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Resumo 

Campos, Carlos André Tavares; Gattass, Marcelo. Comportamento das 
componentes de sistemas multi-toque baseados em reflexão interna total 
confinada. Rio de janeiro, 2009. 98p. Dissertação de Mestrado, Departamento 
de Informática, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

Os sistemas multi-toque (multitouch) estão se tornando cada vez mais utilizados, 

substituindo a tradicional interface humano-computador baseada em mouse (WIMP 

interfaces).  Um sistema multi-toque pode se basear no fenômeno físico da reflexão 

interna total confinada (FTIR) da luz numa superfície de acrílico. Com o barateamento 

dos projetores e câmeras, a construção de mesas e painéis multi-toque se tornou uma 

possibilidade viável para universidades e empresas.  Naturalmente, a qualidade 

desses sistemas depende do ajuste dos materiais, das luzes, das câmeras e dos 

projetores utilizados.  Este assunto é ainda uma área em aberto, com pouca literatura 

disponível tendo em vista seus aspectos comerciais.  Esta dissertação apresenta um 

estudo sobre a construção de mesas e painéis multi-toque com base em 

equipamentos e materiais de baixo custo.  O princípio geral de funcionamento e a 

tecnologia de cada componente são discutidos. Um protótipo foi construído para 

avaliar o comportamento de cada componente.  Com base nos resultados obtidos são 

apresentadas algumas conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 
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 Sistemas Multi-toque; reflexão interna total confinada; Dispositivo de Interface 

com Usuário. 
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Abstract 

Campos, Carlos André Tavares; Gattass, Marcelo (Advisor). Components of a 
multitouch system based on frustrated total internal reflection. Rio de janeiro, 

2009. 98p. MSc. Dissertation, Departamento de Informática, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro. 
 

Multitouch systems are becoming more popular replacing traditional WIMP user 
interfaces.  A multitouch system can be based on frustrated total internal refraction of 
the light in an acrylic surface.  With the use of commodity projectors and cameras 
these systems are now becoming widely affordable.  Naturally the quality of these 
systems depends upon the right choice of material, lights, cameras and projectors. 
Giving its importance, there is a need for more information on this subject in the 
literature. This thesis presents the general design of a multitouch systems and a 
detailed discussion of the expected behavior of each component.  A prototype was built 
to evaluate the proposed solution. Results are discussed to support some conclusions 
and suggestions of future work. 
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Everything is best for something and worst for something else. 

Bill Buxton 
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1  
Introdução 
 

1.1 
Multitouch 

 
Um sistema multitouch consiste em uma tela para o toque com múltiplos dedos 

ou outros objetos postos sobre a sua superfície, associada a um sistema para o 

reconhecimento de pontos de contato sobre a tela. 

 As telas sensíveis ao toque utilizadas principalmente em máquinas de auto-

atendimento eletrônico e em alguns dispositivos móveis constituem sistemas touch-

screen. Essas telas têm uma função muito similar à de um mouse. Nos caixas 

eletrônicos equipados com tais telas, basta pressionar um dedo sobre a operação 

desejada mostrada na tela para dar início à operação. Em alguns equipamentos, um 

stylus (caneta plástica utilizada em alguns dispositivos móveis) é utilizado para 

substituir o dedo. Nos computadores convencionais, tudo isso é feito com o mouse. 

Nesse caso, o cursor é posicionado sobre o menu ou item desejado e o clique de um 

dos botões do mouse substitui o toque de um dedo na tela de um sistema touch-

screen.  

 Uma tela de um sistema multitouch, quando associada às diversas 

combinações de hardware e software disponíveis comercialmente, oferece várias 

vantagens. Por exemplo, ela torna possível o reconhecimento de toques simultâneos 

em diferentes pontos da superfície da tela, o que permite o seu uso simultâneo por 

vários usuários ou ainda a manipulação de um objeto de forma mais complexa 

utilizando mais de um toque sobre ele. Contudo, para certas tarefas, como a digitação 

de textos, por exemplo, o teclado tradicional ainda é preferido e não deve ser 

descartado num futuro próximo.  

 Segundo Pawle Solyga um dos co-fundadores do grupo NUI [26], a maioria dos 

projetos de sistemas multitouch embasados no fenômeno da reflexão interna total 

confinada (FTIR) utiliza uma camada lisa de aproximadamente 1 mm de silicone 

transparente aplicada sobre um dos lados do acrílico, revestida com tracing paper ou  

Mylar, e uma camada do material  Rosco Gray [18], que é utilizado como o material de 

projeção.  
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 O trabalho pioneiro em sistemas multitouch com FTIR é o de Hann [35], que 

fundou a empresa chamada Perceptive Pixel [20] para comercializar esse sistema em 

2006. Em decorrência da industrialização e da comercialização dos sistemas 

multitouch que foram alavancadas em 2007, quando a empresa Apple lançou o iPhone 

com uma tela sensível a múltiplos toques, cessaram de certa forma as publicações 

científicas sobre esses sistemas. Não foram encontrados na literatura consultada 

artigos relativos a detalhes técnicos específicos do desempenho de cada material 

empregado na construção da tela, assim como do tipo de projetor, programas 

computacionais e características técnicas dos LEDs e câmeras que devem ser 

empregados na construção de um sistema multitouch em particular. 

 

1.2 
Objetivo do trabalho 
 

Este trabalho tem como objetivo avaliar o projeto e as técnicas de construção e  

calibração de sistemas multitouch do tipo FTIR. Para tanto, foi construído um protótipo 

que permitiu o estudo das grandezas de influência e dos aspectos operacionais de um 

sistema dessa natureza. 

 

1.3 
Organização da dissertação 
 
 Este trabalho se divide em sete partes. No capítulo 2 é feito um levantamento 

da evolução dos sistemas multitouch, desde os primeiros protótipos testados até 

modelos que são hoje comercializados.  No capítulo 3 é apresentado cada um dos 

componentes existentes em um sistema multitouch, indicando sua importância no 

sistema como um todo, assim como materiais e métodos que podem ser empregados; 

são também apresentadas as metodologias utilizadas para realizar os testes que 

avaliaram a influência do componente no sistema. Toda a parte relativa aos algoritmos 

e programas desenvolvidos para o trabalho é descrita no capítulo 4. 

 Em seguida, no capítulo 5 são apresentados de forma sucinta os resultados 

dos experimentos propostos nos capítulos 3 e 4, que são discutidos em detalhe ao 

longo das seções do capítulo 6, dedicado à discussão. Para facilitar ao leitor, os itens 

apresentados em ambos os capítulos seguem a mesma ordem dos itens vistos nos 

capítulos 3 e 4. 
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 Por fim, no capítulo 7 são apresentadas as conclusões, incluindo um sumário 

da importância de cada componente do sistema e as contribuições deste trabalho para 

o desenvolvimento de um sistema multitouch FTIR, indicando tanto fatores que 

melhoraram o desempenho do sistema como pontos que ainda podem ser melhorados 

por trabalhos futuros. 
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2  
Trabalhos relacionados 
  
 Os estudos iniciais de sistemas multitouch datam de 1982, quando 

pesquisadores da Universidade de Toronto desenvolveram o primeiro dispositivo 

sensível à pressão simultânea de múltiplos dedos. Nos seus primeiros trabalhos, um 

dos pioneiros na área, Bill Buxton [12, 41, 40] propôs e demonstrou um tablet capaz de 

identificar múltiplos toques de dedos feitos em uma superfície e mencionou as 

dificuldades envolvidas na identificação das coordenadas desses pontos de contato e 

métodos para estimar a pressão exercida pelo dedo sobre a superfície do dispositivo. 

Nesses trabalhos também foi apontada a questão de como essa nova forma de 

interação do homem com a máquina poderia vir a ser utilizada de forma prática e 

construtiva. O princípio de funcionamento do dispositivo desenvolvido por Buxton está 

ilustrado na Figura 2.1 O sistema possuía uma máscara de papelão intercambiável 

para delimitar regiões relativas a um conjunto de barras de rolagem verticais e botões, 

visando fornecer ao usuário uma noção de quais elementos ele poderia manipular, 

uma vez que não havia uma imagem projetada sobre a superfície de manipulação.  

 

Figura 2.1 – Primeiro sistema multitouch desenvolvido por Bill Buxton. 

 Entre 1992 e 1995, surgiram os primeiros protótipos de sistemas multitouch 

com imagem projetada na tela [34, 39]. Tais sistemas faziam uso de um tablet sensível 

a apenas um toque para rastrear uma das mãos do usuário e de técnicas de visão 

computacional para identificar a posição e orientação da outra mão sobre a tela. 

 Os principais sistemas que marcaram a evolução do multitouch são descritos a 

seguir. 
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2.1 
Diamond Touch 
  
 Em 2001, a Mitsubishi lançou o Diamond Touch [38], um sistema formado por 

uma superfície de projeção frontal sobre uma mesa que podia ser manipulado 

simultaneamente por até quatro usuários (Figura 2.2A). Para tal, a superfície do 

sistema era formada por um conjunto de antenas finas, ocultas debaixo da tela de 

projeção que reveste o topo da mesa, como ilustrado na Figura 2.2B. As cadeiras dos 

usuários eram conectadas a um computador através de um fio. Quando um usuário 

tocava em um determinado ponto sobre a superfície da tela, devido ao acoplamento 

capacitivo entre o seu dedo e as antenas distribuídas na tela, um sinal era gerado no 

fio ligado à cadeira daquele usuário. O computador processava esse sinal a fim de 

determinar a localização do ponto na mesa que foi tocado.  

 

  

Figura 2.2 – Ilustração do sistema multitouch Diamond Touch. Sistema em uso (A). Esquema 

do seu funcionamento (B). 

 

2.2 
Smart Skin 
  
 Em 2002, surgiu o Smart Skin [15]. Este sistema multitouch podia estimar a 

distância entre o dedo do usuário e a superfície da tela. O funcionamento do Smart 

Skin era baseado em uma grade retangular de fios de cobre, na qual os fios verticais e 

horizontais operavam como transmissores e receptores de sinais, respectivamente 

(Figura 2.3A). Um sinal senoidal era gerado nos transmissores e, por indução, os 

receptores recebiam o sinal em cada ponto de intercessão da grade. O par 

transmissor/receptor funcionava como um capacitor fraco. Dessa forma, quando um 

A B 
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objeto aterrado e condutivo, como no caso de um dedo, aproximava-se dessa grade, 

ele drenava parte do sinal formado. A velocidade de descarga do sinal era dada em 

função da distância entre o ponto da grade e o dedo do usuário. Medindo o sinal em 

cada ponto da grade e interpolando as coordenadas, era possível detectar a 

proximidade e a posição do dedo sobre a tela (Figura 2.3B). 

  

Figura 2.3 – Sistema multitouch Smart Skin. Grade de fios de cobre (A). Estimativa do 

afastamento do dedo do usuário da tela (B). 

 

2.3 
Touch Light 
  
 Em 2004, começaram a surgir projetos multitouch com foco nas técnicas de 

visão computacional. O Touch Light [14] (Figura 2.4A), desenvolvido pela Microsoft 

Research, utilizava duas câmeras sensíveis ao espectro de luz infravermelho e uma 

fonte de luz infravermelha, posicionada na parte de trás de um vidro recoberto com um 

material holográfico translúcido [42]. Isso possibilitava que a câmera captasse objetos 

colocados na frente da tela, mesmo na presença de imagens exibidas pelo projetor 

que ficava posicionado na parte de trás da estrutura. Um esquema dessa configuração 

é mostrado na Figura 2.4B. Retificando as imagens obtidas pelas câmeras usando 

uma matriz de homografia e depois somando-as, era possível estimar a localização de 

múltiplos objetos próximos da tela. O Touch Light foi um dos pioneiros na utilização de 

back projection.  

 

A B 
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Figura 2.4 - O sistema multitouch Touch Light. Foto do sistema (A). Esquema do sistema (B). 

2.4 
O sistema DI 
  
 Além do FTIR (discutido a seguir), uma técnica da visão computacional fazendo 

uso de iluminação difusa com luz infravermelha foi lançada comercialmente em 2007 

através do sistema Microsoft Surface. Esse método, conhecido pela sigla DI (diffuse 

illumination), é ilustrado na Figura 2.5. No interior do Surface existe um projetor 

responsável por gerar as imagens que aparecem na superfície da estrutura, quatro 

câmeras e uma fonte de luz infravermelha (Figura 2.5 B). Nesse sistema, a superfície 

onde a imagem é projetada difunde a luz infravermelha emitida do interior da estrutura. 

Quando um objeto se aproxima da superfície de projeção, parte da luz infravermelha 

emitida no interior da estrutura é refletida pelo objeto e é capturada por uma das 

quatro câmeras, gerando uma região mais clara na imagem. O processamento das 

imagens capturadas pelas câmeras torna possível a determinação das coordenadas 

dos objetos ou dedos que tocam na tela. 

 

 

Figura 2.5 – Sistema multitouch baseado na iluminação difusa. O Microsoft Surface (A). 

Esquema do interior do sistema (B). 

A B 

A B 
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2.5 
O sistema FTIR 
  
 O princípio da reflexão interna total confinada, ou FTIR (frustrated total internal 

reflection), para sistemas multitouch, foi proposto por Jeff Hann [35] no ano de 2005. O 

sistema era formado por uma tela de back projection (feita de uma placa de acrílico), 

com um conjunto de LEDs infravermelhos embutidos nas laterais da mesma (Figura 

2.6). Com base no fenômeno do FTIR, quando um usuário encostava o dedo sobre a 

superfície da tela, a luz dos LEDs refletida no interior da placa é difundida na 

superfície de contato do dedo com a tela, sendo capturada por uma câmera localizada 

atrás da tela. Os aspectos operacionais e detalhes do funcionamento desse tipo de 

dispositivo constituem o foco central deste trabalho. 

 

Figura 2.6 – Aspecto de uma imagem vista em um sistema multitouch baseado no princípio 

do FTIR. 

2.5.1 
Princípio de funcionamento do sistema FTIR 
  
 A Figura 2.7 mostra o princípio de funcionamento de um sistema multitouch 

baseado no FTIR. O sistema é constituído de uma placa de acrílico ou outro material 

translúcido que serve como uma guia de luz, iluminada por um conjunto de LEDs de 

luz infravermelha que são acoplados nas laterais da placa. A luz emitida pelos LEDs 

penetra na placa e, pelo fenômeno da reflexão interna total, parte da luz fica confinada 

no interior da mesma. Quando um objeto difuso, como um dedo, encosta na superfície 

da placa, ocorre o fenômeno do FTIR e parte da luz presente no interior da placa 

naquele ponto escapa da placa e ilumina o dedo.  Devido às características ópticas da 

pele humana, aproximadamente 20% da luz que é refletida [21] é capturada por uma 

câmera sensível à luz infravermelha instalada atrás da placa. A imagem é processada 
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por um programa computacional que calcula as coordenadas do ponto da tela em que 

o usuário encostou o(s) dedo(s).   

