkter som låg precis där Wiimoten började se. Därför är den uppmätta bredden och höj-
den i del3 lite kortare än vad det skulle ha varit om Wiimoten såg punkterna. Bilder som togs av de utritade 
punkterna går att se i Appendix A.

Under testet sågs ingen nämnvärd förvrängning av synfältet, utan det ser ut att vara jämt utspritt med 
raka kanter. Om man tittar på bilderna så ser man även detta. Dock kan det vara svårt att avgöra direkt från 
bilderna eftersom kameran förvränger bilden lite.

En annan detalj som man kan lägga märke till är att mittpunkten sjunker i höjd när Wiimoten kommer 
längre bort från tavlan. Detta beror troligtvis på att sensorn i Wiimoten inte är riktad exakt åt det håll som 
Wiimoten pekar eftersom att vi såg till att Wiimoten låg helt plant. Det verkar alltså som om sensorn sitter 
något nedåtlutad.
Om man tittar på syntältets utbredning ser man att den i de två första deltesterna ligger strax under 32° för 
Vh och 42,5°för Vw. I det tredje är båda värdena lägre vilket beror på att Wiimoten inte såg punkterna och 
att de uppmätta avstånden blev kortare. Just detta är dock värt att nämna lite extra eftersom att det tyder på 
att Wiimotens sensor är mindre känslig ute i kanterna än vad den är i mitten. Detta påverkades även av 
punktstorleken som under de tre testerna var 1 som störst vilket är lågt eftersom värdet kan ligga mellan 0 
och 15.

7.2 Experiment 2

Experimentet består av två delar där den första delen gjordes på en vanlig skärm. Den andra delen gjor-
des med hjälp av projektor. Måtten på skärmen var 38x30cm medan projektionen hade måtten 157x118cm. 
Varje del består av tester på två olika bilder för de tre upplösningarna som nämnts. Wiimoten placerades så 
att  den såg hela skärmen och riktades någorlunda mot bildens centrum. De två testmallarna kan ses till-
sammans med testresultaten i appendix B.

Resultaten från testerna kan ses i Appendix B. Allmänt för de tester som gjordes kan man säga att de dia-
gonala linjerna inte går att följa i ritprogrammet, även de lodräta linjerna blir dåliga. Detta beror troligtvis på 
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den applikation som användes för att styra muspekaren, det verkar som att muspekaren först flyttas i x-led 
och sedan i y-led. Detta syns även i de tester som gjordes på testmall 2.

På bilderna från testerna på den lilla skärmen syns en tydlig ökning i precision kring ett område lite till 
höger om centrum på bilden. Detta tyder på att wiimotens sensor var riktad just ditåt och inte exakt mot mitt-
punkten. Någon sådan tendens syns inte i de tester som gjordes på den större skärmen då Wiimoten var 
tvungen att stå längre bort för att täcka hela skärmytan.

Just Wiimotens placering blir alltid ett problem vid sådan applikationer då Wiimoten hela tiden måste se 
skärmen och om man står och till exempel ska skriva så kan Wiimoten lätt tappa IR-punkten. På lägre av-
stånd kommer även problemet att Wiimoten inte ser punkten tillräckligt tydligt utan att den tappar bort den 
lätt. 

Det är även svårt att utnyttja hela Wiimotens upplösning på ett bra sätt. För att kunna göra det vore det 
bästa att ha Wiimoten mitt framför skärmen. Men detta går självklart inte när man ska stå framför skärmen 
och skriva. Wiimoten måste se skärmen från en vinkel för att den som skriver inte ska täcka IR-punkten.

7.3 Experiment 3

Resultaten från detta experiment går att se i Appendix C. Dessa tester gjordes främst för att bedöma hur 
bra det går att bestämma hur långt Wiimoten är från ”sensorbaren” och hur detta påverkas när IR-punkterna 
hamnar närmare kanten i Wiimotens synfält. Beräkningar har sedan gjorts för att se hur stor differensen mel-
lan det verkliga och det beräknade värdet är. Differensen beräknas även i %. Uppdateringsfrekvensen obser-
verades under hela experimentets gång och den understeg aldrig 90Hz utan låg oftast strax över 95 Hz. 

