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Resumo 

 

 

 

A presente dissertação apresenta o trabalho efectuado na área do Desenvolvimento de 

Experiências Virtuais com Interacção Háptica, nomeadamente experiências relacionadas com o 

comportamento físico de objectos. Este trabalho enquadra-se numa perspectiva de poder 

introduzir o desenvolvimento de experiências virtuais com interacção háptica no ensino, estando 

definido como objectivo a concepção de um conjunto de metodologias que permitam criar este 

tipo de experiências de forma simples e rápida.  

Inicia-se assim o trabalho com uma revisão bibliográfica das áreas envolvidas, 

nomeadamente simulação por computador, computação gráfica, realidade virtual e interacção 

háptica. 

Seguidamente são investigadas e analisadas possíveis soluções actualmente existentes e 

passíveis de serem aplicadas. Dado que não se encontrou uma solução que satisfizesse as 

necessidades do problema, apresenta-se uma análise das tecnologias necessárias para conceber 

uma nova solução: motor gráfico, motor físico e dispositivo háptico. As duas primeiras 

tecnologias referidas são alvo de uma avaliação, que permite escolher, de entre um conjunto de 

opções, qual o motor gráfico e físico que melhor se adequa às necessidades.  

Identificadas as tecnologias, é concebida uma solução e apresentada a arquitectura de alto 

nível da mesma. Esta arquitectura divide-se em três partes: leitura de informação, estrutura do 

framework e dispositivo háptico. 

 A informação necessária está presente em diversos ficheiros. Nesses ficheiros estão 

contidas informações ligadas à componente gráfica e à componente física da aplicação, como 

por exemplo a definição dos tipos de materiais, os objectos presentes na experiência ou o 

comportamento associado aos mesmos. 

O framework é constituído por dois elementos chave: o objecto e a representação do 

dispositivo háptico. Um objecto tem uma componente gráfica e uma componente física. 

Relativamente à componente gráfica, a cada objecto está associado um modelo 3D, sendo a sua 

geometria apresentada utilizando o motor gráfico Irrlicht. A componente física do objecto 

depende das propriedades físicas definidas para o material que lhe está associado, sendo o seu 

comportamento físico simulado pelo motor Newton Game Dynamics. A cada objecto está 

associado um comportamento físico, tendo sido concebidos nesta fase os comportamentos 

móvel, estático e mola. 
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A representação do dispositivo háptico é, de uma forma simples, um objecto especial, dado 

que este é controlado pelo utilizador, contrariamente aos restantes objectos, cujo 

comportamento físico é unicamente responsabilidade do motor físico. Informações como a 

posição do dispositivo háptico ou a sua matriz transformada são obtidas através da API 

OpenHaptics. O dispositivo háptico ao colidir com os restantes objectos irá despoletar um 

conjunto de funções que permitirão calcular e enviar um feedback de força ao utilizador.  

Depois de apresentada a solução é realizada a implementação do framework, sendo 

apresentado um diagrama de classes e um diagrama de actividades que permitem obter uma 

ideia do trabalho desenvolvido. 

Avalia-se por fim o trabalho desenvolvido, considerando opiniões de dois grupos de 

utilizadores: docentes e estudantes. Foram considerados estes dois grupos distintos, pois estes 

serão os potenciais utilizadores da solução implementada, sendo os docentes os elementos que 

poderão criar as experiências e os alunos aqueles que poderão usufruir das mesmas. Com estas 

opiniões procura-se tirar conclusões finais relativamente ao trabalho desenvolvido. 
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Abstract 

 

 

 

This thesis presents the work done in the area of Virtual Experiments with Haptic 

Interaction, specifically related to the physical behaviour of objects. The perspective of the work 

is allow the introduction of virtual experiments with haptic interaction in teaching, being the 

main aim the conception of a methodology to guaranty an easy, effective and prompt way of 

creating this particular type of experiments. 

The work starts with a general review of all the related areas like computer simulation, 

computer graphics, virtual reality and haptic interaction. 

Possible solutions to be used were investigated and analyzed but without success. So, the 

analysis has been made of the involved technologies needed to design and build a new solution: 

graphics engine, physics engine and haptic device. Different options for the first two 

technologies will be discussed and evaluated in order to get the graphics and physics engines 

that best meet the needs. 

Once identified the technologies a solution has been designed and presented as a high level 

architecture. This is divided into three parts: information reading system, framework structure 

and the haptic device. The necessary information is present in several files. The information 

contained in those files are related to the graphic component and the physical component of the 

application, such as defining the types of material, the objects that are present in the experience 

or the behavior associated with them. 

The framework comprises two key elements: object and the haptic device representation. 

Each object has a graphical and a physical component. Regarding the first, each object has a 3D 

model associated with it and its geometry is shown through the Irrlicht graphics engine. The 

physical component of the object depends on the defined material physical properties which are 

associated with it, being its behaviour simulated by the Newton Game Dynamics physics 

engine. Each object is associated with a physical behavior, having been designed in this mobile 

phase behavior, static and spring.  

The haptic device representation could be simply considered as a special object since it is 

controlled by the user, unlike other objects whose physical behavior is of physics engine 

responsibility. Information such as the position of the haptic device or its transform matrix are 

obtained through the low-level layer of API OpenHaptics, HDAPI. When the haptic device 

collides with other objects, a series of functions calculating and sending the force feedback to 

the user are triggered.  
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The solution was designed and the respective framework was implemented presenting a 

class and an activity diagram that helps to get an idea of the work. 

Finally, two groups of users were mobilized for evaluating the work: teachers and students. 

Were considered these two groups, since they involve the potential users of the solution 

implemented, being teachers the elements that will normally create the experiences and the 

students who may take advantage of them. Their opinions have been of relevance for deriving 

the final work conclusions. 
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Capítulo 1 
 
Introdução 

 

 

 

 

 

O número de aplicações com interacção háptica tem vindo a crescer nos últimos anos, 

graças ao aparecimento de dispositivos hápticos cada vez mais evoluídos, bem como à crescente 

capacidade computacional.  

 

1.1 Problema 
 

O problema na base desta dissertação foi apresentado pela Unidade de Integração de 

Sistemas e Processos Automatizados, UISPA, do Instituto de Engenharia Mecânica, IDMEC, do 

Pólo da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, FEUP.   

Na multidisciplinaridade de actividades da UISPA, esta tem-se vindo também a envolver 

na disponibilização de Laboratórios Remotos e Virtuais. Numa primeira fase a nível do treino e 

do ensino de engenharia, mas com objectivos mais vastos, nomeadamente a expansão para 

aplicações de interesse para a indústria, na área médica e em actividades de I&D. Vários 

sistemas físicos (protótipos) foram desenvolvidos e encontram-se em funcionamento regular 

desde 2006, como pode ser consultado em [RLFEUP]. A acompanhar este desenvolvimento de 

experiências para acesso remoto, e já a nível de um novo desafio na aplicação da tecnologia 

actual, a UISPA pretende criar agora capacidades de interacção háptica com as mesmas. 

A possibilidade de reconstruir réplicas virtuais dos sistemas físicos e de nestes introduzir a 

interacção háptica, permitindo acrescentar informação táctil para o utilizador, ampliará muito as 

capacidades dos sistemas actuais. Acredita-se que a associação de informação táctil irá 

enriquecer o conhecimento inerente às experiências virtuais e tornará estas mais próximas das 

experiências remotas, ou ainda com um grau de conhecimento superior. Aliás esta é a 

perspectiva que tornou hoje em dia a realidade virtual, a utilização de dispositivos hápticos ou 

mesmo a realidade aumentada tão repletas de aplicações para a indústria, na saúde ou no treino 

em qualquer destas áreas, sem deixar de ter expressão nas áreas de investigação e 

desenvolvimento [PTS09, WHF07, PM03, HWCH04, HR92, GRT09, DBRM07]. 
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A introdução da interacção háptica na vertente do ensino poderá assim conduzir à criação 

de um leque amplo de experiências de interesse para a física e para a engenharia, de grande 

valor e sem obrigar à construção e manutenção de sistemas físicos. 

Contudo, para cada experiência, é necessário criar uma cena de raiz e atribuir a cada 

objecto determinadas características e comportamentos físicos, o que torna o processo bastante 

moroso e com um elevado nível de esforço de implementação, exigindo ainda conhecimentos na 

área da programação. Dado que uma boa gestão do tempo é um dos factores mais importantes 

na sociedade actual, e que se pretende que estas experiências possam ser criadas por pessoas 

sem conhecimentos de programação, afigura-se necessário o desenvolvimento de metodologias 

que permitam, de forma simples e rápida, a construção de ambientes virtuais que simulem 

experiências físicas, usando um dispositivo háptico para interagir com o ambiente virtual criado.  

 

1.2 Motivação  
 

A conjugação das diversas áreas que estão envolvidas no âmbito desta dissertação são o 

factor motivacional principal. A presença das áreas da computação gráfica, realidade virtual e 

simulação permitem explorar, por um lado, mundos imaginários, e, ao mesmo tempo, replicar 

situações reais com um nível de fidedignidade elevado, o que se afigura extremamente 

cativante. É, contudo, a integração destas áreas com a área da interacção háptica o maior desafio 

deste trabalho. A interacção háptica é uma área de conhecimento relativamente recente e que 

tem tido um crescimento assinalável [HTC10], sendo cada vez mais utilizada nas áreas da 

investigação, dos vídeo-jogos, da medicina, e em muitas outras [PTS09, WHF07, PM03, 

HWCH04, HR92, GRT09, DBRM07]. 

A possibilidade de aprofundar conhecimentos em áreas onde já foi adquirido 

conhecimento, e, ao mesmo tempo, explorar uma nova área em franco desenvolvimento, tornam 

este trabalho um desafio deveras aliciante. Para além do já referido, é também de salientar a 

possibilidade de tornar este trabalho útil na área do ensino da física e dos materiais. Kenneth 

Salisbury, investigador no MIT durante quase duas décadas e um dos principais especialistas na 

área da interacção háptica [KS10], referiu num artigo publicado na revista Discover, “que 

muitas vezes questionava se a possibilidade de ensinar física recorrendo à interacção háptica 

não seria uma forma mais efectiva de transmitir conhecimento aos estudantes, dando a estes a 

possibilidade de sentirem, por exemplo, a atracção molecular” [DIM00]. É esta possibilidade de 

dar uma pequena contribuição para que o ensino em Portugal, e mesmo além fronteiras, atinja 

um nível de excelência um dos factores motivacionalmente mais preponderantes para a 

realização desta dissertação. 

 

1.3 Objectivos e Resultados Esperados 
 

Tal como já referido, o objectivo central desta tese é o desenvolvimento de metodologias 

que permitam, de forma simples e rápida, a construção de ambientes virtuais que simulem 

experiências físicas, usando um dispositivo háptico para interagir com o ambiente virtual criado. 
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O segundo objectivo é o de a solução apresentada permitir facilmente expandir o trabalho 

realizado. 

