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 Devido as normas muito rígidas de segurança de operação de uma usina nuclear, 

os operadores, tem que ser muito bem treinados, para que possam opera-la dentro dos 

procedimentos de segurança necessários. Este treinamento é feito através de 

simuladores, que  possibilitam a operação do usuário, a mais próxima possível de uma 

mesa de controle real, e que possam ser inseridas situações de acidentes, para que eles 

treinem, como voltar a usina para uma condição normal de funcionamento. 

Normalmente são utilizados dois tipos de simulador.: O desejado é o full scope que é 

um simulador computacional da dinâmica  da usina usado em conjunto com a réplica 

física da mesa de controle, mas este tipo de simulador envolve um alto custo de 

construção. O segundo tipo é o que usa janelas sinópticas de varias regiões da mesa de 

controle original, o seu custo de construção é menor, mas  tem uma fidelidade menor 

com a aparência da mesa original. Atualmente, com o uso da realidade virtual as mesas 

de controle podem ser modeladas em 3D, fazendo com que a interface do simulador seja 

bem parecida com a aparência da mesa de controle original e com um baixo custo de 

construção.  Este trabalho mostra o uso de interfaces naturais para interação do operador 

com a mesa virtual, com o intuito que ele não use nenhum dispositivo mecânico para a 

visualização e atuação com a mesa virtual. Para isto foram usados procedimentos, tais 

como: visão computacional para reconhecimento da posição de observação do operador, 

de suas mãos para a atuação dos controles da mesa e  reconhecimento de voz. 
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 Due to very strict standards of safe operation of a nuclear power plant operators 

must be well trained so they can operate it within the necessary safety procedures. 

This is done through training simulators, which enable the user operation, as close as 

possible to the real control desk, and can be inserted accident situations, so they train, 

how to return the plant to a normal operating condition. Normally is used two types of 

simulator. Preferred is the full scope simulator, what  is a computational dynamics 

program of the plant used in conjunction with a physical replica of the control desk, but 

this type of simulator involves a high construction cost. The second type is what uses 

synoptic windows of various regions of the original control desk, its construction cost is 

smaller, but it have a little fidelity to the original appearance of the table. 

Currently, with the use of virtual reality, control desks can be modeled in 3D, making 

the simulator interface is very similar to the appearance of the real control desk with a 

low cost construction. This work shows the use of natural interfaces for operator 

interaction with the virtual control desk, in order that it does not use any mechanical 

device for displaying and acting with it. For procedures that were used, such as: 

computer vision to recognize the position of the operator's and observation of their 

hands to the work of the desk controls and voice recognition. 
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CAPÍTULO 1 

 

Introdução 

 

Usinas Nucleares (UN) tem como compromisso um alto envolvimento com a segurança 

de sua operação. Para isto, os seus operadores tem que mantê-la integralmente nos seus 

rígidos procedimentos de segurança, caso haja algum distúrbio de operação e que o 

mesmo seja conduzido à sua condição normal. Desta forma, os operadores têm que ser 

muito bem treinados para enfrentarem tanto situações normais, quanto anormais do 

funcionamento da UN. Em mesas de controle analógicas, que são constituídas de botões 

, galvanômetros e anunciadores de alarmes com lâmpadas, ao invés de figuras em telas 

de computadores e mouses para atuação, este treinamento é feito em simuladores, do 

tipo full scope, que é a réplica exata em tamanho, da mesa de controle original da UN.  

Simuladores computacionais de UN têm como principio fundamental executar todas as 

tarefas relacionadas à dinâmica de operação de uma UN (IAEA-TECDOC 995, 1998), 

desde a partida da usina até o seu desligamento, podendo simular todos os passos 

intermediários. Por um simulador full scope ser muito caro, existe outro tipo de opção 

de interface do simulador com o usuário. Esta interface se constitui do uso de janelas 

sinópticas, que representam os diagramas esquemáticos da dinâmica de operação da 

UN. O sistema se baseia em várias janelas, mostrando os subsistemas e anunciadores de 

alarmes da UN. Esse sistema, apesar de ser muito menos dispendioso do que o full 

scope, não apresenta similaridade visual com uma mesa de controle analógica original, 

dificultando o treinamento e a ergonomia de operação do usuário, pois é necessário 
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trocar varias janelas, para  uma visão mais detalhada do problema a ser analisado 

(FOLEY et al., 1998; FEHER, 1999). 

Por outro lado, o avanço das técnicas de Realidade Virtual (RV), possibilitou o 

surgimento de novas interfaces de interação do operador com um simulador de UN, 

visto que, mesas de controle virtuais (MCV) se assemelham bastante a mesa original, na 

qual a modelagem foi baseada. Neste sentido, com esta nova abordagem de MCV aliada 

a simuladores de UN, combinam a simulação de uma UN, com a fidelidade da aparência 

da mesa de controle original, com baixo custo. Uma mesa de controle deste tipo foi 

apresentada por (AGHINA et al., 2008).  Por ser visualmente uma réplica virtual da 

mesa full scope, este trabalho contornou, em parte, os problemas com a operação 

apresentado pelos projetos por sinópticos. Entretanto, como a interação com o usuário 

se dava por meio de mouse e teclado, os problemas de operação persistiam.  

Neste contexto, a presente proposta visa apresentar um novo conceito de interface do 

usuário com a mesa de controle virtual, onde esse poderá interagir com a mesa de forma 

mais natural.  
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1.1 Objetivo geral 

Implementar uma mesa de controle virtual  (MCV) de uma usina nuclear e estudar  e 

implementar novas tecnologias de interfaces naturais multimodais para de interação 

com a mesma. 

 

1.2 Objetivos específicos 

• Estudar e implementar uma forma de interação com  a MCV por meio de 

reconhecimento por voz ; 

• Estudar e implementar uma forma de rastreamento de cabeça para interação com  

a MCV; 

• Estudar e implementar uma forma de rastreamento de corpo e mãos para 

interação com  a MCV; 

 



 

 4  

 

1.3 Contribuição para Inovação 

Desenvolver um novo conceito de mesa de controle virtual para simuladores nucleares, 

usando novas tecnologias de interação natural, que atenda os quesitos de similaridade 

com uma mesa de controle analógica real, interação mais amigável com o usuário e com 

baixo custo de construção. 
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CAPÍTULO 2 

Revisão Bibliográfica 

 

2.1 Realidade Virtual em Mesas de Controle 

Realidade Virtual é um termo usado para descrever um conjunto de tecnologias, 

técnicas e métodos de interfaces avançadas capazes de permitir a integração sensitiva 

entre o usuário e o computador. Ferramentas de RV tem o objetivo de dar ao 

participante a máxima sensação de presença no mundo virtual, e  permite ao usuário 

explorar e interagir com um ambiente tridimensional através do computador, como se 

fizesse parte do mundo virtual. Em geral, refere-se a uma experiência imersiva e 

interativa baseada em imagens gráficas tridimensionais geradas por computador em 

tempo real. A Realidade Virtual também pode ser caracterizada pela coexistência 

integrada de três idéias básicas: imersão, interatividade e envolvimento. A imersão está 

ligada com o sentimento de estar dentro do ambiente, a interação é a capacidade do 

ambiente responder as ações do usuário em tempo real, e o envolvimento determina o 

grau de motivação do usuário com a atividade (BURDEA, G.C.; COIFFET, P., 2003, 

HENDERSON, E., 1998, AGHINA et al., 2008 ). 

Existem, dois tipos de uso da realidade virtual, usadas atualmente na construção de 

mesas de controle virtuais: a primeira é o uso de sinópticos, que uma visualização em 

2D das mesa de controle e a segunda é a modelagem em 3D da mesa, que serão 

descritas a seguir. 
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2.1.1 Sinópticos 

É o conceito do uso de janelas gráficas, denominadas de sinópticos 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Synoptic), para representar a visualização e operação em 

2D, de uma mesa de controle de um reator nuclear. Essas janelas mostram cada uma, 

varias seções de uma mesa de controle real. 

No Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) foi desenvolvido um simulador de reator 

nuclear PWR, que usa o conceito de janelas sinópticas, em conjunto com o Instituto de 

Energia Atômica da Coréia (KAERI). Este projeto deu origem ao LABIHS 

(CARVALHO, P. V. R., 2002), que é um laboratório que usa telas de computadores e 

uma tela de projeção, que podem apresentar vários sinópticos da dinâmica deste 

simulador (figuras 2.1, 2.2). A finalidade deste laboratório é estudar a ergonomia de 

fatores humanos na utilização de salas de controle digitais e novos conceitos de telas 

gráficas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 - Sala de Controle do LABIHS. 
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Figura 2.2 Tela do Sistema de refrigeração do Reator. 
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No Instituto de Tecnologia da Energia na Noruega Halden Virtual Reality Centre, 

também foi criado o laboratório HAMLAB (KVALEM J., HAUGSET K., OWRE F., 

2000), que segue a mesma filosofia de utilização do LABIHS (figura 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Tela do Sistema de refrigeração do Reator (HAMLAB). 
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2.1.2 Modelagem 3D 

 

O outro conceito é modelar em 3D a mesa de controle real, tentando parecer o mais real 

possível, a visualização e interação do usuário com a mesa real. 