Om man ser till resultaten från del 1 då Wiimoten ligger plant ser man tydligt hur avståndsbedömningen 
blir sämre ju större vinkeln blir. Man ser även att felet då ligger i att den bedömer avståndet som längre än 
vad det egentligen är. Detta mönster gäller också att i del 2 då Wiimoten ligger på sidan. Den mänskliga 
faktor har även kunnat påverka resultaten i testerna eftersom sensorbaren manuellt ställts på olika avstånd 
och att det då är svårt att ställa den exakt på de avstånd som ska testas. Att notera är att i test1 då Wiimoten 
låg plant så hade den svårt att se punkterna när vinkeln ökade.

Detta berodde troligtvis på att det vid tillfället var dåliga batterier till sensorbaren. Vid test 2:4 och 3:4 
försvann en av punkterna vid kortare avstånd, beroende på att Wiimotens synfält på det avståndet inte brett 
ut sig tillräckligt. Detta gäller även när Wiimoten låg på sidan eftersom att synfältet då är ännu mindre.

Överlag  så  kan  man inte  se  något  större  skillnad  i  avståndsbedömning när  längden på  sensorbaren 
varieras.  För att kunna bestämma dessa skillnader hade utförligare tester med säkrare metoder behövts. Det 
enda som med säkerhet kan sägas är att det beräknade avståndet blir längre allt mer punkterna kommer från 
mitten.

7.4 Experiment 4

Under detta experiment gjordes 8 tester uppdelat i två delar. Den första delen gjordes med antagandet att 
skevningen är noll. Det vill säga att en extra rad lades till i matrisen X innan singulärvärdesuppdelningen. 
Den andra delen av experimentet gjordes utan denna extra rad. Resultaten från de olika testerna består av ut-
data från programmet, där värden för viktiga variabler och matriser har skrivits ut under körning. Utdrag från 
dessa körningar går att se i appendix D.

Tittar man på förhållandet mellan de översatta punkterna mot de riktiga punktvärdena för de två testerna 
ser man att det alltid ligger runt 100% för samtliga Wiimotes. Den beräknade punkten hamnar alltså väldigt 
nära det rätta värdet. Detta tyder på att den C-matris som fås fram vid kalibreringen stämmer. Rt-matriserna 
däremot stämmer inte. Det är utifrån den fjärde kolumnen i Rt-matrisen som sedan avståndet beräknas. Den-
na kolumn representerar den vektor som visar hur långt från centrum på  världskoordinatsystemet Wiimoten 
står. Det beräknade avståndet är ofta fel. De gånger det ligger nära är i test1:3 och test 2:2, vad detta beror på 
kan vi inte säga. I flera fall får även ett uppmätt avstånd som är kortare än ett annat inom samma test, med ett  
längre beräknat avstånd. Dock skiljer det då ofta väldigt lite mellan de uppmätta värdena. Utifrån resultaten 
kan man dock säga att eftersom C-matrisen fungerar som den ska så ligger felet i koden troligtvis när A- och 
Rt-matrisen skapas.

Vid beräkningen av A-matrisen hämtas ju värden från varje Wiimotes homografi som sätts ihop till ett 
ekvationssystem. Zhangs metod använder egentligen bara en kamera som flera bilder tas från medan vi tar en 
bild med flera kameror istället. Det skulle alltså behövts flera bilder per kamera för att varje kamera ska få en 
egen A-matris. Detta fanns det dock inte tid att hinna testa under detta examensarbete.

Värt att tillägga är att det egentligen ska räcka med två bilder/kameror för att kunna göra kalibreringen. 
Dock gick inte detta i vår implementation beroende på att när A-matrisen ska beräknas görs det en singulär-
värdesuppdelningen X-matrisen (kallas V i Zhang). X är då en 2n x 6 matris, där n är antalet bilder/kameror. 
Med två kameror får vi då en 5 x 6-matris eftersom den extra raden kan läggas till. Dock kunde inte det ma-
tematikbibliotek som användes göra en singulärvärdesuppdelning av en matris om antalet rader var mindre 
än antalet kolumner. Matematikbibliotekets funktion för detta använde sig av en effektiv metod för att göra 
uppdelningen vilket ledde till denna begränsning. Av denna anledningen var vi alltså tvungna att ta ut de nio 
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kalibreringspunkterna två gånger och flytta på Wiimotesen däremellan. Även att vi inte kunde använda något 
fast mönster vid kalibreringen utan var tvungna att markera varje punkt i mönstret för hand med ett IR-ljus. 
Det i kombination med att Wiimotesen flyttades gjorde att det inte blev exakt samma mönster efter förflytt-
ningen, så även detta kan ha påverkat resultaten.