A solução que permitirá cumprir o requisito principal terá em atenção que o potencial 

grupo de utilizadores não possui, em geral, especiais conhecimentos de programação, e que 

estes pretendem simplesmente criar experiências sem necessitar de despender muito tempo, nem 

dos referidos conhecimentos de programação. O segundo objectivo tem como alvo um outro 

grupo de potenciais utilizadores, nomeadamente utilizadores com conhecimentos na área da 

informática, e que pretendem desenvolver mais funcionalidades, para além das que forem 

desenvolvidas e apresentadas nesta dissertação. 

Espera-se então que, no fim desta dissertação, esteja implementada um framework, de 

acordo com a concepção e metodologias definidas, que permita aos utilizadores construírem 

experiências de forma simples e rápida, e ainda possibilitar a expansão do trabalho realizado até 

ao momento de forma transparente e célere. 

 
1.4 Estrutura do Documento 

 

Este documento encontra-se dividido em 7 capítulos: introdução, áreas envolvidas, 

tecnologias relevantes, concepção do framework, desenvolvimento da solução, avaliação e 

conclusões e trabalho futuro. 

No primeiro capítulo é apresentado o problema, os objectivos que se pretendem alcançar, a 

motivação para a realização da tese e a estrutura do documento.  

Definido o problema e os objectivos da tese, procede-se à análise das áreas envolvidas, 

capítulo 2 do documento, onde é feita uma revisão bibliográfica, apresentando as quatro áreas 

envolvidas na dissertação: simulação por computador, computação gráfica, realidade virtual e 

interacção háptica. Em cada uma dessas áreas são explicados os principais conceitos, o seu 

desenvolvimento ao longo do tempo e possíveis aplicações das mesmas. A área da interacção 

háptica é a que merece um maior destaque, devido ao seu elevado valor nesta dissertação.  

Depois de realizada a revisão bibliográfica, procede-se, no terceiro capítulo, à análise das 

tecnologias envolvidas na dissertação. O primeiro passo consiste na pesquisa e apresentação de 

eventuais soluções actualmente existentes no mercado, que pudessem resolver o problema 

apresentado. Uma vez que nenhuma das mesmas é a indicada para satisfazer as necessidades 

identificadas,  procede-se à análise das tecnologias que são necessárias na concepção de uma 

solução de raiz. Assim, na secção 2 deste capítulo são avaliados diversos motores gráficos, 

sendo a terceira secção dedicada à apreciação de alguns motores físicos. É ainda apresentado na 

secção seguinte uma descrição do dispositivo háptico que será utilizado para a realização da 

interacção háptica. 

No quarto capítulo é apresentada a concepção da solução. Depois de identificadas, no 

capítulo anterior, as tecnologias que seriam utilizadas na solução, procedeu-se à elaboração da 

arquitectura de alto nível da solução que seria desenvolvida, dividindo-se a mesma em 2 

subsecções, sendo na primeira explicada a obtenção da informação e na segunda a concepção do 

framework mais em concreto. Na segunda secção deste capítulo é demonstrado de que forma 
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são idealizados os comportamentos físicos, bem como o processo de cálculo da força de 

feedback para o utilizador. 

No capítulo seguinte, desenvolvimento da solução, é demonstrado de que forma foi feita a 

implementação, tendo em atenção as decisões tomadas na fase de concepção da solução. O 

capítulo inicia-se com a apresentação do diagrama de classes e a explicação de cada uma das 

classes que fazem parte do framework implementado. Na segunda secção do capítulo é 

apresentado um diagrama de actividades, que permite ter uma percepção do fluxo de informação 

e procedimentos realizados no framework implementado. 

Após a fase de implementação concluída, inicia-se a fase de avaliação, assunto tratado no 

capítulo 6 deste documento. Aí são apresentadas opiniões recolhidas em dois sectores diferentes 

da comunidade académica: estudantes e docentes. Foram considerados estes dois grupos, dado 

que serão estes os potenciais utilizadores do trabalho realizado nesta dissertação, sendo os 

docentes os elementos que geralmente criarão as experiências e os alunos aqueles que, de uma 

forma geral, irão usufruir das mesmas. No fim do capítulo são apresentadas algumas 

conclusões, baseadas nas informações recolhidas e apresentadas nas duas primeiras secções do 

capítulo. 

No capítulo final apresentam-se as conclusões, que advêm em grande parte de uma análise 

da avaliação efectuada no capítulo anterior. Assim são apresentados neste capítulo os pontos 

positivos do trabalho realizado, aqueles que poderiam ser melhorados, ou ainda funcionalidades 

que poderiam ser acrescentadas. É apresentada também a conclusão relativamente ao 

cumprimento dos objectivos inicialmente estipulados. 
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Capítulo 2 
 
Áreas Envolvidas 

 

 

 

 

 
Neste capítulo são analisadas as principais áreas envolvidas na dissertação. No total são 4 

as áreas estudadas: simulação por computador, computação gráfica, realidade virtual e 

interacção háptica. Nas 3 primeiras secções é feita uma análise concisa de cada uma dessas 

áreas, sendo que em cada uma delas são explicados os principais conceitos, o seu 

desenvolvimento ao longo do tempo, as aplicações possíveis nessa área de conhecimento, o seu 

potencial, e outras informações relevantes. A secção 2.4, Interacção Háptica, é alvo de uma 

análise mais profunda, dado a especial relevância da mesma na dissertação. 

 

2.1 Simulação por Computador  
 

Simulação por computador é geralmente entendida como uma aplicação computacional, 

utilizando técnicas matemáticas, que procura simular um modelo abstracto de um sistema 

específico ou processo físico. No entanto, também pode ser vista como uma “emulação”, onde 

determinadas funções de um determinado sistema são reproduzidas num segundo sistema 

[SS07, ME10]. 

Esta área tem-se tornado particularmente útil na modelação matemática de vários sistemas 

naturais (física computacional), astrofísica, química e biologia, economia, psicologia e ciências 

sociais, planeamento de negócios, bem como no desenvolvimento de novas tecnologias na área 

da engenharia [SS07]. Doravante quando for usada a palavra simulação, entenda-se que é 

referida a simulação por computador. 

Uma simulação permite estudar e entender o comportamento de sistemas ou processos 

reais, sem ter que os implementar. [PAF95]. 

O desenvolvimento desta área esteve, e continua a estar, ligada ao rápido crescimento da 

capacidade computacional. A primeira grande simulação foi desenvolvida no período da 2ª 

Guerra Mundial com o intuito de simular uma explosão nuclear. Este exemplo comprova a 

importância desta área, pois permite prever quais as consequências de uma determinada acção 

sem ter que a executar na realidade. A simulação permite visualizar os possíveis estados ou 
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cenários de situações que se afiguram por vezes impossíveis, desaconselhadas ou até proibidas 

de se realizarem na realidade, tal como o exemplo acima apresentado o demonstra. 

Importa referir que uma simulação tanto pode demorar apenas alguns instantes como 

longos períodos de tempo, dependendo da complexidade da simulação bem como da capacidade 

de processamento do computador ou conjunto de computadores. 

A área da simulação está intimamente ligada às áreas da computação gráfica e da realidade 

virtual, isto porque a visualização dos fenómenos envolvidos é um factor importante para a 

percepção da geometria presente nos modelos matemáticos envolvidos a serem simulados.  

 
2.2 Computação Gráfica  

 

A computação gráfica é um campo da ciência da computação que manipula informação 

geométrica e visual usando técnicas computacionais para sintetizar e manipular conteúdo visual. 

Refira-se que, apesar de geralmente o termo estar associado a gráficos 3D, esta área também 

envolve a síntese de imagens e gráficos a duas dimensões. 

Em termos históricos, a computação gráfica teve o contributo de vários cientistas, de entre 

os quais William Fetter, Charles, Csuri, Ivan Sutherland, entre outros. 

As principais aplicações da computação gráfica são os vídeo-jogos, efeitos visuais, efeitos 

especiais, sistemas de Computer Aided Design (CAD), simulação e realidade virtual, realidade 

aumentada e arte digital. 

Esta área pode ser subdividida em 3 sub-áreas: 

• Modelação – representação e processamento de formas geométricas 

• Rendering – algoritmos para a produção de imagens a partir de um modelo 

• Animação – representação e manipulação de movimento 

 

Procedendo agora à análise do primeiro campo acima referido, modelação, importa referir 

que a representação de objectos é feita geralmente recorrendo a malhas (mesh’s) poligonais. 

Note-se ainda que, uma vez que a aparência de um objecto depende essencialmente do seu 

exterior, estes são normalmente representados pelos seus limites [PSWS01]. 

A síntese de imagens, rendering, gera imagens a partir de um modelo. O transporte de luz 

pode ser usado para criar imagens realistas ou para criar imagens com um estilo artístico 

particular, Non-Photorealistic Rendering (NPR). As duas operações básicas numa síntese de 

imagem realista são o transporte da luz, que mais não é do que a descrição de como a 

iluminação numa cena vai de um ponto para outro, e dispersão, isto é, como as superfícies 

interagem com a luz.  

São de destacar neste contexto a técnica de Gouraud shading em 1971, ou ainda a técnica 

Ray tracing em 1980. Relativamente à primeira, esta apresenta-se como um método que calcula 

por interpolação os diferentes efeitos de luz e cor ao longo da superfície de um objecto. O 

princípio básico por trás do método é a interpolação de valores de iluminação calculados nos 

vértices. Relativamente ao segundo, trata-se de um método de processamento para simular 

superfícies altamente reflectivas. O algoritmo funciona seguindo cada raio de luz, a partir da 

posição do observador em direcção aos objectos 3D presentes na cena. Se um objecto for 
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reflectivo, o algoritmo segue esse raio de luz, desde que ele é reflectido nesse objecto, até que 

bata noutro objecto. Apesar de ser um método computacional exigente, permite atingir um 

excelente nível de realismo [HCG08, BHCG04, SSP04]. 

A sub-área da animação estuda descrições das superfícies que se movem ou deformam ao 

longo do tempo. Historicamente, a maior parte do trabalho neste campo foca-se em modelos 

paramétricos ou modelos orientados a dados, data driven. Mais recentemente, a simulação física 

tornou-se mais popular, em virtude do forte crescimento de capacidade computacional dos 

computadores no passado recente.  

 

2.3 Realidade Virtual 
 

Realidade Virtual é o uso da modelação e simulação por computador que permite que um 

utilizador interaja com um ambiente virtual tridimensional (3D) ou outro meio visual sensorial. 

Aplicações de realidade virtual imergem o utilizador num ambiente gerado por computador que 

simula a realidade através da utilização de dispositivos interactivos, que enviam e recebem 

informações. A ilusão de estar no ambiente criado é realizada por sensores de movimento que 

captam os movimentos do utilizador e ajustam a sua visão nesse sentido, geralmente em tempo 

real. Se, por exemplo, um utilizador está a usar luvas de dados (data gloves) equipadas com 

dispositivos de feedback de força que proporcionam a sensação de toque, estas podem ser 

usadas para agarrar e manipular objectos que estão presentes no ambiente virtual. O dispositivo 

mais vezes associado à realidade virtual é o head mounted 3D computer display [EBO10]. 