 No caso da projeção de imagens sobre a tela do sistema multitouch para 

orientar os toques feitos pelos usuários na mesma, um material de projeção do tipo 

back projection é aplicado do lado oposto da placa que é sensível aos toques. 

 

Figura 2.7 – Sistema multitouch FTIR básico.  

 Nessa configuração de sistema multitouch, o contato direto do dedo do usuário 

com a tela pode danificar a sua superfície ou deixar resíduos que fazem com que parte 

da luz refletida no seu interior seja perdida. Além disso, a resposta da tela depende 

das propriedades ópticas do objeto que está sendo detectado. Por exemplo, um copo 

de café pode não ser detectado se o contato do copo com a tela não interferir na 

reflexão interna total da luz no interior da placa. O uso de uma camada de 

acoplamento óptico, como mostrado na Figura 2.8, melhora a resposta do sistema. 

Uma camada de aproximadamente 1 mm de borracha transparente pode ser aplicada 

sobre a superfície do acrílico para esse fim. 

 

Figura 2.8 – Sistema multitouch com borracha transparente sobre a tela.   
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 Uma desvantagem do uso de um material de back projection fixado na parte 

posterior da tela é que a luz formada pelos pontos de contato de um dedo com a tela é 

difundida ao passar pelo material de back projection, atenuando a intensidade da luz 

capturada pela câmera e desfocando as imagens. 

 A qualidade da imagem capturada pela câmera é melhorada quando é utilizado 

um material para acoplamento óptico feito de borracha opaca (Figura 2.9). As micro-

texturas existentes na borracha em contato com a placa de acrílico diminuem a área 

de contato da borracha com o acrílico e minimizam a perda de luz, que é difusa em 

decorrência do contato físico da borracha com a placa. Adicionalmente, como a 

borracha é parcialmente opaca, ela retém as imagens projetadas e elimina a 

necessidade do uso de uma camada extra de back projection. 

 

Figura 2.9 – Sistema multitouch com silicone texturizado opaco sobre a tela. 

 Com base nos dados publicados por Jeff Hann [22], são os seguintes os pré-

requisitos para a escolha dos materiais que compõem a tela de um sistema multitouch:  

 A resposta aos toques independa das qualidades ópticas do objeto que está 
sendo detectado;  

 Permita o uso simultâneo de múltiplos usuários;  

 A superfície de acoplamento óptico possa ser feita com filmes plásticos,  
incluindo vinil;  

 Tenha uma superfície difusa para projeções opostas à superfície de contato 
(back projection); 

 O uso de múltiplas camadas sobre o acrílico não afete nem a qualidade da 
imagem projetada nem a sensibilidade aos toques;  
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 O material utilizado para o acoplamento óptico sirva como a própria superfície 
de projeção.   

 Além disso, cada material que reveste o acrílico deve contribuir com uma ou 
mais das características desejáveis da tela: 

 Seja eficaz ao FTIR; 

 Exerça a função de um difusor óptico para a back projection; 

 Filtre seletivamente o comprimento de onda infravermelha para minimizar a 
interferência de luz externa proveniente do meio ambiente; 

 Seja tátil aos humanos e permita o movimento dos dedos sobre a tela com 
pouco atrito; 

 Seja durável e possibilite a substituição da camada mais externa da tela, caso 
seja danificada ou aranhada com o uso; 

 O acoplamento óptico dos materiais com a placa de acrílico ocorra apenas 
quando eles forem pressionados;  

 E, quando for cessada a pressão do dedo sobre a tela, seja cessado o 
acoplamento óptico, evitando, dessa forma, rastro nas imagens capturadas 
pela câmera. 

 Um exemplo de uma tela composta de vários materiais que satisfazem as 

exigências acima mencionadas [22] inclui:  

 Uma camada fina de borracha com micro-textura;  

 Um filme fino de polietileno metalizado (impede a entrada de luz 

ambiente infravermelha no sistema);  

 Uma camada fina de polietileno tratado quimicamente para resultar em 

uma superfície difusora, que propicie uma superfície adequada para a 

back projection, uma resposta tátil confortável, seja durável e possa ser 

facilmente substituída em caso de dano. 
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3 
Componentes e características do sistema multitouch 
 

Multi-touch ou multitouch é uma técnica de interação entre o homem e o 

computador que permite aos usuários computarem sem utilizar os equipamentos 

convencionais disponíveis nos computadores e que são utilizados para a manipulação 

de entrada de dados (por exemplo, mouse e teclado).  

Basicamente, um sistema multitouch consiste em uma tela para o toque com os 

dedos ou outros objetos postos sobre a superfície, um programa computacional para o 

reconhecimento de pontos de contato sobre a superfície e programas feitos para 

utilizar os dados fornecidos pelo programa que faz o reconhecimento. Os 

componentes do sistema multitouch desenvolvidos neste trabalho serão descritos a 

seguir. 

 

3.1 
Circuitos elétricos 
  
 Dois circuitos elétricos foram utilizados neste trabalho. O primeiro, para estudar 

a intensidade luminosa dos LEDs em função da corrente aplicada, e o segundo para 

definir um tipo de conexão ou interface entre o sistema de iluminação e a fonte do 

computador utilizada para alimentar o circuito. Isso foi feito de forma a minimizar a 

potência dissipada pelo circuito elétrico e maximizar a intensidade luminosa da luz 

emitida pelos LEDs. Esses pontos serão discutidos nos próximos parágrafos. 

 

3.1.1 
Intensidade da luz emitida pelo LED 
  
 O circuito mostrado na Figura 3.1 foi utilizado para medir a intensidade 

luminosa dos LEDs em função da intensidade da corrente elétrica que é aplicada no 

circuito. Isso é feito variando-se o valor da resistência do resistor variável, Rvar, que 

pode ser ajustado entre 0 e 100 ohm.  
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Figura 3.1 – Diagrama do circuito elétrico utilizado para testar o comportamento 
do LED com a variação da corrente elétrica. 

 

  A diferença de tensão Vres aplicada entre os terminais do resistor R1 em função 

da corrente I, que circula o circuito, foi calculada pela lei de Ohm, como mostrado na 

Equação 3.1. 

1RIVres   (3.1) 

 No circuito mostrado na Figura 3.1, a voltagem Vres pode ser ajustada 

alterando-se o valor do resistor variável empregado. No alcance de operação do 

resistor, entre  0 e 100 ohms, pode-se alterar a corrente I que passa pelo circuito entre 

80 a 580 mA. 

Com o circuito mostrado na Figura 3.1, foram realizados experimentos para  

LEDs de 5 mm e de 10 mm de diâmetro para determinar o comportamento da 

intensidade da luz emitida pelos LEDs em uma condição na qual os LEDs 

experimentavam um mesmo valor de corrente por um intervalo de tempo igual a 5 

minutos antes das medições, a fim de garantir que estivessem em equilíbrio térmico.  

 A medida da intensidade de luz produzida pelo LED, para cada valor de Vres, foi 

registrada utilizando um fotoespectrômetro modelo USB200 da Ocean Optics [25].  Em 

geral, esse sistema é constituído de um fotoespectrômetro , uma fibra óptica e um 

programa instalado em um computador. A detecção dos espectros de luz é feita por 

uma micro-lente localizada na extremidade da fibra óptica. Os passos utilizados para a 

determinação de Vres com esse sistema de medida serão descritos nos próximos 

parágrafos. 

A Figura 3.2 mostra a configuração da montagem experimental utilizada nos 

testes. O circuito da Figura 3.1 foi montado em um protoboard, onde pode ser 
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observado a resistência de 18 ohm com capacidade de 5w, em branco, e o resistor 

variável de 0 até 100 ohm em azul. O LED foi posicionado na extremidade da placa 

apontando para cima. A fibra óptica, fixada por meio de um suporte, conectada ao 

fotoespectrômetro, foi posicionada a uma distância de 10 cm da extremidade do LED. 

Dessa forma, foi evitada a saturação do fotoespectrômetro durante as medidas dos 

espectros de luz emitidos pelos LEDs. 

O multímetro, conectado entre os terminais da resistência de 18 ohms, foi 

utilizado para monitorar a corrente que circula no circuito.  Os valores das voltagens 

registradas no multímetro foram utilizados para determinar a relação entre a corrente 

que passa no circuito e a intensidade de luz emitida pelo LED. Essa montagem 

experimental foi utilizada para medir a intensidade de luz emitida pelos LEDs de 5 e 10 

mm de diâmetro.  

  

Figura 3.2 – Montagem para medida da intensidade luminosa dos LEDs. Visão geral da 
configuração com o LED de 5 mm (A). Detalhe mostrando o resistor de 18 ohm de 5w (branco) 
e o resistor variável em azul. Fibra óptica conectada ao fotoespectrômetro e fixada no suporte 
metálico (B). 

 

3.1.2 
Conexão dos LEDs 
 

De modo geral, existem dois tipos de circuitos ou ligações que podem ser 

utilizados para fornecer corrente elétrica para os LEDs: envolvendo ligações em 

paralelo e em série. Tais tipos de circuitos serão descritos a seguir. 

A B 



30 

 

Na ligação em paralelo, ilustrada na Figura 3.3, cada LED é polarizado por um 

resistor próprio. Dessa forma, se um resistor ou um dos LEDs for danificado, os 

demais LEDs do circuito continuarão a funcionar.   

Uma desvantagem desse tipo de ligação reside no fato de que cada resistor 

deve ser submetido a uma voltagem suficientemente alta a fim de possibilitar a 

alimentação do LED com a intensidade desejada. Isso implica um consumo maior de 

energia e a conseqüente geração de calor, que é dissipado por cada um dos resistores 

R3 mostrados na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 – Esquema de ligação de um conjunto de cinco LEDs em paralelo. 

  Nesse tipo de circuito com ligação em paralelo, a corrente que é fornecida pela 

fonte de alimentação é igual ao produto do número de LEDs presentes no circuito pela 

corrente que passa em cada LED. 

 A Figura 3.4 apresenta um circuito com ligação em série. Nesse tipo de circuito, 

um conjunto de LEDs é polarizado por um único resistor, reduzindo, dessa forma, o 

consumo de energia e a produção de calor dissipado pelo mesmo. 

 

Figura 3.4 – Esquema de ligação de um conjunto de cinco LEDs em série com um 
resistor. 

Contudo, os valores elevados de corrente necessários para a operação dos 

LEDs de alta intensidade luminosa sobrecarregam os resistores utilizados para 

polarizá-los e geram uma quantidade relativamente elevada de calor que pode 

danificar os componentes eletrônicos do circuito, as trilhas do circuito impresso e até 

mesmo o acrílico utilizado nos experimentos. 
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Figura 3.5 – Esquema de ligação de cinco  LEDs em série com dois resistores. 

O uso de dois resistores ligados em série, como mostrado na Figura 3.5, 

possibilita uma melhor distribuição do calor dissipado pelos resistores, quando 

comparado ao circuito mostrado na Figura 3.4. Nessa configuração feita com dois 

resistores, o valor da voltagem em cada um dos resistores é reduzido pela metade 

sem alterar a quantidade luz que é emitida por cada LED.  

A potência dissipada pelos resistores R2 é calculada pela Equação 3.2. 

𝑃 =
𝑉2

𝑅2
 

(3.2) 

P é a potência dissipada no resistor, V é a voltagem nos terminais da 

resistência, e R2, o valor da resistência.  

Com o uso de dois resistores, a potência P, que é dissipada por cada um dos 

resistores, pode ser calculada utilizando a Equação 3.2, substituindo V por V/2 e R2 

por R2/2,ou seja:  

 𝑃 =
 
𝑉
2
 

2

𝑅2
2

=   
2𝑉2

4𝑅2
=  

𝑉2

2𝑅2
  

(3.3) 

Com base na Equação 3.3, o uso de dois resistores faz com que cada um dos 

resistores dissipe metade da potência que antes era concentrada num único resistor 

presente no circuito. Isso possibilita o emprego de resistores de menor capacidade e 

uma área de troca de calor melhor distribuída.  

 

3.2 
Iluminador de LEDs IR 
 

Em cada uma das laterais de 70 cm da placa de acrílico, foi fixado um perfil em 

U de alumínio com 66 cm de largura, 2,5 cm de profundidade e 1,1 cm de altura, no 

qual foram fixados, através de furos na face menor, os circuitos com os LEDs. 
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Para os LEDs de 5 mm foram utilizados 3 circuitos contendo 8 LEDs cada, com 

espessamento de 2,5 cm entre cada LED. Nos LEDs de 10 mm, foram utilizados 4 

circuitos contendo 5 LEDs cada, com um espaçamento de 3,5 cm entre cada LED. 

Essa configuração pode ser vista na Figura 3.6. 

  

Figura 3.6 – Montagem e fixação dos LEDs de 10 mm no perfil em U de alumínio. Vista lateral 
(A). Vista frontal (B). 

Para avaliar a uniformidade e intensidade da luz produzida pelos iluminadores, 

uma grade regular formada por 8 pontos de largura e 6 pontos de altura foi projetada 

sobre a superfície do acrílico ocupando uma área total de 80 cm de largura por 60 cm 

de altura. O perfil em U de alumínio contendo os LEDs foi fixado em diferentes ângulos 

em relação à face de uma das laterais do acrílico. Para cada configuração testada foi 

medida a intensidade média da luz capturada pela filmadora produzida pelo toque de 

um dedo sobre cada um dos 48 pontos da grade. 

Para facilitar a visualização dos resultados, uma imagem de 400 pixels de 

largura por 300 pixels de altura foi feita utilizando uma interpolação bilinear entre os 

valores em cada ponto da grade, para cada configuração testada. 

 
3.3  
Tela 
 

Uma placa de acrílico de 100 cm de comprimento, 70 cm de largura e 8 mm de 

espessura foi utilizada como base da tela. Tal placa foi fixada em uma moldura de 

madeira MDF com dimensões externas iguais a 112 cm de comprimento, 73 cm de 

largura e 5 cm de espessura. As características mecânicas, térmicas e ópticas dessa 

placa de acrílico são apresentadas na Tabela 1.  

 

A B 
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Tabela 1. Características do acrílico utilizado neste trabalho: 

 Valor Comentário 

Propriedades físicas e mecânicas  

Densidade 1.19 gcm
-3

 Norma: ASTM D792 

Resistência 54 MPa Norma: ASTM D638 

Alongamento e quebra 2.4 % Norma: ASTM D638 

Elasticidade 2.8 GPa Norma: ASTM D638 

Resistência à flexão 81 MPa Norma: ASTM D790 

Propriedades térmicas 

Temperatura máxima (ar) 
de operação 

73 °C   

Defleção (1.8 MPa) 73 °C Norma: ASTM D648 

Propriedades ópticas 

Transmissividade (visível) 92 % Norma: ASTM D1003 

Índice de refração 1.498  

 

A tela de acrílico foi revestida com parafina em gel a fim de possibilitar um 

melhor acoplamento óptico decorrente do contato físico dos dedos com a placa de 

acrílico (Figura 3.7). O índice de refração da parafina utilizada é igual a 1,48. 