8 Slutsats
I detta avsnitt kommer de frågeställningar som som ställdes i problembeskrivningen att besvaras.

8.1 Wiimotens prestanda för interaktion på skärmen

Från de tester som gjordes med Wiimoten för interaktion på en skärm kan slutsatsen dras att prestandan 
inte är tillräcklig för att på ett bra sätt kunna skriva/rita på skärmen. Dock är precisionen tillräckligt god för 
att navigera genom menyer.  Det är även svårt att utnyttja hela Wiimotens upplösning vid sådana tillämp-
ningar. En lösning på detta skulle vara att istället använda fler Wiimotes vilket skulle ge en bättre täckning 
av skärmytan samt att de skulle kunna placeras så att IR-punkten alltid syns oberoende på var användaren 
står.

8.2 Kan Wiimoten användas för att mäta 3D-positioner

I preciserat problem går det att se den lista på viktiga egenskaper som Wiimoten måste uppfylla för att 
kunna användas till 3D-positionsmätning i samband med tracking. Hög precision vid mätning av 3D-punkter 
beror mer på den kalibrering av systemet som görs än på de Wiimotes som används. Bara man vet hur Wii-
motesen står i förhållande till varandra i världskoordinatsystemet så går det att göra. Detta har dock inte kun-
nat testas i detta examensarbete eftersom ingen fungerande kalibrering fåtts fram.

Kamerans upplösning ska räcka för att göra tracking, de tester som gjordes av avståndsbedömningen vi-
sar att det med en Wiimote går att bedöma ett avstånd med bra precision till den sensorbar som användes. 
Med en för låg upplösning hade  avståndsbedömningen blivit sämre på långa avstånd eftersom avståndet 
mellan IR-punkterna i Wiimotens koordinatsystem då hade påverkats  negativt. Upplösningen spelar mindre 
roll om man istället använder fler kalibrerade Wiimotes och en IR-punkt.

Uppdateringsfrekvensen av värden från Wiimotens IR-sensor har under de tester som gjorts visats ligga 
runt 98 Hz. Detta räcker mer än väl för en applikation med dynamisk 3D-projektion. Det gäller vid en sådan 
applikation att användaren inte upplever eftersläpningar och då räcker 98 Hz mer än väl. I en sådan applika-
tion blir då effektiviteten hos de beräkningar som görs av 3D-positioner samt 3D-rendering viktigare.

Angående Wiimotens synfält så är det nog det största problemet. Med det synfält Wiimoten har kan det 
bli svårt att täcka större ytor då Wiimoten måste placeras långt bort för att kunna täck ytan. De tester som 
gjordes visade även att Wiimoten på längre avstånd får svårt att se IR-punkter som ligger i kanterna på sen-
sorn. Detta problem kan dock minimeras om man ökar antalet Wiimotes eftersom det räcker med att två Wii-
motes ser punkten. Bluetooth har dock begränsningen att det inte går att ansluta fler än 7 Wiimotes samti-
digt. Räckvidden är inget problem men just i sig men längre avstånd leder till att resultaten påverkas av Wii-
motens upplösning.

8.3 Slutligen

Slutligen påstår vi att Wiimotens prestanda är tillräcklig för att göra 3D-positionsmätning i samband med 
tracking. Dock begränsas dess användningsområde till mindre ytor. Detta har dock inte kunnat testas i detta 
examensarbete.
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10 Appendix

10.1 A

Här nedan syns de bilder som togs på de punkter som ritats ut under experiment 1. Bilderna är 
tagna med en mobilkamera(Z610i).