Uma das grandes vantagens da aplicação da realidade virtual está no facto de permitir 

recriar situações reais com um custo reduzido e de forma segura, sendo o treino militar ou o 

treino de voo dois dos mais claros exemplos. Refira-se que apesar da recriação de situações 

reais ser comum, é também frequente a representação de ambientes puramente virtuais [HR92]. 

Para além das aplicações já referidas a realidade virtual pode ser aplicada em áreas como o 

ensino, medicina e biotecnologia, engenharia, investigação científica, entretenimento , negócios 

e marketing. 

Em investigação científica e engenharia, a realidade virtual mostra-se útil na exploração 

visual de fenómenos reais que estão a ser alvo de estudo. Na área do entretenimento este campo 

é altamente atractivo pois permite explorar cenários totalmente imaginários, sendo bastante 

usado em jogos.  

A realidade virtual na área médica tem sido utilizada para a prática de novas técnicas 

cirúrgicas ou para o treino de outras já conhecidas, sendo estas realizadas em indivíduos ou 

orgãos simulados, ao invés de usar corpos humanos para efeitos de aprendizagem, sendo 

também usada como auxiliar na resolução de casos de fobias ou ansiedades. Ainda na medicina, 

são utilizados dispositivos robóticos controlados remotamente, mediante feedback sensorial, 

para a execução de determinadas tarefas. 

No que se refere à área negocial, a realidade virtual pode ser aplicada, por exemplo, no 

melhoramento do serviço de vídeo-conferência, levando este a um patamar superior, 

possibilitando que utilizadores dispersos por vários pontos do globo possam interagir num 

ambiente comum partilhado e realizar tarefas em conjunto. 
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Todos os cenários ou aplicações anteriormente apresentados implicam a existência de uma 

interface entre o utilizador e o sistema de geração da realidade virtual, sendo frequentemente um 

head mounted, que comunica com um computador. O computador é responsável por guardar 

toda a informação necessária para gerar as cenas e sons virtuais. O facto de a cada movimento 

do utilizador o computador rapidamente gerar uma nova imagem reflectindo a mudança, à 

semelhança do que acontece na vida real, torna a experiência bastante estimulante, levando o 

utilizador a imergir completamente no mundo virtual que está a explorar [DBRM07, SVMS05, 

WR07] . 

 
2.4 Interacção Háptica     

 

A palavra háptico deriva do grego “hapticos” que significa “tocar ou perceber” e refere-se 

ao sentido táctil e “cinestésico” (percepção de movimento). Em computação, o termo háptico 

refere-se ao campo científico que estuda a interacção entre um utilizador humano e um 

computador através do sentido táctil. Geralmente os sentidos mais trabalhados, e que geralmente 

as aplicações utilizam para transmitir informação, são a visão e a audição, visto serem os mais 

relevantes, não explorando os outros sentidos humanos. 

Com o surgimento da interacção háptica, um novo canal de comunicação entre utilizador e 

máquina passa a ser explorado. O propósito é criar sistemas que permitam interagir com 

ambientes virtuais ou reais através do toque, tirando proveito das capacidades do utilizador, 

nomeadamente a percepção de forças, vibrações ou movimentos aplicados na interacção 

[GRT06, SC06, MS05]. 

Este canal de comunicação, que surge com o aparecimento da interacção háptica, pode ser 

considerado um canal bidireccional, dado que, para além da informação que o utilizador envia 

ao computador, este por sua vez também envia informação na forma de sensação sentida, ao que 

se pode chamar de force feedback. Esta interacção é possível através de uma interface ou 

dispositivo háptico [ELI07, SCB04]. 

Assim, com a criação de dispositivos hápticos, é possível ao utilizador ter a sensação de 

estar a tocar um objecto físico real quando na verdade está a interagir com objectos virtuais. Isto 

permite criar uma sensação mais realista na interacção de um utilizador com mundos virtuais 

[GRT09, MS05]. 

Actualmente existem diferentes tipos de interacção háptica, todos baseados em dispositivos 

hápticos que comunicam com o computador. Estes tipos de interacção podem ser feedback de 

força, feedback táctil ou cinestesia.  

Feedback de força é o tipo de interacção mais explorado e utilizado, neste momento, na 

área da interacção háptica, sendo aplicado em diversas áreas da computação, pesquisa e treino 

médico, reabilitação médica, jogos, design automóvel, arte, arquitectura e CAD/CAM. É 

também aplicado em animações por computador, realidade virtual, projecto e análise de 

engenharia, interfaces para pessoas com deficiência visual, controlo de robots e veículos, entre 

outros [NV10, MS05]. Alguns dos exemplos concretos são os simuladores médicos e de voo, os 

controladores de jogo, em especial joysticks e volantes, comunicações móveis, cirurgia remota 

usando operadores remotos, bem como a interacção com meios virtuais [NV10, PM03] .  
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Figura 2.1: Dispositivo háptico usado para o ensino de medicina 

 

A figura 2.1 mostra uma das aplicações da interacção háptica, nomeadamente no ensino e 

investigação médica. 

Geralmente as tecnologias hápticas fornecem feedback de força aos utilizadores de acordo 

com as propriedades físicas e materiais dos objectos representados. Um dos mais populares 

dispositivos que aplicam interacção háptica é o joystick, que oferece ao utilizador uma 

resistência dinâmica baseada nas acções de um jogo.  

A figura 2.2 ilustra a interacção que existe entre o utilizador e o dispositivo/aplicação háptica.

 
Figura 2.2: Interacção entre utilizador e dispositivo/aplicação háptica - figura baseada em 

[MITTL10] 

 

Prestando inicialmente atenção à parte humana, é visível que o utilizador tem a sua mão em 

contacto com o dispositivo háptico. Assim, quando este envia uma força de feedback, o 

utilizador é capaz de a sentir, devido à capacidade sensorial da sua mão, enviando essa 
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informação ao cérebro, que por sua vez responde com uma reacção de movimento de acordo 

com a força que foi percepcionada. 

Analisando a figura 2.2 do ponto de vista da máquina, esta depende dos movimentos 

efectuados pelo utilizador humano. Quando é feito um movimento pela mão do utilizador, isso 

implica mudanças no posicionamento do dispositivo háptico. Esta percepção é obtida através de 

sensores existentes no mesmo. Quando estes sensores detectam uma alteração de posição, 

enviam a informação para o computador, onde geralmente estão presentes modelos de realidade 

virtual. Por sua vez, a aplicação que está a ser executada no computador irá processar qual a 

força de feedback que deve ser aplicada, mediante a alteração de posição do dispositivo háptico 

e tendo em atenção de que forma essa mudança afecta o modelo virtual. Depois é enviada ao 

dispositivo háptico essa informação. Por meio de actuadores irá transmitir essa força de 

feedback ao utilizador. 

Até este momento já foi explicado, de forma concisa, em que consiste a interacção háptica, 

quais as vantagens da sua aplicação e como é realizada a interacção entre um utilizador e um 

mundo virtual através de um dispositivo háptico capaz de dar feedback de força. Foram ainda 

referidas algumas das áreas onde a mesma tem sido aplicada. Seguidamente são apresentados, 

de forma mais detalhada, alguns dos exemplos de sucesso da aplicação da interacção háptica em 

diferentes áreas. Contudo, a maior incidência acontece na área médica, uma vez que é nesta área 

que a interacção háptica está mais presente actualmente. 

Começando então pela área da medicina, uma das aplicações que recorre à interacção 

háptica é o Virtual Haptic Back (VHB) referido em [HWCH04]. Este projecto foi concebido por 

uma equipa pluridisciplinar da Universidade do Ohio. O seu propósito foi o de conceber um 

modelo que permitisse a médicos e, especialmente, estudantes de medicina treinar a arte da 

palpação (diagnóstico através do sentido do toque) através de cenários criados com recurso à 

realidade virtual e de um dispositivo háptico. Uma vez que este modelo foi direccionado em 

especial às áreas da medicina osteopática, terapia física e massagem terapêutica, foi concebido 

um modelo háptico/gráfico das costas do ser humano, que permitisse treinar a arte da palpação. 

Depois de terem procedido à modelação das costas humanas, o grupo procedeu à realização de 

testes com o dispositivo háptico a interagir com o modelo criado, procurando perceber o nível 

de realidade que este garantia. A conclusão deste estudo foi de que o modelo apresentava um 

nível de realidade aceitável, pese embora apresentasse ainda algumas limitações. Contudo, o 

principal objectivo delineado por este grupo de investigação foi atingido, pois permitiu dar um 

grande passo para que o treino nas áreas de medicina acima referidas possa ser, num futuro 

próximo e com as falhas detectadas já corrigidas, realizado sem ser necessário a presença de um 

corpo físico real [HWCH04]. 

Outra aplicação igualmente interessante na área da medicina é o e-Touch sono™ que 

permite de uma forma interactiva ver e sentir modelos tridimensionais obtidos por imagiologia 

baseada em sistemas de ultra-som 3D, estando este sistema (hardware + software) direccionado 

para ser usado em imagens pré-natal. O facto de os pais poderem ver e sentir o feto permite que 

estes tenham uma melhor compreensão do desenvolvimento do feto, de possíveis complicações 

e mesmo de progressos efectuados. Isto permite também, segundo os autores, minimizar o stress 
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e ansiedade que tantas vezes perturba os pais. O objectivo a longo prazo será o de redefinir o e-

Touch sono™ para fins de diagnósticos médicos e plano cirúrgico [WATA02]. 

 

 
 

Figura 2.3: Sistema e-Touch sono™ 
 

Os autores concluíram que o sistema e-Touch permite que modelos tridimensionais de um 

ultra-som sejam vistos e sentidos em tempo real. O interesse e potencialidade deste sistema 

permitiu o seu desenvolvimento comercial e distribuição. Os autores acreditam que, com o 

desenvolvimento da interacção háptica para fins de diagnóstico e análise clínica, o sistema e-

Touch™ sono poderá vir a desempenhar um papel importante na medicina [WATA02].  

Ainda na área médica, foi desenvolvido um protótipo de um simulador dental para o treino 

de procedimentos periodentais [PTS09]. Com a utilização de realidade virtual e de uma 

interface háptica, este simulador permite aos estudantes de medicina dentária aprender a realizar 

diagnósticos e tratamentos de doenças periodentais, através da visualização tridimensional de 

uma boca humana, sentindo, por exemplo, o toque na superfície de um dente ou de uma gengiva 

como se esta fosse real.  