Xing et al. (2011) demonstraram que a partir da modelagem em 3D de elementos de 

controles de atuação, como botões e chaves e dispositivos de visualização, usando o 

programa GL Studio (http://www.disti.com/Products/glstudio/) (figura 2.4). Podem 

parecer muito mais similares com os  mostradores analógicos de uma  mesa de controle 

de uma usina termoelétrica. 

 

  

 

 

Figura 2.4: Elementos gráficos feitos com o GL Studio 
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Um outro trabalho (MARKIDIS S., RIZWAN U., 2006), relata a construção de um 

simulador de um reator nuclear, usando visualização 3D, de uma mesa de controle. 

Ele usa a plataforma CREATE, desenvolvida pelo HALDEN VIRTUAL REALITY 

CENTER (http://www.cgm.se/pdf-filer/create-cgm-hvrc-brochure.pdf), para criar o 

layout da mesa e uma cave (VisBox, www.visbox.com), para visualição dela. Para 

operar os controles da mesa é utilizado um tablet, que se conecta, via wireless, ao 

sistema proposto (figura 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Visualização 3D do sistema 
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 No IEN, foi desenvolvido um trabalho, modelando a mesa de controle de um simulador 

full scope, que era anteriormente usado no KAERI (AGHINA et al., 2008) (Figura 2.6). 

 

 

 

 

Figura 2.6: Modelagem da mesa de controle real 



 

 12  

2.2 Uso de Nucleos de Jogos na Area Nuclear  

 

Esta seção trata de mostrar alguns exemplos de interação do usuário com ambientes 

nucleares, tais como: medição de dose num reator nuclear ou ergonomia de 

operação, usando o núcleo de jogos Unreal (epicgames.com). 

 MOL et al., (2011) desenvolveu um trabalho, no qual feita a modelagem do Reator 

Argonauta do IEN, usando o núcleo de jogos UnrealEngine2 Runtime. Na modelagem 

foi incluído todo o mapeamento das diversas zonas de taxa de radiação existentes no 

Reator em operação. A finalidade é que o usuário seja um personagem num jogo, cujo o 

cenário é o Reator. Este personagem pode andar pelo cenário e o sistema calcula qual 

foi a taxa de dose  de radiação recebida por ele. Com este procedimento pode-se 

calcular virtualmente qual a dose recebida, sem riscos a saúde do usuário. Este sistema é 

importante, pois há atividades que tem que ser feitas com o reator em operação, com 

isto o usuário pode treinar qual seria o menor tempo possível para exercer esta atividade 

e consequentemente com uma menor dose de radiação recebida. (figura 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Dose de radiação acumulada no avatar 
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GATTO, (2012),  trata do estudo de ergonomia de operação de um reator, em 

função da  localização e visualização do operador, em relação a mesa de controle. 

Foi feita uma modelagem da mesa de controle da Usina Nuclear de Angra II, 

utilizando o núcleo de jogos Unreal. O sistema pode medir o tempo de locomoção 

do avatar, para diverças posições da mesa, e com esta possibilidade, se estudar 

melhores formas de projeto de mesa de controle de um reator nuclear (figura 2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2.8: Modelagem da mesa de controle da usina nuclear de Angra. 



 

 14  

 CAPÍTULO 3 

Fundamentação Teórica 

 

3.1 A Mesa de Controle Real e Virtual. 

 

Para desenvolver um simulador computacional de uma UN, foi criado um projeto 

internacional envolvendo o IEN, o Centro de Pesquisa Atômica da Coréia (KAERI) e a 

Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA). O fruto deste projeto foi a criação, 

em 2003, do Laboratório de Interfaces Homem-Sistema (LABIHS), (CARVALHO 

AND OBADIA, 2002; SANTOS et al., 2008). 

Um simulador computacional de uma usina nuclear é dividido em duas partes: A 

primeira, é um programa que calcula as variáveis do reator nuclear, ou seja, emula 

computacionalmente o funcionamento do reator. A segunda, é a interface de interação 

do usuário com o programa de emulação, para que sejam passados ao programa 

comandos, como atuação em bombas, barras de controle, etc. e visualização dos 

parâmetros do reator. 

No projeto do LABIHS, o KAERI tinha um programa de simulação do funcionamento 

físico do reator, que foi vendido ao Brasil. Este programa foi acoplado a uma interface 

de janelas sinópticas e se comunicam através de uma rede de dados TCP/IP. O sistema 

completo do simulador, vem sendo utilizado para treinamento de operadores e avaliação 

ergonômica de novas interfaces, como foi descrito na seção 2.1.  

Originalmente, a interface com o simulador do KAERI, era um mesa de controle real 

(full scope),  e através dela é que foi feita a modelagem da mesa de controle virtual. As 

figuras 3.1 e 3.2, mostram, respectivamente,  a mesa de controle real e a virtual. 
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Figura 3.1: Mesa de controle real do simulador full scope 

 

 

 

 

Figura 3.2: Mesa de controle virtual do simulador full scope 

 



 

 16  

A Mesa de Controle Virtual (AGHINA et al, 2008) foi desenvolvida, usando a 

biblioteca gráfica OpenGl, dentro do sistema de desenvolvimento Visual Studio C++. A 

modelagem da mesa, foi toda baseada na mesa de controle real, mostrada na Figura 3.1, 

tendo como cuidado reproduzir o mais fiel possível, os indicadores, botões e 

anunciadores de alarmes. Esses elementos de visualização e atuação foram divididos em 

sete classes distintas, como: botoeiras, indicadores, anunciadores de alarmes, etc.,  para 

facilitar a reprodução de mais de quinhentos elementos contidos na mesa. Cada 

elemento carrega a sua posição na mesa, bem como as texturas que compõem a imagem 

do elemento, como por exemplo: o fundo de escala, o seu nome, etc.. 

A MCV desenvolvida foi conectada ao simulador computacional do LABIHS, através 

de uma rede de comunicação de dados, usando o protocolo TCP/IP, que possibilita o 

uso de uma rede local bem como o uso da Internet. Desta forma, o usuário pode operar a 

MCV em qualquer lugar do mundo, conectado ao simulador do LABIHS. O programa 

do simulador do LABIHS, faz uso de uma memória compartilhada. Esta memória 

contem todas as variáveis do simulador e é o meio de compartilhamento de dados entre 

o simulador e os programas de atuação e visualização. No caso das janelas  sinópticas, o 

programa que gerencia as janelas, é executado no mesmo computador do simulador, e 

ambos tem acesso a memória compartilhada. Quando um usuário, processa uma 

atuação, como por exemplo, um desligamento de uma bomba, este procedimento é 

gravado na respectiva variável da memória e então o programa do simulador processa 

matematicamente qual será a nova dinâmica da UN e coloca os novos valores na 

memória, possibilitando que o programa das janelas possa mostrar essa nova condição 

da UN. 

Na MCV o programa de atuação e visualização é executado em outro computador. Para 

tal, foi criado um programa que é executado junto com o simulador e tem acesso a 
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memória compartilhada. Este programa também tem a função de se comunicar, através 

de rede de dados TCP/IP, com o programa da MCV, para que ela tenha acesso aos 

dados da memória, como é mostrado na Figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3.3: Diagrama de blocos do sistema, usando a MCV 
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3.2 Interfaces Naturais 

Desde sua aparição, as tecnologias de interface humano-computador estão em 

constante evolução (figura 3.4). Estas interfaces evoluiram dos cartões perfurados e 

botões mecânicos às interfaces texto controladas por teclados, chegando às 

interfaces gráficas, com mouses, canetas e outros dispositivos (REYES, 2009). 

Recentemente, houve a definição do conceito de interfaces naturais (do inglês 

Natural User Interfaces ou NUIs), que utilizam conhecimentos prévios dos 

usuários, com as necessidades mínimas de treinamento. Estas interfaces vêm sendo 

desenvolvidas desde a década de 1980 gerando pesquisas na área de interfaces 

multi-toque, reconhecimento de voz e visão computacional ( BUXTON, 2007). 

  

Figura 3.4 História da evolução da interface humano-computador (baseado em 

REYES (2009)) 

 

Pesquisas pioneiras como “Put-That-There: Voice and Gesture at the Graphics 

Interface” (BOLT, 1980), demonstraram já naquela época a necessidade de 

desenvolver uma interface natural e multimodal que incluisse um conjunto de 
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modalidades tais como voz, gestos, escrita à mão, seguimento do olhar, etc., para a 

entrada de dados e, a informação multimídia para a saída. 

 

A integração de múltiplas modalidades de entrada permite alcançar uma maior 

expressividade devido ao uso de fontes de informação complementares, e maior 

fidelidade pela utilização de modalidades redundantes. No entanto, a simples adição 

de novas modalidades não garante um aumento da qualidade de uma interface. 

