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SENSORS 
 

Seguiment de posició i orientació. Característiques dels sensors 

 

Els sensors son sistemes (aparells, programari) que permeten detectar el moviment i la 

posició pròpies o d’un altre element, i transferir-ho a un altre dispositiu  en temps real. 

 

En un cascde Realitat Virtual, pel seguiment de la posició i orientació dels moviments 

del cap, cal que per evitar el mareig a l’usuari els canvis en la imatge a pantalla es 

reflecteixen a l’instant o el més ràpid possible 

 

Un sistema (magnètic) de seguiment pel cap es resum en: 

 
 

 

 

Hi ha varis termes per definir les característiques d’un sensor: 

1) Precisió estàtica (“Static accuracy”): habilitat del sensor per determinar amb 

exactitud les coordinades de l’espai on es troba. El valor final es la desviació 

màxima a partir d’una mostra de referència sense aplicar cap canvi en la posició 

del sensor; si no ho ha desviació, la precisió es del 100%.Depen del següent: 

sensibilitat del receptor, Relació S/N del transmissor, resolució conversor A/D, 

redondeig en els algorismes de calcul  i errors en l’algorisme , efectes de 

l’entorn, errors d’instalació i de l’operador que mesura. 

 

2) Precisió dinàmica: es relaciona amb la precisió estàtica, quan el sensor està en 

moviment; si es deixa temps per promitjar les mostres serà bona, però si es vol 

un seguiment ràpid, disminueix la precissió. Està influïda per : tipus de 

processador, arquitectura del sistema 

 

3) Laténcia (“Latency”): Ritme al qual la part d’adquisició del sensor  pot agafar 

noves dades (o temps que es triga des de que la mostra es agafada fins que està 

disponible per processar-la en el hardware del sensor). El BIRD te una latencia 

menor de 10 ms 

 

4) Retard de fase (“phase lag”): es la suma de la latencia + ritme de refresc. Està 

influït per : tipus de processador, arquitectura del sistema i l’algorisme 

 

<-Latencia-> --- Ritme de refresc -----> 

 <- ----------------Retard de fase ------------------------> 



2 

 

5) Ritme de refresc (“update rate”): Es la  freq. A la qual el hardware pot treure 

dades pel port de sortida (no confondre amb la velocitat del bus sèrie, es tracta 

de DADES, no bytes) 

com a mínim hauria d’esser de 50 Hz;; el BIRD funciona fins a 144 Hz. 

 

6) Registre (certificació –“Registration”): correspondència entre la 

posició/orientació donada pel  sensor   i la real. 

a. Normalment no es important (pensem en un ratoli que perd contínuament 

el registre, ja que quan s’aixeca i es canvia de lloc, el punter no varia), el 

mateix en un entorn 3D, pero es VITAL si es treballa en RV augmentada 

mesclant imatge real  i virtual. 

b. Els sensors mecànics son els que millor reg. tenen 

 

7) Relació Senyal/soroll (S/N): dona una indicació de la relació (en dB9 entre la 

component del senyal i el soroll de fons 

 

8) Graus de llibertat: els diferents valors que pot donar ( si detecta rotació i 

desplaçament en els 3 eixos, té 6 graus, un ratolí en te 2) 

 

9) Rang : distància en la qual el sensor opera dins del marge de les especificacions. 

En un sensor magnètic està influenciat per l’entorn: si hi ha materials 

ferromagnètics es redueix molt, sobre tot amb camps magnètics a.c que 

provoquen corrents “remolí”, es redueix utilitzant camps continus que no 

provoquen aquest remolins 

Per augmentar la distancia es pot fer:  

-utilitzar el Trasnmissor de rang extens de Ascension  

- encadenar varis sensors 

- òptics: leds en el sostre 
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TIPUS DE SENSORS 
 

Sensors magnètics 
 

Dos tipus segons el tipus de camp magnètic (altern “ac”/  o continu “dc”): 

 

Emissió AC: l’inconvenient es que es produeixen corrents remoli si hi ha ferros a prop 

 
Utilitzant n dipol emissor de 3 eixos i un receptor de 3 eixos es pot calcular la posició i 

orientació (a partir dels 3 vectors del sensor es calcula ) 

 
 

emissió D.C (el del BIRD): 

en el transmissor hi ha 3 bobines muntades ortogonalment, que reben uns polsos de 

forma alternativa 

 

emisor(4.38) receptor 

 

Exemple de companyies que construeixen sensors magnètics : Ascension (Flock of 

BIRD, ), Pohelmus 

Inconvenient: Interferències (es redueixen amb camps d.c), latència elevada, precisió i  

registre baix (cal filtrat) 
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Efecte dels filtres en els sensors (tipus BIRD): 

 

Els filtres introdueixen  retards en les dades rebudes. Hi ha 2 tipus de filtres: FIR 

(Resposta Impulsional finita) i els IIR (Resposta impulsional infinita).En el BIRD van: 

- un FIR pel component a.c per eliminar una banda estreta de freq. 