Segundo os autores do trabalho apresentado em [PTS09], uma vez que a periodontia exige 

essencialmente dos dentistas uma considerável sensibilidade  táctil para executar os 

procedimentos de diagnóstico e cirurgia, o uso de uma interface háptica é sem dúvida crucial 

para um simulador periodontal realista [PTS09]. O seu uso permite aos futuros dentistas ter uma 

experiência bastante próxima daquilo que encontrarão numa situação real de tratamento dos 

seus pacientes, dado o feedback de força que o dispositivo háptico é capaz de transmitir. 

Importa referir que esta investigação foi realizada em conjunto pelas faculdades de 

Odontologia, Ciência de Computadores e Engenharia Mecânica e Industrial da Universidade de 

Illinois, em Chicago (UIC). A mesma foi validada após a realização de testes com o simulador, 

por parte de alunos e docentes, que permitem testar a utilidade do simulador, e confirmar a vital 

importância da interacção háptica na área médica e do ensino. 

As figuras a seguir apresentadas mostram o protótipo desenvolvido e ilustram de que forma 

é realizada a interacção do utilizador com o modelo virtual através da interface háptica. 
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Figura 2.4: Utilizador a testar o simulador periodental 

 

 
 

Figura 2.5: Exemplo de utilização do simulador periodental 

 

Até ao momento foram apresentados desenvolvimentos da interacção háptica na área da 

medicina, sendo que no último exemplo é introduzida também a componente de ensino ou 

treino, outra das áreas onde a interacção háptica tem vindo também a ser gradualmente 

introduzida, e que é de especial interesse para esta dissertação. Um dos grandes impulsionadores 

do crescente uso da interacção háptica no ensino é a universidade do Ohio, onde têm sido 

desenvolvidas actividades e software que serve de suporte à aprendizagem dos alunos, 

recorrendo a interfaces hápticas. De acordo com [WHF07], a aplicação da interacção háptica 

permite “um ensino e aprendizagem mais divertidos, atractivos e envolventes, podendo atingir 

um conhecimento mais aprofundado, reduzir o atrito do estudante para com o ensino, e ser útil 

na área da engenharia. O lema é ‘sentir é acreditar’. ”. De acordo com esta filosofia, foi então 

desenvolvida na universidade do Ohio tem desenvolvido um conjunto de aplicações hápticas 

direccionadas para a educação nas áreas da física, estática e dinâmica.  

Foram desenvolvidas aplicações que permitiam o estudo, através de uma interface háptica, 

das 3 forças de Newton, da conservação do momento linear, do movimento de projécteis, da 
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conservação da energia, entre outras áreas de estudo da física. Todas estas aplicações permitem 

aos estudantes alterar os parâmetros, consultar o sistema de configuração, obter respostas 

numéricas, e ainda sentir os resultados através do feedback dado pelo dispositivo háptico que é 

utilizado. Por exemplo, na situação apresentada na figura 2.6, onde o objectivo é estudar a 2ª lei 

de Newton, é possível ao estudante sentir qualquer uma das forças dinâmicas ou das forças 

inerciais do carro ou do bloco [WHF07]. Este trabalho desenvolvido no Ohio assemelha-se ao 

pretendido no trabalho desta dissertação, nomeadamente no propósito de introduzir a interacção 

háptica no ensino. 

 

 
 

Figura 2.6: Interacção háptica utilizada no ensino da física – 2ª lei de Newton 

 

Uma das principais vantagens da interacção háptica é o facto de, com o software e 

hardware háptico adequado, ser possível manusear um objecto virtual e sentir o manuseamento, 

da mesma forma que um utilizador sentiria se estivesse a manusear o objecto físico na realidade. 

Outra das grandes vantagens da interacção háptica é a utilização de uma nova forma de 

percepcionar experiências que simulam situações reais, acrescentando às tradicionais percepção 

visual e auditiva, a capacidade sensorial do tacto. Os exemplos anteriormente apresentados nas 

áreas da medicina, investigação e ensino demonstram isso mesmo. Uma das desvantagens 

identificadas, está relacionada com a dificuldade de realizar debugging, dado que envolve 

análise de dados adquiridos em tempo real, bem como o facto de, apenas com o sentido táctil, as 

interfaces hápticas não conseguirem alertar para possíveis problemas (warnings) [PM03]. 

Tomando em consideração um caso concreto da aplicação da tecnologia háptica, como é o caso 

da telemedicina, surge o problema de a percentagem de erro ser muito limitada, idealmente 0%, 

e exigida durante longos períodos de tempo [KS95]. 
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2.5 Resumo 
 

Neste capítulo deu-se uma visão global das áreas envolvidas na dissertação, com especial 

destaque para a área da interacção háptica, devido à sua extrema importância no trabalho a ser 

desenvolvido nesta tese. Foram apresentados conceitos gerais sobre cada uma das áreas de 

conhecimento, bem como a aplicabilidade de cada uma das mesmas nas mais diversas áreas, 

através de exemplos concretos onde a sua utilização se revela uma mais valia. Neste capítulo 

destaca-se a secção que aborda a interacção háptica, apresentando exemplos da aplicação da 

mesma na área da medicina e do treino/ensino. Esta revisão bibliográfica revela-se útil, 

especialmente, no próximo capítulo, onde são analisadas possíveis soluções já existentes e, na 

eventualidade de tais não existirem, estudadas as tecnologias necessárias para conceber 

metodologias que permitam satisfazer os requisitos definidos à priori. 
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Capítulo 3 
 
Tecnologias Relevantes 

 

 

 

 

 

Uma vez efectuada uma análise das áreas envolvidas na dissertação, nomeadamente a 

análise das áreas relacionadas com o tema da dissertação, iniciou-se o estudo das tecnologias 

que estão envolvidas na mesma. Assim sendo, este capítulo começa por falar nas opções que 

estão actualmente disponíveis, sendo analisado se estas se apresentam, ou não, como uma 

solução para o problema. Devido à ausência de uma solução que satisfaça os objectivos traçados 

à priori,  são apresentadas neste capítulo as tecnologias consideradas cruciais para a construção 

de uma solução que permita satisfazer os requisitos inicialmente estipulados neste trabalho: 

motor gráfico, motor físico e dispositivo háptico. 

 

3.1 Soluções Existentes 
 

Um dos primeiros passos, após a análise do problema apresentado, passou pela pesquisa de 

soluções que pudessem já existir e pudessem satisfazer as especificidades do problema. Nesta 

pesquisa concluiu-se que não conhecidas soluções que permitam cumprir os requisitos do 

problema subjacente a esta dissertação. No entanto, existem algumas plataformas de 

desenvolvimento de software, frameworks, toolkits ou SDK’s que poderiam ajudar, sendo 

eventualmente parte da solução. Algumas das mais conceituadas plataformas encontradas são as 

seguintes: H3DAPI [H3D10], CHAI3D [CH3D10] e OpenHaptics [SA10]. 

 

3.1.1 H3DAPI 
 

O H3DAPI é uma plataforma open source para o desenvolvimento de aplicações multi-

sensoriais, incluindo a sensação do tacto. A aplicação é disponibilizada sob a licença GNU 

GPL, com opções para licença comercial.  

Esta plataforma baseia-se essencialmente nos standards abertos OpenGL e X3D, bem 

como em XML e STL. Desta forma, é possível oferecer aos utilizadores programadores 3 

formas de desenvolverem as suas aplicações: C++, X3D ou Phyton. Para o desenvolvimento de 
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aplicações de alto nível é utilizado o X3D ou Python, enquanto que para extender a plataforma é 

utilizada a linguagem C++, que é a linguagem base para a criação da mesma. 

Neste software, a parte háptica e gráfica da aplicação é unificada num só scene graph, 

permitindo lidar com renderização háptica e gráfica em simultâneo. Uma das características de 

relevo do H3DAPI é o facto de este ser cross plataform e independente do dispositivo háptico: 

suporta vários dispositivos hápticos, de entre os quais os desenvolvidos pela Sensable, Force 

Dimension Novint e MOOG FCS, sendo que pode executar mais do que um dispositivo em 

simultâneo e na mesma cena [H3DDS].  

Para além disso, destaca-se a possibilidade da integração de áudio, bem com o facto de a 

plataforma poder ser utilizada nos sistemas operativos Windows, Linux e Mac OSX. 

Pese embora as vantagens do H3DAPI aqui apresentadas, este apresenta duas desvantagens 

relevantes, nomeadamente a impossibilidade de importar modelos 3D e, especialmente, o facto 

de não simular o comportamento físico dos objectos que estão presentes na cena. 

 

 
 

Figura 3.1: Arquitectura da plataforma H3DAI7 

 

3.1.2 CHAI3D 
 

Relativamente ao CHAI3D, um framework open source para a visualização e simulação de 

interacção háptica em tempo real, verifica-se um crescimento assinalável da sua utilização nos 

últimos anos, sendo utilizado em vários projectos e em diferentes domínios, tais como jogos, 

simuladores, aplicações para o ensino ou aplicações médicas. Esta plataforma está escrita em 

C++ e foi concebida com o intuito de tornar fácil e intuitiva a criação de novas aplicações. 

Este framework fornece as estruturas de dados necessárias para que seja possível a 

implementação de corpos estáticos, dinâmicos e articulados. A componente gráfica do CHAI3D 

é conseguida através de um motor gráfico leve, baseado em OpenGL. Esta está também apoiada 

num modelo bem estruturado de classes, que tem como principal objectivo permitir eventuais 

extensões de forma simples. Está também disponível a importação de modelos 3D 

desenvolvidos em aplicações como o Autodesk 3D Studio Max e o Alias Wavefront [FDCH10]. 

O CHAI3D foi concebido por forma a suportar módulos de extensão, sendo que 

actualmente alguns dos módulos mais relevantes são os motores físicos ODE e GEL que 

permitem simular corpos rígidos e deformáveis em tempo real. Refira-se ainda que este se 
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encontra preparado para a utilização de diferentes dispositivos hápticos e que é possível a sua 

utilização em ambiente Windows, Linux e Mac OSX [FDCH10]. 

Apesar das vantagens supra apresentadas, este framework utiliza para a simulação dos 

comportamentos físicos de objectos o motor de física ODE, sendo que este está actualmente a 

ser preterido por outros motores físicos mais recentes. O mesmo não apresenta novas 

funcionalidades desde há algum tempo e, em consequência desse decréscimo de melhorias e do 

aparecimento de mais recentes e melhores motores físicos, tem visto diminuir a sua comunidade 

de utilizadores. Dada a especial relevância do comportamento físico dos objectos nesta 

dissertação, o motor físico utilizado mostra-se como um dos factores determinantes de sucesso, 

pelo que o ODE não dá as garantias pretendidas para o sucesso do trabalho que se pretende 

desenvolver. 

 

3.1.3 OpenHaptics 
 

O OpenHaptics é um toolkit de desenvolvimento de software da SensAble que já existe na 

sua versão 3.0. Este toolkit  permite aos seus utilizadores construírem de forma simples e rápida 

aplicações onde lhes é permitido desfrutar da experiência da interacção háptica. O software não 

é livre, embora exista uma edição académica do mesmo que está disponível online. Esta 

plataforma está dividida em 3 camadas principais: Haptic Device API (HDAPI), Haptic Library 

API (HLAPI) e QuickHaptics. 

