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RESUMO

Este trabalho apresenta alternativas para aumentar a imersão do usuário com 
ambientes virtuais através de módulos para manipulação e navegação, utilizando 
dispositivos sem fio e interação natural, reproduzindo de forma realista os movi-
mentos da mão através de um rastreador da pose sem fio que estima a translação 
e rotação, além de uma luva de dados que capta a configuração dos dedos do 
usuário.

O módulo de navegação e manipulação utiliza interação natural, dispensando 
o uso de fios ou interfaces que requerem treinamento ou maior destreza do usuário. 
Este é baseado em movimentos articulados da mão, que são um meio natural para 
atuação em ambientes virtuais.  Para reproduzir com fidelidade a configuração dos 
dedos do usuário foi desenvolvido um módulo para calibração da CyberGlove em 
tempo de execução. Um protótipo de unidade de medida inercial e um sensor de 
visão estereoscópica foram utilizados para construir o módulo do rastreador, que é 
capaz de reproduzir a pose da mão com seis graus de liberdade no ambiente virtual.

Os módulos foram desenvolvidos de forma desacoplada, possibilitando sua in-
tegração em projetos futuros. Estes foram implementados como plugins para o fra-
mework de Realidade Virtual Instant Reality dando suporte aos dispositivos utilizados 
neste trabalho, podendo ser facilmente estendidos para dispositivos similares.

Palavras-chave: Realidade Virtual, Rastreador da Mão, Manipulador de Ob-
jetos Virtuais, Interação Natural, IMU.

ABSTRACT

 This work presents alternatives to increase the immersion in user interaction 
with virtual environments through modules for navigation and manipulation, using 
wireless devices and natural interaction, reproducing the movements of the hand’s 
pose realistically through of a wireless tracker that estimates the translation and 
rotation, and a data glove that captures the configuration of the user’s fingers. The 
navigation and handling modules uses natural interaction without wires or interfaces 
that require training or greater user skills, this are based on hand joint movements, 
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which are a natural way to work in virtual environments. To faithfully reproduce the 
configuration of the user’s fingers was developed a module we made use of a data 
glove calibrated on the fly. A prototype of inertial measurement unit and a stereosco-
pic vision sensor were used to build the module, which is capable of reproducing the 
pose of the hand with six degree of freedom. The modules were developed in a de-
coupled way enabling their integration in future projects. These were implemented 
as plugins to Instant Reality Framework supporting the devices used in this work, 
these plugins can be easily extended to meet similar devices.

Keywords: Virtual Reality; Hand Tracker; Virtual Object Manipulation; Natural Inte-
raction; IMU.

INTRODUÇÃO

 A Realidade Virtual (RV) estabelece novos paradigmas de interface com 
usuário, nestes os indivíduos não estão apenas frente a monitores, mas sim, inte-
ragindo diretamente e sentindo-se dentro dos ambientes virtuais. Buscando esta 
imersão a RV tenta captar e reproduzir movimentos de partes do corpo do usuário, 
em geral braços, pernas e cabeça. Com este tipo de interface o conhecimento intui-
tivo do usuário, relacionado com a navegação e manipulação no mundo real, pode 
ser transferido para sua atuação em ambientes virtuais.

 A interação através dos dispositivos tradicionais, por exemplo joysticks, não 
favorece a imersão pois estes necessitam estar em mãos a todo momento muitas 
vezes exigindo atenção ou treinamento prévio. Este fato motiva o desenvolvimento 
de novos meios para navegação e manipulação no mundo sintético.

 Pensando em favorecer a imersão em sistemas de RV neste trabalho foram 
desenvolvidos módulos para navegação e manipulação. O módulo de navegação 
utiliza gestos sutis para locomoção do indivíduo em ambientes virtuais. Este nave-
gador utiliza interação natural através do sensor kinect, dispensando o uso de dis-
positivos tradicionais, fios ou outras interfaces que requerem treinamento ou maior 
destreza por parte do usuário.

