
Molecular Rift –  

Framtidens Medicinutveckling i en Virtuell Verklighet 

Virtual reality är framtiden. Nya tekniker utvecklas konstant och parallellt med att 
datakapaciteten förbättras finner vi nya sätt att använda dem ihop. Vi har utvecklat ett nytt 
interaktivt visualiserings verktyg (Molecular Rift) som låter användaren uppleva molekylära 
modeller i en virtuell verklighet. I dagens medicinindustri är man i ständigt behov av nya 
metoder för att visualisera potentiella läkemedel i 3-D. Det finns flera verktyg idag som 
används för att visualisera molekyler i 3-D stereo. Våra nyframtagna tekniker inom virtuell 
verklighet presenterar möjligheter för medicinutvecklare att ”gå in” i de molekylära 
strukturerna och uppleva dem på ett helt nytt sätt.  
 
Det här examensarbetet beskriver utvecklingen av programmet Molecular Rift ett 
visualiseringsverktyg för molekyler i en virtuell verklighet. Arbetet beskriver hur grafiska 
modeller för molekyler beräknats fram från experimentell data och för att kunna visualiseras i 
en virtuell verklighet. I utveckling ingick även design av interaktionsmetoder lånade ifrån 
spelindustrin för att styra programmet.  

 
 

[Illustration_1.tif: Ett molekylärt komplex visualiserat i Molecular Rift.] 
 
Vi utvecklade Molecular Rift från grunden och därför har testgrupper varit en viktig del av 
projektet. Testgrupperna har bestått av anställda på AstraZeneca och inkluderat potentiella 
slutanvändare. Feedbacken från användartesterna användes för att förbättra funktioner och 
interaktionsmetoder i Molecular Rift.  
 
Molecular Rift styrs med hjälp av handgester som registreras av en infraröd kamera i form av 
en Microsoft Kinect v2. Genom att projicera ett infrarött rutnät över användaren kan avstånd 
mätas och kameran kan skapa en djupbild av användaren. Djupbilden gör att programmet 
kan särskilja gester från varandra och låter på så sätt användaren utföra handlingar som 
zoom och rotation av molekyler.  
 
Den virtuella miljön i Molecular Rift skapades med hjälp av en head mounted display (HMD) 
från Oculus Rift. Displayen delar upp synfältet mellan höger och vänster öga vilket gör att de 
ser samma scen från olika synvinklar. Detta gör att användaren upplever ett tredimensionellt 
rumsperspektiv. Genom att avläsa displayens position och riktning, bland annat med en 
accelerometer, kan man få bilden att följa med användares huvudrörelser. På så sätt skapas 
en virtuell verklighet där användaren kan gå runt och titta i den skapade världen. 
 
Molecular Rift  ger ett unikt perspektiv av molekylära modeller som förhoppningsvis kan leda 
till nya framsteg inom medicinutvecklingen världen över. För att verkligen förstå vidden av 
vilka möjligheter Molecular Rift och virtuel verklighet öppnar upp finns bara ett alternativ, och 
det är att testa! 