10.1.1 Del 1: 50 cm

10.1.2 Del 2: 100 cm
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Figur 5: Resultat experiment 1 del 1

Figur 6: Resultat experiment 1 del 2



10.1.3 Del 3: 200 cm
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Figur 7: Resultat experiment 1 del 3



10.2 B

Här nedan följer de bilder som ritades med hjälp av Johhny Lee's program för att interagera på 
skärmen med hjälp av en Wiimote. De första två bilderna är de två mallar som användes, meningen 
var alltså att man skulle försöka följa linjerna med pennan. Något vi inte tänkte på när vi gjorde tes-
terna var att linjerna var i tunnaste laget för att de ska synas om man förminskar bilderna. Därför 
har vi valt att i appendixet ha bilderna så stora som möjligt.

10.2.1 Testmall 1:

10.2.2 Testmall 2
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Figur 8: Experiment 2 testmall 1

Figur 9: Experiment 2 testmall 2



10.2.3 Resultat test 1: 800x600 (liten skärm)
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Figur 10: Experiment 2, test 1: 800x600

Figur 11: Experiment 2, test 1: 800x600



10.2.4 Resultat test 2: 1024x768 (liten skärm)
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Figur 12: Experiment 2, test 2: 1024x768

Figur 13: Experiment 2, test 2: 1024x768



10.2.5 Resultat test 3: 1280x1024 (liten skärm)
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Figur 14: Experiment 2, test 3: 1280x1024

Figur 15: Experiment 2, test 3: 1280x1024



10.2.6 Resultat test 4: 800x600 (stor skärm)
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Figur 16: Experiment 2, test 4: 800x600

Figur 17: Experiment 2, test 4: 800x600



10.2.7 Resultat test 5: 1024x768 (stor skärm)
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Figur 18: Experiment 2,  test 5: 1024x768

Figur 19: Experiment 2,  test 5: 1024x768



10.2.8 Resultat test 6: 1280x1024 (stor skärm)
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Figur 20: Experiment 2,  test 6: 1280x1024

Figur 21: Experiment 2,  test 6: 1280x1024



10.3  C

Nedan går det att se de resultat som fåtts fram under testet av avståndsbedömningen. Nedan föl-
jer ett exempel ur tabellen med en liten förklaring på hur tabellerna ska tydas.

Den övre raden säger vilket test det är i den 
aktuella  delen.  Varje  test  består  sedan av flera 
deltester och i detta fall är det test 1:1. 

Inom parentesen i  titeln  står  först  avståndet 
mellan IR-punkterna på sensorbaren som använ-
des och även Wimotens vinkel.

Sedan skrivs det beräknade avståndet ut och 
även differensensamt hur många procent som det 
avviker från det verkliga uppmätta avståndet.

10.3.1 Del 1: Wiimoten liggande plant
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Experiment 2, Test 1:1(10 cm, 0 grader)
avstånd (mm) Beräknat (mm) Differens Fel%

500 470,37 29,63 5,93
1000 964,49 35,51 3,55
1500 1479,5 20,5 1,37
2000 1974,8 25,2 1,26
2500 2459,66 40,34 1,61
3000 2962,89 37,11 1,24
3500 3259,24 240,76 6,88
4000 4074,16 74,16 1,85
4500 4074,16 425,84 9,46
5000 4074,16 925,84 18,52

Del 1: Wiimoten liggande plant
Experiment 2, Test 1:1(10 cm, 0 grader) Experiment 2, Test 1:2(10 cm, 5 grader) Experiment 2, Test 1:3(10 cm, 10 grader) Experiment 2, Test 1:4(10 cm, 15 grader)
avstånd (mm) Beräknat (mm) Differens Fel% Beräknat (mm) Differens Fel% Beräknat (mm) Differens Fel% Beräknat (mm) Differens Fel%

500 470,37 29,63 5,93 468,89 31,12 6,22 470,47 29,53 5,91 468,61 31,39 6,28
1000 964,49 35,51 3,55 964,81 35,19 3,52 957,57 42,43 4,24 897,47 102,53 10,25
1500 1479,5 20,5 1,37 1416,5 83,5 5,57 1386,42 113,58 7,57 1342,36 157,64 10,51
2000 1974,8 25,2 1,26 1862,12 137,88 6,89 1861,36 138,64 6,93 1831,34 168,66 8,43
2500 2459,66 40,34 1,61 2370,19 129,81 5,19 2327,85 172,15 6,89 2167,8 332,2 13,29
3000 2962,89 37,11 1,24 2962,13 37,87 1,26 2773,74 226,26 7,54 2715,94 284,06 9,47
3500 3259,24 240,76 6,88 3341,72 158,28 4,52 3259,24 240,76 6,88 3259,24 240,76 6,88
4000 4074,16 74,16 1,85 3950,69 49,31 1,23 X X
4500 4074,16 425,84 9,46 4345,8 154,2 3,43 X X
5000 4074,16 925,84 18,52 5432,34 432,34 8,65 X X