 O módulo de manipulação é baseado em movimentos articulados da mão, 
que são um meio natural para atuação em ambientes de RV, porém a detecção 
destes movimentos não é uma tarefa simples. Para reproduzir com fidelidade a 
configuração dos dedos do usuário utilizamos uma luva de dados calibrada em 
tempo de execução. Já para a reprodução da postura (posição e orientação) da 
mão, com seis graus de liberdade, foi utilizado um protótipo de uma unidade de 
medida inercial (IMU) juntamente como sensor de visão estereoscópica kinect.

 A fim de descrever o desenvolvimento deste trabalho, na seção abordados 
alguns trabalhos relacionados. Já a seção 3 explana a abordagem proposta para 
o desenvolvimento dos módulos, descrevendo cada etapa realizada durante a im-
plementação do projeto. Na sequência, seção 4, são realizadas as considerações 
acerca dos experimentos realizados em cada módulo. Para finalizar, na seção 5, 
são apresentadas as considerações finais e sugestões de trabalhos futuros.
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TRABALHOS RELACIONADOS

Gestos utilizando movimentos articulados da mão tem sido uma interface ino-
vadora e natural para interação homem computador (RAHEJA, 2010; FANG, 2007). 
O rastreamento da mão de usuários e a visualização 3D criam a sensação de imer-
são em ambientes  de RV. Atualmente, os dispositivos de rastreamento são cada 
vez mais acessíveis, com melhor tempo de resposta e precisão. Os parágrafos a 
seguir listam trabalhos relacionados com aquisição de dados relativos a configura-
ção dos dedos e postura da mão.

Os autores de (CAMERON, 2011) contribuem com um novo design para ras-
treamento da mão do usuário, para posterior renderização no ambiente virtual, 
possibilitando acompanhar os dedos e palma da mão. A reprodução virtual dos 
movimentos é feita em tempo real em um ambiente virtual desenvolvido em X3D. 
Os resultados experimentais indicaram que o sistema É capaz de detectar com pre-
cisão a interação do usuário com objetos no ambiente virtual. Porém o dispositivo 
de rastreamento limita o espaço de trabalho devido ao uso de fios que tem de estar 
ligados ao corpo do usuário. 

O trabalho mostrado em (JIN, 2011) apresenta um método baseado no re-
conhecimento de gestos da mão para a interação homem-computador. A meta do 
autor foi construir um mecanismo capaz de reconhecer os gestos da mão, para isso 
foi implementado um método de calibração para uma luva de dados utilizando uma 
rede neural do tipo Self-Organizing Map. Apesar de promissor, o processo proposto 
só é capaz de reconhecer a configuração dos dedos do usuário para a mão fechada 
ou aberta, todas as outras configurações possíveis são consideradas inválidas, li-
mitando as possibilidades de controle. Outro fator que limita a utilização do sistema 
é a ausência de um método para acompanhamento da postura da mão.

Os trabalhos (CAMERON, 2011; JIN, 2011) apresentam limitações quanto a 
determinação da pose da mão e redução do espaço de trabalho do usuário, essas 
limitações nos motivam na busca por outras técnicas de estimação dos parâmetros 
da postura. Alternativas viáveis para solucionar tais problemas podem ser encon-
tradas em (MADGWICK, 2011; WONGWIRAT,2010).

Em (MADGWICK, 2011) foi apresentado um algoritmo de filtro de fusão de 
dados para fornecer a orientação estimada de um corpo, este foi projetado para 
suportar um sistema inercial de rastreamento do movimento humano para aplica-
ções de reabilitação. Ele é aplicável a unidades de medida inercial, constituídas por 
giroscópios e acelerômetros, ambos de três eixos. O algoritmo utiliza quatérnios 
para a representação da pose, permitindo que os dados dos acelerômetros sejam 
utilizados em um algoritmo de gradiente descendente analiticamente derivado e 
otimizado para calcular a direção do erro na medição do giroscópio.