  

Figura 3.7 – Aspectos da parafina em gel. Temperatura ambiente (A). Parafina em gel cristal 
derretida a uma temperatura de 80° C (B). 

O revestimento foi feito derretendo-se a parafina a uma temperatura de 80oC e 

espalhando o líquido com uma espátula sobre a superfície da placa de acrílico.  

A B 
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Quatro lâmpadas acesas, de 250 W, foram posicionadas a uma distância de 

aproximadamente 30 cm da placa de acrílico para pré-aquecer a superfície da mesma 

antes da aplicação da parafina. Esse procedimento evitou deformações na placa e 

manteve a temperatura da parafina alta o suficiente para formar uma película uniforme 

na superfície da placa de acrílico.  

Anteparos foram postos nas laterais da placa para evitar que a parafina 

derretida escorresse pelas bordas do acrílico. A Figura 3.8 mostra o acrílico durante a 

etapa de pré-aquecimento: 

 

Figura 3.8 – Placa de acrílico sendo pré-aquecida por 4 lâmpadas de 250 W 
posicionadas sobre a placa. 

Como o acrílico e a parafina são translúcidos, eles não retêm as imagens 

geradas pelo projetor. Foram então testados diversos tipos de materiais para fornecer 

uma superfície difusa que possibilitasse a projeção da imagem na tela e que não 

interferisse no fenômeno da reflexão interna total confinada (FTIR). Para tanto, o 

material escolhido deveria possuir as seguintes propriedades: 

 Permitir que a imagem projetada sobre ele fosse visível pelo lado 

oposto do material (back projection). 

 Ao sobrepor o material sobre a parafina, não deve haver acoplamento 

óptico entre eles. 

 Permitir o acoplamento óptico com a parafina quando for pressionado 

contra a mesma. 

 Ao deixar de ser pressionado contra a parafina, o acoplamento óptico 

entre o material e a parafina deve ser interrompido. 

Tal material, além de servir como superfície de projeção, também protege a 

camada fina de parafina aplicada sobre a tela de acrílico. Uma vez escolhido o 

material, constituído de um tecido sintético de náilon, este foi tensionado e fixado em 
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uma moldura de alumínio que foi fixada sobre a estrutura de MDF, a qual suporta a 

placa de acrílico. 

A moldura de MDF, contendo a placa de acrílico revestida com a parafina e a 

tela de projeção, foi suspensa a uma altura de 100 cm do chão com o uso de 4 perfis 

de alumínio em L, com 100 cm de altura, 5 cm nas laterais e 1,5 mm de espessura.  

Uma caixa feita de MDF de dimensões iguais a 112 cm de altura, 73 cm de 

largura e 7 cm de espessura foi utilizada como base de sustentação de toda a 

estrutura. Isso conferiu maior rigidez à estrutura, assim como ofereceu o suporte 

necessário para os espelhos e a câmera utilizados nos experimentos (Figura 3.9). 

  

Figura 3.9 – Montagem de calibração com a caixa de MDF. Vista lateral (A). Vista frontal (B).  

 

3.4  
Projetor 
 

A Figura 3.10 (A) mostra o projetor Sony VPL-EX4 utilizado neste estudo. O 

projetor possui uma lente de comprimento de foco curto, que permite a projeção de 

uma imagem de 42 polegadas medidas diagonalmente, a uma distância de 130 cm da 

extremidade da lente. O gráfico da Figura 3.10 (B) mostra a relação entre a distância 

da tela e o tamanho da imagem projetada por esse projetor. A linha vermelha 

representa a imagem com o zoom ótico da lente no máximo e, a azul, com o zoom 

ótico no mínimo. 

A B 



36 

 

 

 

Figura 3.10 – O projetor Sony VLP-EX4 utilizado neste estudo (A). Gráfico mostrando a relação 
entre o afastamento do projetor da tela e o tamanho da imagem projetada (B). 

Como a distância necessária para formar uma imagem de 42 polegadas no 

acrílico é de 130 cm, maior que a da altura da estrutura utilizada (100 cm), duas 

configurações foram testadas utilizando-se diferentes arranjos de espelhos para 

determinar a distância apropriada para a formação das imagens. 

Na primeira configuração, mostrada na Figura 3.11A, foi posicionado um 

espelho no centro da base inferior da estrutura formando um ângulo igual a 45 graus 

em relação ao piso. Tanto o projetor como a câmera filmadora foram fixados 

horizontalmente em relação a essa estrutura, a uma distância de 30 cm da lateral dos 

pés da mesma. 

Na segunda configuração, a estrutura física utilizada foi construída para 

confinar todos os componentes físicos nela contidos. Para tal, o projetor e a câmera 

filmadora foram fixados em uma das laterais da estrutura de 112 cm por 100 cm e 

direcionados para piso. Um dos espelhos, posicionado dentro dessa estrutura e 

inclinado em um ângulo igual a 45 graus em relação ao piso, foi utilizado para projetar 

as imagens na lateral oposta, onde são refletidas por um segundo espelho inclinado 

em um ângulo igual a 90 graus em relação ao primeiro espelho. Esse procedimento foi 

feito para possibilitar a projeção das imagens no topo da mesa. Esse sistema de 

montagem de espelhos é ilustrado na Figura 3.11B. 

A B 
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Figura 3.11 – Sistema de montagem dos espelhos para projeção de imagens na superfície da 
mesa.  Configuração feita com um espelho e o projetor fora da estrutura (A). Configuração 
utilizando dois espelhos com o projetor no interior da estrutura (B). 

 
3.5 
Câmera 
 

A Figura 3.12A mostra a filmadora DV Sony Modelo DCR-H21 [33] utilizada 

para o registro de imagens. Essa filmadora permite uma taxa de captura de vídeo de 

29,97 quadros por segundo, com uma resolução de 720 x 480 pixels entrelaçados 

horizontalmente.  

A Figura 3.12B mostra a curva de sensibilidade desta filmadora na faixa do 

espectro da luz entre 400 e 1400 nm. A curva em vermelho representa a sensibilidade 

da câmera quando o modo NightShot é ativado, aumentando a sensibilidade da 

câmera na faixa de 850 a 950 nm. A curva em azul representa a câmera sem o modo 

NightShot. 

  

Figura 3.12 – A filmadora digital Sony DCR-H21 (A). Curva de sensibilidade para a faixa de 
comprimento de ondas entre 400 e 1400 nm (B).  A linha vermelha representa a sensibilidade 
da câmera no modo NightShot  e a linha na cor azul a sensibilidade no modo convencional de 
uso. 

A B 

A B  
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A câmera vem equipada com o “NightShot® Plus Infrared System”, o que torna 

a câmera sensível à luz infravermelha na faixa de 850 a 950 nm, que é emitida pelos 

LEDs utilizados nas medidas.  

Quando o modo NightShot da câmera é ativado, um filtro de vidro interno da 

câmera, conhecido como ICF (IR Cut Filter), é deslocado do caminho óptico da luz que 

passa entre a lente da câmera e o CCD onde a imagem é registrada. Esse filtro corrige 

o tom das cores que atingem o CCD e bloqueia o espectro de luz na região do 

infravermelho e do ultravioleta que passaram pela lente da câmera [30]. A Figura 3.13 

mostra este efeito: 

  

Figura 3.13 – Efeito do filtro ICF sobre as cores da imagem capturada pela câmera. Imagem de 
uma câmera Sony com o ICF removido, causando distorção nos tons das cores (A). Imagem 
normal capturada com o ICF (B). 

Para evitar a interferência da luz emitida pelo projetor nas imagens capturadas 

pela filmadora, um filtro foi colocado sobre o sistema de lentes da câmera. Um filme 

fotográfico Kodak Kodacolor de 35 mm foi utilizado para esse propósito. Basicamente, 

o filtro foi obtido expondo-se o filme virgem à luz solar e velando o mesmo pelos 

processos convencionais utilizados na revelação de filmes fotográficos. 

No espectro de luz entre 400 e 700 nm, esse filtro permite cerca de 4% da 

transmissão na faixa do espectro visível e cerca de 85% da luz no espectro do 

infravermelho de 910 até 1000 nm. A Figura 3.14A mostra a maneira como o filtro foi 

posicionado sobre o sistema de lentes da câmera, e na Figura 3.14B a curva de 

transmitância de luz por comprimento de onda do filtro. 

A B 
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Figura 3.14 – Filme fotográfico velado fixado na lente da filmadora (A). Curva de transmitância 
da luz por comprimento de onda do filme fotográfico velado (B). 
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4 
Algoritmos do sistema multitouch 
 

4.1 
Calibração da câmera  
 

A calibração da filmadora foi feita para tornar possível o seu uso como sensor e 

a conseqüente determinação da  posição de pontos capturados em cada imagem.  

O procedimento de calibração envolveu três etapas para a estimativa dos 

parâmetros para o funcionamento da filmadora, ou seja: (a) Recuperação das 

coordenadas dos pixels de interesse presentes na imagem; (b) As coordenadas do 

ponto correspondente no sistema de coordenadas da tela; e (c) Utilização de uma 

heurística de minimização para determinar os parâmetros da câmera utilizando as 

informações relativas aos itens “a” e “b”.  Esses pontos serão discutidos a seguir. 

 
4.1.1 
Projeção perspectiva 
 

A Figura 4.1 mostra um modelo simplificado de uma câmera fotográfica 

baseada no modelo pinhole. O plano onde a imagem é formada, representada pelos 

eixos  xim, yim, é espelhado em relação ao plano que contém o pinhole Oc 

correspondente ao centro óptico, que fica a uma distância focal f do plano de formação 

da imagem.  Dessa forma, a imagem formada não é invertida e ela fica localizada 

entre os pontos do mundo P e o centro óptico Oc. 
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Figura 4.1 – Modelo de uma câmera fotográfica utilizada na modelagem das equações da 
projeção perspectiva. 

A relação, em coordenadas homogêneas, de um ponto no sistema do mundo M 

(X,Y,Z,1) para sua coordenada (u,v), projetada na imagem através das matrizes A e [R 

t], é dada pela Equação 4.1.  

Na notação utilizada na Equação 4.1, a matriz A armazena os 4 parâmetros 

intrínsecos da câmera que fornecem suas características ópticas e geométricas, sendo 

elas: a dimensão dos pixels (escalonamentos vertical fy e horizontal fx) e a posição do 

ponto principal (ox, oy) formado pela interseção do eixo óptico com o plano da imagem. 

E a matriz [R t] armazena os 6 parâmetros extrínsecos, que fornecem informações de 

posição e orientação da câmera em relação ao sistema de coordenadas do objeto 

capturado. Este sistema consiste em uma transformação rígida do modelo formado por 

três parâmetros de rotação, um para cada coluna da matriz R, e três parâmetros de 

translação Tx, Ty, Tz. 

 

 

(4.1) 

4.1.2 
Calibração de câmera como minimização  
 

A calibração da câmera foi embasada nas informações de um conjunto de 

pontos pi presentes na imagem capturada nos experimentos e seus correspondentes 

Pi, na cena. O processo de minimização da calibração da câmera foi calculado pela 

Equação 4.2 [32]. 
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(4.2) 

Alguns métodos para encontrar as soluções das matrizes A e [R t] têm sido 

propostos na literatura científica [11,2]. Neste trabalho, uma matriz de  homografia [14] 

foi aplicado para a determinação dos parâmetros pertinentes envolvidos nos 

experimentos. 

 

4.1.3 
Homografia 
 
 As medidas apresentadas neste trabalho foram feitas no caso particular em 

que a cena é planar, ou seja, todos os pontos de interesse capturados pela câmera 

estão contidos em um plano formado pela placa de acrílico onde a imagem é 

projetada. Dessa forma, os pontos P no sistema de coordenadas do mundo são 

simplificados e calculados pela Equação 4.3: 

𝑃 =   

𝑋
𝑌
𝑍
1

 =  

𝑋
𝑌
0
1

  

(4.3) 

 Como o valor de Z é fixo e igual a zero, a equação que descreve a  

transformação dos pontos no sistema de coordenadas do mundo para o plano de 

projeção da câmera pode ser simplificada, eliminando-se, dessa forma, a terceira 

coluna da matriz R: 

 

 

(4.4) 

 

Efetuando o produto A[R t], obtém-se uma matriz genérica [h]: 
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𝑠  

𝑢
𝑣
1
 =  

ℎ11 ℎ12 ℎ13

ℎ21 ℎ22 ℎ23

ℎ31 ℎ32 ℎ33

  

𝑥
𝑦
1
  

 

(4.5) 

 O que resulta na Equação 4.6, que descreve a projeção de cada ponto com 

coordenada u,v no plano da imagem para a coordenada x,y no plano formado pelo 

acrílico:  

  

 

 

(4.6) 

 

 A relação entre a posição de um ponto em um cenário planar e sua posição na 

imagem é dada por uma matriz h3x3 denominada homografia. A homografia é 

constante e engloba tanto os parâmetros intrínsecos como os extrínsecos da câmera. 

A calibração da câmera nesse tipo de situação depende unicamente do cálculo da 

homografia H. 

4.1.4 
Cálculo da homografia 
 

Cada correspondência entre as coordenadas de um ponto no sistema do 

mundo e a sua projeção no sistema de imagem da câmera é calculada pela Equação 

4.7:  

 
𝑢𝑖𝑥𝑖 . ℎ31 + 𝑢𝑖𝑦𝑖 . ℎ32 + 𝑢𝑖 = 𝑥𝑖 . ℎ11 + 𝑦𝑖 . ℎ12 + ℎ13

𝑣𝑖𝑥𝑖
. ℎ31 + 𝑣𝑖𝑦𝑖

. ℎ32 + 𝑣𝑖 = 𝑥𝑖 . ℎ21 + 𝑦𝑖 . ℎ22 + ℎ23

  
(4.7) 

 Para um conjunto de n pontos cujas coordenadas são conhecidas, um conjunto 

de 2n equações é definido e representado matricialmente pela Equação 4.8 [2]: 

333231

232221
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333231
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(4.8) 

A matriz da homografia multiplicada por um fator de escala também constitui 

uma solução do sistema da Equação 4.8. Uma solução para que a homografia tenha 

um valor determinado consiste na fixação de h33=1 [28]. 

O sistema matricial representado pela Equação 4.8 tem 2n equações e oito 

incógnitas. Isso não permite o cálculo da homografia com um número de pontos de 

correspondência igual ou menor do que três. Com quatro pontos, os elementos da 

matriz H têm solução única determinada pela Equação 4.9: 

𝑥 = 𝐴−1𝑏 (4.9) 

 Com um número maior de correspondências, o sistema matricial pode ser 

resolvido de forma a minimizar o erro quadrático médio, através da pseudo-inversa 

dada pela Equação 4.10 [32]: 

𝑥 =  𝐴𝑇𝐴 −1𝐴𝑇𝑏 (4.10) 

Erros decorrentes das medidas e das coordenadas dos pontos filmados, na 

projeção de imagens capturadas pela filmadora, introduzem ruídos no sistema 

calculado pela Equação 4.10. De acordo com Medeiros [28], os resultados da 

minimização utilizada para encontrar a matriz h são melhorados quando um número 

maior de pontos é utilizado para a calibração da câmera. 