Sendo assim, é necessário que haja uma correta integração para que a nova 

modalidade acrescente algum valor à qualidade da interface. Uma integração correta 

das várias modalidades fornece ao sistema a capacidade de escolher quais as formas 

de entrada e saída mais apropriadas para cada situação e permite reconhecer 

expressões de entrada construídas com múltiplas informações (IMAI, 1992). 

Nos últimos anos, este tipo de tecnologia recebeu grandes investimentos, com uma 

demanda cada vez maior por interfaces eficazes, intuitivas e de menor custo. Entre 

as interfaces naturais, destaca-se o conceito de touchless (interação à distância), na 

qual os comandos são realizados pelo movimento do corpo, gestos e 

reconhecimento de voz, sem necessidade de contato físico entre o usuário e 

dispositivos de entrada. 

3.3 Dispostivos usados na Interação Natural 

As tecnologias que lidam com interação natural têm o objetivo principal de criar 

dispositivos que permitam as máquinas uma percepção sensorial aproximada da 

humana. Tais tecnologias possuem um conjunto de hardwares e softwares que 

trabalham principalmente com as seguintes ações do ser humano: movimentar 

(reconhecimento de gestos), olhar (saber para onde a pessoa está olhando) e voz 

(reconhecimento de voz). 
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3.3.1 Rastreadores de posição de cabeça 

São usados para reconhecer a posição e rotação da cabeça do usuário e assim 

fornecer qual o ângulo de visualição deste com a tela do computador, nos eixos x,y,z. 

São muito usados para controle em jogos e sistemas que usam modelagem 3D 

(MORENCY, L., DARRELL, T., 2006). 

O TrackIR5 (www.naturalpoint.com/trackir) é um sensor, que utiliza uma câmera e 

um emissor de luz inframermelha, que fica na tela do computador. O usuário utiliza 

marcadores reflexivos, que através do método de triangulação, o programa do 

fabricante possa calcular o ângulo de visualização do usuário (figura 3.5). 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: O sistema TrackIR5 e os marcadores reflexivos 

 

Um outro sistema que pode ser utilizado é a biblioteca publica  FreeTrack, que usa o 

mesmo método de cálculo usando marcadores reflexivos. Neste caso o usuário tem que 

comprar ou construir uma câmera IR, os emissores de infravermelhos e os marcadores.  
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O FaceApi (figura 3.6) é um programa que utiliza visão computacional para 

determinar a posição e rotação da cabeça do usuário, usando apenas uma câmera 

webcam convencional. Ele tem uma biblioteca, que disbonibiliza esses dados para 

utilização em interfaces para o controle de programas que gerenciem modelagens em 

3D. 

 

 

 

 

Figura 3.6: Rastreamento da cabeça pelo sistema FaceAPI 

 

 

Um outro programa que usa somente visão computacional, para extrair dados da visão 

do usuário é a Cachya (www.cachya.com), que também é um software comercial, como 

o anterior. 

 

3.3.2 Nintendo Wii Remote 

O Wii Remote (figura 3.7) é um acessório da Nintendo (www.nintendo.com/wii) para o 

console de videogame Wii, fabricado pela mesma empresa. Ele é um controle, 

semelhante ao de uma TV, que capta os movimentos que o jogador faz ao movê-lo, 

através de um acelerômetro de três eixos (x,y,z) embutido e de uma câmera de luz 

infravermelha que capta leds emissores de luz infra vermelha,localizados na base do 
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console do videogame, funcionando como uma espécie de mouse aéreo. Além disso, ele 

possui um sistema de vibração e um pequeno alto-falante que emite sons mais simples e 

próximos, como o bater da espada ou som de um tiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 3.7: Nintendo Wii Remote       

 

3.3.3 PlayStation Eye e Playstation Move 

O PlayStation Eye (figura 3.8) é uma câmera digital para Playstation 3, sucessor do 

EyeToy para Playstation 2. A tecnologia utiliza visão computacional e 

reconhecimento de gestos para processar imagens captadas pela câmera. Isso permite 

aos jogadores interagir com os jogos que utilizam movimento e detecção de cor, 

assim como o som através de seu microfone embutido. O Playstation Move (figura 

3.9) é um controle para o console Playstation 3, onde é necessária a utilização 

conjunta com o PlayStation Eye. O controle é uma resposta ao Wii Remote da 

Nintendo (Figura 3.7) e como concorrente principal tem o Kinect (Figura 3.11), cujo 

sistema livra o jogador de qualquer controlador. 
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Figura 3.8: PlayStation Eye 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Playstation Move 

3.3.4 Microsoft Kinect 

O Kinect trouxe ao mundo dos jogos um sistema que não exige o uso de controles 

físicos e sim, permite uma boa precisão no reconhecimento de movimentos, por meio 

do uso de uma câmera capaz de captar informações de profundidade em suas imagens. 

A tecnologia do sensor de profundidade empregada no Kinect foi desenvolvido em 

2005 pelo grupo de pesquisadores israelenses Zeev Zalevsky, Alexander Shpunt, Aviad 

Maizels e Javier Garcia (ZALEVSKY et al., 2007) dois dos quais são fundadores da 

empresa de interação natural PrimeSense. 

A PrimeSense desenvolveu um sistema que interpreta gestos específicos, tornando 

possível o controle de dispositivos eletrônicos a mãos livres através de um projetor 

infravermelho, uma câmera e um processador dedicado que calcula a posição de objetos 

e indivíduos em três dimensões. A partir desta tecnologia, a Microsoft usando esta 
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tecnologia, desenvolveu o Kinect para ser usado no reconhecimento de movimentação 

do usuário no console de jogos Xbox 360. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11: Microsoft Kinect 

 

A resolução da dimensão de profundidade (ao longo do eixo z) é cerca de um 

centímetro, enquanto a resolução dos eixos x,y é expressa em milímetros. Cada quadro 

gerado pelo sensor de profundidade está em resolução VGA (640 × 480 pixels), 

contendo valores de 11 bits de profundidade que fornece 2048 níveis de intensidade. A 

amostragem ocorre a uma taxa de 30 quadros por segundo (30 Hz).  

A câmera de vídeo RGB também utiliza resolução VGA, com a mesma taxa de quadros 

de 30 quadros por segundo e é sincronizada e transmitida ao computador,  pixel a pixel 

com o mapa de profundidade. 

 A matriz de áudio é composta por quatro microfones, e cada canal de áudio usa um 

processamento de 16-bit, com uma taxa de amostragem de 16 kHz. 

O Kinect consome 12 watts, um pouco mais de 2,5 watts fornecidos pelo padrão de uma 

Porta USB. Isso significa que é necessário conectar o dispositivo em uma porta USB do 

PC  e utilizar uma fonte de alimentação externa para o Kinect.  
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Logo após o seu lançamento em novembro de 2010, os desenvolvedores de terceiros 

começaram a escrever softwares para permitir que o Kinect fosse usado em outras 

plataformas, ao invés de apenas no Xbox (Windows, Linux, Mac) e a Microsoft  lançou 

um SDK, baseado no Windows 7. em junho de 2011.  

Há quatro principais bibliotecas de desenvolvimento do Kinect: OpenKinect 

(Http://openkinect.org/wiki/Main_Page), CLNUI (http://codelaboratories.com/nui/), 

OpenNI (http://www.openni.org/) e Kinect da Microsoft para o Windows SDK 

(Http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/kinectsdk/default.aspx). 
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CAPÍTULO 4 

Método Usado no desenvolvimento  

4.1 Visualização da Mesa de Controle Virtual 

A Visualização da Mesa de Controle Virtual foi dividida em três tópicos: 

(i) Visualização do ângulo de observação do usuário. 

(ii) Regiões de interesse da MCV 

(iii) Filtragem de dados   

 

(i) A intenção da visualização da MCV é que o usuário, através das interfaces naturais, 

tenha uma interação visual, mais real possível, em relação a mesa de controle real, ou 

seja,  quando ele olha para os lados da tela, a MCV se move para a direita ou esquerda, 

acompanhando o seu ângulo de visão. O mesmo ocorre quando ele olha para cima ou 

abaixo ou quando ele se aproxima ou se afasta da tela, fazendo o zoom para que ele 

tenha uma melhor definição dos controles da MCV. 

(ii) Para a facilidade e rapidez de visualização da MCV, ela foi dividida em cinco 

regiões de interesse, para que o usuário possa ver regiões especificas da mesa, com um 

nível maior de detalhes. 

(iii) Para que a visualização da MCV fique mais estática possível num ângulo de visão 

fixo, foram desenvolvidos algoritmos de filtragem para que os dados provenientes dos 

dispositivos de interação natural sejam os mais estáveis possíveis.  
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4.1.1 Visualização do ângulo de observação do usuário 

 

A visualização da modelagem da mesa de controle virtual é baseada no sistema de seis 

graus de liberdade (6 DOF), conforme a figura 4.1 . Três são relacionados aos eixos 

cartesianos e os outros três aos ângulos de rotação em relação aos eixos cartesianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: 6 DoF. 