Experiment 2, Test 2:1(15 cm, 0 grader) Experiment 2, Test 2:2(15 cm, 5 grader) Experiment 2, Test 2:3(15 cm, 10 grader) Experiment 2, Test 2:4(15 cm, 15 grader)
avstånd (mm) Beräknat (mm) Differens Fel% Beräknat (mm) Differens Fel% Beräknat (mm) Differens Fel% Beräknat (mm) Differens Fel%

500 513,66 13,66 2,73 519,28 19,28 3,86 495,13 4,87 0,97 X
1000 1043,79 43,79 4,38 1038,33 38,33 3,83 975,92 24,08 2,41 X
1500 1538,27 38,27 2,55 1502,96 2,96 0,2 1469,13 30,87 2,06 1395,55 104,45 6,96
2000 2100,91 100,91 5,05 2035,82 35,82 1,79 1974,4 25,6 1,28 1793,17 206,83 10,34
2500 2639,95 139,95 5,6 2639,95 139,95 5,6 2443,85 56,15 2,25 2300 200 8
3000 3152,11 152,11 5,07 3004,94 4,94 0,16 3006,72 6,72 0,22 2753,82 246,18 8,21
3500 3555,28 55,28 1,58 3615,56 115,56 3,3 3429,97 70,03 2 3152,11 347,89 9,94
4000 4073,91 73,91 1,85 3789,92 210,08 5,25 3910,13 89,87 2,25 3757,68 242,32 6,06
4500 4656,02 156,02 3,47 4444,34 55,66 1,24 4251,07 248,93 5,53 4073,02 426,98 9,49
5000 5430,05 430,05 8,6 4888,86 111,14 2,22 4888,86 111,14 2,22 4444,34 555,66 11,11

Experiment 2, Test 3:1(20 cm, 0 grader) Experiment 2, Test 3:2(20 cm, 5 grader) Experiment 2, Test 3:3(20 cm, 10 grader) Experiment 2, Test 3:4(20 cm, 15 grader)
avstånd (mm) Beräknat (mm) Differens Fel% Beräknat (mm) Differens Fel% Beräknat (mm) Differens Fel% Beräknat (mm) Differens Fel%

500 486,13 13,87 2,77 478,69 21,31 4,26 488 12 2,4 X
1000 995,73 4,27 0,43 980,55 19,46 1,95 951,57 48,43 4,84 X
1500 1479,34 20,66 1,38 1470,93 29,07 1,94 1407,12 92,88 6,19 X
2000 1944,2 55,8 2,79 1958,9 41,1 2,06 1847,19 152,81 7,64 1783,78 216,22 10,81
2500 2481,63 18,37 0,73 2435,64 64,36 2,57 2347,77 152,23 6,09 2226,48 273,52 10,94
3000 2962,05 37,95 1,27 2962,85 37,15 1,24 2802,51 197,49 6,58 2686,43 313,57 10,45
3500 3380,94 119,06 3,4 3522,51 22,51 0,64 3299,48 200,52 5,73 3178,71 321,29 9,18
4000 3948,24 51,76 1,29 3830,1 169,9 4,25 3620,74 379,26 9,48 3620,74 379,26 9,48
4500 4418,26 81,74 1,82 4418,26 81,74 1,82 4205 295 6,56 4008,96 491,04 10,91
5000 4655,7 344,3 6,89 4827,36 172,64 3,45 4828,19 171,81 3,44 4273,39 726,61 14,53



10.3.2 Del 2: Wiimoten liggande på sidan
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Experiment 2, Test 1:1(10 cm, 0 grader) Experiment 2, Test 1:2(10 cm,5 grader) Experiment 2, Test 1:3(10 cm,10 grader)
Avstånd (mm) Beräknat (mm) Differens Fel % Beräknat (mm) Differens Fel % Beräknat (mm) Differens Fel %