Já em (WONGWIRAT,2010) os autores propõe um método para controlar a 
pose de um robô móvel. Existem várias técnicas de controle que utilizam as coorde-
nadas x, y e a orientação para localizar a pose do robô no sistema de coordenadas 
global. No entanto, estas técnicas não têm a informação da orientação e posição 
relativa ao eixo z. Através da utilização de uma unidade de medição inercial de 
baixo custo é possível controlar a postura do robô móvel. Os experimentos con-
duzidos neste trabalho verificaram os resultados dos sinais da IMU embarcada no 
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robô móvel enquanto este se movimentava. Tais resultados indicaram que devido 
algumas limitações da IMU de baixo custo é necessário o uso de métodos robustos 
para a estimação da pose do corpo que está sendo acompanhado, como o método 
proposto em (MADGWICK, 2011).

Um cenário favorável para utilização dos módulos propostos aqui é encon-
trado em (THOMAZ, 2010), este descreve a configuração e implementação de um 
sistema de controle para ambiente CAVE, apresentando imagens em um ambiente 
imersivo, através de uma máquina hospedeira e um hardware dedicado para ren-
derização. O sistema é capaz de suportar dispositivos não convencionais de intera-
ção com o usuário, como por exemplo luva de dados e rastreador de posição, além 
de dispositivos tradicionais como joystick e mouse 3D. Uma aplicação, na qual o 
usuário consegue mover um objeto virtual, através de uma luva de dados e rastre-
ador de posição com fio, foi desenvolvida para demonstrar os recursos do sistema.

Luvas de dados associadas a dispositivos de rastreamento sem fio e méto-
dos de interação natural possibilitam o desenvolvimento de aplicações de RV mais 
realistas, flexíveis e usuais, permitindo também simulações que exijam precisão 
elevada nos movimentos da interação. Mas a calibração, estimação e aplicabilida-
de destes métodos e dispositivos não é direta, é nesse sentido que trabalhamos.

SOLUÇÃO PROPOSTA

A proposta deste trabalho se concentra no desenvolvimento de 3 módulos: 
a) Navegador e Manipulador de Objetos Virtuais baseado em interação natural; b) 
Rastreador sem fio da pose da mão com 6 graus de liberdade (GDL); c) Calibração 
da CyberGlove em tempo de execução.

Para o desenvolvimento dos módulos foram implementados plugins para co-
municação com dispositivos de entrada, desta forma é possível trocar informações 
com o ambiente virtual X3D desenvolvido no Instant Reality. Este é um framework 
com um abrangente conjunto de recursos para desenvolvimento de ambientes vir-
tuais, fornecendo uma interface de aplicação simples, e implementando interação 
com o usuário em 3D e tecnologia imersiva, através dos padrõesX3D (BRUTZMAN, 
2007) e VRML (CAREY, 1997).

Nas próximas seções são detalhados o desenvolvimento dos módulos pro-
postos.

NAVEGADOR MANIPULADOR INTERATIVO DE OBJETOS VIRTUAIS

A navegação interativa e a manipulação de objetos virtuais são obtidas atra-
vés da configuração dos eventos do módulo de interação natural, desenvolvido 
visando controlar o ambiente virtual de forma prática e intuitiva.

Neste módulo são utilizadas as coordenadas tridimensionais reais da mão 
para ativar eventos pré-determinados, utilizando o posicionamento de botões no 
ambiente virtual. 

A posição da mão pode ser extraída como auxílio do sensor de profundidade 
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do kinect, que mede o tempo de alcance de uma fonte de luz infravermelha pulsa-
da, determinando assim a distância de cada pixel dentro do seu campo de visão. 
Os dados do sensor foram manipulados e tratados com a utilização dos frameworks 
de interação natural OpenNI e NITE.