 

4.2 
Rastreamento dos toques 
 

Um programa computacional, utilizando técnicas de visão computacional e de 

comunicação entre processos, foi desenvolvido com as seguintes finalidades: 
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 Interpretar as imagens capturadas pela filmadora; 

 Separar e calcular as coordenadas de cada toque ou pressão feita na 
tela do sistema multitouch; 

 Registrar o movimento de toques feitos em um ponto na superfície da 
tela, e 

 Transmitir essa informação para outros programas ativos no 
computador que irão aplicá-los para fornecer algum tipo de 
interatividade com o usuário. 

 

 

Figura 4.2 – Processo de interação nas quatro etapas de funcionamento do programa de 
reconhecimento. 

 

O funcionamento desse programa é constituído de quatro módulos. As etapas 

(I, II, III e IV) de funcionamento do programa, mostradas na Figura 4.2, compreendem: 

subtração da luminosidade de fundo, identificação de regiões conexas, rastro 
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(tracking) de regiões, e envio (broadcast) de regiões. O funcionamento de cada uma 

das etapas será descrito nas próximas seções. 

 

4.2.1 
Subtração da luminosidade de fundo 
 

Uma fração da luz emitida pelos LEDs, que opera na região do infravermelho, é 

difundida pela camada de parafina e pelo material utilizado para a projeção da 

imagem, que estão sobrepostos ao acrílico e que são os constituintes da tela do 

sistema multitouch. Tal radiação de fundo associada ao componente de infravermelho 

oriundo da luz ambiente faz com que a imagem capturada pela câmera tenha um 

comportamento de fundo que tende a se manter constante no tempo. Para auxiliar o 

processo de segmentação de imagem, um algoritmo foi utilizado para subtrair a 

luminosidade de fundo. O processo para a eliminação da luminosidade e do ruído de 

fundo, que é a primeira parte do programa de reconhecimento, é ilustrada na Figura 

4.3. 

 

Figura 4.3 – Bloco do fluxograma relativo à parte de subtração da radiação de fundo. Primeira 
etapa do programa de reconhecimento. 

 

4.2.1.1 
Luminosidade para tons de cinza 
 

Na primeira etapa do programa, a subtração da luminosidade de fundo foi feita 

mediante a conversão da imagem capturada pela câmera, formada por 720x480 pixels 

contendo 8 bits para cada canal de cor (R,G,B), em uma imagem em tons de cinza. 

Isso é feito calculando-se a média das intensidades de luz de cada componente de cor 

de cada um dos pixels Ri Gi, e Bi da imagem capturada pela câmera, ou seja: 
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𝐶𝑖 = (𝑅𝑖 + 𝐺𝑖 + 𝐵𝑖)/(3 ∗ 255) (4.11) 

Ci é o pixel da imagem em tons de cinza que será armazenada em um vetor de 

pontos flutuantes de 32 bits. 

 

4.2.1.2 
Cálculo da imagem sem ruído de fundo 
 

 A segunda fase do programa utiliza um modelo pré-computado com o fundo 

atual para calcular a imagem com fundo subtraída. Para tal, cada pixel Ci da imagem 

em tons de cinza é subtraído o pixel Fi correspondente ao modelo de fundo, também 

formado por um vetor de pontos flutuantes de 32 bits, fornecendo a intensidade do 

pixel Lum: 

𝐿𝑢𝑚 = 𝐶𝑖 − 𝐹𝑖  (4.12) 

O valor de Lum é limitado ao intervalo de 0 a 1 antes de ser armazenado no 

pixel Si da imagem com fundo subtraído, formada por um vetor de pontos flutuantes de 

32 bits. 

𝑆𝑖 = 𝑀𝑖𝑛(1, 𝑀𝑎𝑥(𝐿𝑢𝑚, 0) (4.13) 

 
4.2.1.3 
Atualização do modelo de fundo 
 

Após a subtração do fundo da imagem capturada pela câmera, a imagem com 

o modelo de fundo é atualizada pixel a pixel para ser utilizada na próxima interação do 

programa: 

𝐹𝑖 = 𝐹𝑖 1−∝ +  𝐶𝑖 ∝ (4.14) 

Fi corresponde aos pixels da imagem de fundo e Ci aos pixels da imagem da câmera 

em tons de cinza. A constante α representa o fator de contribuição da imagem atual 

para o modelo de fundo. Qualquer valor entre 0 e 1 pode ser atribuído a essa 

constante. Com valor igual a 0 a imagem não será incorporada ao modelo de fundo; 

com valor 1, o modelo de fundo será substituído pela última imagem. 
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4.3 
Identificação de regiões conexas 
 

Obtida a imagem em tons de cinza fornecida pelo algoritmo de subtração da 

imagem de fundo, a próxima etapa do programa faz uso de técnicas de visão 

computacional para identificar agrupamentos de pixels presentes na imagem.  

Nesta etapa do programa é calculado o número de pixels em cada região 

encontrada na imagem, assim como a coordenada média de todos os pixels de cada 

região. Caso o número de pixels existentes em uma determinada região esteja fora de 

uma faixa pré-estabelecida, a região é descartada. No final do processamento, uma 

lista é gerada contendo, para cada região encontrada, a coordenada média dos pixels 

que formam a região e o número de pixels da região. Um fluxograma da segunda 

etapa do programa é mostrado na Figura 4.4.   

 

Figura 4.4 – Bloco do fluxograma relativo à parte do algoritmo de identificação de 
regiões do programa. 

 

4.3.1 
Binarização da imagem 
 

No processo de binarização de cada pixel, Si, da imagem processada na etapa 

de subtração da luminosidade de fundo, o pixel é comparado a um valor de referência 

constante, β. Se o valor do pixel analisado for maior do que o valor de β, o valor S i é 

unitário. Se o valor de Si for menor ou igual ao valor de referência β, Si assume o valor 

zero. 

 
4.3.2 
Filtro da mediana 
 

A binarização da imagem introduz ruídos de alta freqüência nos pixels da 

imagem binarizada. Isso gera regiões na imagem com um conjunto de pixels esparsos. 

Para evitar que essas regiões sejam identificadas pela próxima etapa de identificação 

de regiões, usa-se um filtro conhecido na computação gráfica como filtro da mediana 

[10]. 
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O filtro da mediana é um filtro de convolução que é aplicado em cada pixel da 

imagem. A Figura 4.5 ilustra esse processo. Para cada pixel da imagem, os 8 pixels 

vizinhos, assim como o valor do pixel central, são consultados e armazenados em uma 

lista de tamanho 9. A seguir, essa lista é ordenada e o valor central da lista é utilizado 

como o novo valor do pixel. 

 

Figura 4.5 – Ilustração do resultado da aplicação do filtro da mediana em um pixel 
de uma imagem. 

Como a imagem utilizada é binária, para evitar longos períodos de tempo 

computacional no processo de ordenação, o valor da mediana é determinado 

contando-se o número de pixels com valor igual a 0  existentes dentro da janela de 

busca. Se esse número for maior ou igual a 5, o valor 0 é atribuído como resultado da 

mediana, caso contrário o pixel resultante terá valor igual a 1. 

 

4.3.3 
Busca de regiões conexas 
 

Após a binarização da imagem, a próxima etapa consiste em encontrar regiões 

conexas com valor 1. Isso é feito com uma busca recursiva para identificar as regiões 

conexas. 

Inicialmente uma tabela com o mesmo tamanho da imagem (largura igual a 720 

e altura igual a 480) é inicializada para indicar que nenhum pixel foi “visitado”. A seguir 

a imagem é varrida, pixel a pixel, procurando por algum pixel ainda não visitado que 

tenha valor na imagem binária igual a 1. Quando um pixel é encontrado, ele é marcado 

como visitado na tabela e suas coordenadas são acumuladas em uma nova região. 

Uma busca recursiva à procura de pixels conexos é inicializada novamente a partir das 

coordenadas do pixel atual. 
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No processo de recursão, utilizando-se uma sub-rotina do programa chamada 

de “Busca de Regiões Conexas”, é feita uma busca nos 8 vizinhos do pixel de origem. 

Essa sub-rotina verifica se o pixel não foi marcado como visitado e se ele assume um 

valor na imagem igual a 1. Caso positivo, suas coordenadas são acumuladas na 

região atual e outra chamada recursiva é feita. Essa sub-rotina escrita em linguagem 

C++ está detalhada no Anexo A. 

Como o tamanho médio das regiões de interesse na imagem é conhecido a 

priori, pode-se limitar a profundidade da busca recursiva, melhorando o desempenho 

do programa e evitando o estouro da pilha de execução do mesmo.  

 

4.3.4 
Descarte de regiões 
 

Mesmo após a passagem da imagem binária pelo filtro da mediana, ela ainda 

possui regiões conexas formadas por um número pequeno de pixels que ainda 

formam ruídos na imagem. Isso significa que podem existir regiões na imagem com 

um número pequeno de pixels que devem ser descartados pelo programa, assim 

como regiões formadas por um número grande de pixels que podem ser geradas por 

variações bruscas na iluminação de fundo (por exemplo, um flash fotográfico).   

O descarte dessas regiões, determinado através da comparação da quantidade 

de pixels no processo de varredura, é feito pela sub-rotina computacional “Descarte de 

Regiões com Número de Pixels Inválidos”, apresentada no Anexo B. 

A análise da quantidade de pixels feita por essa sub-rotina verifica se o número 

de pixels encontrados na busca recursiva está dentro de um intervalo pré-definido; 

neste caso as coordenadas são normalizadas e o contador do número de regiões 

encontradas no processo de busca é incrementado, validando assim a região. Caso o 

número de pixels encontrados esteja fora do valor pré-definido, o contador do número 

de regiões não é incrementado. Dessa forma, tais regiões não são computadas e os 

valores armazenados nelas serão sobrescritos pela próxima região encontrada. 

Ao término desta etapa, pode-se verificar se o número de regiões encontradas 

é maior do que um limite pré-estabelecido; neste caso a imagem pode ser descartada. 

Isto serviria para limitar em 40 regiões uma superfície projetada para no máximo 

quatro usuários simultâneos.  
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4.4 
Tracking de regiões 
 

Para cada imagem capturada pela filmadora um conjunto de regiões diferentes 

é detectado. Portanto, o programa verifica antes de criar uma nova região se as 

coordenadas da região encontrada são suficientemente próximas de alguma região já 

identificada em uma imagem anterior, indicando que a região apenas sofreu um 

deslocamento. Um fluxograma desse processo de rastreamento (tracking) é 

apresentado na Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 – Bloco do fluxograma relativo à parte de tracking de regiões do programa. 

 
Dois métodos foram testados para identificar a correspondência entre regiões 

já ativas no sistema e as identificadas na imagem capturada pela filmadora.  

No primeiro método, as coordenadas R (x,y) de cada região foram comparadas 

às últimas coordenadas Pn-1 de cada uma das regiões ativas.  A distância D entre 

essas regiões foi calculada pelos passos apresentados na Figura 4.7: 

 

 

Figura 4.7 – Cálculo da distância D entre uma região nova R e a última coordenada Pn-1 de 
uma das regiões ativas. 

No segundo método, para cada região ativa foi feita uma estimativa da posição 

no quadro atual PEST, que é calculado extrapolando linearmente a posição da região 

nas últimas duas imagens registradas pela filmadora. Esse valor estimado é utilizado 

para calcular a distância DEST  entre as coordenadas da região por comparação entre o 

valor de R (x,y) e o de cada uma das regiões ativas, como pode ser visto na Figura 

4.8.  
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Figura 4.8 – Cálculo da distância DEST entre uma região nova R e a estimativa PEST da próxima 
coordenada de uma das regiões ativas. 

Em ambos os métodos, se a distância calculada DEST for menor do que um 

valor pré-estabelecido, as coordenadas R da região na imagem atual são 

consideradas um deslocamento da região com a qual ela foi comparada. Se isso 

ocorre, as coordenadas da região analisada são atualizadas com o valor de R. Caso 

contrário, uma nova região é então demarcada pelo programa. 

 

4.5 
Broadcast de regiões 
 

O programa de reconhecimento identifica e calcula as coordenadas dos pontos 

capturados pela câmera. Essas informações são utilizadas por outros programas para 

possibilitar a interação da máquina com o usuário. Um fluxograma desse processo é 

apresentado na Figura 4.9. 

 
Figura 4.9 – Bloco do fluxograma relativo ao broadcast das regiões encontradas. 

 
As bibliotecas Touchlib [13] e ReactiVision [17], para desenvolvimento de 

aplicativos multitouch distribuídos pela licença “general public license”, utilizam o 

protocolo Open Sound Control. Esse protocolo faz a comunicação entre os programas, 

através de sockets utilizando pacotes UDP. 
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Neste trabalho, uma nova abordagem foi utilizada. A troca de mensagens entre 

o programa de reconhecimento e os aplicativos multitouch foi feita utilizando a API de 

mensagens do sistema operacional Windows.  

Essa abordagem é idêntica àquela utilizada pelo sistema operacional para 

enviar para um aplicativo uma mensagem quando uma tecla do teclado é pressionada, 

o mouse é movimentado ou qualquer outro tipo de evento do qual um aplicativo deve 

ser notificado pelo sistema operacional.  

Dois tipos de mensagens foram empregados para a comunicação entre o 

programa de reconhecimento e os aplicativos desenvolvidos para utilizar os recursos 

multitouch. A primeira mensagem, chamada “MSG_FTIR_HIT”, informa aos programas 

que fazem uso da informação multitouch a coordenada e o identificador único de uma 

região na tela. A segunda mensagem, chamada “MSG_FTIR_HIT_FIM”, informa que 

uma determinada região especificada pelo seu identificador único foi desativada ou 

descartada. Para assegurar o processo de envio e recebimento dessas mensagens 

entre os aplicativos, as mensagens são inicialmente registradas no sistema através 

das funções: 

UINT MSG_FTIR_HIT      = RegisterWindowMessage("MSG_FTIR_HIT"); 

UINT MSG_FTIR_HIT_FIM = RegisterWindowMessage("MSG_FTIR_HIT_FIM"); 

 

A função “RegisterWindowMessage” recebe uma palavra-chave como 

parâmetro e retorna um código com um identificador único em todo o sistema 

operacional para uma mensagem com esse texto. Esta etapa é feita uma única vez, 

quando o programa de reconhecimento ou aplicativos desenvolvidos para multitouch 

são inicializados.  

A cada interação do programa e para cada região identificada pelo programa 

de reconhecimento, uma mensagem do tipo MSG_FTIR_HIT é enviada utilizando o 

método PostMessage: 

BOOL PostMessage(       

    HWND hWnd, 

    UINT Msg, 

    WPARAM wParam, 
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    LPARAM lParam}; 

O parâmetro HWND é utilizado para fornecer um handler para o elemento de 

interface que irá receber a mensagem. O Msg recebe um identificador com o código 

da mensagem a ser enviada. Já os parâmetros wPARAM e lPARAM são inteiros, de 

32 bits, sem sinal, que podem opcionalmente armazenar parâmetros adicionais da 

mensagem [27]. 

