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Abstract— Deze masterproef behandelt de implementatie van motion
capture systemen in een operator training systeem dat gebruik maakt van
virtual reality. Ook worden verschillende toepassingen voor deze motion
capture systemen uitgewerkt. Deze masterproef werd uitgewerkt in samen-
werking met Sagility, een bedrijf dat virtuele oplossingen aanbiedt.
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I. INLEIDING

A. Probleemstelling

Bij het opzetten van operator training systemen is het de be-
doeling dat de operatoromgeving zo goed mogelijk gesimuleerd
wordt. Het moet mogelijk zijn om alle acties die de operator in
de operatoromgeving kan doen, ook na te bootsen in de operator
training systemen. In deze masterproef zullen zo veel mogelijk
van deze acties uitvoerbaar worden gemaakt met behulp van mo-
tion capture. De operator moet net zoals in de realiteit een knop
kunnen induwen, aan een heftruckstuur kunnen draaien of een
touchscreen kunnen bedienen door het met een vinger aan te
tikken. In tegenstelling tot een gewone knop, of meting, kan
er niet zomaar ingemeten worden wanneer iets bediend wordt
met motion capture. Er moet kunnen bepaald worden wanneer
en hoe de handen van de operator de virtuele operatoromgeving
bedienen.

B. Opstelling

Zoals op het schema (figuur 1) kan gezien worden bestaat het
project waar deze masterproef deel van uitmaakt uit vele pro-
gramma’s die samenwerken om een realistische emulatie van
een fabriek te creëren. Eerst en vooral is er de PLC (pro-
grammable logic controller), deze bevat het programma dat in
de echte productieomgeving ook zal gebruikt worden. Deze
wordt met behulp van een TCP/IP connectie (Transmission Con-
trol Protocol / internetprotocol) verbonden met Experior. Dit is
een programma dat de productieomgeving zal emuleren door de
in- en uitgangen van de PLC te bedienen en de volledige pro-
ductieomgeving in een 3D simulatie zal nabouwen. Deze com-
binatie wordt door Sagility al aangeboden om PLC programma’s
te testen vooraleer deze afgeleverd moeten worden en om andere
simulaties uit te voeren zonder de productie binnen een bedrijf
te moeten onderbreken.

Voor het realiseren van een operator training systeem was
echter een meer gespecialiseerd programma nodig. Unity 3D
voorziet een platform waarop een virtual reality bril kan worden
aangesloten. Doordat dit een platform is waarop voornamelijk
computerspellen worden gemaakt, waren er vele assets voorhan-
den die voor operator training systemen konden gebruikt wor-

den. Unity3D ontvangt met behulp van TCP/IP de locaties van
pakketten en alle onderdelen van de productieomgeving van Ex-
perior. Zo kan Unity de virtuele wereld van Experior nabouwen
in een visueel meer realistische manier.

In Unity kan er code worden toegevoegd aan objecten, deze
stukken code worden scripts genoemd en worden bij dit project
in C# geschreven. Deze scripts waren dan ook essentieel om
deze masterproef te voltooien.

C. Doelstelling

Er moeten oplossingen gevonden worden voor de problemen
die zich stellen bij het produceren van virtual reality software
die gebruik maakt van motion capture systemen.

Het is de intentie dat er binnen het kader van deze master-
proef voor wordt gezorgd dat touchscreens in deze software be-
dienbaar zijn met behulp van bewegingen door de operator. Hi-
ervoor moet de juiste hardware gekozen worden die de motion
capture uitvoert. Ook moet deze hardware geı̈ntegreerd worden
in de software van Sagility.

De bedoeling is om de virtual reality software voor het ge-
bruik bij operatortrainingen zo dicht mogelijk te laten aanleunen
bij de realiteit. En van de pijlers van operator training systemen
en leerervaringen is dat de ervaring van de simulatie dicht moet
aanleunen bij de realiteit [1] De operatoren kunnen zo kennis
verwerven van de systemen die ze moeten bedienen vooraleer
die beschikbaar zijn. Ook kunnen ze een uitgebreide opleiding
krijgen zonder dat ze impact hebben op een operationeel proces.