 

Foram utilizados somente três graus de liberdade, que são:  

(i) rotação em relação ao eixo Y (guinada ou yaw),   

(ii) rotação em relação ao eixo X (arfagem ou pitch)  

(iii) excursão em relação ao eixo Z (zoom). 
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O programa que controla a visualização faz todo o trabalho de processar as rotações e a 

excursão, a partir das três variáveis. 

Na mesa de controle virtual original a modificação dos ângulos e excursão eram feitos 

através de comandos de teclados. Uma tecla diminuía o ângulo ou excursão e outra 

aumentava. 

 

4.1.2 Regiões de interesse 

 

Foram criadas regiões de interesse de visualização. Estas regiões são basicamente um 

zoom predefinido de 5 partes da MCV, para facilitar a visualização do usuário, tais 

como:  

(i) visão integral  

(ii) modulo de alarmes 1 e controle de fluxo neutrônico  

(iii) primário  

(iv) secundário  

(v) modulo de alarmes 2 e geração elétrica. 

 Essas regiões são acionadas através da mudança de  uma variável, no valor de 1 a 5. 

Originalmente essa mudança era feita através das teclas de 1 a 5. 

Para a atuação dos controles da MCV, tais como: botões ou chaves, foi usado o cursor 

de tela e seu acionamento para que se possa enviar essas informações ao simulador. 

Originalmente essa atuação era feita através do mouse.  
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4.1.3 Filtragem de Dados 

As variáveis acima citadas, fornecidas pelos programas dos dispositivos das interfaces 

naturais, não são estáveis. Para que haja uma estabilização destes dados é necessário 

utilizar métodos de  filtragem. 

Foram utilizados dois métodos, utilizados em conjunto: 

(i) Zona morta 

(ii) Media 

A principio, o ângulo de rotação em relação ao eixo Y, é delimitado para variar de um 

grau máximo de visualização da mesa, o que corresponde a olhar entre as bordas da tela 

em relação ao centro, para direita ou esquerda. Este grau varia com relação ao tamanho 

da tela observada, pois quando maior a tela, maior será o ângulo de visualização de sua 

borda. Na inicialização do programa de visualização, foram observados três tamanhos 

de tela, que são perguntados ao usuário para que sejam devidamente normalizados para 

mais ou menos 25º: 

(i) laptops até 15" 

(ii) desktops até 23" 

(iii) Tvs e telas de projeção maiores que 65" 

A zona morta, significa que dentro de uma região angular de visualização da mesa, 

estabelecida pelo o usuário, o programa não muda a visualização da  tela, ou seja: 

Digamos que o usuário, estabeleça que a zona morta seja de mais ou menos 1,5º. Dentre 

essa variação angular da sua visualização, a mesa ficará estática. 

Fora do ângulo de visualização da zona morta, o usuário tem o problema da flutuação 

dos dados  fornecidos pelos programas dos dispositivos das interfaces naturais. Para que 

isto seja  resolvido, é necessário aplicar uma filtragem nestes dados. Esta é feita através 

de uma média destes dados.  
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O algoritmo de média usado, é dito como uma média ponderada, que utiliza um peso 

para a média anterior para fazer a nova média  com o valor atual (ALLEY et al., 1988), 

e é calculada a cada geração de frame de redesenho de tela. 

 

P

x)(Px
x k

k
11 −−+=   

 

onde: 

kx  é o valor médio da variável da amostra atual k obtido pelo filtro, x é o valor da 

variável na amostra atual, xk-1 é o valor médio da variável na amostra anterior k-1 e P é 

o peso de ponderação entre o valor da variável na amostra atual e o valor médio da 

variável na amostra anterior. 

Quanto maior o peso da média, menor será a influencia da flutuação do valor atual, no 

resultado da nova média, e com isto conseguindo uma maior estabilidade no valor da 

média, o processo calculado a cada frame  é mostrado na figura 4.2. 
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Figura 4.2: Fluxograma de funcionamento do algoritmo da media. 

 

Este método funciona muito bem para filtrar as flutuação do valor das variáveis, na 

condição do usuário estar parado e olhando para um ângulo fixo. 

Quando o usuário olha para outro ângulo ou se move em uma nova posição, surge o 

problema da pouca influência da flutuação do valor atual no resultado da nova média. 

Este algoritmo de média é muito similar a um filtro RC 

(pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_RC) , que é regido por um crescimento exponencial, 

que para chegar a 95% do novo valor, demora 3 constantes de tempo( figura 4.3). No 

caso da média a constante de tempo é relacionada ao peso da média e o tempo em 

frames gerados, ou seja: 

Caso o peso utilizado seja 25 e o computador consiga gerar 10 frames por segundo, o 

tempo necessário para atingir o novo valor será de (25*3)/10 s, que é 7,5 s. 

Para atingir 99,3% com 5 constantes de tempo, o tempo levado à uma nova média é de 

(25*5)/10 s, que é 12,5 s. 

O valor deste peso é definido na inicialização do programa, para que o usuário busque a 

sua opção por uma média mais intensa ou não. 
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Figura 4.3: Tempo de subida para uma nova media  do algoritmo da média. 

 

 

 

 

Para que se possa acelerar este processo, foram feitos métodos, que serão descritos a 

seguir. 

 

(i) Média com aceleração 

(ii) Média dinâmica 

 

Na média com aceleração é introduzido o conceito de analise da derivada de aceleração 

do ângulo de visualização. Caso a derivada seja maior do que um ângulo definido pelo 

usuário, ( no caso do exemplo do fluxograma, o ângulo escolhido experimentalmente, 

foi de 10o ) o método  decrementa o peso da média de uma unidade a cada frame de 

redesenho, ate chegar a situação estável da zona morta. Quando o ângulo chega a 

situação de equilíbrio o peso volta ao seu valor inicial, como é mostrado no fluxograma 

da figura 4.4. 
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Com este procedimento, o processo de se chegar a um novo valor de média é acelerado, 

mas de uma maneira suavizada. 

 

Figura 4.4: Fluxograma de funcionamento do algoritmo da média acelerada. 
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Na média dinâmica, o controle do peso é sempre feito pela derivada do ângulo de 

visualização, ou seja: o peso é o resultado do peso inicial menos a derivada multiplicada 

pela uma constante de aceleração. Caso a derivada seja grande o peso será pequeno e 

caso não haja derivada o peso será igual ao peso inicial, como mostrado no fluxograma 

da figura 4.5. 

Este método foi criado para o usuário que queira uma resposta rápida para um novo 

ângulo de visualização e ele pode mexer na constante de aceleração, para que o método 

seja mais responsivo ou não.  

 

Figura 4.5: Fluxograma de funcionamento do algoritmo da média dinâmica. 
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4.2 Interfaces Naturais 

 

Interfaces mais amigáveis foram exploradas para melhorar a interação do usuário com o 

sistema, para que ele possa fazer isso na frente de uma tela de computador, de uma tela 

de projeção, numa tela de TV de grandes proporções ou numa tela embutida de um 

capacete (hud), livre de teclado e mouse. 

A intenção é que a imerção e interação do usuário com uma mesa de controle virtual se 

torne o mais  similar possível com uma mesa de controle real. 

 

Foram utilizadas três tipos de interfaces e a possibilidade de uso comum entre elas: 

• reconhecimento de voz. 

• rastreamento da posição da cabeça do usuário. 

• rastreamento do corpo e mãos do usuário. 
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4.2.1  Reconhecimento de Voz 

4.2.1.1  Descrição 

O sistema de reconhecimento de voz faz uso de técnicas bem estabelecidas para 

reconhecimento de palavras isoladas, com vocabulário reduzido, como análise cepestral 

(RABINER AND SCHAFER, 1978; OPPENHEIM AND SCHAFER, 1989) para 

extração de parâmetros, e redes neurais (RN), (HAYKIN, 1999) para o reconhecimento 

de padrões. O sistema foi implementado inicialmente offline, tendo sido implementado 

depois como um sistema totalmente online, incluindo o treinamento das RN, conforme 

detalhado a seguir. O reconhecimento de voz é realizado atualmente conforme as 

seguintes etapas:  

(i) detecção de voz;  

(ii) recorte da fala;  

(iii) segmentação da palavra falada;  

(iv) extração de parâmetros;  

(v) reconhecimento de padrões.  

Todas estas etapas são detalhadas a seguir. 

(i), na primeira etapa o som da voz é detectado automaticamente através de um limiar 

ajustado experimentalmente, a fim de identificar sinal de voz acima do ruído de fundo, e 

iniciar a gravação. 

(ii), na segunda etapa, tendo sido o sinal de voz gravado com uma janela temporal 

suficientemente longa, − também ajustada experimentalmente −, o recorte é realizado a 

fim de isolar a palavra falada dos trechos de ruído de fundo, conforme uma abordagem 

usando simplesmente energia de tempo curto (PINTO et al., 1995). 
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(iii)  Na terceira etapa a palavra falada (já isolada) é segmentada na faixa aproximada de 

30 ms, na qual os sinais de voz podem ser considerados estacionários (RABINER AND 

SCHAFER, 1978). A segmentação é realizada com janelas de Hamming (RABINER 

AND SCHAFER, 1978; OPPENHEIM AND SCHAFER, 1989), com superposição de 

cinquenta por cento a fim de compensar a atenuação nos extremos dos segmentos 

(LIMA et al., 2000; DINIZ et al., 1999). 