 No programa de reconhecimento, o método denominado 

“enviaMensagemCoordenada” é utilizado para codificar e enviar as coordenadas de 

cada região ativa e identificador único da região: 

void enviaMensagemCoordenada(int x, int y, int codHit) 

{    

  unsigned int coord = x + (y << 16); 

  PostMessage (HWND_BROADCAST, MSG_FTIR_HIT, coord, codHit); 

} 

O parâmetro wPARAM é utilizado para armazenar as coordenadas da tela 

onde a região que está sendo transmitida se localiza. Para que isso ocorra, as 

coordenadas (x,y) foram reduzidas de 32 bits para 16 bits e codificadas de forma que 

os primeiros 16 bits da variável wPARAM armazene a coordenada x e os últimos 16 

bits, a coordenada y da região na tela. O identificador da região foi codificado 

utilizando os 32 bits do lPARAM. 

O parâmetro HWND_BROADCAST foi utilizado para assegurar que a 

mensagem MSG_FTIR_HIT seja inserida na lista de mensagens de todas as janelas 

existentes no sistema operacional. Os aplicativos que não são programados para 

tratar essa mensagem irão descartá-la automaticamente. 

Se no processo de interação computado no ciclo de tracking de regiões uma 

das regiões não for atualizada com uma nova coordenada, uma mensagem de término 

MSG_FTIR_HIT_FIM é enviada para informar aos demais aplicativos que a região foi 

extinta, ou seja: 
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Void enviaMensagemTermino (int codHit) 

{ 

  PostMessage (HWND_BROADCAST, MSG_FTIR_HIT_FIM, codHit, 0); 

} 

 

Nessa mensagem, o identificador de região é codificado na variável wPARAM e 

a variável lPARAM, que não será utilizada, é preenchida com “0”. O parâmetro 

HWND_BROADCAST é novamente acionado a fim de que a mensagem seja enviada 

para todas as janelas do sistema operacional. 

 

4.6 
Programas multitouch 
 
 Nos programas utilizados nos sistemas multitouch, para o aplicativo receber e 

analisar as mensagens enviadas pelo programa de reconhecimento, os códigos das 

mensagens utilizadas para troca de informações entre os aplicativos são criados pelo 

próprio sistema operacional. Esse processo é feito utilizando-se o método 

RegisterWindowMessage, usando como chave as mesmas palavras-chaves utilizadas 

pelo programa de reconhecimento: MSG_FTIR_HIT e MSG_FTIR_HIT_FIM. 

UINT MSG_FTIR_HIT      = RegisterWindowMessage("MSG_FTIR_HIT"); 

UINT MSG_FTIR_HIT_FIM = RegisterWindowMessage("MSG_FTIR_HIT_FIM"); 

 

 Dessa forma, o sistema operacional assegura que o código retornado por uma 

chamada seja idêntico ao código utilizado pelo programa de reconhecimento para o 

envio de mensagens.  

Para que os programas multitouch sejam capazes de tratar as mensagens 

enviadas pelo programa de reconhecimento, eles devem interceptá-las através de sua 

função responsável pelo recebimento das mensagens do sistema operacional.  

No padrão de interface de janelas utilizado pelo sistema operacional Windows, 

uma janela define a função WindowProc [27].  Nessa função, todas as mensagens 

enviadas pelo sistema operacional para o programa são processadas.  
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LRESULT CALLBACK WindowProc(       

    HWND hwnd,      

    UINT uMsg,      

    WPARAM wParam,      

    LPARAM lParam ); 

 

Para cada mensagem recebida por esse programa, a função  WindowProc é 

chamada. O parâmetro uMsg recebido por tal função informa o identificador da 

mensagem, enquanto os parâmetros wPARAM e lPARAM armazenam as informações 

extras e opcionais da mensagem.  

Mediante uma comparação do valor de uMsg com os valores de 

MSG_FTIR_HIT e MSG_FTIR_HIT_FIM, identifica-se se a mensagem foi enviada pelo 

programa de reconhecimento. A parte do código computacional intitulada “Callback de 

mensagens”, responsável por essa análise, é apresentada no Anexo C. 

Na sub-rotina mostrada no Anexo C, foi utilizada uma estrutura de dados para 

armazenar a seqüência de coordenadas dos pontos/informações registrados pela tela.  

No caso de um programa multitouch simples, as coordenadas (x,y) recebidas 

em cada mensagem podem ser utilizadas diretamente para gerar algum tipo de 

resposta  para o usuário. A forma como essas informações serão utilizadas depende 

puramente da natureza do programa multitouch desenvolvido.  

Um exemplo simples seria um programa que simule um piano. Para cada toque 

feito na tela, basta verificar se alguma tecla foi pressionada e, nesse caso, o som 

relativo à tecla é tocado. Para aplicativos mais complexos que dependem do 

rastreamento de uma seqüência de coordenadas de um toque sobre a tela, deverão 

armazenar e gerenciar os toques ativos, e suas atualizações. 
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5 
Resultados 
 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados das medidas experimentais 

feitas no presente trabalho. Para facilitar a compreensão, o texto procura seguir a 

mesma seqüência que aquela apresentada nos capítulos 3 e 4. 

 

5.1 
Intensidade da luz emitida pelo LED 
 

A Figura. 5.1 mostra a intensidade de luz emitida pelo LED de 5 mm de 

diâmetro em função da corrente aplicada no mesmo. O LED foi conectado a um 

circuito elétrico de duas resistências (ver seção 3.1.3) e a intensidade de luz foi 

medida com o fotoespectrômetro Ocean Optics [25]. 

 

Figura. 5.1 – Resposta do LED de 5 mm de diâmetro em função da corrente 
elétrica aplicada. 

 

A Figura 5.2 mostra a intensidade de luz emitida pelo LED de 10 mm de 

diâmetro, em função da corrente elétrica aplicada no mesmo. O LED foi conectado a 

um circuito elétrico de duas resistências (3.1.3) e a intensidade de luz foi medida com 

o fotoespectrômetro Ocean Optics [25]. 
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Figura. 5.2 – Resposta do LED de 10 mm de diâmetro em função da corrente 
aplicada. 

A Figura 5.3 mostra os espectros de emissão de luz do LED de 5 mm (linha 

azul) e do de 10 mm de diâmetro (linha vermelha) em um alcance de comprimento de 

onda entre 700 nm e 1000 nm. Em ambos os casos os LEDs foram submetidos a uma 

corrente elétrica de 140 mA. 

 

Figura 5.3 – Espectros de emissão de luz dos LEDs de 5 mm e 10 mm diâmetro. 
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A Figura 5.4 mostra as diferenças entre as imagens capturadas pela filmadora 

usando os LEDs de 5 e 10 mm de diâmetro. A Figura 5.4A foi obtida com os LEDs de 

5 mm e a Figura 5.4B com os LEDs de 10 mm diâmetro. 

  

Figura 5.4 – Imagens capturadas pela câmera Sony DCR-H21. Usando LEDs de 
5 mm de diâmetro (A) e de 10 mm de diâmetro (B). 

 
5.2 
Sistema de projeção 
 

A Figura 5.5  mostra o efeito do uso do espelho na qualidade da imagem 

projetada. A localização do espelho é mostrada na Figura 5.5A (a parte inferior da 

mesa de calibração). A projeção da imagem, em forma de grade na tela, é mostrada 

na Figura 5.5B. A luz difusa refletida pelo espelho utilizado causa sobras em torno das 

linhas da grade. 

  

Figura 5.5 – Efeito da luz difusa refletida pelo espelho na projeção da imagem.  
Imagem formada no espelho (A). Detalhe do desfoque gerado na tela (B). 

A B 

A B 
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5.3 
Calibração da câmera 
 

A Figura 5.6 mostra a imagem da grade que é usada para demarcar os pontos 

de calibração da filmadora, como vista pelo usuário durante o processo de calibração. 

A área da grade projetada mede 74 cm de comprimento por 57 cm de largura. A 

pequena área vermelha no canto inferior esquerdo da imagem indica o ponto que está 

sendo calibrado. 

 

 

Figura 5.6 – Grade de calibração do sistema multitouch. 

A Tabela 5.1 mostra os resultados da calibração da filmadora utilizando-se os 

quatro pontos extremos da grade mostrada na Figura 5.6.  

 

As coordenadas X e Y dos pontos da grade de calibração são mostradas na 

primeira e na segunda colunas da tabela, respectivamente. As coordenadas X’ e Y’ da 

grade de calibração determinadas na homografia aparecem na terceira e na quarta 

colunas da tabela, respectivamente. A distância entre as coordenadas (X,Y) e  (X’, Y’) 

de cada ponto da grade é mostrada na quinta coluna da tabela. A distância em 

centímetros é mostrada na sexta coluna. A distância média entre as coordenadas 

transformadas pela homografia e onde o usuário pressionou a tela foi de 2,7 cm. 
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Tabela 5.1. Dados de uma homografia feita com os quatro pontos externos da grade. 

Coordenadas 
da filmadora 

(pixel) 

Coordenadas da 
homografia 

 (pixel) 

Distância entre as 
coordenadas   X’, 

Y’ e X,Y (pixel) 

Distância entre as 
coordenadas   X’,Y’ e 

X,Y (cm) 

X Y X’ Y’   

8 8 6,86 6,92 1,57 0,17 

8 162 -50,74 165 58,81 6,70 

8 317 3,9 317,09 4,10 0,46 

8 472 6,91 470,99 1,48 0,16 

184 8 146,12 -1,63 39,08 4,45 

184 162 145,67 165,62 38,50 4,38 

184 317 145,23 327,07 40,05 4,56 

184 472 144,81 483,02 40,70 4,64 

360 8 350,45 -2,84 14,44 1,64 

360 162 346,35 166,26 14,29 1,62 

360 317 342,39 329,42 21,54 2,45 

360 472 338,57 486,97 26,14 2,97 

536 8 559,38 -4,08 26,31 2,99 

536 162 551,46 166,9 16,21 1,84 

536 317 543,82 331,82 16,75 1,90 

536 472 536,45 491 19,00 2,16 

712 8 710,85 6,87 1,612 0,18 

712 162 761,14 167,56 49,45 5,63 

712 317 749,66 334,28 41,43 4,72 

712 472 710,91 470,95 1,513 0,17 

 

A Tabela 5.2 mostra os resultados dos cálculos da homografia quando a 

calibração foi feita com 20 pontos da grade mostrada na Figura 5.6. A legenda das 

colunas dessa tabela tem o mesmo significado que a das colunas da Tabela 5.1 e, 

para esse número de pontos, a distância média entre as coordenadas transformadas 

pela homografia foi de 2,4 mm.  
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Tabela 5.2. Dados de uma homografia feita com 20 pontos da grade. 

Coordenadas 
da filmadora 

(pixel) 

Coordenadas da 
homografia 

 (pixel) 

Distância entre as 
coordenadas   X’, Y’ 

e X,Y (pixel) 

Distância entre as 
coordenadas   X’,Y’ 

e X,Y (cm) 

X Y X’ Y’ 

8 8 9,22 7,46 1,33 0,15 

8 162 7,11 160,59 1,66 0,19 

8 317 6,9 315,38 1,95 0,22 

8 472 8,16 469,89 2,11 0,24 

184 8 180,69 5,96 3,88 0,44 

184 162 181,45 160,82 2,80 0,32 

184 317 181 317,51 3,04 0,34 

184 472 181,72 471,49 2,33 0,26 

360 8 358,57 4,94 3,37 0,38 

360 162 357,93 160,07 2,83 0,32 

360 317 359,2 317,16 0,81 0,09 

360 472 358,08 470,7 2,31 0,26 

536 8 534,93 7,29 1,28 0,14 

536 162 537,46 160,81 1,88 0,21 

536 317 536,54 316,96 0,54 0,06 

536 472 534,55 470 2,47 0,28 

712 8 709,1 8,02 2,90 0,33 

712 162 711,31 161,12 1,11 0,12 

712 317 711,11 317,67 1,11 0,12 

712 472 710,46 468,89 3,47 0,39 

 

A Figura 5.7 mostra as coordenadas dos pontos das regiões vistas pela 

filmadora (regiões brancas), as coordenadas das regiões brancas transformadas pela 

homografia (anéis verdes) e a posição dos dedos sobre a tela.  Na Figura 5.7A, os 

anéis estão defasados em relação aos dedos. Na Figura 5.7B os anéis verdes se 

alinham com os dedos, resultado de uma melhor calibração da homografia. 
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Figura 5.7 – Calibração da homografia feita com 4 pontos (A) e 20 pontos (B). 

 

5.4 
Algoritmo de rastreamento dos toques 
 

5.4.1 
Eliminação da luz de fundo 
 
 A Figura 5.8 mostra o efeito da luminosidade de fundo na qualidade da 

imagem. O resultado da imagem quando a luminosidade de fundo é eliminada da 

imagem A é mostrado na imagem B. 

  

Figura 5.8 – Efeito da eliminação da luz de fundo. Imagem capturada pela filmadora 
(A).  Imagem obtida após a eliminação da luz de fundo (B). 

 

5.4.2 
Busca de regiões conexas 
 

A Figura 5.9 mostra uma imagem em tons de cinza que foi binarizada. Os 

ruídos de alta freqüência que surgem principalmente próximos aos dedos são 

   A   B 

A B 
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mostrados pela ampliação que aparece dentro da moldura vermelha. Na ampliação 

pode ser vista a seqüência de pixels que liga as duas regiões pertinentes a cada dedo. 

 

Figura 5.9 – Imagem binária de uma mão apoiada sobre a tela de acrílico.  

A Figura 5.10 mostra o resultado do filtro da mediana aplicado à imagem da 

Figura 5.9. Na ampliação pode ser visto que a seqüência de pixels que liga as duas 

regiões relativas aos dedos médio e anular, mostrada na Figura 5.9, foi 

completamente eliminada, além do ruído de alta freqüência presente naquela imagem.  

 

Figura 5.10 – Imagem binária após aplicação do filtro da mediana. 

 

5.4.2.1 
Identificação de regiões conexas 
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 A Figura 5.11 mostra uma imagem binarizada. Os pontos vermelhos no centro 

das sete regiões brancas indicam as coordenadas de cada região encontrada pela 

sub-rotina “Busca de Regiões Conexas” (Anexo A). 

 

Figura 5.11 – Coordenadas centrais das regiões encontras na imagem binária, 
pintadas em vermelho.  

A Tabela 5.3 exemplifica o processo de busca por regiões conexas feitas pela 

rotina “Busca de Regiões Conexas” (Anexo A). A primeira coluna representa o 

identificador único dado a cada região. A segunda coluna fornece o número total de 

pixels encontrados na região. A terceira e a quarta colunas mostram as coordenadas 

médias de cada região na imagem binária. 

Tabela 5.3. Dados da busca por regiões em uma imagem binária. 