 
 

Figura 3.2: Camadas do OpenHaptics8 

 

A componente gráfica do OpenHaptics baseia-se em OpenGL, o que torna esta plataforma 

mais familiar para os utilizadores. 

Algumas das vantagens deste toolkit passam pelo facto de suportar modelos 3D tais como 

.3ds, .obj, .stl ou .ply e o facto de integrar perfeitamente a sua camada de alto nível com as 

camadas de mais baixo nível. A sua melhor característica reside na possibilidade de os 

utilizadores construírem uma cena com interacção háptica de forma relativamente simples e 

bastante rápida. Esta plataforma pode ser executada em ambiente Windows, Linux e Mac OSX. 

No entanto, apresenta desvantagens consideráveis, tais como o facto de não ter uma 

biblioteca que faça a simulação do comportamento físico dos objectos, o facto de funcionar 

exclusivamente com os dispositivos hápticos da Sensable e ainda a impossibilidade, na versão 

académica, de ser possível aceder ao código fonte, o que permitiria dessa forma implementar 
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eventuais melhorias e aplicar possíveis alterações mediante as necessidades específicas de um 

problema. 

 

3.1.4 Conclusões Acerca das Soluções Existentes 
 

De entre as 3 soluções apresentadas, as duas primeiras poderiam ser uma escolha razoável 

como ponto de partida. Nessas duas plataformas, e com a implementação de diversas novas 

funcionalidades, poderia ser possível construir uma solução que permitisse resolver o problema 

de que é alvo esta dissertação. No entanto, a criação destas novas funcionalidades implicaria 

tempo e esforço consideráveis. Além do mais, foram identificadas algumas falhas em cada um 

desses dois frameworks, com especial relevo para a não simulação do comportamento físico dos 

objectos (H3DAPI) ou a utilização de um motor físico que se não se afigura actualmente como a 

melhor escolha. 

Repare-se que estas soluções existentes actualmente no mercado, poderiam talvez ser 

utilizadas como ponto de partida para a solução final, mas nunca seriam uma solução a 

considerar neste caso particular por diversas razões. A primeira está relacionada com o facto de 

algumas destas soluções serem proprietárias. Outro factor negativo está ligado à necessidade, 

mesmo para as soluções não proprietárias, de existir uma componente de programação para que 

seja possível criar uma nova experiência, algo que se pretende eliminar com o trabalho 

desenvolvido nesta dissertação, em que se deseja tornar muito simples a construção de uma 

experiência.  

Desta forma, dado que a finalidade desta dissertação implica criar uma plataforma 

específica e simples para a simulação de experiências físicas, apresenta-se como melhor opção a 

concepção de uma solução de raiz cuja finalidade se centra exclusivamente em solucionar o 

problema que foi apresentado.   

Importa realçar que relativamente à terceira solução estudada, a plataforma OpenHaptics, 

esta não vai ser utilizada devido às objecções apresentadas anteriormente. Contudo, e dado que 

o dispositivo háptico que será utilizado para a realização da dissertação é um dispositivo da 

Sensable, a camada de mais baixo nível deste toolkit, HDAPI, será parte integrante da solução 

que irá ser concebida e apresentada no próximo capítulo. 

Constatada a necessidade de conceber uma solução de raiz, que permita atingir os 

objectivos delineados, é necessário então analisar as três tecnologias que necessariamente estão 

envolvidas na solução: motor gráfico, motor físico e dispositivo háptico. Estas três tecnologias 

são por isso analisadas nas próximas secções. 

 

3.2 Motor Gráfico a Adoptar 
 

Um motor gráfico é um software, frequentemente construído com base em bibliotecas 

gráficas como por exemplo OpenGL ou DirectX, que permite a renderização de cenas 2D ou 

3D, sendo utilizado especialmente em aplicações 3D. As principais características do motor 

gráfico para este trabalho estão relacionadas com a capacidade de realizar uma boa gestão da 
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cena, a capacidade de carregar modelos estáticos e animados, bem como possuir uma boa 

capacidade de síntese de imagem, em qualidade e em velocidade. 

Identificado aquilo que se pretende obter do motor gráfico, revela-se necessário definir, de 

entre as opções actualmente disponíveis, aquele que melhor se adequa às necessidades 

identificadas. 

Assim, o principal objectivo deste capítulo é analisar alguns motores gráficos existentes, 

tendo sido escolhidos para essa análise aqueles que foram e/ou são mais populares. 

Os motores gráficos testados são os seguintes: 

• Delta3D 

• Genesis3D 

• Horde3D 

• Irrlicht 

• OGRE 

• OpenSceneGraph 

 

3.2.1 Descrição dos Motores Gráficos Avaliados 
 

Antes de se proceder à avaliação dos motores gráficos, acima referidos, é apresentada uma 

breve descrição de cada um deles.  

O Delta3D [D3D10] não é exclusivamente um motor gráfico, apresentando-se como um 

motor de jogos e simulação open source que pode ser usado em jogos, simulações ou outras 

aplicações gráficas. Este caracteriza-se por oferecer recursos especificamente adaptados à 

Modelação e Simulação como, por exemplo High Level Architecture (HLA) ou After Action 

Review (AAR). O Delta3D integra outros projetos open source como o Open Scene Graph, 

Open Dynamics Engine, Character Animation Library e OpenAL, através de uma API fácil de 

usar, permitindo sempre o acesso aos componentes importantes subjacentes. Isso fornece uma 

API de alto nível e ainda permite que o utilizador final utilize funcionalidades de baixo nível, se 

assim o pretender. Este motor faz rendering usando OpenGL e importa um vasto conjunto de 

formatos, tais como .flt, .3ds, .obj, etc. Actualmente já está disponível a versão 2.4 deste 

software, que teve a sua primeira versão em 2004.  

O Genesis3D [G3D10] é um motor gráfico open source lançado em 1998 pela Eclipse 

Entertainment com o intuito de criar um motor 3D para Windows capaz de satisfazer todas as 

necessidades relativas a aplicações 3D. Uma das características de maior relevância do mesmo é 

a utilização do algoritmo de particionamento binário do espaço, BSP, o mesmo utilizado nos 

jogos Quake e Quake II. A versão mais recente do software é o SDK 1.1.  

O Horde3D [HORD10] é o mais recente de entre os motores gráficos avaliados sendo, tal 

como os restantes, open source. A primeira versão do software foi lançada em 2006 e encontra-

se actualmente disponível para download a versão SDK 1.0.0 Beta 4. Este projecto foi 

concebido utilizando C++, caracterizando-se pela alta abstracção e forte modularidade do 

mesmo. No início do projecto foi definido que o objectivo passaria por criar um motor gráfico 

capaz de oferecer excelentes efeitos visuais, esperados em jogos da próxima geração, sendo ao 

mesmo tempo leve e conceptualmente o mais claro possível. O Horde3D tem uma interface 
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simples e intuitiva, é acessível a partir de diversas linguagens de programação e é 

particularmente adequado para renderizar um largo conjunto de personagens animadas com alta 

qualidade. 

O motor gráfico Irrlicht [IRR1O] é um projecto open source escrito em C++ e disponível 

para linguagens .NET. É totalmente cross-platform utilizando D3D, OpenGL e o seu próprio 

software de rendering, e possui todas as características esperadas num motor 3D comercial. 

Actualmente está disponível a versão 1.7 do software, sendo que a primeira foi lançada em 2003 

por Nikolaus Gebhardt. O rendering é feito usando OpenGL e Direct3D. O software pode ser 

utilizado em qualquer sistema operativo, e caracteriza-se por importar directamente diversos 

formatos, tais como .obj, .3ds, .b3d, entre outros. Apresenta ainda uma API de alto nível capaz 

de criar aplicações como jogos ou visualizações científicas. Está disponível também uma 

excelente documentação e integra todos os recursos necessários para a representação visual, tais 

como sombras dinâmicas, animação de personagens, tecnologia de interiores e exteriores e 

detecção de colisões. O Irrlicht caracteriza-se pelo seu pequeno tamanho, pela compatibilidade 

com o hardware de diferentes gerações, pela facilidade de aprendizagem, e ainda por possuir 

uma vasta comunidade de utilizadores. 

O OGRE [OG10], Object-Oriented Graphics Rendering Engine, é um dos mais famosos 

motores 3D open source, flexível, escrito em C++ e concebido para tornar mais fácil e intuitiva 

a criação de aplicações que utilizam gráficos 3D. A primeira versão foi lançada em 2003 e 

actualmente encontra-se disponível a versão 1.7. As suas bibliotecas abstraem todos os detalhes 

da utilização do sistema de bibliotecas subjacentes como Direct3D e OpenGL e fornece uma 

interface baseada em objectos do mundo e outras classes de forma intuitiva. Este motor gráfico 

é compatível com Linux, MAC OSX e as principais versões Windows. Este caracteriza-se por 

ter uma interface OO simples e fácil, concebida para minimizar o esforço necessário para 

renderizar cenas 3D, e permitir total independência relativamente à implementação utilizando 

Direct3D ou OpenGL. Refira-se também que outra característica relevante é o design sóbrio do 

código e a excelente documentação. O OGRE é reconhecido como sendo um motor estável, 

comprovando-se isso mesmo com o seu uso no desenvolvimento de diversos produtos 

comerciais com sucesso. 

O OpenSceneGraph [OSG1O] é um graphics toolkit, open source, de elevado desempenho, 

usado por programadores de aplicações em campos como a simulação visual, jogos, realidade 

virtual, visualização científica e modelação. Escrito inteiramente em C++ e OpenGL, funciona 

em todas as plataformas Windows, Mac OS X, GNU / Linux, IRIX, Solaris, HP-UX, AIX e 

FreeBSD. O OpenSceneGraph é agora um dos líderes mundiais na área da tecnologia de scene 

graph, sendo amplamente utilizado em projectos ligados ao espaço, à investigação científica e 

na indústria de jogos, bem como em aplicações de realidade virtual. Este projecto baseia-se no 

conceito de um SceneGraph, fornecendo uma estrutura orientada a objecto, tendo como base o 

OpenGL. Isso permite ao programador a implementação e optimização de gráficos de baixo 

nível e fornece várias ferramentas adicionais para o desenvolvimento rápido de aplicações 

gráficas. Os pontos fortes do OpenSceneGraph são o seu desempenho, escalabilidade, 

portabilidade e os ganhos de produtividade associados à utilização de um grafo de cena 
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inteiramente caracterizado. Actualmente encontra-se disponível a versão 2.9.6 deste software 

que foi lançado pela primeira vez em 2005. 

