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Samenvatting: Praktische
aspecten van virtual reality
technologie in onderzoeks- en
onderwijsomgevingen

Toepassing van Virtual Reality (VR), ofwel, (door computers gegenereerde)
denkbeeldige werkelijkheid, heeft de afgelopen 30 jaar een grote vlucht
genomen. Dankzij technologische vooruitgang en het steeds bereikbaarder
worden van de nodige hard- en software vormt VR tegenwoordig een deel
van ons dagelijks bestaan. Driedimensionale computerspellen en visuele
simulaties zijn inmiddels gemeengoed geworden.

Er zijn verschillende soorten virtual reality-opstellingen waarmee beeld en
geluid worden gegenereerd, en waarmee de gebruiker interaktie kan bedrijven.
Een van de meer bekende opstellingen is de 4- of 6-wandige CAVE. Dit
is een systeem waarbij de gebruiker in een kamer staat en wordt omringd
door computer-gegenereerd beeld. Dit beeld is stereoscopisch, zodat de
gebruiker ook diepte kan waarnemen en zich volledig ondergedompeld voelt.
De gebruiker heeft een afstandsbediening met bewegingssensoren waarmee
hij in virtual reality kan navigeren. Dergelijke technologie wordt momenteel
bij de Nintendo Wii spelcomputer geleverd.

Met alle ontwikkeling kan de vraag gesteld worden in hoeverre deze tech-
nologie bruikbaar is voor zaken als wetenschappelijk of medisch onderzoek, of
educatie. Dit proefschrift beschrijft hoe een klaslokaal kan worden uitgerust
met een zogenaamd Tiled Display (groot beeldscherm opgebouwd uit kleinere
deelvlakken) en hoe bestaande virtual reality-opstellingen (inclusief dit
klaslokaal) op uniforme en eenvoudige wijze kunnen worden aangestuurd
middels een ontwikkelde softwarebibliotheek. Vervolgens laat het proefschrift
een aantal case studies zien, waar deze bibliotheek wordt gebruikt. Als laatste
wordt beschreven hoe gedurende een paar jaar een Tiled Display is ingezet
bij verschillende colleges.
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Er zijn verschillende types Tiled Display. Tegenwoordig worden grote
schermen opgebouwd door TFT schermen samen te voegen, maar om een
echt naadloos scherm te bouwen zijn projectoren en een filmdoek een stuk
beter geschikt. Een Tiled Display bestaat uit een aantal schermdelen. In onze
testopstelling waren dit 8 schermdelen, 4 breed en 2 hoog. Elk schermdeel
wordt beschenen door een projector, en samen vormen deze deelbeelden het
gehele beeld, dat een wand bestrijkt van van zes meter breed en twee meter
hoog.

Voor het gevoel van onderdompeling is ook stereoscopisch beeld (diepte)
van belang. Hiervoor gebruiken we niet één, maar twee projectoren per
schermdeel. Beelden van de verschillende projectoren worden met behulp
van een polarisatie- of kleurenfilter gefilterd voor het linker en rechter oog
afzonderlijk, zodat de toeschouwer met een eenvoudig brilletje diepte ziet.

Alle projectoren voor alle schermdelen moeten precies juist worden
afgesteld, zodat ze een netjes naadloos beeld opleveren. Dit is handmatig
vrijwel onmogelijk, dus om dit te realiseren is een automatische calibratiepro-
cedure ontwikkeld. Deze procedure staat in detail beschreven in hoofdstuk
2.

Om alle projectoren aan te sturen wordt een cluster van PCs gebruikt.
De PCs zijn onderling verbonden middels een snel netwerk, en speciale
software zorgt ervoor dat elke projector precies het juiste deel van het beeld
projekteert.