500 475,58 24,43 4,89 458,66 41,34 8,27 X
1000 964,25 35,75 3,58 950,57 49,43 4,94 X
1500 1447,73 52,27 3,48 1385,71 114,29 7,62 1328,67 171,33 11,42
2000 1995,05 4,95 0,25 1860,41 139,59 6,98 1810,99 189,01 9,45
2500 2368,62 131,38 5,26 2326,37 173,63 6,95 2171,41 328,59 13,14
3000 3028,54 28,54 0,95 2833,38 166,62 5,55 2894,18 105,82 3,53
3500 3420,16 79,84 2,28 3164,7 335,3 9,58 3426,06 73,94 2,11
4000 3615,85 384,15 9,6 3832,42 167,58 4,19 3620,03 379,97 9,5
4500 4205,6 294,4 6,54 4203,41 296,59 6,59 3943,45 556,55 12,37
5000 4823,4 176,6 3,53 4828,71 171,29 3,43 4335,17 664,83 13,3

Experiment 2, Test 2:1(15 cm, 0 grader) Experiment 2, Test 2:2(15 cm,5 grader) Experiment 2, Test 2:3(15 cm,10 grader)
Avstånd (mm) Beräknat (mm) Differens Fel % Beräknat (mm) Differens Fel % Beräknat (mm) Differens Fel %

500 505,58 5,58 1,12 496,36 3,64 0,73 X
1000 1022,08 22,08 2,21 1006,18 6,18 0,62 1032,82 32,82 3,28
1500 1538,65 38,65 2,58 1491,25 8,75 0,58 1425,86 74,14 4,94
2000 2034,5 34,5 1,73 2036,26 36,26 1,81 1897,66 102,34 5,12
2500 2604,79 104,79 4,19 2538,27 38,27 1,53 2415,93 84,07 3,36
3000 3055,16 55,16 1,84 3100,16 100,16 3,34 2962,2 37,8 1,26
3500 3555,28 55,28 1,58 3555,28 55,28 1,58 3366,83 133,17 3,8
4000 4073,91 73,91 1,85 4073,91 73,91 1,85 3834,21 165,79 4,14
4500 4443,19 56,81 1,26 4656,02 156,02 3,47 4654,7 154,7 3,44
5000 5729,46 729,46 14,59 5566,95 566,95 11,34 4888,86 111,14 2,22

Experiment 3, Test 3:1(20 cm, 0 grader) Experiment 2, Test 3:2(20 cm,5 grader) Experiment 2, Test 2:3(20 cm,10 grader)
Avstånd (mm) Beräknat (mm) Differens Fel % Beräknat (mm) Differens Fel % Beräknat (mm) Differens Fel %

500 492,44 7,56 1,51 X X
1000 998,85 1,15 0,11 983,64 16,36 1,64 X
1500 1478,17 21,83 1,46 1445,27 54,73 3,65 1398,26 101,74 6,78
2000 2018,77 18,77 0,94 1942,3 57,7 2,89 1900,73 99,27 4,96
2500 2563,8 63,8 2,55 2368,25 131,75 5,27 2308,25 191,75 7,67
3000 2995,33 4,67 0,16 2960,33 39,67 1,32 2798,63 201,37 6,71
3500 3427,4 72,6 2,07 3378,38 121,62 3,47 3425,33 74,67 2,13
4000 3948,24 51,76 1,29 3884,16 115,84 2,9 3720,82 279,18 6,98
4500 4489,11 10,89 0,24 4413,19 86,81 1,93 4202,82 297,18 6,6
5000 4991,45 8,55 0,17 5087,88 87,88 1,76 4573,29 426,71 8,53

Del 2: Liggande Wiimote på sidan



10.4 D

Här nedan syns utdrag från de körningar som gjordes under experiment 4. För varje Wiimote 
skrivs både det beräknade och det uppmätta avståndet ut. Även förhållandet i procent mellan den 
beräknade punkten och dess riktiga värde redovisas.