 

ID Região 

 

Número de pixels 

Coordenadas na imagem  

X Y 

180 16 293.5 98 

181 5 291.4 105.8 

182 232 402.07 213.19 

183 241 349.88 233.86 

184 229 343.16 266.72 

185 184 352.08 283.66 

186 243 381.46 300.80 
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 A Figura 5.12A mostra o aspecto borrado de uma imagem cinética não 

binarizada. O aspecto da mesma imagem após a binarização é mostrado na Figura 

5.12B. Nesta imagem o efeito do entrelaçamento da imagem capturada pela filmadora 

é destacado, resultando nas linhas horizontais.  

  

Figura 5.12 – Aspecto borrado da imagem capturada durante o movimento do 
dedo sobre a tela. Imagem não binarizada (A). Imagem binarizada (B). 

 

5.5 
Tracking de regiões 
 
 A Figura 5.13 mostra as coordenadas do rastro de um dedo que deslizou sobre 

a tela em forma de espiral. As coordenadas de cada ponto representadas pela cor azul 

foram calculadas pela sub-rotina “Busca de Regiões Conexas” (Anexo A).  

 

Figura 5.13 – Rastro do movimento de um dedo sobre a tela.  

Uma representação gráfica do movimento de um dedo sobre a tela do sistema 

multitouch é mostrada na Figura 5.14. As coordenadas de todos os pontos, relativas 

A B 
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ao movimento do dedo, são dadas pela curva feita com a linha azul, que representa a 

distância, medida em pixels, entre as coordenadas de duas imagens seqüenciais 

capturadas pela câmera. 

A curva em vermelho mostra a distância, em pixels, entre as coordenadas 

encontradas em uma imagem e a extrapolação feita a partir dos dados das 

coordenadas das últimas duas imagens (ver Figura 4.8). 

 

Figura 5.14 – Distância entre as coordenadas de uma região durante o movimento do 
dedo sobre a tela. 

 

 

5.6 
Tela do sistema multitouch 
 

5.6.1 
Revestimento da placa de acrílico com parafina gel 
 

A Figura 5.15 mostra o processo utilizado para revestir a placa de acrílico com 

a parafina gel. Na parte inferior da figura pode ser observado o detalhe de regiões sem 

cobertura da parafina momentos após a aplicação do gel sobre o acrílico. Na parte 

superior da figura, na superfície do gel, pode ser observada uma das lâmpadas de 250 

W e os reflexos de duas outras utilizadas para liquefazer a parafina gel. 
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Figura 5.15 – Aplicação da parafina gel sobre a placa de acrílico. 

 

A Figura 5.16 mostra o resultado final do revestimento da placa de acrílico com 

a parafina gel. A parafina gel e a placa de acrílico estão à temperatura ambiente. 

Minúsculas bolhas de ar foram eliminadas direcionando-se o jato de ar quente 

produzido por um soprador de ar quente de 1800 W diretamente sobre a parafina. Os 

vincos que aparecem na foto são os de uma folha de plástico utilizada para proteger a 

placa de acrílico durante o processo de revestimento da mesma com a parafina gel. 

 

Figura 5.16 – Aspecto final da camada de parafina gel sobre a placa de acrílico. 
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5.6.2 
Acoplamento dos LEDs 
 

A Figura 5.17A mostra o perfil de alumínio com os LEDs de 5 mm incrustados 

para formar a fonte luz utilizada nas medidas feitas neste trabalho. A Figura 5.17B 

mostra esse sistema de fonte de luz acoplado à placa de acrílico.  

  

Figura 5.17 – Fonte linear de luz conectada à placa de acrílico. Montagem dos LEDs de 5 
mm no perfil de alumínio (A). Fonte luminosa conectada à placa de acrílico (B).  

 

5.6.3 
Homogeneidade da luz sobre a superfície do acrílico 
 

A Figura 5.18 mostra a relação entre a tabela de cores (aplicada nas Figuras 

5.19 e 5.20) e os correspondentes valores numéricos que foram definidos entre 0 e 

255, relativos à intensidade da luz capturada pela filmadora, utilizando 1 byte por pixel. 

 

Figura 5.18 – Correspondência entre a tabela de cores e os valores numéricos.  

A Figura 5.19 mostra imagens obtidas com 28 LEDs de 5 mm de diâmetro 

fixados a uma das laterais de 70 cm do acrílico. Na Figura 5.19A, os LEDs foram 

A B 
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inclinados em um ângulo igual a 30 graus em relação à face lateral da placa de 

acrílico.  Na Figura 5.19B, os LEDs estão perpendiculares à face lateral do acrílico. 

  

Figura 5.19 – Efeito do alinhamento dos LEDs de 5 mm de diâmetro na 
homogeneidade da luz.  Inclinados a 30 graus (A). Inclinados a 90 graus (B). 

A Figura 5.20 mostra a uniformidade da intensidade da luz na tela do sistema 

multitouch, obtida com 20 LEDs de 10 mm de diâmetro fixados a uma das laterais de 

70 cm do acrílico. Nas Figuras A e B, os LEDs foram posicionados perpendiculares ao 

acrílico. Nas Figuras C e D, os LEDs foram inclinados em um ângulo igual a 30 graus 

em relação à face lateral da placa de acrílico. Uma fita refletora foi fixada na lateral 

oposta à placa de acrílico onde se situam os LEDs para produzir as imagens B e D. 

 

 

 

 

Figura 5.20 – Uniformidade da intensidade da luz na tela do sistema multitouch. Os 20 LEDs 
foram posicionados perpendiculares ao acrílico (A e B). Os LEDs foram posicionados 
inclinados em um ângulo igual a 30 graus em relação à face lateral da placa de acrílico (C e 
D). 

 
 
 

A B 

A B 

C D 
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5.6.4 
Efeito da luminosidade de fundo na qualidade da imagem 
 
 A Figura 5.21 apresenta uma comparação entre imagens obtidas com a 

filmadora Sony DCR-H21 com três diferentes espessuras de filtros (filme fotográfico 

descrito em 3.6), posicionando na frente da lente da filmadora.   

As fotos foram feitas em uma sala (sem influência da luz do sol) iluminada por 

quatro lâmpadas fluorescentes de 1200 lumens. Os cinco dedos de uma mão foram 

pressionados contra a superfície da tela. A mancha branca em forma de círculos 

gerados pelo reflexo da lente do projetor, que aparece na parte superior esquerda das 

Figuras 5.21 A e B, desaparece completamente quando a luz que atinge a lente da 

câmara é filtrada por três camadas sobrepostas do filtro de infravermelho, como visto 

na Figura 5.21C. 

  

 

Figura 5.21 – Ação do filtro de infravermelho em imagens obtidas com a filmadora Sony DCR-
H21.  Sem filtro (A).  Um Filtro (B). Três filtros (C). 

 

 

B 

C 

A 
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6   
Discussão  
 

 

6.1 
Intensidade de luz emitida pelo LED 
 
 O resistor variável utilizado no circuito elétrico (descrito na seção 3.1.3) 

utilizado para testar a intensidade dos LEDs, juntamente com o fotoespectrômetro 

Ocean Optics, tornou possível a determinação da intensidade de luz emitida pelos 

LEDs de 5 e 10 mm de diâmetro, em função da corrente elétrica que passava por eles, 

com bastante precisão. Para um alcance de corrente entre 90 e 170 mA, o LED de 5 

mm de diâmetro apresentou uma variação na intensidade em torno de 5%. Com o 

mesmo alcance de corrente, a variação da intensidade de luz observada no LED de 10 

mm diâmetro foi de 25%. Próximo ao ponto de operação do LED de 10 mm de 

diâmetro, de 140 mA (valor recomendado pelo fabricante), uma variação na corrente 

elétrica de 25% provocou uma flutuação na intensidade de luz desse LED de 18%. 

A intensidade de luz emitida pelo LED de 10 mm de diâmetro foi da ordem de 18 

vezes maior do que aquela medida no LED de 5 mm de diâmetro. Outra vantagem em 

relação ao uso do LED de 10 mm de diâmetro é que o espectro de luz emitido por 

esse LED é estreito e apresenta pico máximo de luz em torno de 850 nm, enquanto 

que o pico máximo de intensidade de luz emitida pelo LED de 5 mm de diâmetro se 

situa em torno de 930 nm. Isso significa que as imagens capturadas pelo LED de 5 

mm incorporam uma quantidade menor de luz na região do infravermelho, que 

corresponde à faixa de comprimento de onda que deve ser capturada pela filmadora 

Sony DCR-H21. 

A filmadora Sony DCR-H21 demonstrou ser mais sensível à luz com 

comprimento de onda em torno de 850 nm emitida pelos LEDs de 10 mm (3.6). Uma 

comparação entre os resultados das imagens feitas com um conjunto de 28 LEDs de 5 

mm e com um conjunto de  20 LEDs de 10 mm acoplados à placa de acrílico (5.1) 

revelou que as imagens capturadas pela filmadora com os LEDs de 5mm de diâmetro 

possuem baixo contraste e muitos ruídos, praticamente inviabilizando o funcionamento 

dos algoritmos utilizados no sistema de visão computacional.  

Apesar da equação D8 apresentada no anexo D, comprovada pelos resultados 

obtidos na seção 5.6.3, indicar uma maior intensidade na luz produzida por um toque 

sobre a tela quando é utilizada uma configuração na qual os LEDs estão inclinados em 
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relação à lateral do acrílico, o sistema construído neste trabalho utilizou os LEDs 

perpendiculares à lateral do acrílico por serem mais simples de construir e serem 

suficientes para produzir resultados satisfatórios. 

 

6.2   
Sistema de projeção 
 
 O Projetor Sony VPL-EX4 possui um sistema de lentes para projeção de 

imagens a curtas distâncias. Porém, apesar disto, não foi possível projetar imagens na 

superfície da tela de acrílico, que possui uma diagonal igual a 42 polegadas, quando o 

projetor foi posicionado a uma distância de 1 m da placa, que é a distância de 

operação do sistema multitouch. Portanto, um conjunto de espelhos teve que ser 

usado para contornar essa dificuldade.  

O uso de configurações feitas com espelhos não é recomendado, uma vez que 

qualquer tipo de poeira ou imperfeição existente na superfície dos espelhos provoca 

imagens desfocadas na tela do sistema multitouch (5.2).  Contudo, esse efeito foi 

minimizado utilizando-se a configuração mostrada na Figura 6.1A. Nessa configuração 

foi possível projetar imagens refletidas na direção do projetor e, conseqüentemente, 

minimizar o efeito do desfoque gerado nas imagens formadas sobre a tela.  

  

Figura 6.1 – Configurações alternativas do sistema de projeção. Usando um espelho 

perpendicular ao projetor (A). Usando um projetor com distância de projeção menor (B). 

 

A B 
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Existem modelos de projetores que permitem o acoplamento de diferentes 

lentes e, conseqüentemente, a escolha de uma delas para projetar as imagens feitas 

nesse trabalho a uma distância mais curta. Todavia, devido ao elevado custo dessas 

lentes, neste estudo foi utilizado um projetor mais simples.  

Resultados melhores teriam sido obtidos se os experimentos tivessem sido 

feitos com um projetor apropriado, por exemplo um BenQ modelo MP771[6]. Isso teria 

permitido a projeção de imagens de 42 polegadas exigida pelo sistema multitouch 

desenvolvido a uma distância de apenas 60 centímetros da tela de projeção. Um 

exemplo de configuração utilizando um projetor desse tipo é ilustrado na Figura 6.1B. 

Nessa configuração, a distância mais curta de projeção possibilita a montagem do 

sistema de projeção com o projetor posicionado mais próximo da tela ou com o uso de 

uma tela de até 70 polegadas de diagonal. Esse tamanho de tela é equivalente a uma 

área com 142 cm de largura e 107 cm de altura.  

 
6.3   
Calibração da câmera 
 

A calibração da câmera utilizando uma matriz de homografia demonstrou ser 

satisfatória. O desvio médio entre as coordenadas nas quais um dedo foi pressionado 

contra a tela e as coordenadas do mesmo ponto identificado pelo sistema foi de 2,4 

mm. Esse valor é considerado satisfatório, uma vez que é menor do que a área de 

contato do dedo na tela. 

Seguindo as recomendações sugeridas por Medeiros [28], o processo de 

calibração de uma câmera deve ser feito com um número elevado de pontos de 

calibração. Dessa forma, foi testada a calibração da câmera com quatro e com vinte 

pontos de calibração. O erro da homografia calculada com os quatro pontos extremos 

da grade de calibração foi de 2,7 cm, cerca de 10 vezes maior do que aquele obtido na 

calibração feita com 20 pontos (2,4 mm). 

Os resultados apresentados na Tabela 5.2 mostram que o erro de calibração 

da câmera é maior nos pontos mais afastados do centro da imagem. Isso ocorreu 

devido ao fenômeno da distorção radial existente na imagem capturada pela filmadora 

[16].  

A Figura 6.2 mostra o efeito da distorção radial. As linhas retas se tornam 

curvas ao passarem pelo sistema de lentes da câmera. Como pode ser visto na Figura 
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6.2A, a curvatura das linhas da grade capturadas pela câmera sob a moldura verde 

externa que aparece na imagem é mais acentuada quando comparada às linhas da 

moldura menor, desenhadas no centro da tela. A mesma imagem corrigida do efeito 

da distorção radial é mostrada na Figura 6.2B. Nessa imagem as molduras se alinham 

à grade que aparece na tela. 

 

 

Figura 6.2 – Distorção radial. Imagem original (A). Imagem com correção da distorção radial 
(B). 

 O efeito de distorção radial mostrado na Figura 6.2A, no cálculo da matriz de 

homografia, é minimizado quando um número maior de pontos é utilizado para a 

calibração da câmera. Contudo, como a homografia é baseada em um modelo linear, 

esse efeito não pode ser corrigido, apenas minimizado.  

 A distorção radial depende do tamanho da abertura das lentes angulares.  

Lentes maiores acarretam distorções radiais mais pronunciadas. Portanto, se em um 

experimento forem utilizadas câmeras com lente de grande abertura, a distorção deve 

ser corrigida antes do cálculo da homografia para melhorar os resultados da 

calibração.   

 Nos experimentos realizados neste trabalho com a filmadora Sony DCR-H21, o 

efeito da distorção radial foi mínimo. Dessa forma, não foi necessária a aplicação de 

uma correção para esse efeito nas imagens obtidas com tal câmara. 

 

6.4 
Algoritmo de rastreamento dos toques 

 

6.4.1 
Eliminação da luz de fundo  

A B 
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 A abordagem utilizada para filtrar a luz de fundo das imagens capturadas pela 

filmadora, apesar de simplista, apresentou bons resultados, mesmo em casos em que 

a imagem capturada possuía muito ruído e regiões mais claras decorrentes da 

luminosidade proveniente do meio ambiente, que interfeririam na resposta do sistema 

multitouch em estudo.  

 No início da execução do programa de reconhecimento, o parâmetro α, descrito 

na seção 4.2.1.3, que controla a taxa de atualização da imagem de fundo, assume um 

valor igual a 0,066 para os primeiros 60 quadros capturados pela filmadora. Esse valor 

foi utilizado para obter uma adaptação rápida à imagem de fundo.  