O módulo foi desenvolvido conforme o fluxograma visto na Figura 1. No bloco 
B1.1está o sensor de visão estereoscópica do kinect. Sua saída, S1.1, com os da-
dos de profundidade, é utilizada como entrada na etapa B1.2.

Figura 1: Fluxograma do Navegador e Manipulador Interativo.

O cálculo dos pontos de posicionamento (B1.2) é responsável por obter as 
posições estimadas dos botões no ambiente. Neste processo são descartados os 
primeiros 100 quadros capturados pelo sensor de profundidade, visando adquirir 
uma posição estável após a execução do movimento de wave, gesto inicial efetu-
ado para sinalizar o posicionamento da mão no ambiente. Este consiste em mo-
vimentar a mão da esquerda para a direita algumas vezes e é reconhecido pelo  
framework NITE. 

Após o descarte, os 100 quadros seguintes são armazenados em um buffer e 
em seguida são utilizados para calcular o posicionamento base através das médias 
dos eixos. Neste processo o usuário deverá manter a mão parada por aproximada-
mente 5 segundos. O ponto inicial estimado é então utilizado para calcular os outros 
7 pontos de posicionamento do ambiente, que estão dispostos como na Figura 2.
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Figura 2: Ponto estimado e botões de posicionamento dispostos no gráfico.

 Os pontos de posicionamento são passados para o Plugin Instant IO (B1.3) 
através do fluxo S1.2, que é responsável pelo mapeamento dos dados, possibili-
tando a transmissão das informações para o ambiente virtual X3D (B1.5). O plugin 
recebe os dados de profundidade (S1.1) com as coordenadas atuais de rastrea-
mento da mão e os pontos de posicionamento (S1.2). Estes são processados no 
bloco mais interno (B1.4), onde as coordenadas da mão são subtraídas dos pontos 
de posicionamento, obtendo um valor limite que será utilizado para estabelecer o 
acionamento de um determinado botão. Os limites dos botões foram estabelecidos 
empiricamente buscando obter precisão satisfatória nos movimentos, de forma que 
não houvesse interferência entre os botões. 

 O Ambiente Virtual (B1.5) recebe como entrada os estados dos botões atra-
vés do fluxo S1.3. O Instant Reality encaminha os estados dos botões para os 
Scripts de Controle, através do fluxo S1.4, para realizar o tratamento de eventos via 
JavaScript. 

 Os Scripts de Controle (B1.6) são responsáveis por identificar quais botões 
estão ativos no momento, retornando para o ambiente virtual (através do fluxo 
S1.5) uma determinada funcionalidade para cada botão ativo. As funções podem 
ser modificadas de acordo com a necessidade de controle do ambiente virtual. 
Com exceção da etapa de Cálculo de Pontos de Posicionamento, que é realizada 
apenas uma única vez, todas as etapas são calculadas em tempo real baseado nas 
coordenadas da mão no espaço do usuário. 

 Para obter o navegador interativo foi necessário atribuir as funcionalidades 
de rotação da câmera nos eixos Y e X e translação no eixo Z, estes eventos são 
acionados através dos botões de posicionamento dos seus respectivos eixos. 
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 O Manipulador de Objetos Virtuais foi configurado para efetuar translações 
em um determinado objeto virtual nos eixos Z e Y através dos botões de posiciona-
mento dos seus próprios eixos, enquanto a rotação é realizada em torno do eixo Y 
com a utilização dos botões do eixo X. 

 O botão OFF, no eixo Z, é utilizado para desativar o Navegador ou o Mani-
pulador de Objetos, mas também pode ser utilizado como troca de funcionalidades. 
A Figura 3 mostra a navegação e a manipulação utilizando o módulo descrito nesta 
seção. 