Traditioneel is dergelijke software een zeer experimentele verzameling
van bibliotheken en handgeschreven programmatuur. Dit betekent dat zeer
specialistische kennis nodig is om virtual reality te gebruiken voor onderzoek
of educatie. Deze kennis is vaak niet aanwezig, en idealiter ook helemaal niet
gewenst. Met dit in gedachten beschrijft hoofdstuk 3 hoe een bibliotheek
ontwikkeld zou moeten worden waarmee alle virtual reality opstellingen,
inclusief het klaslokaal met Tiled Display, op gelijke manier eenvoudig kunnen
worden aangestuurd, zodat er geen specialistische kennis meer noodzakelijk
is.

Deze bibliotheek bestuurt het drie-dimensionale beeld, de bewegingssen-
soren en bij het klaslokaal de communicatie tussen de verschillende PCs.
Voorts kan met behulp van de bibliotheek snel een eenvoudige applicatie
worden opgezet om onderzoeksresultaten te visualiseren, deze visualisatie
te bewerken, metingen te verrichten, maar ook bijvoorbeeld educatieve
demonstraties te geven. De bibliotheek bestaat uit drie delen: Aura
voor de basisaansturing en het samenbrengen van de verschillende virtual
reality opstellingen, VIRPI voor het opzetten van een eenvoudige applicatie
waarmee gevisualiseerd en gemeten kan worden, en CAVEStudy om te
communiceren met bestaande programmatuur en meet- of simulatiegegevens
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in te lezen.
Om de bibliotheek te testen is een onderzoek gedaan tezamen met het

Academisch Centrum voor Tandheelkunde in Amsterdam (ACTA). Voor
het goed kunnen behandelen van een wortelkanaal van een kies, moet
een tandheelkundige de lengte van het wortelkanaal bepalen. Doet hij
dit verkeerd, dan zal de patient onnodig pijn hebben, of de klachten niet
kwijtraken. De tandheelkundige heeft dus een zeer nauwkeurige methode
nodig om het wortelkanaal te kunnen meten.

Doorgaans wordt een kies met een Röntgenapparaat gefotografeerd,
en meet de tandheelkundige de lengte van het kanaal van de foto af.
Daar een wortelkanaal geen platte, tweedimensionale vorm heeft, maar de
foto wel, wordt er een fout gëıntroduceerd bij deze methode waardoor de
meting onnauwkeurig is. Hiervoor is een opstelling ontwikkeld die vanuit
verschillende hoeken een groot aantal kleinere Röntgenfotos van een kies
maakt om zo, gecombineerd, de driedimensionale vorm van de kies en de
wortelkanalen te reconstrueren.

Deze reconstructie wordt naar VR overgebracht, en met behulp Aura,
VIRPI en CAVEStudy gevisualiseerd. De gebruiker ziet nu de kies uitverg-
root voor zich. Hij kan met een flexibele meetlat letterlijk de lengte van het
wortelkanaal gaan meten. Dit is misschien niet direkt een kosteneffektieve
methode voor een tandheelkundige om de lengte van het wortelkanaal van
zijn patient te meten, maar het onderzoek laat zien dat het zeer wel mogelijk
is om met virtual reality grootheden uit de werkelijkheid te meten, in dit
geval nauwkeuriger dan de gebruikelijke methode. Ook laat het onderzoek
zien dat de bibliotheek hierbij dienst kan doen.

Aan het eind van hoofdstuk 4 worden uiteindelijk de ervaringen besproken
van het gebruik van een Tiled Display bij verschillende colleges die in het
klaslokaal gegeven zijn. Docenten van natuurkunde, informatica, wiskunde,
aardwetenschappen, scheikunde, biologie, bewegingswetenschappen en tand-
heelkunde hebben het display ingezet bij hun colleges. De grote maat en hoge
resolutie van het display waren hierbij erg nuttig, alsmede de mogelijkheid
om meerdere zaken tegelijk te kunnen laten zien. Verder werd het display
voornamelijk gebruikt voor presentaties, afbeeldingen en films. Het college
Computer Graphics gebruikte het display veel aktiever. Hiervoor zijn
demonstraties opgezet waarmee de verschillende principes uit de computer
graphics duidelijk worden uitgelegd.
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