10.4.1 Test 1:1

10.4.2 Test 1:2
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Punktförhållande
Beräknat (cm) Uppmätt (cm) X Y

1 128,63 114 1 102,13 102,63
2 130,72 117 2 102,16 102,44
3 138,51 117 3 103,03 102,6
4 148,86 120 4 103,82 103,95

Avståndsbedömmning
WiimoteID WiimoteID

Rt matris för Wiimote 1 Rt matris för Wiimote 2
0.98273 0.05924 0.08776 280.44949 0.99462 0.00754 0.17813 265.66268
0.04833 0.99996 0.14572 331.86298 0.03360 0.98138 0.12338 321.05929
0.09466 0.14257 0.98556 1210.69498 0.17722 0.12539 0.97635 1238.95755

Rt matris för Wiimote 3 Rt matris för Wiimote 4
0.56379 0.07428 0.82842 252.98085 0.38920 0.00247 0.91976 267.47184
0.20684 0.95589 0.07330 340.18351 0.17648 0.99212 0.07188 351.64761
0.81527 0.23742 0.55429 1343.25835 0.89522 0.17902 0.38570 1312.71228

Avståndsbedömmning Punktförhållande
WiimoteID Beräknat (cm) Uppmätt (cm) WiimoteID X Y

1 390,1 203 1 102,13 102,63
2 329,61 206 2 102,16 102,44
3 302,52 150 3 103,03 102,6
4 312,15 150 4 103,82 103,95

Rt matris för Wiimote 3 Rt matris för Wiimote 4
0.32881 0.18823 0.92741 1748.43007 0.14775 0.39331 0.88158 2040.28014
0.16908 0.96863 0.22971 587.46905 0.21124 0.82401 0.44018 561.67010
0.92826 0.16723 0.28667 2397.90475 0.96394 0.41316 0.03867 2294.68347

Rt matris för Wiimote 1 Rt matris för Wiimote 2
1.04585 0.08836 0.11516 2481.13432 0.97010 0.27873 0.02355 2162.72493
0.01138 0.94636  0.04878 729.41870 0.01970 0.88464 0.42608 591.78010
0.12100 0.05687 0.99075 2920.9021 0.03663 0.44974 0.85270 2415.9111



10.4.3 Test 1:3

10.4.4 Test 1:4
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Avståndsbedömmning Punktförhållande
WiimoteID Beräknat (cm) Uppmätt (cm) WiimoteID X Y

1 91,4 97 1 102,13 102,63
2 91,94 98 2 102,16 102,44
3 100,66 104 3 103,03 102,6
4 103,62 109 4 103,82 103,95

Rt matris för Wiimote 1 Rt matris för Wiimote 2
1.00047 0.04381 0.01036 56.80251 0.99808 0.03037 0.02416 150.67544
0.05787 0.99682 0.00791 137.02633 0.02145 0.99999 0.04378 132.22705
0.00991 0.00834 0.99982 901.88541 0.02509 0.04310 0.99872 897.2656

Rt matris för Wiimote 3 Rt matris för Wiimote 4
0.67025 0.03092 0.74117 265.51780 0.82665 0.01428 0.55915 247.93954
0.04886 0.99144 0.10344 158.71229 0.05697 1.00114 0.01867 147.41884
0.74165 0.12012 0.66300 957.91743 0.55668 0.03221 0.82841 995.24986

Avståndsbedömmning Punktförhållande
WiimoteID Beräknat (cm) Uppmätt (cm) WiimoteID X Y

1 256,62 136 1 102,13 102,63
2 266,61 138 2 102,16 102,44
3 261,76 136 3 103,03 102,6
4 259,87 138 4 103,82 103,95

Rt matris för Wiimote 3 Rt matris för Wiimote 4
0.99633 0.00564 0.06447 759.10335 0.89531 0.00274 0.44749 847.09800
0.02414 0.97768 0.21682 325.20745 0.08036 0.98823 0.13032 306.23575
0.06057 0.21728 0.97395 2483.92732 0.44109 0.14420 0.88456 2437.62610

0.82589 0.02083 0.56193 693.26976 0.98871 0.04966 0.15047 649.93059
0.13325 0.95597 0.25492 305.87147 0.01413 0.99160 0.12038 337.01873
0.54671 0.29488 0.78675 2451.77115 0.15337 0.11406 0.98110 2563.55904