Figura 3: Navegação na sala de cirurgia virtual (à esquerda) e manipulação do modelo de coração (à direita). 
Os círculos em ciano destacam os movimentos que controlam a aplicação

RASTREADOR DA POSE DA MÃO SEM FIO COM 6 GDL

O rastreador foi construído utilizando o sensor de visão estereoscópica kinect 
e um protótipo de uma IMU.  Neste trabalho foram utilizados o acelerômetro do Nin-
tendo Wiimote e o giroscópio do Wii Motion Plus, ambos de três eixos, para compor 
o protótipo da IMU sem fio, os dados são obtidos através da utilização da biblioteca 
Wiiyourself. 

 A posição da mão pode ser extraída com o auxílio do sensor de profundida-
de do kinect como descrito no módulo anterior. 

 A Figura 4 representa um fluxograma do processo de obtenção da posição e 
orientação estimada de um rastreador sem fio para posterior utilização em ambien-
tes virtuais. 

Figura 4: Fluxograma do rastreador de posição da mão.
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 O bloco B2.1 representa a composição do protótipo da IMU, que possui duas 
saídas: Wiimote (B2.2) e Wii motion plus (B2.3). O fluxo S2.1 representa os valores 
do acelerômetro e o fluxo S2.2 são os valores dos eixos giroscópio, que são utili-
zados como entradas para o algoritmo do Filtro de Fusão de Dados (B2.5), que é 
proposto em (MADGWICK, 2011).

 A tarefa da filtragem é calcular uma estimativa única da orientação por meio 
da fusão ótima de medições dos acelerômetros e giroscópios.

 No algoritmo de filtro de fusão de dados, o giroscópio mede a velocidade 
angular sobre os eixos x, y e z do sensor frame (quadro do sensor). Se estes pa-
râmetros são arranjados dentro do vetor  SW definido na equação (1), o quatérnio 
derivado,  , descrevendo a velocidade de alteração da orientação do earth frame 
(quadro da terra) em relação ao sensor frame pode ser calculada como a equação 
(2). O operador ⊗ representa a operação de produto de quatérnios e o acento ^ 
representa um vetor de unidade de comprimento normalizado. 

        
       (1)

     
       (2)

 A orientação do earth frame em relação ao sensor frame no tempo t, 
é calculada pela integração numérica do quatérnio derivado , como descrita 
pelas equações (3) e (4), desde que as condições iniciais sejam conhecidas. Nes-
tas equações, sWt  é a medida da velocidade angular no tempo t, ∆t é o período de 
amostragem e  é a estimativa anterior da orientação. O subscrito w indica 
que o quatérnio é calculado da velocidade angular. 

        
       (3)

     
       (4)

O acelerômetro mede a magnitude e direção do campo de gravidade no sen-
sor frame composto por acelerações lineares devido ao movimento do sensor. 

Na filtragem da orientação, inicialmente é assumido que o acelerômetro irá 
medir apenas a gravidade. Se o sentido do campo de gravidade da terra é conheci-
do no earth frame, uma medição da direção do campo no sensor frame vai permitir 
uma orientação do mesmo em relação ao earth frame. 

A representação do quatérnio é alcançada através da formulação de um pro-
blema de otimização onde a orientação do sensor, , é estabelecida com o ali-
nhamento da direção de referência predefinida do campo de gravidade do earth 
frame, , com a medição do campo no sensor frame, . Assim resolvendo (5) 
onde a equação (6) define a função custo. 



40    – 2o Trimestre de 2013

    
        

       (5)

     
     (6)

 Existem muitos algoritmos de otimização, porém o gradiente descendente é 
uma simples opção para implementar e calcular. A equação (7) descreve o algorit-
mo para n iterações que resulta em uma orientação estimada de  baseada 
em uma orientação inicialmente aleatória, , e uma variável � de taxa de apren-� de taxa de apren- de taxa de apren-
dizado. A equação (8) calcula a direção de erro na superfície da solução definida 
pela função custo, f, e sua matriz Jacobiana, J. 