 

3.2.2 Forma e Condições de Avaliação do Motor Gráfico 
 

Face à diversidade de tecnologias disponíveis actualmente, torna-se necessário efectuar 

uma avaliação das mesmas, por forma a escolher a mais adequada a integrar a solução que irá 

ser concebida. Previamente à apresentação dos resultados obtidos na avaliação dos motores 

gráficos, é importante dar a conhecer o sistema de avaliação, nomeadamente quais os critérios 

de avaliação, o peso de cada um deles, os níveis de avaliação existentes, bem como as escalas de 

classificação utilizadas. 

 Cada critério de avaliação terá um peso que varia entre 1 e 5, representando o 5 a máxima 

importância e o 1 a mínima importância. O peso de cada critério é apresentado entre parêntesis ( 

) à frente de cada um destes. A classificação de um motor gráfico num dado critério pode variar 

entre 0 e 20, sendo 20 excelente e 0 muito mau. O resultado de um motor gráfico é obtido 

através da multiplicação do peso de cada critério pela classificação obtida no mesmo. Isso 

significa que o resultado em cada um dos critérios não pode exceder os 100 (20 * 5) pontos. O 

resultado final, que servirá de suporte à decisão relativa à escolha do motor gráfico, será a soma 

dos resultados obtidos em cada um dos critérios. 

A tabela 3.1 apresenta um exemplo da avaliação de um critério, sendo considerado neste 

exemplo que o critério avaliado tem peso 4. 

 

Tabela 3.1: Exemplo da avaliação de um critério do motor gráfico 

 

 

A avaliação do motor gráfico é feita em 3 fases ou níveis. No final de cada nível é 

apresentado o resultado final dos motores gráficos nesse nível. Este resultado é obtido através 

da soma dos resultados de cada um dos critérios avaliados nessa fase de avaliação. 

A avaliação é efectuada por fases, com vista a eliminar motores que possam não cumprir 

com os resultados mínimos esperados. Desta forma evita-se que motores que se revelem, logo 

numa fase inicial, uma opção pouco indicada sejam avaliados até ao fim. 

Numa primeira fase são avaliados 2 critérios: 

• Maturidade e consistência do projecto (5) 

• Documentação disponível (5) 

  Delta3D Horde3D Irrlicht OGRE OpenSceneGraph 

Parâmetro 1 16 12 17 15 13 

Parâmetro 2 17 12 17 16 11 

Classificação (depende 
das classificações obtidas 
nos parâmetros) 

17 12 17 16 12 

Resultado = 
Classificação * Peso 

17 * 4 = 
68 

12 * 4 = 
48 

17 * 4 = 
68 

16 * 4 = 
64 

12 * 4 = 
48 



Tecnologias Relevantes 

22 
 

 

Como se pode verificar, cada um deles tem peso 5. No final desta fase são verificados os 

resultados obtidos até ao momento, sendo que somente os motores que apresentam uma 

classificação acima de 100 pontos passam à segunda fase de avaliação. Repare-se que o valor 

máximo possível de obter até ao momento é 200 (MaxN1 = 2* 5* 20 =200) pontos, pelo que os 

100 pontos exigidos como valor mínimo para ultrapassar esta fase representam exactamente 

metade do valor máximo (MinN1 = 0.5* MaxN1 =100). 

 

No segundo nível de avaliação são considerados 3 principais critérios: 

• Acesso ao source code (3) 

o Facilidade de desenvolvimento de novas funcionalidades (5) 

• Leitura de diferentes modelos (4)  

• Facilidade de ligação a motor físico (4)  

 

Repare-se que o primeiro critério deste nível contém um subcritério. Assim, considera-se, 

excepcionalmente, o peso total do primeiro critério como sendo de 8 (3+5), pois o critério e 

subcritério serão avaliados conjuntamente. Desta forma, o peso total desta fase é de 16 (8+4+4). 

Assim, até este momento é possível ter obtido uma pontuação máxima de 520 (MaxN2 = 

MaxN1 + (16*20) = 520) pontos. Finda a avaliação de cada um desses parâmetros, procede-se à 

análise das classificações obtidas até esse instante. Concluída a avaliação deste nível, apenas os 

motores com uma classificação superior a 390 pontos, que representam 75% (MinN2 = 

0.75*MaxN2) da pontuação máxima possível, passam à terceira e última fase. Repare-se que no 

nível anterior apenas era exigida a classificação mínima de 50%. Porém, nesta fase, decidiu-se 

refinar o critério, passando assim a exigir 75% como objectivo mínimo para avançar para o 

último nível de avaliação. Esta passagem de 50% para 75% tem o intuito de aumentar o grau de 

exigência, à medida que a avaliação avança.   

 

Por fim, os motores gráficos são alvo de avaliação em mais 3 critérios: 

• Estabilidade (4)  

• Desempenho (4)  

• Recursos físicos (4) 

 

Assim, no total, os motores gráficos são avaliados em 9 critérios diferentes, sendo que 

aquele que obtiver a pontuação mais alta no fim de todos os testes será o escolhido para integrar 

a solução que será concebida. De notar que a informação que serviu de base à avaliação dos 

motores gráficos foi recolhida em Janeiro de 2010. 

Importa referir ainda que todos os testes foram realizados nas mesmas condições, sendo 

efectuados num computador portátil com um processador Intel Core 2 Duo T9550 - 2.66 GHz, 

3GB de RAM, placa gráfica ATI Mobility Radeon HD 3650 e utilizando o Sistema Operativo 

Windows Vista Home Premium.  
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3.2.3 Avaliação dos Motores Gráficos 
 

Uma vez apresentados os motores gráficos e descrita a forma como será feita a apreciação 

dos mesmos, procede-se agora à avaliação propriamente dita. Tal como já referido na subsecção 

3.2.2, os critérios avaliados na primeira fase são: 

• Maturidade e consistência do projecto (5) 

• Documentação disponível (5) 

 

O critério "maturidade e consistência do projecto" classifica o projecto dada a  regularidade 

com que são desenvolvidas novas funcionalidades, bem como o número de actualizações de que 

o mesmo é alvo. Neste critério é tido também em conta se o projecto é sólido e se continua ser 

acompanhado. Isto é verificado tendo em atenção a data do lançamento da primeira e última 

versão estável, o número de versões já lançadas, a quantidade de pessoas que usam o motor 

gráfico, bem como o período da vida do mesmo. Outro dos parâmetros que permitem avaliar 

este critério é o nível de actividade do motor gráfico. Este parâmetro é classificado tendo em 

atenção o número de posts recentes, respostas a esses mesmos posts e rapidez com que as 

mesmas são dadas. Os valores apresentados na tabela 3.2 são retirados das páginas dos 

respectivos motores gráficos [D3D10, G3D10, H3D10, IRR1O, OG10, OSG1O]. A 

classificação final deste critério é atribuída de acordo com os dados obtidos, sendo o nível de 

actividade o factor mais preponderante nesta classificação. Os resultados advêm da 

multiplicação da classificação pelo valor do peso do critério, neste caso 5. Estes resultados são 

apresentados na tabela 3.2. 

O segundo critério, "documentação disponível", é classificado tendo em conta a quantidade 

de posts colocados nos fóruns e respectiva actividade, em especial a recente, bem como o 

número de livros, artigos e tutoriais existentes. É também tido em consideração a actividade da 

comunidade (analisando o número de respostas às questões levantadas em fóruns, bem como a 

rapidez com que são obtidas) e o número de elementos existentes na mesma. Este parâmetro 

permite ter uma ideia do envolvimento da comunidade no projecto e de que forma esta suporta 

as novas versões disponibilizadas e os utilizadores menos experientes. É também tido em conta 

o número de projectos que utilizam o motor gráfico em questão. Tal como na tabela 3.2, as 

classificações de cada um dos parâmetros deste critério são obtidas de acordo com uma análise 

feita aos dados presentes nas páginas de cada motor gráfico. Importa referir que o parâmetro 

“livros e pdf’s" tem um peso ligeiramente inferior aos restantes no cálculo da classificação final 

deste critério, dada a sua menor frequência neste tipo de soluções open source. Assim, a 

classificação neste critério é obtida calculando a média dos resultados em cada parâmetro, tendo 

em atenção uma desvalorização de 20% do parâmetro “livros e pdf’s” relativamente aos 

restantes. Os resultados são obtidos multiplicando a classificação pelo peso deste critério, ou 

seja, 5. Os mesmos podem ser consultados na tabela 3.3. 
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Tabela 3.2: Maturidade e consistência do projecto – motor gráfico 

 

Delta3D Genesis3D Horde3D Irrlicht OGRE  OpenSceneGraph 

Primeira versão 2004 1998 2006 2003 2003 2005 

Última versão 2009 - 2009 2010 2009 2009 

Período de vida (anos) 6 12 4 7 7 5 

Número de versões 28 - 20 19 11 9 

Nivel de actividade 

(0-20) 
14 6 14 18 18 14 

Classificação 15 7 14 18 18 14 

Resultado 75 35 70 90 90 70 

 

Tabela 3.3: Documentação disponível – motor gráfico 

 

  Delta3D Genesis3D Horde3D Irrlicht OGRE  OpenSceneGraph 

Fóruns 14 10 15 18 17 15 

Tutoriais 14 14 14 16 16 13 

Livros / PDF's 12 - 10 14 14 12 

Projectos 17 8 10 18 19 14 

Communidade 14 11 12 19 18 16 

Classificação 14 10 13 18 18 14 

Resultado 70 50 65 90 90 70 

 

De acordo com os resultados apresentados nas tabelas 3.2 e 3.3,  pode ser agora calculado o 

resultado desta primeira fase de avaliação. Este resultado da primeira fase é a soma dos 

resultados de cada um dos critérios que constituem a mesma, sendo apresentado na tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4: Resultados da primeira fase – motor gráfico 

 

  Delta3D Genesis3D Horde3D Irrlicht OGRE OpenSceneGraph 

Maturidade e  

consistência 
75 35 70 90 90 70 

Documentação 70 50 65 90 90 70 

Resultado 145 85 135 180 180 140 

 

Analisando os resultados presentes na tabela 3.4, verifica-se que um dos motores, 

Genesis3D, apresenta um resultado inferior a 100 pontos, mínimo estabelecido à priori para este 

primeiro nível de avaliação. Assim sendo, o mesmo não será avaliado nas próximas fases de 

avaliação. 
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Na segunda fase são avaliados 3 critérios: 

• Acesso ao source code (3) 

o Facilidade de desenvolvimento de novas funcionalidades (5) 

• Leitura de diferentes modelos (4)  

• Facilidade de ligação a motor físico (4)  

 

No critério “Acesso ao source code” está inserido o subcritério “Facilidade de 

desenvolvimento de novas funcionalidades”. Para se proceder à avaliação do mesmo, são tidas 

em consideração opiniões online de utilizadores que já trabalharam com o motor gráfico, 

recolhidas no site de cada motor gráfico e no site DevMaster [DVM10], sendo dedicada também 

especial atenção à organização e clareza do código. Para além da informação recolhida na 

internet, é também considerada a opinião pessoal, após análise e estudo da estrutura, 

organização e clareza do código. Desta forma, os resultados apresentados na tabela 3.5 são um 

um reflexo da informação recolhida, bem como do estudo e experiência pessoal na breve 

utilização dos motores gráficos. A classificação deste critério é calculada fazendo a média das 

classificações obtidas em cada um dos 3 parâmetros quantitativos que fazem parte deste critério. 