(iv) na quarta etapa a extração de parâmetros é realizada de uma forma simples e de 

implementação imediata, usando coeficientes cepestrais obtidos da transformada de 

Fourier (LIMA et al., 2000; DINIZ et al., 1999). O sinal de voz s(n) pode ser 

considerado como a convolução entre o sinal de excitação u(n) com a resposta 

impulsiva do trato vocal humano h(n), conforme mostrado pela Equação 1. O trato 

vocal é um sistema variável no tempo, modelado pelo filtro também variável no tempo 

h(n); esta é a razão pela qual o sinal de voz deve ser segmentado em trechos de curta 

duração antes de ser processado para a análise de Fourier (OPPENHEIM AND 

SCHAFER, 1989). Então, a voz é analisada simultaneamente no tempo e na frequência, 

resultando no espectrograma, conforme mostrado na Figura 4.6. A análise cepestral 

realiza uma desconvolução entre a excitação e a resposta impulsiva do trato vocal, de 

acordo com a Equação 2.  

(v),  na quinta etapa, este último sinal (resposta impulsiva do trato vocal) pode ser usado 

para o reconhecimento de padrões.  

Doze coeficientes cepestrais foram extraídos para representar o trato vocal (RABINER 

AND SCHAFER, 1978), descartando o de índice zero (DELLER et al., 1993), ao longo 

de cinquenta segmentos, resultando em seiscentos parâmetros por palavra para o 

reconhecimento de padrões. 
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( ) ( ) ( )nhnuns ∗=  (1) 

    ( )[ ]{ } ( ){ }=== kSIDFTnsDFTIDFTcS loglog  (2) 

 ( ) ( ){ } ( ) ( ){ } HU cckHkUIDFTkHkUIDFT +=+== logloglog  

onde: 

• IDFT: transformada de Fourier inversa discreta 

• S(k): transformada discreta de Fourier (DFT) do sinal de voz 

• U(k): DFT da excitação 

• H(k): DFT do trato vocal 

• cS: Cepstrum do sinal de voz 

• cU: Cepstrum da excitação 

• cH: Cepstrum do trato vocal 

Os dados com dimensão “seiscentos” formam um vetor aleatório que, com todas as 
realizações resultantes das repetições para todos os comandos a serem reconhecidos, 
resultam em um conjunto de dados que é usado para o treinamento de uma RN, para a 
etapa de reconhecimento de padrões. Em uma implementação anterior, duas RN com 
diferentes topologias foram usadas em paralelo para um sistema de votação ( 

JORGE et al., 2010). 

Atualmente, apenas uma RN direta (feed-forward NN, FFNN) é usada, treinada com um 

algoritmo mais robusto, derivado do algoritmo de retro propagação dos erros 

(backpropagation). Os algoritmos de treinamento implementados envolvem adaptação 

das taxas de aprendizagem (JACOBS, 1988; CICHOCKI AND UNBEHAUEN, 2003), 

o que resulta em convergência mais rápida em regiões planas do espaço de buscas, 

enquanto reduz a convergência próximo dos mínimos. O efeito desta abordagem é uma 

convergência mais robusta em regiões que diferem muito de mínimos com forma 

parabolóide, como em regiões com formas de calha, por exemplo. Esta abordagem 

originou uma classe de algoritmos backpropagation conhecida como backpropagation 
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resiliente (resilient backpropagation , RPROP), (RIEDMILLER AND BRAUN, 1992), 

com convergência mais robusta. 

A implementação presente é baseada em parte no algoritmo Silva e Almeida (SILVA 

AND ALMEIDA, 1990; CICHOCKI AND UNBEHAUEN, 1993), de acordo com a 

Equação 3. A adaptação da taxa de aprendizagem global também foi implementada 

(CICHOCKI AND UNBEHAUEN, 2003), similar à adaptação local porém usando 

apenas uma taxa para toda a RN. O código implementado permite aos usuários algumas 

escolhas, como: (i) treinamento online ou em batelada (batch), (HAYKIN, 1999); (ii) 

possível uso do momento (Haykin, 1999); (ii) adaptação global ou local dos coeficientes 

de aprendizagem (CICHOCKI AND UNBEHAUEN, 2003). 

 

 

 

Figura 4.6: O comando “acima” no domínio espaço-temporal na parte superior da 

Figura; e seu espectrograma correspondente na parte inferior, onde é possível notar a 

natureza variável do espectro da voz. 
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onde: 

• ( )kwji∆ : adaptação atual da ji-ésima sinapse 

• ( )1−∆ kwji : adaptação anterior da ji-ésima sinapse 

• 
jiw

E

∂
∂

: gradiente da energia relativo à ji-ésima sinapse 

• β: momento 

• ( )kjiη : coeficiente adaptativo local da taxa de aprendizagem, relativo à ji-

ésima sinapse 

4.2.1.2  Aplicação 

Para atuação na visualização da MCV foram treinadas varias palavras, tais como:  

(i) "direita" e "esquerda" para incrementar ou decrementar o ângulo de rotação em 

relação ao eixo Y.   

(ii) "acima" e "abaixo" para incrementar ou decrementar o ângulo de rotação  em 

relação ao eixo X.  

(iii) "aproxima" e "afasta" para o zoom da mesa  

(iv) “para”, o programa da mesa tem uma opção, que se pode incrementar ou 

decrementar os ângulos e o zoom continuamente, como as palavras descritas acima e  

finalizando o processo com esta palavra. 

(v) "geral", "alarme1", "primário", "secundário" e "alarme2" para acionar as regiões de 

interesse. 
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(vi) "volta" no uso de regiões de interesse, como por exemplo, se um alarme  for 

sinalizado por som, o usuário, pode via a palavra "alarme1", se dirigir a janela de 

alarmes e com outro comando de voz, usando a palavra “volta”, voltar a visualização 

para a operação anterior. 

 

 Numa primeira fase (JORGE et al., 2010), o sistema de reconhecimeto de voz foi 

implementado como uma parte integrada do sistema da MCV. Foi desenvolvido 

utilizando o pacote OpenAL (http://pt.wikipedia.org/wiki/OpenAL) para linguagens  C / 

C + + (www.cplusplus.com/doc/tutorial/), além do OpenGL, para executar os comandos 

desejados na MCV através da função de OpenGL GLUT  (AGHINA et al., 2008). Mas, 

ultimamente, o objetivo foi transformar o sistema de reconhecimeto de voz em um 

sistema auto-suficiente para ser usado com a MCV ou reutilizados para qualquer outro 

aplicativo. Assim, foi implementado usando o MS Windows Application Programming 

Interface (API). 

(http://msdn.microsoft.com/enus/library/windows/desktop/ms645530%28v=vs.85%29.a

spx), através do qual o sistema o sistema de reconhecimeto de voz interage diretamente 

com o Windows. 

Esta interface é feita utilizando o programa de reconhecimeto de voz, executado em 

paralelo ao da MCV. Toda vez que o programa de reconhecimeto de voz reconhece uma 

palavra, ele passa para a API de teclado o codigo de relação da palavra à sua tecla 

especifica, para que asim o programa da MCV possa processar a operação desejada. 

 

. 
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4.2.2 Rastreamento da Posição da Cabeça do Usuário  

 

Foram implementadas duas abordagens para rastreamento da posição de cabeça (RPC), 

com ou sem marcadores visuais, para que se fossem analisadas as vantagens e 

desvantagens entre elas. 

As abordagens atuam em três variáveis de visualização da MCV, que são:  

(i) rotação em relação ao eixo Y    

(ii) rotação em relação ao eixo X   

(iii) excursão em relação ao eixo z (zoom). 

Com este procedimento é possível operar a visualização da MCV, somente com o 

movimento da cabeça do usuário. Quando ele move a cabeça para a direita ou esquerda, 

a MCV se move para o mesmo lado. Quando a cabeça é movimentada para cima ou 

para baixo, a MCV acompanha este movimento. Quando o usuário se aproxima da tela 

que esta sendo exibida a MCV, ela faz um zoom para mostrar melhor os detalhes da 

modelagem, o que seria ruim se a MCV ficasse estática, pois a resolução física de pixels 

de uma tela de computador é muito menor do que a visão humana.  

 

4.2.2.1 Rastreamento da Posição da Cabeça do Usuário usando marcadores visuais 

 

Este modo de interação usa marcadores visuais colocados na cabeça do usuário que são 

reconhecidos através de uma câmera infravermelha. Este sistema foi desenvolvido 

usando o sistema Trackir5, da companhia americana Natural Point 

(www.naturalpoint.com). O sistema usa uma câmera para reconhecer somente luz 

infravermelha. Paralelamente a câmera possui um emissor  deste tipo de luz. Três 
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marcadores reflexíveis são colocados num boné na cabeça do usuário, deste modo a 

visão da câmera, se restringe somente a  captar a imagem dos marcadores, para que 

estes sejam usados no calculo da geometria projetiva deles. 