Oorspronkelijk was er al een virtuele versie beschikbaar van
een distributiecentrum in Unity. Met behulp van de Oculus Rift
virtual reality bril kon er reeds virtueel rondgelopen worden in
dit warenhuis. Het emulatiemodel in Experior communiceert
met het VR model in Unity voor het doorgeven van bewegingen
(hoofdzakelijk van ladingen). Ook konden er screenshots van
een externe applicatie zichtbaar worden gemaakt op een virtuele
monitor in de Unity omgeving.

II. AANPAK EN BEKOMEN RESULTATEN

De masterproef startte met een literatuurstudie over operator
training systemen en motion capture oplossingen. Er werd on-
derzoek gedaan naar de mogelijke technologieën die gebruikt
kunnen worden om handbewegingen van de operator te capteren
en te visualiseren in de virtuele wereld. Eenmaal er genoeg in-
formatie over deze systemen verzameld was, werden deze tegen-
over elkaar geplaatst en de voordelen ervan tegen elkaar uitge-
speeld. Enkele van de beslissende factoren waren gezichtsveld
van de technologie, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de



Fig. 1. De opstelling van deze masterproef

technologie. Ook moest de technologie voorhanden zijn tijdens
het verloop van de masterproef, zodat deze ook konden worden
geı̈mplementeerd. Uiteindelijk werd er gekozen om gebruik te
maken van de Razer Hydra, een stel controllers dat met gebruik
van elektromagnetische spoelen worden getrackt vanuit een ba-
sisstation. Deze hebben een redelijk grote range van vrijheid,
maar zijn wel bedraad. Daarom werd er gekozen om bij het
op de markt komen van het STEM-systeem, de opvolger van
de Razer Hydra, op dit systeem over te schakelen. Deze werkt
draadloos en belooft een betere range en bewegingsvrijheid.

Eenmaal een hardware systeem gekozen was, moest deze
geı̈mplementeerd worden in Unity. Dit gebeurde met behulp van
een handscontroller, voorzien door Sixense, de producent van
de Razer Hydra. Deze werd als onderdeel toegevoegd aan een
ThirdPersonController, dit is de avatar die de gebruiker bestuurt
als hij gebruik maakt van het operator training systeem. Om een
betere immersie te realiseren werd gekozen voor een first per-
son perspectief [2]. De controllerknoppen werden ook opgevan-
gen en gebruikt om verschillende handposities te realiseren en
de thirdpersoncontroller te besturen. Op deze manier konden de
handen van de gebruiker gebruikt worden in de simulatie zonder
dat de controllers opzij moesten gelegd worden om het toetsen-
bord te gebruiken.

De nieuwe motion tracking toepassing werd gebruikt om een
vritueel touchscreen te bedienen. Met behulp van een TCP/IP
verbinding wordt het beeldscherm van een externe computer
doorgestuurd naar de simulatie. Daar wordt het scherm heropge-
bouwd en afgebeeld op een virtueel scherm. Met behulp van
collision detection die werd opgebouwd in Unity kan er wor-

den gedetecteerd wanneer een object het virtuele scherm raakt.
De handen van de gebruiker beschikken over een speciale tag
die wordt herkend in het programma waardoor er, samen met de
collision detection, kan gedetecteerd worden wanneer een hand
het touchscreen raakt. Om te bepalen waar de hand het touch-
screen raakt (figuur 2), wordt met behulp van het inproduct de
relatieve positie van de vingerpunt bepaald volgens het assens-
telsel van het scherm.

Fig. 2. Bepalen relatieve positie

Op deze manier werd de positie van de vingerpunt ten
opzichte van de grenzen van het scherm bepaald. Deze infor-
matie wordt teruggestuurd naar de externe computer, waarop
werd geprogrammeerd dat er een muisklik op deze locatie
gebeurt. Deze touchscreen toepassing (figuur 3) werd gebruikt
in enkele demo’s om de mogelijkheden van motion tracking te
demonstreren.