      (7)

     (8)

   
        (9)

 As equações (7) e (8) descrevem a forma geral da aplicação do algoritmo 
para um campo predefinido em alguma direção. Contudo, se a referência da dire-
ção do campo é definida apenas para ter componentes dentro de um eixo de co-
ordenada do earth frame, então a equação pode ser simplificada. Uma convenção 
apropriada é assumir que a direção da gravidade define o eixo vertical, z, como 
mostrado na equação (10). Substituindo  e as medidas do acelerômetro norma-
lizado  por  e  respectivamente, como visto nas equações (10) e (11), é 
possível simplificar a função custo (12) e seu Jacobiano (13). 

         (10)

   
       (11)
   

      (12)

    

     (13)

Para otimizar a estimativa da orientação são necessárias múltiplas iterações 
da equação (7) calculadas para cada nova orientação medida pelo sensor. Entre-
tanto, é aceitável calcular uma iteração por tempo de amostra fornecido, desde que 
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a taxa de convergência µ seja igual ou maior do que a taxa de alteração da orienta-
ção física. A equação (14) calcula a orientação estimada  no tempo t baseado 
na estimativa anterior  e o erro da função custo ∇f, que é definido pela medição do 
sensor  no tempo t amostrado. O ∇f é calculado de acordo com os valores atuais 
do sensor, como mostrado na equação (15). O subscrito ∇ indica que o quatérnio é 
obtido através da utilização do algoritmo de gradiente descendente. 

   
      (14)

    (15)

 Na prática,  pode começar a partir de uma condição inicial incorreta e 
habituá-se aos erros, devido aos ruídos de medição dos giroscópios e ao forneci-
mento de estimativa incorreta quando o acelerômetro não está parado. O objetivo 
do algoritmo de fusão é fornecer uma orientação estimada onde  é usado 
para filtrar erros de alta frequência em  para compensar o desvio na  e 
fornecer convergência para condições iniciais. 

Uma orientação estimada do earth frame relativa ao sensor frame, , é ob-
tida através da fusão de dois cálculos de orientações separados,  e , como 
descrito pela equação (16), onde  são pesos aplicados a cada cálculo da 
orientação.

Uma IMU sozinha pode realizar apenas medições em relação à direção da gra-
vidade, que é suficiente para muitas aplicações (LUINGE e VELTINK, 2004). Ao apli-
car o filtro (Algoritmo 1) é obtida a orientação representada por um quatérnio, que é 
utilizado no plugin Instat IO (B2.6) através do fluxo S2.4. No bloco mais interno, 2.7, 
o quatérnio é processado e convertido em uma matriz de rotação e as translações 
do rastreador são calculadas a partir dos dados de profundidade (S2.5 e S2.6 para o 
ambiente virtual X3D (B2.8), desta forma a matriz de rotação e o vetor com as trans-
lações podem ser aplicados sobre a mão virtual, possibilitando que ela realize as 
rotações e as translações de acordo com os movimentos da mão do usuário.

 
   (16)
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O ganho do filtro Beta representa todos os erros de medida do giroscópico 
com média zero, expressos com a magnitude da derivada do quatérnio. As fontes 
de erro incluem: o ruído do sensor, sinal aliasing, os erros de quantização, erros de 
calibração, falha de alinhamento do sensor, não ortogonalidade do eixo do sensor 
e as características de resposta da frequência.

Utilizando o sensor de visão estereoscópica para transladar (3 GDL) e o protó-
tipo da IMU anexo mão do usuário para rotacionar (3 GDL), obtemos um rastreador 
da pose da mão sem fio com 6 graus de liberdade (Figura 5).

Figura 5: Rastreador da pose da mão utilizando sensor de profundidade e protótipo de uma IMU sem fio.

CALIBRAÇÃO DA CYBERGLOVE

Neste módulo é utilizado um modelo de mão virtual divido em 17 partes, pos-
sibilitando a aplicação dos valores sensoriais em cada uma das partes.