Logo após o início da execução do programa de reconhecimento, o valor de α 

foi reduzido para 0,0025. Isso foi feito para permitir que as flutuações na intensidade 

da luz ambiente fossem incorporadas à imagem de fundo, que é atualizada a cada 

novo quadro capturado pela câmera. Com valor de α igual a zero, o modelo de fundo 

definido durante a inicialização do programa não é atualizada. 

Quanto maior o valor de α utilizado no decorrer da execução do programa, 

maior será a taxa de atualização da luminosidade de fundo nas imagens analisadas. 

Nesse processo de atualização constante da imagem de fundo, uma imagem 

estacionária, por exemplo a de um dedo pressionando sobre um ponto da tela, é 

incorporada à imagem de fundo. Assim, para cada quadro capturado pela câmera, a 

luminosidade gerada pelo contato do dedo sobre a tela se torna mais intensa na 

imagem de fundo (fenômeno descrito na Equação 4.14). Como conseqüência, o valor 

da luminosidade da região onde ocorre o contato sobre a tela, calculada após a 

subtração de fundo, que é definida na Equação 4.12, diminui. Após um determinado 

intervalo de tempo, o valor do sinal se torna baixo demais e é interpretado pelo 

sistema como sendo o próprio fundo no processo de binarização descrito na seção 

4.3.1. Quando foi atribuído o valor 0,0025 para a constante α, o programa demonstrou 

um melhor desempenho, justificado pela adaptação lenta da imagem de fundo nas 

imagens em questão. Esse valor da constante α evitou que mudanças na intensidade 

de luz do ambiente interferissem no sistema multitouch e permitiu que um dedo 

pudesse ser mantido em uma posição fixa da tela por um período de tempo mais longo 

antes de ser interpretado pelo programa como sendo parte do fundo na etapa de 

binarização. 
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6.4.2 
Busca de regiões conexas 
 
 A otimização que foi feita na sub-rotina de busca de regiões conexas (Anexo B) 

permitiu que o valor do filtro da mediana pudesse ser calculado apenas durante a 

busca recursiva. Dessa forma, grande parte dos pixels “pretos” nas imagens binárias 

não teve que ser filtrada pela mediana. Adicionalmente, essa otimização tornou 

possível que a etapa de descarte de regiões, feita com base no número inválido de 

pixels, também pudesse ser incorporada à sub-rotina de busca. Isso evitou tanto o 

consumo de memória do computador empregada para armazenar regiões que seriam 

descartadas em uma etapa seguinte de descarte quanto o custo computacional extra 

para eliminar as regiões inválidas da lista de regiões encontradas. 

 
 
6.4.2.1 
Binarização da imagem 
  
 Quando os LEDs de 5 mm de diâmetro foram utilizados como fonte de luz na 

tela, a intensidade de luz capturada pela câmera foi demasiadamente fraca. Isso 

resultou em um baixo contraste entre os pixels relacionados aos dedos sobre a tela e 

os pixels de fundo. A Figura 6.3A mostra uma imagem do contato de cinco dedos 

pressionando a tela do sistema multitouch. O histograma dessa imagem é mostrado 

na Figura 6.3B. Nesta imagem os pixels relativos ao contato dos dedos com a tela são 

demarcados pela faixa amarela que vai ate 43% do valor máximo do histograma.  

 
 

 

Figura 6.3 – Histograma de uma imagem capturada usando LEDs de 5 mm. Imagem 

capturada (A). Histograma (B). 

A B 
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O emprego dos LEDs de 10 mm como fonte de luz da tela do sistema 

multitouch melhorou consideravelmente o resultado da binarização. Com esses LEDs, 

as imagens capturadas pela câmera apresentaram menos ruídos e um maior contraste 

entre os pixels relativos à imagem dos dedos sobre a tela e o restante da imagem de 

fundo (Figura 6.4A). A distribuição das intensidades de luz da imagem mostrada na 

Figura 6.4A é apresentada no histograma da Figura 6.4B. Os pixels relativos às 

imagens das extremidades dos dedos ocupam uma faixa que vai ate 88% do valor 

máximo do histograma. Os pixels relativos ao contato dos dedos com a tela são 

demarcados pela faixa amarela.   

  

Figura 6.4 – Imagem capturada pela filmadora usando LEDs de 10 mm (A) e 

respectivo histograma (B). 

Com os LEDs de 5 mm de diâmetro, um valor de corte elevado empregado na 

binarização da imagem, dado pelo parâmetro β (4.3.1), resultavam na perda de pixels 

nas regiões formadas por um dedo pressionado sobre a tela.  Além disso, devido ao 

melhor contraste observado entre os pixels de fundo e as regiões relativas aos dos 

dedos sobre a tela iluminada com os LEDs de 10 mm (Figura 6.4A), foi possível 

atribuir um valor numérico mais elevado para a constante β. Isso evitou que ruídos de 

fundo fizessem parte da imagem binária sem causar perda dos pixels das regiões 

correspondentes ao contato dos dedos na tela do sistema multitouch. 

 

6.4.2.2 
Filtro da mediana 
 

Apesar da melhoria na qualidade das imagens capturadas pela filmadora 

quando foram utilizados os LEDs de 10 mm de diâmetro, o emprego do filtro da 

mediana demonstrou ser bastante eficaz na eliminação de seqüências de pixels que 

A B 
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ligavam as regiões das imagens dos dedos que tocavam a tela do sistema multitouch 

quando os dedos se encontravam próximos um do outro. O uso desse filtro tornou 

possível ao algoritmo de busca de regiões conexas identificar e separar as regiões ou 

imagens relativas aos toques dos dedos na tela e a imagem de fundo, evitando, dessa 

forma, o agrupamento delas e a conseqüente interpretação da existência de uma 

única região (5.4.2). 

 

6.4.2.3 
Imagens entrelaçadas 
 
 A filmadora Sony DCR-H21 possui uma taxa de captura de 29,97 imagens por 

segundo. Cada imagem, formada por 720 pixels de largura e 480 pixels de altura, é 

obtida por duas varreduras na imagem. Durante a primeira varredura, apenas as linhas 

horizontais pares são atualizadas na imagem. Na segunda varredura, as linhas 

horizontais ímpares são atualizadas. Esse tipo imagem, que é conhecido como 

“imagem entrelaçada”, é comumente utilizado nas imagens de televisão.  

 A Figura 6.5A mostra uma ampliação de uma imagem de quatro dedos se 

movimentando sobre a tela do sistema multitouch capturada por essa filmadora. Na 

Figura 6.5B podem ser vistos, em amarelo, os pixels obtidos após o processo de 

binarização da imagem A. As linhas horizontais vistas na imagem B são causadas pela 

alteração da posição dos dedos sobre a tela, ocorrida em um intervalo de tempo de 

aproximadamente 17 milissegundos decorridos entre a primeira e a segunda varredura 

efetuadas pela câmera para formar a imagem entrelaçada. A partir de certa velocidade 

do movimento do dedo sobre a tela, a imagem binarizada (B) passa a ser formada por 

um conjunto de linhas horizontais desconexas que inviabilizam a operacionalidade da 

sub-rotina de busca por regiões conexas no processamento da imagem. Isso ocorre 

porque cada linha horizontal da imagem é identificada com uma região distinta e é 

descartada por conter um número baixo de pixels.  
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Figura 6.5 – Efeito do entrelaçamento da imagem. Imagem capturada pela 

filmadora (A). Imagem da filmadora binária (B). 

 A Figura 6.6 mostra o efeito do desentrelaçamento da imagem capturada pela 

filmadora. A imagem A contém apenas as linhas horizontais pares obtidas pela 

primeira varredura da imagem feita pela filmadora. A imagem B contém as linhas 

horizontais ímpares que foram obtidas na segunda varredura da imagem. Tanto em A 

como em B, as regiões ou imagens formadas pelo contato dos dedos sobre a tela são 

claramente definidas, o que permite o reconhecimento dessas imagens pela sub-rotina 

de busca por regiões conexas. A imagem C representa a soma das imagens A e B, na 

qual aparece o deslocamento dos dedos durante o intervalo de tempo decorrido entre 

as duas varreduras feitas pela câmera. No programa desenvolvido neste trabalho, o 

processamento de imagens entrelaçadas foi feito decompondo cada quadro capturado 

pela câmera em duas imagens não entrelaçadas, que foram processadas em 

seqüência. Isso evitou que a sub-rotina de busca por regiões conexas falhasse e 

permitiu que o programa calculasse a posição de cada região com o dobro da 

freqüência, o que melhorou o processo de tracking de regiões. 

   

Figura 6.6 – Efeito do desentrelaçamento da imagem. Imagem formada pelas linhas pares 

(A). Imagem formada pelas linhas ímpares (B). Soma das imagens (C). 

 

 

A B 

A B C 
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6.5 
Tracking de regiões 
 
 A extrapolação das últimas duas coordenadas de uma região antecessora 

tornou possível o aumento da velocidade do tracking de regiões. Anteriormente, esse 

procedimento utilizava o cálculo da distância entre as coordenadas de uma dada 

região encontrada e as da sua antecessora. Contudo, o método utilizando a 

extrapolação linear demonstrou ser menos eficaz para movimentos curvos dos dedos 

sobre a tela. Espera-se que o emprego de um modelo não linear de extrapolação, 

baseado nas medidas das últimas três coordenadas das regiões, melhore os 

resultados do processo de busca de regiões. Todavia, a solução mais indicada 

consiste na aplicação de um filtro de Kalman para prever a próxima coordenada da 

região em estudo [31]. 

 Para capturar e registrar imagens de um dedo se movimentando rapidamente 

sobre a tela, a qualidade modesta da filmadora utilizada neste trabalho constituiu um 

fator bastante limitante no processo de tracking. O reconhecimento de uma região na 

imagem capturada pela filmadora de um dedo se movimentando rapidamente sobre a 

tela falha antes do teste de correspondência feito com o método da extrapolação. 

Dessa forma, não foi necessário o uso de um modelo de predição mais avançado. 

 

6.5.1 
Broadcast de regiões 
 
 O uso da API de mensagens do sistema operacional Windows para a troca de 

informações entre o programa de reconhecimento e os demais programas feitos para 

multitouch apresentou algumas vantagens. Ao contrário da abordagem feita mediante 

o uso do protocolo TUIO [9], que é empregado em vários sistemas multitouch 

disponíveis abertamente na Internet (por exemplo, TouchLib [13], OpenTouch [24] e 

ReactiVision [19]), a abordagem utilizada neste trabalho não exigiu as etapas de 

conexão entre o programa de reconhecimento e os aplicativos multitouch. Os 

aplicativos que usam TUIO devem tratar as possíveis perdas de pacotes de dados 

UDP enviados pelo protocolo (empregados nos sistemas acima mencionados). O 

sistema proposto simplificou consideravelmente a programação dos aplicativos 

multitouch, uma vez que há garantia de entrega das mensagens.  Outra vantagem do 

emprego da API de mensagens do sistema operacional Windows está relacionada ao 

envio e recebimento das mensagens. As mensagens enviadas pelo programa de 



82 

 

reconhecimento puderam ser transmitidas para todos os aplicativos do sistema 

operacional. Isso tornou possível o uso simultâneo de múltiplos aplicativos multitouch. 

 No programa computacional multitouch desenvolvido neste trabalho, cada 

ponto de contato da tela identificado pelo programa de reconhecimento foi mapeado 

para o mesmo sistema de coordenadas que é utilizado pelo projetor antes de ser 

enviado para os demais aplicativos. Esse sistema de coordenadas é o mesmo que 

aquele utilizado pelo sistema operacional Windows para definir o posicionamento dos 

aplicativos na imagem projetada. Adicionalmente, as coordenadas recebidas na 

mensagem do programa de reconhecimento são convertidas pelo aplicativo multitouch 

para o seu próprio sistema de coordenadas, determinado pela região da tela ocupada 

pelo aplicativo. Quando as mensagens não são identificadas como sendo pertinentes 

à área do aplicativo na tela, elas são ignoradas. Isso permitiu que cada aplicativo 

multitouch ativo fosse influenciado apenas por toques que ocorressem dentro de uma 

região delimitada por eles na imagem projetada na tela. 

 

6.5.2 
Integração com o sistema operacional Windows 
 
 O sistema operacional Windows permite que um dado aplicativo utilize a função 

programada em C++ SendInput() para emular o movimento do mouse ou o uso do 

teclado de um computador [27]. Neste trabalho, a função SendInput() foi definida 

como: 

UINT SendInput(       

    UINT nInputs, 

    LPINPUT pInputs, 

    int cbSize 

); 

   O emprego da função SendInput, após o processo de reconhecimento 

dos pontos sobre a tela, tornou possível o uso das informações dos toques para 

controlar a posição do mouse no sistema operacional, utilizando-se os valores das 

coordenadas da maior região presente na tela. Adicionalmente, o evento de clique do 

botão do mouse foi gerado quando são encontradas duas regiões próximas. A região 
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com maior tempo de vida pode ser utilizada para determinar as coordenadas do 

cursor.  

 A digitação de textos na tela do sistema multitouch pode ser feita mediante o 

emprego de um programa multitouch que mostre um teclado virtual sobre a tela. Esse 

teclado virtual, ao receber um toque sobre uma determinada área da tela que 

corresponda a uma letra do teclado, emula a digitação através do teclado real. Isso 

permite que o sistema operacional do computador seja controlado exclusivamente 

pelos toques sobre a tela do sistema multitouch, evitando a necessidade do uso do 

mouse ou teclado.  

 

6.6 
Tela do sistema multitouch 
  
 O processo utilizado para o revestimento do acrílico com a parafina em gel não 

resultou em uma camada uniforme do gel sobre a tela. Isto foi atribuído à falta de 

uniformidade da fonte de calor (quatro lâmpadas de infravermelho de 250 W). 

Contudo, o uso de uma estufa possibilitaria uma distribuição uniforme do gel sobre a 

superfície do acrílico. 

 O perfil em “U” de alumínio com espessura interna de 11 mm, onde foram 

fixados os LEDs de 10 mm de diâmetro, juntamente com a camada de parafina de 

aproximadamente 2 mm de espessura, possibilitou o acoplamento dos LEDs, sem 

folga, nas laterais da placa de acrílico. 

 A homogeneidade do campo de luz sobre a superfície do acrílico foi 

determinada experimentalmente com a câmera e comparada com os resultados 

previstos pela Equação 6.1, que determina a profundidade de penetração, d, da onda 

evanescente formada na interface entre o acrílico e o ar.  

  

d =
λ

2π ni
2Sen2 θi − nt

2 

 
(6.1) 
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 λ é cumprimento de onda, ni e nt, são os índices de refração dos meios do 

acrílico e da parafina, respectivamente, e θi é o ângulo de incidência do raio entre as 

interfaces dos meios. Uma explicação detalhada da Equação 6.1 é apresentada no 

Anexo D. 