 A câmera é comercial, mas a empresa fornece a biblioteca OptiTrack, que é gratuita, 

para o de calculo da  posição da cabeça em relação a tela do computador. Esta biblioteca 

é compilada junto com o programa da MCV e os ângulos de rotação e excursão, são 

passados para ele. 

A Figura 4.7 mostra este tipo de interação. 

 

 

Figura 4.7: Rastreamento da Posição da Cabeça do Usuário usando marcadores visuais 
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4.2.2.2 Rastreamento da Posição da Cabeça do Usuário sem marcadores visuais 

 

Uma outra abordagem foi adotada para comparação dos métodos de RPC. Este método 

usa somente visão computacional, tendo como parâmetros os elementos da face do 

usuário para calcular a RPC e pode utilizar qualquer câmera convencional. Foi utilizada 

a biblioteca comercial (FaceApi), desenvolvida pela companhia Seeing Machines 

(www.seeingmachines.com). Esta companhia disponibiliza esta biblioteca de graça, mas 

para somente aplicações não comerciais. 

Esta biblioteca, também calcula a  posição da cabeça em relação a tela do computador. 

Esta biblioteca é compilada junto com o programa da MCV e os ângulos de rotação e 

excursão, são passados para ele. 

O software é totalmente proprietário e não disponibiliza nenhum detalhe, sobre o 

algoritmo usado. 

A figura 4.8, mostra a utilização desta abordagem. 
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a  

b  

Figura 4.8: a) Rastreamento da Posição da Cabeça do Usuário sem marcadores visuais; 

b) detalhe do rastreamento da cabeça 
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4.2.2.3 Mouse Espacial e Capacete com tela embutida (HUD) 

Outro método de interação foi utilizado, usando o dispositivo de jogos Wii-mote da 

companhia Nintendo (www.nintendo.com), com o intuito de utilizá-lo como um mouse 

espacial. Ele contem um acelerômetro que disponibiliza os dados dos três eixos 

cartesianos. Foram usados os eixos X e Y para controlar o cursor de tela no computador 

e uma tecla do Wii-mote para fazer a sua atuação. Esta interface com o computador foi 

feita através do programa GLOVEPIE (glovepie.org), este programa é um emulador de 

entradas que torna compatível o controle da Nintendo com o PC, usando comunicação 

sem fio Bluetooth, e é gratuito. 

Este método é utilizado, quando o usuário esta operando a MCV, em telas grandes, pois 

é bom que ele se afaste da tela, para uma melhor visualização e também para o uso com 

capacete com tela embutida, nestes casos o uso do mouse convencional se torna 

impossível (Figura 4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.  O capacete com tela embutida (HUD). 
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4.2.3 Rastreamento do corpo e mãos do usuario 

 

O sensor Kinect, foi originalmente destinado a ser um dispositivo que reconhece 

movimentos do usuário para o Xbox 360 da MicroSoft (www.xbox.com/pt-BR) , que 

permite a ele controlar os jogos através de gestos e comandos de  voz. Os seus 

principais componentes de hardware são uma câmera RGB, um sensor de profundidade 

que é constituído de um emissor de luz infravermelha e uma câmera somente para luz 

infravermelha, matriz multi-microfones, um motor de inclinação, e um acelerômetro de 

três eixos. 

O sensor de profundidade do Kinect (pt.wikipedia.org/wiki/Kinect) consiste de uma 

fonte de luz infravermelha , um emissor que projeta um padrão de pontos, que são lidos 

de volta por uma câmera infravermelha monocromática, que é chamada de luz 

estruturada, (en.wikipedia.org/wiki/Structured_light). O sensor detecta segmentos 

refletidos do padrão de pontos e converte as imagens, num mapa de profundidade, para 

que a imagem tenha, alem das coordenadas x,y, a distancia  no eixo z dos objetos da 

cena da imagem em relação ao sensor Kinect. 

No caso deste trabalho, foi utilizado a biblioteca OpenNI, pois, alem de ser publica, ela 

contem um middleware (NITE), que através do seu algoritmo, consegue reconhecer a 

forma do corpo do usuário e fornecer as coordenadas x,y,z de pontos do corpo, tais 

como: cabeça, ombros, tórax, mãos, etc..., para que através deles se possa fazer uma 

interação com a MCV, alem de apresentar a imagem obtida pelo Kinect no formato da 

biblioteca grafica OpenGl, que é a mesma usada na MCV. 
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Para se captar as coordenadas foram utilizados 3 programas: 

1) OpenNI 

OpenNI é um projeto de software framework (openni.org/), sem fins lucrativos focado 

na interoperabilidade dos dispositivos de interação natural. 

  

 

Figura 4.10:  Estrutura do OpenNI 

 

2) Driver do sensor Kinect para o Windows 

Como a idéia de OpenNI é suportar vários tipos de dispositivos de  interação natural, é 

necessário instalar o driver especifico do sensor Kinect da Microsoft para o Windows 

(github.com/avin2/SensorKinect) . 

3) NITE 

Este software é um middleware, feito para rodar em conjunto com o OpenNI. Ele foi 

desenvolvido pela Prime Sense (www.primesense.com/nite), que é a companhia que 

fabrica o hardware do Kinect. Ele analisa a imagem com informação de profundidade, 

gerada pelo Kinect e gera as coordenadas x,y,z de pontos  do corpo do operador.  
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Foi usado um aplicativo do NITE, o “players”, que gera 14 coordenadas x,y,z do 

esqueleto do operador, como pode ser visto na figura 4.11. A vantagem de se usar este 

aplicativo, é que a imagem gerada é feita usando a biblioteca de visualização gráfica 

OpenGL, que é a mesma usada na MCV, facilitando a integração dos dois programas. O 

programa final mostra duas janelas, a do esqueleto e a da MCV, como pode ser visto na 

figura 4.12. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 4.11: Articulações do esqueleto geradas pelo programa "players" 
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Figura 4.12: Imagem do esqueleto e da MCV integradas 

 

Os controles desejados de interação natural com a MCV são: 

• Rotação da MCV em seu eixo vertical. 

• Zoom para observar detalhes da MCV. 

• Acionamento dos botões de atuação da MCV. 

• Mostrar regiões de interesse predeterminadas da MCV. 
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4.2.3.1 Rotacão da MCV em seu eixo vertical  

 

Para rotação da mesa foi usado a posição dos ombros, pois o modelo do NITE, trata a 

cabeça como se fosse apenas uma articulação do esqueleto. 

Para a obtenção do ângulo de rotação foi usado o arco tangente, onde: 

θ =atg( (delta ombros z) / (delta ombros x) ). 

Esse enfoque é pratico, pois independe da distancia do operador com o sensor. 

 

4.2.3.2 Zoom para observar detalhes da MCV 

 

Para o Zoom foi utilizado a coordenada z do tórax do corpo, fazendo que a visualização 

da MCV, se torne maior ou menor, com a aproximação ou afastamento do corpo do 

usuário. 

 

4.2.3.3 Acionamento dos botões de atuação da MCV. 

 

Os botões de acionamento são a maneira de o usuário passar informações de operação 

ao programa do simulador, como por exemplo: ligar ou desligar bombas, atuar nas 

barras de controle, um desligamento proposital do reator, etc...  

Usando o Kinect, a intenção é que o movimento do cursor, seja feito através da 

movimentação da mão direita. Através do middleware NITE da biblioteca OpenNI, 

usando o aplicativo "Players", é possível conseguir a extração da posição do centróide 

da mão direita no espaço x,y do mapa de profundidade.  
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Através da API do Windows para o mouse (http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/windows/desktop/ms645543%28v=vs.85%29.aspx), é possível fazer a 

correspondência da posição da mão numa resolução de 640X480 pontos, para 

posicionar o cursor da tela da MCV, em qualquer tamanho de tela que esteja sendo 

adotado. 

Toda a movimentação do cursor de tela é feita dentro de um retângulo menor e 

proporcional a resolução da tela do computador, localizada no quadrante direito, para 

que a movimentação da mão direita, se restrinja somente a este quadrante, mas que 

normalizado e multiplicado, atinja a posição do cursor, em toda a região da tela de 

vídeo, como mostrado na figura 4.13, ou seja o usuário movimenta a mão numa área 

menor, mais posiciona o cursor sobre toda a tela do computador. 