Rt matris för Wiimote 1 Rt matris för Wiimote 2
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Avståndsbedömmning Punktförhållande
WiimoteID Beräknat (cm) Uppmätt (cm) WiimoteID X Y

1 290,2 181 102,8 102,06
2 290,03 180 100,36 100,37
3 213,13 132 101 100,71
4 211,4 131 101,43 101,36

Rt matris för Wiimote 1 Rt matris för Wiimote 2
0.92900 0.01609 0.30967 753.69928 0.99754 0.01595 0.00615 761.46619
0.04165 0.99008 0.24476 317.34065 0.03377 1.00115 0.03457 324.81429
0.30191 0.25824 0.91911 2803.13009 0.00497 0.03473 0.99923 2779.63827

Rt matris för Wiimote 3 Rt matris för Wiimote 4
0.79117 0.02326 0.61369 688.52154 1.00327 0.02940 0.04479 509.59200
0.03939 0.99484 0.07183 242.58211 0.02089 0.98657 0.13083 248.94205
0.61399 0.07274 0.78617 2002.36558 0.04813 0.12899 0.99041 2036.53813

Avståndsbedömmning Punktförhållande
WiimoteID Beräknat (cm) Uppmätt (cm) WiimoteID X Y

1 97,57 97 1 99,85 99,9
2 95,77 94 2 100,72 100.68
3 145,52 146 3 98,43 98,3
4 149,68 147 4 100,8 100,5

Rt matris för Wiimote 1 Rt matris för Wiimote 2
0.99980 0.00221 0.04678 198.15521 0.97801 0.00627 0.20380 212.20672
0.00862 0.99901 0.01113 37.80554 0.00578 1.00068 0.02397 46.65954
0.04673 0.01124 0.99883 954.58705 0.20379 0.02321 0.97871 932.77318

Rt matris för Wiimote 3 Rt matris för Wiimote 4
0.76012 0.07681 0.63671 328.71215 0.80541 0.02815 0.59881 335.19123
0.01960 0.99474 0.13889 30.38945 0.00140 0.99293 0.00944 42.08535
0.64240 0.11781 0.75763 1417.23624 0.60312 0.03280 0.79968 1458.17966
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Avståndsbedömmning Punktförhållande
WiimoteID Beräknat (cm) Uppmätt (cm) WiimoteID X Y

1 372,3 242 1 100,06 100,17
2 369,05 243 2 102,04 102,51
3 372,96 236 3 100,94 101,35
4 412,89 237 4 101,36 101,27

Rt matris för Wiimote 1 Rt matris för Wiimote 2
0.63673 0.14564 0.74708 1939.04166 1.02956 0.08141 0.00344 1712.35444
0.07829 0.98699 0.17115 220.94398 0.02809 0.92583 0.29247 250.73374
0.76438 0.09395 0.63985 3170.53820 0.00489 0.28369 0.95549 3259.54602

Rt matris för Wiimote 3 Rt matris för Wiimote 4
0.40032 0.01258 0.91590 2001.28434 0.87750 0.03940 0.37246 1985.37617
0.07975 0.97621 0.05123 216.50220 0.04163 1.03353 0.18535 284.60841
0.92539 0.15706 0.39180 3139.75368 0.36822 0.19469 0.90856 3609.07743

Avståndsbedömmning Punktförhållande
WiimoteID Beräknat (cm) Uppmätt (cm) WiimoteID X Y

1 224,14 196 1 99,04 99,1
2 227,97 196 2 100,26 100,63
3 222,26 198 3 98,46 98,29
4 234,27 199 4 100,27 99,99

Rt matris för Wiimote 1 Rt matris för Wiimote 2
0.99418 0.02883 0.03377 91.09827 0.97328 0.03513 0.24428 161.38845
0.00939 0.99820 0.11538 77.01229 0.01486 0.99377 0.05144 75.24783
0.03491 0.11505 0.99266 2238.19312 0.24489 0.06169 0.96774 2272.77014

0.94303 0.04652 0.32889 146.81640 0.98207 0.02145 0.18824 59.03358
0.00818 0.98016 0.18990 78.28882 0.02262 0.99931 0.01326 69.89598
0.33709 0.18474 0.92470 2216.36445 0.18877 0.01762 0.98091 2340.90823

Rt matris för Wiimote 3 Rt matris för Wiimote 4
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