- Un  FIR pel component a.c per eliminar determinades freq. en  una banda ampla 

de 30-70hz.Nomes utiitzar-lo en condicions de soroll altes. 

- Un IIR pel d.c, passa-baixes, per eliminar el soroll d’alta freq. 

També te influencia el “temps de refresc” seleccionat per l’usuari: per eliminar les 

interferències de metalls conductius (alumini) cal reduir-lo, però l’inconvenient es que 

augmenta el “retard de fase”. No ajustar mai a 50-60 Hz (interferències amb la xarxa) 

 

Efecte d’altres sensors: 

Cal tenir present si s’utilitzen altres sensor del la mateixa tecnologia que estiguin 

sincronitzats els dos camps.  

Exemples:  

A l’any 1988 : http://www.youtube.com/watch?v=y8NPIJsm3cA 

Als 90’2: http://www.youtube.com/watch?v=qav7yMwzzZ0 

Actualment: http://www.youtube.com/watch?v=l94__oWdKQk 

 

 

Sensors acústics. 
 

Es basen en la emissió de ultrasons i la captació per varis receptors per fer triangulació 

Dues tècniques: 

- “Temps de vol”(“time of flight”): mesura el temps que triga en arribar un tren de 

pulsos sonors 

- Coherència de fase (“phase coherent”): mesura la diferencia de fase entre el 

senyal rebut i el de referència (el que s’ha emès) 

 

Sensors òptics 
 

Es basen en tècniques d’anàlisis d’imatge, per detectar la posició d’unes marques que 

porta situades l’usuari en zones estratègiques (articulacions, cara,etc) o bé  la seva 

silueta (com fa el Kinect)  

 

Avantatges: molt ràpids, l’usuari no ha de portar pesos a sobre 

 

Inconvenient: oclusions del camp visual, necessita correcta il·luminació  

 

Varis tipus:  

1. a partir de marques reflectants que reflexen un focus d’infraroig captades amb 

cameres especials  Exemple: 

 http://www.youtube.com/watch?v=_QZN2IC0vOo 

http://www.youtube.com/watch?v=ku3xbh22GBI 

http://www.youtube.com/watch?v=HpI1NVBFfjY 

2. digitalitzant la silueta i detectant els moviments Ex: 

http://www.youtube.com/watch?v=Mb8vNNhvqpA 

http://www.youtube.com/watch?v=y8NPIJsm3cA
http://www.youtube.com/watch?v=qav7yMwzzZ0
http://www.youtube.com/watch?v=l94__oWdKQk
http://www.youtube.com/watch?v=_QZN2IC0vOo
http://www.youtube.com/watch?v=ku3xbh22GBI
http://www.youtube.com/watch?v=HpI1NVBFfjY
http://www.youtube.com/watch?v=Mb8vNNhvqpA
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http://www.youtube.com/watch?v=7bX0qpsLfpE 

IPI soft: http://www.youtube.com/watch?v=7Ah_O0Fgpmg 

 

 

3. sostre amb leds i casc amb detectors:   

 
 

 

S’inclou aquí també els sensors dels guants, ja que treballen amb unes fibres 

òptiques que recorren els dits i per les quals passarà un feix de llum; la flexió del dit 

fa que passi més o menys llum que es detectada per un circuit electrònic que traduirà 

aquestes variacions amb valors que s’envien a l’ordinador 

 

 

 
 

 cybergrasp 

http://www.youtube.com/watch?v=OS46rPCsvtQ 

 

 

Sensors Inercials 
 

No detecten la posició, només els canvis de velocitat. 

Es basen en  els aparells anomenats “acceleròmetres” que detecten variacions de 

l’acceleració (tipus Wiimote)-nuchuck 

http://www.youtube.com/watch?v=7bX0qpsLfpE
http://www.youtube.com/watch?v=7Ah_O0Fgpmg
http://www.youtube.com/watch?v=OS46rPCsvtQ