 

 

 

Figura 4.13: Quadrante utilizado para a movimentação da mão direita, para que o cursor 

de tela seja posicionado em toda a tela. 
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Eventualmente  o algoritmo do programa do middleware NITE, para obter o centróide 

da mão direita, oscila e perde a posição do centróide em relação a mão. Para isto foi 

criado um programa que avalia a variância da posição da mão, em observância em um 

numero predeterminados de frames de  redesenho, escolhidos pelo usuário (no exemplo 

do fluxograma foram observados três). Este programa analisa os frames e calcula a 

variância deles. caso ela seja grande ( no exemplo >20, e configurável pelo usuário), 

quer dizer que o algoritmo do programa do middleware NITE, oscilou e o dado do 

centróide da mão não é valido para a passagem dele para o programa de visualização da 

mesa de controle virtual, como é observado na figura 4.14. Este processo é opcional, na 

inicialização do programa de visualização. 
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Figura 4.14: Fluxograma da validação por variância para o centróide da mão direita 

 

 

Para a atuação dos botões de controle da MCV, foi utilizada a metodologia de 

reconhecimento da abertura e fechamento da mão direita, para o acionamento do click 

do cursor. 
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Como o NITE fornece a posição do centróide da mão, foi analisado um espaço ao redor 

do centróide da mão no mapa de profundidade. Este espaço se constitui numa área de  

um quadrado de aproximadamente de 20 cm de lados, ou seja: 50x50 pontos na região 

de memória do mapa de profundidade, numa distancia aproximada de 1,8 metros do 

usuário com o Kinect. 

Com o acesso a essa matriz, podemos analisar a diferença da coordenada Z de cada 

ponto, em relação a coordenada Z do ponto do centróide da mão, como é visto nas 

figuras 4.15 e 4.16. Caso a diferença seja menor que 20 cm, o resultado é incluído num 

somatório. Como a área da mão aberta na matriz é maior do que com a mão fechada, o 

somatório das diferenças é maior.  Este processo é repetido a cada geração de frame da 

MCV, caso o somatório seja 40% maior ou menor do que o anterior, é estabelecido se a 

mão esta fechada ou aberta e consequentemente acionar o click ou não. 

Quando se fecha a mão, o algoritmo do NITE do reconhecimento da posição do 

centróide, tende a abaixar a posição do centróide em relação ao eixo Y, por isto a cada 

frame é guardada a posição do centróide, quando o programa detecta que a  mão fechou, 

ele usa a informação de três frames passados, para que a posição do centróide seja a da 

mão aberta. 

Se for detectado que a mão fechou e a posição do cursor de tela estava em cima de um 

botão da MCV, o programa de visualização, processa visualmente o apertar da tecla e 

300 ms depois ela processa o desapertar do botão, como é descrito no fluxograma da 

figura 4.17  



 

 56  

 

Figura 4.15: Centróide da mão aberta  

 

Figura 4.16: Centróide da mão fechada  
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Figura 4.17: Fluxograma do acionamento dos botões da MCV pelo fechamento da mão 

direita 
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4.2.3.4 Mostrar regiões de interesse predeterminadas da MCV. 

A MCV tem 5 regiões de interesse predeterminadas para facilitar a rápida observação da 

MCV pelo operador. Para operar com o Kinect, foi utilizada a movimentação da mão 

esquerda em relação ao eixo X. A imagem da MCV é calculada continuamente pelo seu 

programa, gerando vários frames por segundo, dependendo da velocidade do 

computador e a da sua placa de vídeo. A cada frame do desenho da MCV, é analisada a 

posição atual da mão com a posição anterior, calculando a diferenças do centróides  em 

relação ao eixo x. A diferença que representa a movimentação à esquerda decrementa o 

numero da região de interesse e a diferença que representa a movimentação à direita 

incrementa. Fazendo sequencionalmente a seleção das regiões de interesse. 
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CAPÍTULO 5 
 
 

Testes  

 

Foram feitos testes nas três modalidades das Interações Naturais. 

(i) No reconhecimento de voz foram feitos testes com varias palavras e observado qual a 

taxa de erro entre a palavra desejada que fosse reconhecida e a resposta do sistema. 

(ii) No rastreamento de cabeça foram feitos testes de comparação entre os dois métodos 

sugeridos. Para que fosse feito a analise de robustez do algoritmo dos métodos. 

(iii) No Rastreamento de corpo e mãos foram feitos testes com o intuito de levar o 

cursor de tela de uma região inferior dela e leva-lo até uma tecla e aciona-la com o 

fechamento da mão, com o intuito de medir qual a taxa de erro, entre o fechamento da 

mão e o não acionamento da tecla.  

 

 

 

5.1 Interface por Reconhecimento de Voz 

A interação com base no sistema de reconhecimeto de voz foi analisada por algumas 

figuras de mérito, como é explicado na sequência. Como já mencionado anteriormente, 

a implementação do sistema de reconhecimeto de voz faz uso de FFNN. A primeira 

figura de mérito é a taxa de erro de palavras (WER), definido como: 

 

WER=(T+R)/N 

onde: 
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− N: número total de palavras a serem reconhecidas 

− T: número de palavras trocadas 

− R: número de palavras não reconhecidas 

 (4) 

 

 

As duas últimas são erros. WER deve ser idealmente zero. Outra figura de mérito é a 

taxa de reconhecimento de palavras (WRR), definida como: 

( )WER1WRR −=  (5) 

 

que deverá ser de preferência um. Sera mostrado este resultado, na sequência. 

Outra figura importante de mérito é o fator de tempo real (RTF), definida como: 

 

TATP=RTF  (6) 

Onde: 

• TA: duração da palavra de entrada. 

• TP: duração do processamento correspondente. 

 

A intenção é que RTF seja o menor possível. 

As experiências foram realizadas usando a validação cruzada (Haykin, 1999), onde o 

conjunto de dados é dividido numa série de subgrupos, alguns deles compreendendo o 

conjunto de treino, e os restantes, os conjuntos de testes. A aprendizagem é repetida, 

utilizando a cada vez um subconjunto de teste diferente. A Tabela 1 mostra o esquema 
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adotado. O conjunto foi dividido em quatro subgrupos, três deles compreendendo o 

conjunto de treinamento e um de teste, à cada repetição de aprendizagem. Os conjuntos 

de teste são indicados por caracteres em negrito. 

Tabela 1. O esquema adotado de Validação-Cruzada. 

 Repetições de aprendizado 

25 % 25 % 25 % 25 % 

25 % 25 % 25 % 25 % 

25 % 25 % 25 % 25 % 

Subgrupos 

25 % 25 % 25 % 25 % 

 

A média resultante da WRR entre as quatro repetições de aprendizagem foi:   WRR = 

95,8%. A média resultante da RTF foi:     RTF = 0,024. 

 

5.2 Interfaces de Rastreamento da Cabeça 

Esta seção apresenta uma análise comparativa entre os dois métodos de rastreamento de 

cabeça usados neste trabalho, com e sem marcadores. O angulo de visualização da 

rotação em relação ao eixo Y (ver Figura 4.1) foi medido pelo os dois métodos, 

aproximadamente em torno de três posições: (i) frontal, com o usuario olhando 

diretamente à tela, (ii) olhando para a esquerda, no canto da tela, a cerca de − 20 graus, 

e (iii ) olhando para a direita, no canto da tela,a cerca de 20 graus. A Tabela 2 mostra os 

resultados para o método do marcador com base (usando TrackIR5), enquanto que a 

Tabela 3 mostra os resultados  para o método sem marcadores (usando Fac eAPI). 
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 Cada linha em ambas as tabelas é uma média e com a sua variância de 100 medições do 

angulo  de visualização do usuario, ou seja 100 com 0 graus, 100 a -20 graus e 100 com 

+20 graus. Quanto maior a variância, significa uma maior instabilidade do angulo 

medido pelo metodo e consequentemente uma maior flutuação da visualização da mesa. 

O que se pode notar é que no metodo da biblioteca FaceApi, os angulos de visualização 

de +- 20 graus são mais instaveis do que o metodo TRACKIR, que usa marcadores 

visuais. 
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Tabela  2. Performance do método usando marcadores visuais. 

FRONTAL 

(GRAUS) 

OLHANDO PARA A ESQUERDA 

(GRAUS) 

OLHANDO PARA A DIREITA 

(GRAUS) 

 

MÉDIA VARIÂNCIA  MÉDIA VARIÂNCIA  MÉDIA VARIÂNCIA  

1 0,508 0,200 -26,720 0,190 24,369 0,097 

2 1,306 0,177 -22,152 0,134 27,679 0,139 

3 0,256 0,237 -20,221 0,151 27,696 0,125 

4 -0,758 0,214 -25,202 0,156 28,001 0,129 

5 0,566 0,291 -21,482 0,078 26,597 0,151 

6 -1,179 0,263 -17,064 0,115 26,966 0,172 

7 -0,153 0,183 -18,288 0,135 28,669 0.127 

8 0,015 0,155 -19,026 0.087 24,890 0,159 

9 -0,744 0,140 -22,315 0,083 26,795 0,115 

10 0,657 0,211 -22,036 0,170 20,284 0,180 
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Tabela  3. Performance do método sem marcadores visuais. 