Een andere uitdaging was het picken van objecten. Er wer-
den enkele scripts geprogrammeerd om ervoor te zorgen dat



Fig. 3. Touchscreen demo met behulp van de razer Hydra

een picking station kon worden gebruikt in een van de opera-
tor training systemen. Er werd onder andere een script gemaakt
dat een doos vult met een toegewezen object, waaruit dan ob-
jecten konden worden gepickt. Dit kon door de handscontroller
in deze doos te plaatsen en een ingestelde controllerknop te be-
dienen. Deze ’genomen’ objecten werden visueel in de handen
voorgesteld en kunnen in een toegewezen koffer worden gedropt
door de handscontroller in de koffer te steken en de controller-
knop los te laten. Door deze programma scripts te combineren
met de nodige picking software is het mogelijk een picking sta-
tion training systeem gemaakt worden.

Op 17 februari 2016 werd er door Leap Motion een software
update uitgebracht voor de Leap Motion controller. Deze up-
date heet ”Leap Motion: Orion” en is specifiek ontwikkeld voor
gebruik in virtual reality. Tijdens de literatuurstudie werden
er testen uitgevoerd met behulp van de Leapmotion controller,
maar toen werd er niet voor deze technologie gekozen. Na deze
update werd er echter beslist om de Leapmotion controller te
implementeren in het project van de masterproef. De nodige
stappen werden ondernomen om ervoor te zorgen dat de motion
capture software grotendeels uitwisselbaar werd in het project.

Er werden nog enkele andere toepassingen gecreëerd om ge-
bruik te maken van de motion tracking, zo werd er een toepass-
ing gemaakt om met behulp van handbewegingen een heftruck
te besturen. Ook werden er uitbreidingen gemaakt op de touch-
screen toepassing zodat ook een toetsenbord kan worden ges-
imuleerd. Dit toetsenbord zendt via de TCP/IP verbinding van
het scherm toetsenaanslagen naar de computer. Nadat gemerkt
werd dat moeilijk in te schatten was waar de vingers van de ge-
bruiker zich bevonden ten opzichte van het scherm, werd er een
script geschreven dat met behulp van een visuele hulp hierbij
helpt.

III. CONCLUSIES

Tijdens deze masterproef werd er succesvol motion tracking
geı̈ntegreerd in projecten voor operator training systemen. De
motion tracking kan in deze projecten worden gebruikt om op
een zo natuurlijk mogelijke manier te interageren met de oper-
atoromgeving. Dit werd mogelijk gemaakt met behulp van ver-

scheidene C# scripts. Het motion capture project is zeer uitge-
breid en er is mogelijkheid om nog heel wat andere toepassingen
toe te voegen aan dit project.

Tijdens de masterproef werden enkele demo’s afgewerkt.
Deze demo’s draaien vooral rond het gebruik van de Leap Mo-
tion controller en de Razer Hydra controller om een touchscreen
te bedienen. Deze touchscreen ontvangt een beeld vanop een ex-
terne computer en ontvangt ingangssignalen vanuit de simulatie.
In de eerste demo wordt gebruik gemaakt van de Razer Hy-
dra controller die muiscommando’s kan uitvoeren op de touch-
screen. In een latere versie van de demo (figuur 4) wordt de
handtracking voorzien door de Leap Motion controller en kan
er getypt worden met behulp van een virtueel toetsenbord. Er
is ook een extra visualisatie voorzien om duidelijker te maken
waar de gebruiker’s handen zich bevinden ten opzichte van het
scherm of toetsenbord.

Fig. 4. De tweede demo met LeapMotion controller en accuraatheidshulp

Om te verzekeren dat de motion tracking toepassingen bli-
jvend kunnen worden gebruikt is het ook zeer belangrijk dat de
technologie die de motion tracking uitvoert uitwisselbaar wordt
gemaakt. Omdat dit een zeer snel ontwikkelende technologie is,
kan er in een korte tijd een betere oplossing worden uitgebracht
om motion tracking bij deze toepassing te vervullen. Zo werd,
door een software update voor de Leap Motion controller, de fo-
cus van de masterproef verlegd van motion tracking technologie.

Er kan algemeen besloten worden dat er veel mogelijkhe-
den zijn om motion tracking in operator training systemen op
te nemen. Met de nodige programmatie zou vrijwel alles dat
met de echte handen kan worden uitgevoerd ook moeten kun-
nen worden nagebootst met motion tracking. Hoewel er nog
enkele grenzen zijn in verband met precisie en consistentie, is
het gebruik van motion tracking in operator training systemen
mogelijk en haalbaar.
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