 A CyberGlove II Wireless (IMMERSION,2007) é uma luva de dados com 22 
sensores, conectada via bluetooth, capaz de captar os movimentos da mão e dos 
dedos. A luva possui três sensores de flexão por dedo, quatro sensores de abdu-
ção, um sensor de palma e sensores para medir a flexão e abdução do pulso. Cada 
sensor é extremamente fino e flexível sendo praticamente indetectáveis na luva.

 Para cada usuário é necessário calibrar a CyberGlove, e pensando em otimi-
zar este processo foi criado um arquivo de extensão .cal para armazenar as infor-
mações de calibração dos usuários em um único arquivo. Este armazena 22 linhas 
com nome, identificação, gain e offset referente a cada sensor.

 Uma aplicação em Java para calibrar os sensores da luva possibilita salvar 
e carregar as configurações dos usuários, bem como atualizar os parâmetros de 
um modelo em tempo de execução. Na ferramenta temos um modelo da mão com 
todos os 22 sensores, onde é possível escolher o sensor e configurar os 2 parâ-
metros necessários: gain e offset . Estes são manipulados através do VirtualHand 
SDK.

 O processo de calibração da luva pode ser feito em tempo real através da 
visualização dos movimentos do modelo da mão dentro do ambiente virtual. A cali-
bração está detalhada no fluxograma da Figura 6.
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Figura 6: Manipulação de objetos virtuais utilizando a CyberGlove

Os sinais digitais (S3.1) enviados pela luva de dados (B3.1) são utilizados 
para fazer uma calibração inicial. Sabendo que para cada sensor seu ângulo é , seu 
o gain é g, seu offset é d e o sinal digital do sensor é raw, e que a relação destes 
parâmetros é:

          (17)

com o offset  obtido através da equação (18)

          (18)

a partir de dois ângulos distintos e seus respectivos valores digitais é possível 
obter a equação (19) através da igualdade.

          (19)
Desta forma, obtemos a equação (20) para encontrar o valor de gain.
   

         (20)
 Na calibração inicial os valores de    são definidos de forma empírica 

para os sensores da luva com exceção dos sensores de abdução, que receberam 
0 para os valores iniciais de gain e offset .

Os fluxos S3.2(gain) e S3.3 (offset ) são os parâmetros resultantes da calibra-
ção inicial, estes são passados para o Plugin Instant IO (B3.3). No bloco de proces-
samento de dados (B3.4) do plugin os valores iniciais de gain e offset  são armaze-
nados e enviados para a aplicação de calibração em tempo real (B3.5) juntamente 
com os sinais digitais dos sensores através do fluxo S3.4. Na calibração (B3.5) os 
valores de gain e offset  podem ser modificados manualmente pelo usuário e são 
utilizados para calcular os ângulos sensoriais através dos sinais digitais enviados 
a partir dos sensores da luva. Os dados atualizados (S3.5) são retornados para o 
plugin e este envia os ângulos atuais de cada sensor, através do fluxo S3.6, para o 
ambiente virtual (B3.6), que aplica os ângulos sensoriais as subpartes do modelo 
virtual da mão para movimentar suas articulações.

 Com exceção do processo de calibração inicial (B3.2), que foi efetuado uma 
única vez, todas as etapas são realizadas em tempo real. Desta forma, a aplicação 
de calibração e o ambiente virtual ficam executando ao mesmo tempo, possibili-
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tando que o usuário altere os parâmetros da calibração e visualize o resultado em 
tempo real no ambiente virtual.

 Os resultados são exibidos em tempo real ao lado esquerdo da tela (Figu-
ra7). Ao terminar a calibração é possível salvá-la e utilizá-la em outras aplicações, 
sendo possível também carregar e modificar calibrações já salvas.