O resultado é obtido multiplicando essa classificação pelo peso global do critério, que é 

excepcionalmente 8, resultante da soma do valor do critério principal, peso 3, e do valor do 

subcritério, de peso 5. Toda esta informação pode ser consultada na tabela 3.5. 

A avaliação do segundo critério deste nível está dependente da possibilidade de ser 

possível carregar, de preferência de forma simples, diferentes modelos 3D, como por exemplo 

modelos Maya ou 3D Studio Max, entre outros. Assim, são analisados dois parâmetros: o 

loading de modelos 3D de forma directa e o loading recorrendo a um conversor ou exportando 

para um tipo de dados específico. Para se atribuir um valor a cada um dos parâmetros foi 

pesquisado na internet, e em especial nas páginas dos motores gráficos, a possibilidade de 

carregar (loading) os referidos modelos 3D. É tido também em consideração a opinião dos 

utilizadores que já usufruíram dessa funcionalidade, bem como o número de soluções 

apresentadas e o número de formatos que é possível ler. Foi dado um peso igual aos dois 

parâmetros, pelo que a classificação é obtida calculando a média dos dois. Os resultados deste 

critério são obtidos multiplicando a classificação pelo respectivo peso, que neste caso é 4. Os 

mesmos podem ser consultados na tabela 3.6. 

No último critério deste nível de avaliação, “Facilidade de ligação a motor físico”, é 

analisado se estão disponíveis tutoriais e plugins que permitam facilmente ligar o motor gráfico 

a um motor físico. Para se chegar a uma classificação foi tido em consideração a existência ou 

não de tutoriais que ajudassem a essa integração, bem como a possibilidade de aceder a 

bibliotecas ou projectos para esse efeito, tendo em atenção o número existente e a qualidade 

patenteada em cada um deles. O resultado obtém-se multiplicando a classificação por 4, peso do 

critério avaliado, e pode pode ser visualizado na tabela 3.7. 

As tabelas 3.5, 3.6 e 3.7, a seguir apresentadas, mostram os resultados obtidos pelos 

motores gráficos em cada um dos critérios que constituem a segunda fase de avaliação. 
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Tabela 3.5: Acesso ao source code e facilidade de desenvolvimento de novas funcionalidades – 

motor gráfico 

 

 
Delta3D Horde3D Irrlicht OGRE OpenSceneGraph 

Source Code Sim Sim Sim Sim Sim 

Opinião online 14 12 18 14 13 

Organização do código 17 14 15 16 14 

Clareza do código 16 13 15 15 13 

Classificação 16 13 16 15 13 

Resultado 128 104 128 120 104 

 

Tabela 3.6: Leitura de diversos modelos 3D – motor gráfico 

 

 
Delta3D Horde3D Irrlicht OGRE OpenSceneGraph 

Directamente 13 13 18 16 15 

Com conversor ou 

exportando 
15 13 17 19 17 

Classificação 14 13 18 18 16 

Resultado 56 52 72 72 64 

 

Tabela 3.7: Facilidade de ligação a um motor físico 
 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os resultados apresentados nas tabelas 3.5 a 3.7 é possível calcular o 

resultado final desta segunda fase de avaliação. O mesmo é mostrado na tabela 3.8. 

 

Tabela 3.8: Resultados da segunda fase – motor gráfico 

 

 
Delta3D Horde3D Irrlicht OGRE OpenSceneGraph 

Source Code 128 104 128 120 104 

Leitura de modelos 3D 56 52 72 72 64 

Ligação a motor físico 68 48 68 64 48 

Resultado 252 204 268 256 216 

 

Agora que os dois primeiros níveis de avaliação estão concluídos,  determina-se o resultado 

actual de cada um dos motores gráficos. Isto permite saber quais os motores que atingiram o 

 
Delta3D Horde3D Irrlicht OGRE  OpenSceneGraph 

Tutorial Sim Sim Sim Sim Sim 

Bibliotecas / Projectos 17 12 17 16 12 

Classificação 17 12 17 16 12 

Resultado 68 48 68 64 48 
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valor mínimo exigido nesta fase, e que lhes permite avançar para o último nível de avaliação. A 

tabela 3.9 mostra a classificação após estas 2 primeiras fases da avaliação. 

 

Tabela 3.9: Resultados após conclusão da segunda fase de avaliação – motor gráfico 

 

 
Delta3D Horde3D Irrlicht OGRE  OpenSceneGraph 

Fase 1 145 135 180 180 140 

Fase 2 252 204 268 256 216 

Resultado 397 339 448 436 356 

 

Como se pode visualizar na tabela 3.9, os motores Horde3D e OpenSceneGraph 

apresentam um resultado inferior ao mínimo estabelecido. Assim sendo, na última fase apenas 

serão avaliados os seguintes motores gráficos: Delta3D, Irrlicht e OGRE.   

No terceiro nível de avaliação são analisados os 3 últimos critérios: 

• Estabilidade (4)  

• Desempenho (4)  

• Recursos físicos (4) 

  

No critério “Estabilidade”, é verificado se o software não causa problemas no normal 

funcionamento do sistema operativo, é verificado se não há perda de dados e se nenhuma função 

primária se torna inoperante ou obstruída no decurso do teste [JB99]. São por isso levados em 

atenção dois parâmetros, sendo o primeiro um conjunto de opiniões disponíveis online, em 

particular as disponibilizadas na DevMaster [DVM10], e o segundo uma avaliação pessoal. 

Como se pode verificar na tabela 3.9, o segundo parâmetro apresenta um valor igual para todos 

os motores gráficos, uma vez que, no decorrer da execução das aplicações, nenhum deles 

apresentou qualquer indício de problemas de estabilidade. A classificação final é a média das 

classificações destes 2 parâmetros e o resultado final é essa mesma classificação multiplicada 

pelo peso respectivo do critério, que neste caso é 4. Toda esta informação é apresentada na 

tabela 3.9. 

No segundo critério desta última fase de avaliação é testado o desempenho de cada um dos 

motores gráficos. Para avaliar esse desempenho dos motores gráficos foram efectuados diversos 

testes, cada um deles com um grau de exigência gráfica diferente. Dois dos factores que 

influenciam a qualidade e o desempenho são o número de polígonos existentes na cena e a 

quantidade de objectos presentes na mesma. Assim, foi criado um teste inicial com apenas um 

objecto dividido em 1200 polígonos. Em cada um dos testes seguintes foram adicionados novos 

objectos à cena, sendo este o meio principal de aumentar o número de polígonos em cada teste. 

Para cada uma das situações foi registado o número de FPS que cada um dos motores gráficos 

apresentava. Para obter os valores apresentados na tabela 3.11 foi utilizado o software Fraps 

[FRP10].  

Importa referir que os dois últimos testes, onde existe um elevado número de polígonos, 

têm um peso ligeiramente inferior na classificação final. Esta decisão teve como base algumas 

informações recolhidas acerca do número de polígonos presentes em algumas aplicações. 
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Tomando em consideração, por exemplo, o jogo Painkiller [PAIN04], este apresenta cenas 

bastante complexas e realísticas, utilizando em média 350 mil polígonos por nível de jogo. 

Numa situação concreta deste jogo, nomeadamente os desafios finais de cada nível, está 

presente unicamente um “boss” que é representado, em grande detalhe, por aproximadamente 

8000 polígonos [PAIN04]. Este é o elemento que mais polígonos necessita para a sua 

representação, e dado ser o elemento central da cena final de cada nível, não é de esperar que a 

cena final apresente um número de polígonos superior a 50000. Assim, dada a finalidade desta 

dissertação, que não exige tanto processamento gráfico como um jogo comercial de sucesso 

como o Painkiller, afigura-se menos relevante o número de FPS em cenas com mais de 50000 

polígonos, comparativamente com cenas onde existem 10 ou 15 mil polígonos, um valor 

difícilmente ultrapassado no âmbito do trabalho desenvolvido nesta dissertação.  

Tendo então em atenção os factos apresentados, a classificação foi calculada da seguinte 

forma: os testes com 1200 e 140000 polígonos têm peso 1, o teste com 71000 polígonos tem 

peso 2, e os restantes têm peso 3. 

Desta forma, e como se pode constatar na tabela 3.11, o Delta3D é o que apresenta 

melhores resultados, tendo por isso uma classificação mais elevada comparativamente aos 

outros. O Irrlicht e o OGRE obtiveram uma classificação relativamente distante do Delta3D, 

sendo que o Irrlicht apresenta um valor ligeiramente superior ao OGRE, dado que revelou 

globalmente melhores resultados nos testes com maior peso. O resultado final deste critério é 

obtido multiplicando a classificação do mesmo pelo seu peso, neste caso 4. 

Na avaliação do critério “Recursos físicos” é tido em consideração a quantidade de RAM e 

o acesso ao CPU que cada um dos motores necessita para renderizar uma cena. Os valores 

apresentados na tabela 3.12 foram obtidos medindo o valor de cada um dos 2 parâmetros para 

todos os testes efectuados no critério anterior, “Desempenho”, sendo calculado no fim o valor 

médio de todos esses testes.  

Como se pode verificar na tabela 3.12, os valores médios de utilização de CPU são 

similares, ao contrário da utilização da memória física, onde se pode ver claramente que o 

Irrlicht é o que utiliza menos, e o OGRE o que utiliza mais, atingindo quase o dobro da 

memória que o Irrlicht necessita para a execução dos testes. É este o factor que faz com que o 

OGRE tenha uma classificação consideravelmente distante do Irrlicht, que neste critério 

apresenta muito bons resultados. O Delta3D ficou numa posição intermédia. Para a atribuição 

da classificação, foi definido que seria atribuído ao Irrlicht a nota 18, uma vez que é o que 

apresenta claramente melhores resultados. As restantes classificações foram definidas tendo em 

comparação a nota atribuída ao Irrlicht. Por exemplo, sabendo que o Irrlicht tem uma média de 

recursos necessários de 39,5 e que o OGRE tem por sua vez uma média de 54,5 , obtém-se a 

classificação de 13 para o OGRE através do seguinte cálculo: 18 * 39,5 / 54,5 = 13,05. A 

classificação do Delta3D é obtida seguindo o mesmo princípio. O resultado final deste critério é 

obtido  multiplicando a classificação do mesmo pelo seu peso, neste caso 4. Toda esta 

informação está contida na tabela 3.12.  
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Tabela 3.10: Estabilidade – motor gráfico 

 

 
Delta3D Irrlicht OGRE 

Testes online 16 17 17 

Testes pessoais 18 18 18 

Classificação 17 18 18 

Resultado 68 72 72 

 

Tabela 3.11: Desempenho – motor gráfico 

 

 
Delta3D Irrlicht OGRE 

1200 Polígonos (FPS) 650 1650 131 

8400 Polígonos (FPS) 648 738 130 

48000 Polígonos (FPS) 595 107 130 

71000 Polígonos (FPS) 292 72 130 

140000 Polígonos (FPS) 277 37 130 

Classificação 18 15 14 

Resultado 72 60 56 

 

Tabela 3.12: Recursos físicos – motor gráfico 

 

 
Delta3D Irrlicht OGRE 

CPU (% média) 50 48 51 

RAM (MB média)  38 31 58 

Classificação 15 18 13 

Resultado 60 72 52 
 

Tal como realizado nas fases anteriores, irá agora ser apresentado o resultado deste último 

nível de avaliação, que resulta da soma dos resultados obtidos nas tabelas 3.10 a 3.12. O 

resultado é mostrado na tabela 3.13. Depois de terminada a avaliação de todo os motores em 

todos os critérios, é verificado qual o motor gráfico que teve a melhor avaliação. Para tal, são 

levados em consideração os resultados obtidos por cada um dos motores que atingiu a fase final, 

em cada um das fases. O resultado é apresentado na tabela 3.14. 