 As medidas apresentadas neste trabalho poderiam ter sido feitas em uma tela 

de menor dimensão. Contudo, o tamanho da tela utilizada demonstrou ser útil para os 

propósitos deste estudo e ela poderá vir a ser utilizada em outros experimentos que 

requeiram a manipulação simultânea da tela por vários usuários ou a simulação de 

objetos grandes, tais como o teclado de um piano virtual.  
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7 
Conclusões 
 

A partir do que foi apresentado até agora, traçamos neste capítulo as 

conclusões deste trabalho em relação ao sistema multitouch desenvolvido. 

 Comparados com os LEDs de 5 mm diâmetro e considerando-se os 

parâmetros de flutuação na corrente elétrica, intensidade e espectro de emissão de 

luz, os LEDs de 10 mm são preferenciais para uso na placa do sistema multitouch. 

Além disso, as imagens capturadas pela filmadora Sony DCR-H21 apresentaram baixo 

contraste e muito ruído quando os LEDs de 5 mm de diâmetro foram utilizados como 

fonte de luz da tela do sistema multitouch. 

 Uma camada de parafina em gel sobre uma placa de acrílico revestida com um 

tecido de poliéster resultou em uma superfície multitouch que permitiu o movimento e 

a detecção  de dedos sobre a tela com uma pressão mínima, e um deslizar suave.  

 O sistema de lentes existentes no projetor Sony VPL-EX4 impossibilitou a 

projeção de imagens na superfície da tela de acrílico, que possui uma diagonal igual a 

42 polegadas, quando o projetor foi posicionado a uma distância de 1 m da placa, que 

é a distância de operação do sistema multitouch. Portanto, um conjunto de espelhos 

teve que ser usado para superar essa dificuldade.  

Embora não seja recomendado o uso de espelhos para a projeção de imagens 

na tela de sistemas multitouch, com a configuração utilizada neste trabalho os 

espelhos empregados causaram pouca interferência nos resultados das imagens. Isso 

possibilitou o emprego de um projetor mais simples e mais barato durante a realização 

dos experimentos. 

O uso de uma matriz de homografia demonstrou ser satisfatório para a 

calibração da câmera filmadora Sony DCR-H21. Devido à pequena abertura de sua 

lente, não foram necessárias correções para o efeito de distorção radial. Contudo, o 

erro da calibração da filmadora aumenta em pontos mais afastados do centro da tela 

do sistema multitouch. 

 O filtro feito de filmes fotográficos velados foi suficiente para filtrar a entrada do 

espectro de luz visível indesejável na filmadora, eliminando a influência da imagem 

projetada pelo projetor. 
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O emprego do filtro da mediana resultou na eliminação de seqüências de pixels 

que ligam regiões de imagens que estão próximas. Isso evitou que imagens de dedos 

próximos fossem identificadas como constituindo uma única região. 

A utilização da extrapolação das últimas duas coordenadas de uma região 

antecessora tornou possível o aumento da distancia durante o tracking de regiões. 

O programa de visão computacional desenvolvido neste trabalho possibilitou o 

processamento de imagens entrelaçadas, o que evitou que a sub-rotina de busca por 

regiões conexas falhasse no registro da posição das regiões sobre a tela e dobrou a 

freqüência de processamento das imagens, melhorando o processo de tracking de 

regiões. 

 O uso da API de mensagens do sistema operacional Windows eliminou as 

etapas de conexão entre o programa de reconhecimento e os demais aplicativos 

multitouch.  

A função SendInput() tornou  possível o uso das informações dos toques feitos 

na tela para controlar o mouse e o teclado no sistema operacional Windows.  

 Por último, mas não menos importante, o sistema multitouch construído com a 

tela de acrílico revestida com parafina gel e iluminada com fontes de LED de 10 mm 

de diâmetro apresenta um desempenho operacional adequado e pode ser utilizado em 

experimentos com manipulação simultânea da tela por vários usuários, requerendo 

pouca força sobre a superfície da tela e proporcionando uma reposta tátil agradável ao 

uso. 
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Anexo A 

 

Sub-rotina:  Busca de Região Conexas 

 

void buscaRegiao () 

{ 

  // Inicializa todos os pixeis como ainda não visitados 

  for (int i=0; i<width; i++)        

  {           

    for (int j=0; j<height; j++) 

    { 

      visitado[i][j] = false; 

    } 

  } 

 

  // Inicializa o número de regiões. 

  numRegioes = 0;           

  // Percorre a imagem toda, deixando 1 pixel de borda  

  for (int i=1; i<width-1; i++)       

  {              

    for (int j=1; j<height-1; j++) 

    { 

      // Verifica se o pixel tem valor 1 e ainda não foi visitado 

      if (imagemBin[i][j] == 1) && (visitado[i][j] == false) 

      { 

        // Marca que o pixel ja foi visitado 

        visitado[i][j] = true;    

        // Inicializa as coordendas da região com as coordenadas do pixel 

        regiao[numRegioes].x = i;    

        regiao[numRegioes].y = j;  

        // Indica que so tem um pixel nesta região.  

        regiao[numRegioes].numPixeis = 1; 

        // Inicia a busca recursiva 

        buscaRegiaoAux(i, j); 

        // Apos a busca, normaliza as coordenadas dos pixeis encontrados 

        regiao[numRegioes].x /= regiao[numRegioes].numPixeis;  

        regiao[numRegioes].y /= regiao[numRegioes].numPixeis;    

        // Passa para uma proxima região. 

        numRegioes++;         

      } 

    } 

  } 

} 

void buscaRegiaoAux (int i, int j) 

{ 

  // Faz uma busca nos 8 vizinhos do pixel atual 

  for (int di=-1; di<=1; di++)    

  { 

    for (int dj=-1; dj<=1; dj++) 

    { 
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      // Verifica se o pixel tem valor 1 e ainda não foi visitado 

      if (imagemBin[i+di][j+dj] == 1) && (visitado[i+di][j+dj] == false) 

      { 

        //Marca que o pixel ja foi visitado 

        visitado[i+di][j+dj] = true;  

        // Acumula as coordenadas do pixel     

        regiao[numRegioes].x += i;      

        regiao[numRegioes].y += j;  

        // Incrementa o número de pixeis na região 

        regiao[numRegioes].numPixeis += 1; 

        // Faz a chamada recursiva apartir deste pixel 

        buscaRegiaoAux (i+di,j+dj);      

      } 

    } 

  } 
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Anexo B 

Sub-rotina: Descarte de Regiões com Número de Pixels Inválidos 

void buscaRegiao () 

{ 

  .          

  . 

  .   

  // Percorre a imagem toda, deixando 1 pixel de borda  

  for (int i=1; i<width-1; i++)       

  {              

    for (int j=1; j<height-1; j++) 

    { 

      // Verifica se o pixel tem valor 1 e ainda não foi visitado 

      if (imagemBin[i][j] == 1) && (visitado[i][j] == false) 

      { 

        // Marca que o pixel ja foi visitado 

        visitado[i][j] = true;    

        // Inicializa as coordendas da região com as coordenadas do pixel 

        regiao[numRegioes].x = i;    

        regiao[numRegioes].y = j;  

        // Indica que so tem um pixel nesta região.  

        regiao[numRegioes].numPixeis = 1; 

        // Inicia a busca recursiva 

        buscaRegiaoAux(i, j); 

 if (regiao[numRegioes].numPixeis > MIN_PIXELS && 

            regiao[numRegioes].numPixeis < MAX_PIXELS) 

        { 

          // Normaliza as coordenadas dos pixeis encontrados 

          regiao[numRegioes].x /= regiao[numRegioes].numPixeis;  

          regiao[numRegioes].y /= regiao[numRegioes].numPixeis;    

          // Passa para uma proxima região. 

          numRegioes++;       

        }  

      } 

    } 

  } 

} 
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Anexo C 

Callback de mensagens  

 

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, 

LPARAM lParam) 

{ 

  switch (uMsg)         

  { 

    . 

    . 

    . 

    case WM_CLOSE:  

    {  

      PostQuitMessage(0);  

      return 0; 

    } 

    . 

    . 

    . 

    // Recebe os eventos da mesa 

    if (uMsg == MSG_FTIR_HIT) 

    {   

       int x = (wParam & 0xFFFF); 

       int y = wParam >> 16;  

       int id = lParam; 

       hitManeger.updateHit((float)x, (float)y, id); 

       return 0; 

     } 

 

     // Remove da lista um dos hits 

     if (uMsg == MSG_FTIR_HIT_FIM) 

     {   

       int id = wParam; 

 hitManeger.removeHit(id); 

 return 0; 

     } 

 

     // Pass All Unhandled Messages To DefWindowProc 

     return DefWindowProc(hWnd,uMsg,wParam,lParam); 

  } 
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Anexo D 

Campos Evanescentes 

 Há centenas de anos, quando Newton fazia uso de um prisma para desviar um 

feixe de luz, ele encostou uma lente convexa na face onde a refração da luz ocorria no 

prisma e notou que o campo de luz que emergia da parte de trás do prisma tinha uma 

área maior do que aquela da região de contato entre o prisma e a lente. Newton havia 

descoberto os campos eletromagnéticos evanescentes, que são campos 

eletromagnéticos formados do lado oposto ao plano onde ocorre uma refração e que 

possuem decaimento exponencial e se tornam quase nulos em apenas alguns 

comprimentos de onda [1]. Em tais experimentos, de alguma forma, a luz se 

propagava em uma curta distância entre a face do prisma e a lente. 

 À medida que o estudo de eletricidade e magnetismo se desenvolvia no século 

XIX, apenas ferramentas teóricas explicavam a existência desses campos 

eletromagnéticos. Naquela época, experimentos óticos sobre tais campos eram 

impraticáveis, uma vez que os campos simplesmente sumiam a uma distância de 

apenas alguns comprimentos de onda e a tecnologia dos equipamentos existentes 

para essa escala reduzida não permitia medidas dessa natureza. Foi apenas em 1890, 

quando os cientistas criaram fontes que emitiam luz com comprimentos de ondas da 

ordem de centímetros, que tais efeitos puderam ser observados.  

 As equações de Maxwell ditam que os componentes de um campo elétrico 

tangente à interface entre dois meios dielétricos devem ser contínuos ao longo dessa 

interface. Uma onda plana se propagando de um meio dielétrico para outro pode ser 

descrita como:  

kiSen θi = krSen θr   (D1) 

 

  Nela, k é o vetor que representa a onda e , o ângulo entre a direção de 

propagação da onda e a normal da interface entre os dois meios. O subscrito i 

representa a forma de onda incidente e r, a refratada.  

Como a freqüência da onda é igual em ambos os lados da interface, pela lei de 

Snell, temos: 

 

niSen θi = nrSen θr  (D2) 
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 Na qual ni é o índice de refração do meio onde a onda se propaga, nr o índice 

de refração do meio onde a luz é refratada, e θi e θr, os ângulos de incidência e de 

refração da onda, respectivamente. A Equação 1.2 permite determinar o ângulo crítico 

θc, no qual todas as ondas com ângulo igual ou maior do que θc serão refletidas de 

volta para o meio onde se propagam, num fenômeno denominado reflexão interna 

total, onde θc é calculado pela Equação 1.3, 

𝜃𝑐 = 𝐴𝑟𝑐𝑆𝑖𝑛(
𝑛𝑟

𝑛𝑖
) (D3) 

Quando ocorre a reflexão interna total, a refletância (que mede a quantidade de 

luz que é refletida de volta para o meio) assume um valor unitário e a transmitância 

(que mede a luz que é transmitida para o segundo meio) é igual a zero. As condições 

de contorno das equações de Maxwell e a conservação do momentum na interface 

entre os dois meios com que a luz interage implicam a existência de um campo 

eletromagnético de igual magnitude do outro lado da interface entre os meios. A 

equação da propagação da onda eletromagnética incidente Ei[r,t] é descrita por:  

Ei r, t = δie
(i(k ix x +kiz z −ωt)) (D4) 

 Essa onda possui amplitude Ei, um vetor de onda k e uma freqüência w. A 

direção z é normal ao plano entre as duas interfaces, e a direção x é escolhida de 

forma tal que a onda esteja inteiramente contida no plano xz.  Com isto a onda 

transmitida Et[r,t] é dada por: 

Et r, t =
1

2
E0te i kt .r−ωt   

(D5) 

 Para garantir as condições de contorno, a componente kt, paralela à interface 

onde ocorre a reflexão, deverá ser igual a ki. 

 A componente da onda transmitida na direção perpendicular ao plano de 

reflexão Ktz é dada por: 

ktz = ktCos θt = ±kt
 1 − Sen2(θt) (D6) 

Considerando que o ângulo de incidência da luz θi é maior do que o ângulo 

crítico θc, onde ocorre a reflexão interna total, e aplicando a lei de Snell, podemos 

substituir θt da Equação 1.6 por θi, o que resulta em: 

ktz = ±kt 1 −
Sen2(θi)

 nt/ni 
2
 

(D7) 
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   A variável d é definida como sendo uma componente real e positiva que 

determina a profundidade da penetração da onda evanescente no meio oposto ao de 

incidência da luz. Isso reflete o decaimento da amplitude da onda no eixo Z, que é 

função do cumprimento de onda λ, dos índices de refrações dos meios ni e nt, e do 

ângulo de incidência do raio entre as interfaces dos meios. [8,36]. 

d =  ktz  
−1 =

1

ω
c
 ni

2Sen2 θi − nt
2 

=
λ

2π ni
2Sen2 θi − nt

2 

 
(D8) 

No processo de interação da luz com os meios 1, 2 e 3, quando um terceiro 

meio com alto índice de refração se aproxima do campo evanescente  existente nas 

proximidades da superfície onde ocorre a reflexão interna total da luz, entre os meios 1 

e 2, ocorre o fenômeno da reflexão interna total confinada, que é conhecido como 

frustrated total internal reflection (FTIR). Adicionalmente, para que o FTIR ocorra no 

terceiro meio, ele deve ter um índice de refração tal que o vetor de onda ki não sofra 

reflexão total quando os meios 1 e 3 estiverem em contato.  

O campo evanescente formado na interface entre os meios 1 e 2 produz ondas 

no meio 3, perturbando, dessa forma, a reflexão interna no meio 1. A Figura D1 mostra 

detalhes do que ocorre na mudança da reflexão da luz quando um terceiro meio se 

aproxima da face onde a reflexão corre. Devido a rugosidades microscópicas 

existentes na superfície do meio onde a luz interage (i.e., como observado em uma 

placa de acrílico)  [4, 3], uma camada não uniforme de ar se forma nessas rugosidades. 

A energia do campo evanescente, transmitido pela luz refletida dentro do meio até o 

objeto em contato com ela, em função da distância entre os pontos das rugosidades, é 

calculada pela  Equação D8.  

 

Figura D1 – Mudança da reflexão de luz causada pela presença de um terceiro meio. 
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O FTIR, que diz respeito ao campo de energia que se forma na parte de trás do 

meio refletido, é utilizado em distintas aplicações, como por exemplo em sistemas de 

detecção de impressões digitais [5], microscopia de fluorescência [37], e em alguns 

sistemas multitouch atuais [35].  

 

 