FRONTAL 

(GRAUS) 

OLHANDO PARA A 

ESQUERDA 

( GRAUS) 

OLHANDO PARA A DIREITA 

(GRAUS) 

MÉDIA VARIÂNCIA  MÉDIA VARIÂNCIA  MÉDIA VARIÂNCIA  

1 -0,566 0,231 -16,248 0,576 14,218 1,927 

2 -0,432 0,153 -15,058 1,396 14,307 1,509 

3 -0,625 0,122 -16,906 1,286 18,249 1,889 

4 -0,512 0,161 -16,207 0,963 15,518 1,462 

5 -0,072 0,119 -14,592 1,589 13,266 4,203 

6 -0,619 0,155 -13,222 0,586 16,255 0,607 

7 -0,336 0,406 -20,976 0,343 17,923 1,18 

8 -1,937 0,174 -17,440 0,531 13,549 0,353 

9 1,117 0,3425 -15,286 1,475 12,742 0,552 

10 -1,218 0,164 -16,389 0,861 14,417 0,648 
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Na tabela 4 são apresentados algumas vantagens e desvantagens de ambos os métodos. 

 

Tabela 4:  Analise comparativa entre os dois métodos de RPC. 

 

 MÉTODO COM MARCADORES MÉTODO SEM MARCADORES 

TIPO DE CÂMERA Câmera proprietária IR  
Câmera convencional 

(webcam) 

CARACTERISTICAS DA  

CAMERA  
Opera sem  iluminação 

É muito errático para 

câmeras com baixa 

sensibilidade e lentas 

(requer minimamente  30 

fps) 

CALCULO DA POSIÇÃO DA 

CABEÇA 

Algoritmo robusto, boa 

precisão  para elevados 

ângulos de rotação 

Algoritmo não robusto, 

oscila para elevados ângulos 

de rotação 

PROBLEMAS DE 

TRAQUEAMENTO 

Perde o traqueamento se 

tiver objetos reflexivos no 

ambiente 

Perde o traqueamento se 

houver pouca luz no 

ambiente 

INICIALIZAÇÃO E OPERAÇÃO 
Traqueamento imediato 

desde o inicio 

Demora no mínimo 5 

segundos até o 

traqueamento 

SOFTWARE E LIMITAÇÕES 

A camera custa US$ 150 e 

pode ser usado 

comercialmente, o software 

é gratuito 

A licensa de uso comercial 

é paga, mas existe uma 

versão de graça para 

aplicações não comerciais 

ACOPLAMENTO COM 

CAPACETE DE TELA 

EMBUTIDA  

Pode ser usado em conjunto 
Não pode ser usado em 

conjunto 
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5.3 Interfaces de Rastreamento de corpo e mãos  

Foram feitos testes levando o cursor de tela de uma região inferior dela e o 

posicionando em uma tecla e o acionando com o fechamento da mão. Este 

procedimento foi feito com dois usuários, para testar a diversividade de operação entre 

usuários.  

Foram realizados trinta amostragens dos dois usuários em dois conjuntos de testes, 

separadas por um espaço de tempo, para que as amostragens dos usuários não ficassem 

viciadas (tabela 5). 

O Acionamento certo é quando o usuário põe o cursor sobre a tecla e fecha a mão e o 

programa de visualização reconhece o acionamento da tecla. 

 

Tabela  5. Taxa de erro de acionamento de tecla. 

30 
acionamentos 
(conjunto 1) 

   30 
acionamentos 
(conjunto 2) 

  

 acionamentos 
certos 

acionamentos 
errados 

erro 
(%) 

acionamentos 
certos 

acionamentos 
errados 

erro 
(%) 

usuário 1 26 4 13,3 25 5 16,6 

usuário 2 24 6 20 27 3 10 
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CAPÍTULO 6 

 

Discussão dos Resultados dos Testes 

 
Após os testes de utilização, foi visto que os métodos têm vantagens e desvantagens. O 

reconhecimento de voz apresentou uma taxa de acertos no reconhecimento de palavras 

da ordem de 95,8% e é bom para trocar regiões de interesse, como por exemplo: o 

operador esta olhando um detalhe de uma região da mesa, quando soa um alarme, basta 

ele falar a palavra "alarme" e a MCV se posiciona na região do painel de alarmes, para 

uma melhor analise do alarme em questão, falando a palavra "volta" a mesa é 

redirecionada para a posição de visualização anterior. No caso de uso de comandos de 

voz para o controle de visualização da mesa, o procedimento não é tão pratico, pois o 

operador tem iniciar uma ação e depois para-la, tal como: "esquerda", "para" ; "direita", 

"para" ; "acima", "para" ; "aproxima", "para. 

No reconhecimento da posição da cabeça, a tarefa de visualização fica bem mais natural 

e fácil, pois com os movimentos da cabeça ele interage com a MCV, como se estivesse 

realmente observando uma mesa real. A desvantagem é que se o operador  for observar 

uma região  nas extremidades da mesa, vai ser necessário que ele vire a cabeça num 

angulo relativamente elevado, mas mantenha um angulo de visão frontal em relação a 

tela do computador, o que não é uma tarefa muito confortável. 

Foi observado que o algoritmo de rastreamento com marcadores visuais é mais robusto 

do que o sem marcadores.  

Para facilitar a interação com a MCV, foram usados os dois métodos em conjunto. O 

reconhecimento de voz para trocar regiões de interesse e o reconhecimento da posição 

da cabeça, para observar com mais naturalidade os elementos da mesa. 
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Com o uso do Sensor Kinect, a intenção foi integrar todas as interfaces mencionadas 

acima, em um só dispositivo. Fazendo o uso do corpo para os controles de visualização 

da mesa, para a mudança de regiões de interesse usando a mão esquerda, com os seus 

microfones para comandos por voz e a mão direita para o controle do cursor de tela e o 

seu acionamento. 

O que foi observado é que o algoritmo do NITE, algumas vezes, varia a posição de 

obtenção do centróide da mão, podendo ser na ponta dos dedos ou no punho, ao invés 

de no centro da mão. Com este problema, o calculo do somatório das diferenças da 

coordenada Z do centróide em relação aos demais pontos, apresenta uma informação 

errônea, sobre o estado do fechamento ou não da mão. O NITE fornece um grau de 

confiabilidade do calculo dos resultados obtidos com o seu algoritmo, variando de 0 a 1, 

mesmo usando somente resultados de um grau acima de 0.8, este problema 

eventualmente ocorre, o que demonstra uma falta de robustez no algoritmo. 

Foi encontrado uma taxa de erro no acionamento de tecla, na media de 20%. 

A figura 6.1 mostra a oscilação da coordenada Y do centróide da mão esquerda, da 

ordem de mais ou menos 7%. 

 

 

fig 6.1 Centróide da Mão Direita versos Zona Morta e media 
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CAPÍTULO 7 
 

Conclusões 

 

A MCV desenvolvida, é uma opção para um simulador de usina nuclear, devido a sua 

fidelidade visual com a mesa de controle original, o que não  ocorre com o método de 

janelas sinópticas  e o seu baixo custo de construção em relação a um simulador full 

scope. 

Em relação com a interatividade, a combinação do reconhecimento de voz com o 

reconhecimento da posição da cabeça, resultou numa interação mais natural, cada um 

exercendo a sua melhor funcionalidade. O uso do reconhecimento de voz para trocar 

regiões de interesse, que podemos chamar de macro movimentos e o reconhecimento da 

posição da cabeça, para pequenos movimentos dentro de uma região de interesse da 

MCV, que podemos chamar de micro movimentos. 

Com o uso do Sensor Kinect, a intenção foi integrar todas as interfaces mencionadas 

acima, em um só dispositivo. Fazendo o uso do corpo para os controles de visualização 

da mesa, para a mudança de regiões de interesse usando a mão esquerda ou os seus 

microfones para comandos por voz e a mão direita para o controle do cursor de tela e o 

seu acionamento, tornando a interface do usuário com a MCV, a mais natural possível. 

Com o uso das diversas possibilidades de interfaces, este trabalho procurou oferecer ao 

usuário varias opções para a sua interação com uma mesa de controle virtual, e assim 

possibilitar que ele faça a opção pela sua utilização preferida.  
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A MCV desenvolvida, com o seu baixo custo de construção, a sua similaridade com a 

mesa de controle original e as suas interfaces naturais, que ajudam o usuário a ter uma 

interação mais amigável, mostram a originalidade de deste trabalho na área nuclear 
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CAPÍTULO 8 
 

Trabalhos Futuros 

 

A primeira intenção é fazer o rastreamento da cabeça do usuário, usando o mesmo 

principio de analisar o centróide da cabeça em relação as redondezas da memória de 

profundidade fornecida pela biblioteca OpenNi do Kinect. A proposta é analisar a 

matriz de dados da memória de profundidade , selecionando somente a cabeça, a partir 

do seu centróide, usando o mesmo método da seção 4.2.3. Repartindo a matriz de 

pontos, em duas partes em relação ao eixo X, se observa as áreas. Se a área esquerda for 

maior, quer dizer que o usuário esta olhando para a esquerda e o inverso, para a direita. 

    

A segunda intenção é usar o programa OpenCV (Open Source Computer Vision 

Library). Originalmente, desenvolvida pela Intel, em 2000, que é uma biblioteca, 

totalmente livre ao uso acadêmico e comercial, para o desenvolvimento de aplicativos 

na área de Visão Computacional. A intenção é fazer uma programação  mais detalhada 

da memória de profundidade do Kinect, para que se obtenha um centróide com mais 

resolução e mais estável do que o programa NITE. 
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