Figura 7: Calibração da luva de dados em tempo real

EXPERIMENTOS
 

Os experimentos realizados com o Navegador e Manipulador de Objetos Vir-
tuais mostraram que os botões de posicionamento e o ponto de origem ficaram 
bem definidos no espaço virtual, não existindo nenhum tipo de interferência entre 
os mesmos, possibilitando realizar tarefas utilizando mais de um botão acionado 
ao mesmo tempo. Como por exemplo navegar em duas direções simultaneamen-
te. Durante os testes o botão OFF foi essencial para desativar a locomoção no 
ambiente de RV, já que o usuário nem sempre necessita da navegação, este pode 
desativá-la para realização de outras tarefas, sendo possível reabilitar a função 
através do gesto de ativação.

O navegador e manipulador mostram-se alternativas para incrementar a imer-
são na interação com ambientes virtuais. A facilidade de uso deste módulo favorece 
a utilização desta abordagem e outras similares, tornando a experiência do usuário 
mais próxima de contextos do cotidiano, sem a necessidade de aprendizado de 
procedimentos, comandos, linguagens ou dispositivos eletrônicos complexos.

O rastreador da pose da mão sem fio de 6 GDL foi avaliado através de um ex-
perimento onde o wiimote e o wii motion plus foram acoplados e utilizados anexo a 
mão do usuário através de duas presilhas. O sensor de visão estereoscópica kinect 
fica em frente a mão do usuário, com um limite mínimo de 70 centímetros para melhor 
captação dos movimentos.

O módulo do rastreador da pose da mão sem fio reproduziu os movimentos de 
translação e rotação em tempo real com precisão satisfatória, podendo ser utilizado 
em aplicações de RV para manipulação de objetos virtuais.

A Figura 8 ilustra a integração do rastreador da pose da mão e da CyberGlove 
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após a calibração, alcançando a reprodução fiel tanto da postura quanto da confi-
guração dos dedos da mão do usuário, possibilitando a interação do usuário com o 
ambiente virtual de forma natural.

Figura 8: Integração do rastreador sem fio e da CyberGlove, os circulos em ciano destacam a pose e a confi-
guração da mão do usuário e estes parâmetros reproduzidos no modelo virtual.

CONCLUSÕES
 
Este trabalho apresenta alternativas para aumentar a imersão do usuário com 

o ambiente virtual. Foram abordadas as atividades de navegação, manipulação e 
reprodução  da mão fazendo uso de dispositivos sem fio, possibilitando maior fle-
xibilidade e conforto na movimentação do usuário.

 Os módulos foram desenvolvidos de forma desacoplada, com intuito de pos-
sibilitar sua integração em projetos futuros. Estes foram implementados na forma 
de plugins para o framework Instant Reality e dão suporte aos dispositivos utiliza-
dos neste trabalho, porém tais plugins podem ser facilmente estendidos para aten-
derem dispositivos similares, como é o caso de outras IMUs.

 Os dispositivos envolvidos no desenvolvimento deste trabalho são uma das 
vantagens da abordagem proposta, pois o custo e a precisão alcançada, pelo sen-
sor kinect e pelos acelerômetros e giroscópios do wiimote e wii motion plus, propor-
cionam o desenvolvimento de projetos de RV de baixo custo,

 a única exceção à afirmação é a CyberGlove e este é um dos pontos que 
deve ser atacado em trabalhos futuros. 

 Além disso, uma IMU com magnetômetro de três eixos reduziria o erro acu-
mulado por distorções magnéticas que podem afetar os outros sensores deste dis-
positivo. A construção de uma IMU com essa configuração substituirá o protótipo 
utilizado neste trabalho, com sensores padrão de mercado este dispositivo terá 
dimensões inferiores 5cmx5cmx1cm, aumentando liberdade na movimentação do 
usuário.

 A reprodução total dos movimentos da mão no ambiente virtual tornam as 
aplicações muito mais realistas e intuitivas. Sendo assim, os objetivos do trabalho 
foram alcançados satisfatoriamente, e este está pronto para ser expandido para 
ambientes virtuais mais complexos.
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