 

Tabela 3.13: Resultados da terceira fase – motor gráfico 

 

 
Delta3D Irrlicht OGRE  

Estabilidade 68 72 72 

Desempenho 72 60 56 

Recursos físicos 64 72 52 

Resultado 204 204 180 

 
 



Tecnologias Relevantes 

30 
 

Tabela 3.14: Resultado final – motor gráfico 

 

 
Delta3D Irrlicht OGRE 

Fase 1 145 180 180 

Fase 2 252 268 256 

Fase 3 204 204 180 

Resultado final 601 652 616 

 
Como é possível observar na tabela 3.14, o motor Irrlicht foi o que obteve um melhor 

resultado global, tendo em consideração o conjunto de 9 critérios que foram considerados nesta 

avaliação. Assim sendo, este é o escolhido para integrar a solução que irá ser concebida. 

 

3.3 Motor Físico a Adoptar 
 

Um motor físico permite simular comportamentos físicos da vida real, tendo em 

consideração variáveis como por exemplo a massa, a velocidade e o atrito, e sendo 

especialmente utilizado em simulações científicas ou em vídeo-jogos. Assim, o objectivo desta 

secção é esclarecer o que se espera do motor físico e o método de avaliação seguido para esta 

tecnologia, seguindo-se ainda a apresentação dos critérios avaliados e resultados obtidos.  

Antes de mais importa referir que, para a escolha dos motores físicos sujeitos a avaliação, 

foram considerados 2 critérios: o facto de serem de utilização livre e gratuita (eventualmente 

open source) e não estarem optimizados para nenhuma placa gráfica ou ambiente específico. 

Desta forma, os motores físicos avaliados são os seguidamente apresentados: 

• Bullet Physics Library 

• Newton Game Dynamics 

• Open Dynamics Engine 

• Tokamak 

 

3.3.1 Descrição dos Motores Físicos Avaliados 
 

Antes de se avançar para os métodos de avaliação e resultados da mesma, são aqui 

apresentados, de forma breve, os motores físicos que são alvo de análise.  

O Bullhet Physics Library [BP10] é um software open source 3D de detecção de colisão 

para jogos e efeitos visuais para cinema. É permitida a sua utilização gratuita para o uso 

comercial, sob a licença Zlib. A primeira versão foi lançada em 2006 e actualmente está 

disponível a versão 2.75. Este motor físico é utilizado em vários projectos, destacando-se a sua 

utilização no Grand Theft Auto 4, Cinema 4D, 2012, Hancock, LightWave 3D Core, entre 

outros. Refira-se ainda que este software funciona nos sistemas operativos Windows, Linux, 

Mac, Xbox360, Playstation 3 e iPhone. 

O Newton Game Dynamics [ND10] é uma solução integrada de simulação em tempo real 

de ambientes físicos. A API permite a gestão da cena, detecção de colisões e  comportamento 
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dinâmico, sendo um software pequeno, rápido, estável e fácil de usar. Este motor implementa 

uma solução determinista, que não se baseia em LCP tradicionais ou métodos iterativos, mas 

possui a estabilidade e velocidade de ambos. Esta característica torna o mesmo uma ferramenta 

não só para jogos, mas também para qualquer simulação de física em real-time. É possível 

utilizar o mesmo em sistemas operativos Windows, MAC, iPhone e Linux. A última versão 

disponível é a 2.18 Beta. Apesar de não ser possível aceder ao código fonte, a sua utilização é 

possível de forma gratuita. Muitos projectos não comerciais, comerciais e académicos usam 

Newton Game Dynamics. É também uma escolha popular nas comunidades Irrlicht e OGRE.  

O Open Dynamics Engine [ODE10] é uma biblioteca open source, de alto desempenho 

para simular dinâmicamente corpos rígidos. É uma solução estável, madura e independente de 

plataforma, implementada em C/C++ e com uma API bastante acessível. Tem tipos avançados 

de detecção de colisão conjunta e integrada com o atrito. O Open Dynamics Engine é útil para a 

simulação de veículos, objectos em ambientes de realidade virtual e criaturas virtuais. Até ao 

momento já foi usado em diversos jogos de computador, ferramentas de criação 3D e 

ferramentas de simulação. Uma das principais vantagens é ser facilmente integrado com outros 

softwares e ferramentas. 

Por fim, o Tokamak [TP10] é um motor físico open source escrito por David Lam. Este é 

uma biblioteca física de alta performance, especialmente desenvolvida para jogos. Possui uma 

interface de alto nível bastante simples de usar. Nos últimos anos este motor tem sido preterido 

por outros mais recentes e com comunidades mais alargadas. 

 

3.3.2 Forma e Condições de Avaliação dos Motores Físicos 
 

Antes de serem apresentados os resultados obtidos, para cada um dos motores físicos, e em 

cada um dos critérios em que estes foram alvo de avaliação, é importante dar a conhecer quais 

os critérios de avaliação, o peso de cada um deles, os níveis de avaliação existentes, bem como 

as escalas de classificação utilizadas. A metodologia aqui apresentada é semelhante à já 

apresentada na secção 3.2, referente ao motor gráfico. 

Cada critério de avaliação terá um peso que varia entre 1 e 5, representando o 5 a máxima 

importância e o 1 a mínima importância. O peso de cada critério é apresentado entre parêntesis  

( ) à frente de cada um destes. A classificação de um motor físico, num dado critério, pode 

variar entre 0 e 20, sendo 20 excelente e 0 muito mau. O resultado de um motor físico é obtido 

através da multiplicação do peso de cada critério pela classificação obtida no mesmo. Isso 

significa que o resultado em cada um dos critérios não pode exceder os 100 (20 * 5) pontos. O 

resultado final, que servirá de suporte à decisão relativa à escolha do motor gráfico, será a soma 

dos resultados obtidos em cada um dos critérios. 

A tabela 3.15 apresenta um exemplo da avaliação de um critério, sendo considerado neste 

exemplo que o critério avaliado tem peso 5. 
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Tabela 3.15: Exemplo da avaliação de um critério do motor físico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliação do motor físico é feita em 2 fases ou níveis. No final de cada nível é 

apresentado o resultado final dos motores físicos nesse nível. Este resultado é obtido através da 

soma dos resultados de cada um dos critérios avaliados nessa fase de avaliação. 

A avaliação é efectuada por fases, com vista a eliminar motores que possam não cumprir 

com os resultados mínimos esperados. Desta forma evita-se que motores que se revelem, logo 

numa fase inicial, uma opção pouco indicada, sejam avaliados até ao fim. 

 

Na primeira fase são avaliados 4 critérios: 

• Maturidade e consistência do projecto (5)  

• Documentação disponível (5)  

• Funcionalidades (5)  

• Integração com diferentes motores gráficos (4)  

 

Como se pode verificar, 3 dos critérios têm peso 5 e o restante tem peso 4, perfazendo um 

peso total de 19. Isto implica que o resultado máximo possível nesta fase seja de 380 (MaxN1 = 

19 * 20) pontos. No final desta fase são verificados os resultados obtidos até ao momento, sendo 

que somente os motores que apresentam uma classificação acima de 285 pontos passam à fase 

seguinte de avaliação. Repare-se que o valor mínimo estipulado é exactamente 75% (MinN1 = 

0.75 * MaxN1 = 285) do valor máximo que é possível obter até ao momento, sendo esse o 

mínimo exigido nesta fase. 

 

No último nível são considerados 3 novos critérios: 

• Recursos físicos (4)  

• Realismo (5)  

• Velocidade de cálculo (4)  

 

Como é possível constatar, o critério “Realismo” tem peso 5 e os restantes têm peso 4. 

Assim, no total, os motores físicos são avaliados em 7 critérios diferentes, sendo aquele que 

obtiver a pontuação mais alta no fim de todos os testes o escolhido para integrar a solução que 

 
Bullet Newton ODE Tokamak 

Parâmetro 1 16 12 17 15 

Parâmetro 2 12 15 13 19 

Classificação (depende 

das classificações obtidas 

nos parâmetros) 
14 14 15 17 

Resultado = 
Classificação * Peso 

14 * 5 = 

70 

14 * 5 = 

70 

15 * 5 = 

75 

17 * 5 = 

85 
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será concebida. Note-se que a informação que serviu de base à avaliação dos motores físicos foi 

recolhida em Janeiro de 2010. 

Importa referir ainda que todos os testes foram realizados nas mesmas condições, sendo 

efectuados num computador portátil com um processador Intel Core 2 Duo T9550 - 2.66 GHz, 

3GB de RAM, placa gráfica ATI Mobility Radeon HD 3650 e utilizando o Sistema Operativo 

Windows Vista Home Premium.  

 

3.3.3 Avaliação dos Motores Físicos 
 

Uma vez apresentados os motores físicos e descrita a forma como será feita a apreciação 

dos mesmos, procede-se agora à avaliação propriamente dita. Tal como já referido na subsecção 

3.3.2, os critérios avaliados na primeira fase são: 

• Maturidade e consistência do projecto (5)  

• Documentação disponível (5)  

• Funcionalidades (5)  

• Integração com diferentes motores gráficos (4)  

 

O critério "maturidade e consistência do projecto" classifica o projecto dada a  regularidade 

com que são desenvolvidas novas funcionalidades, bem como o número de actualizações de que 

o mesmo é alvo. Neste critério é tido também em conta se o projecto é sólido e se continua a ser 

acompanhado. Isto é verificado tendo em atenção a data do lançamento da primeira e última 

versão estável, o número de versões já lançadas, período de vida do mesmo e ainda o nível de 

actividade, verificado através do número de posts recentes, respostas a esses mesmos posts e 

rapidez com que são dadas. Toda esta informação é apresentada na tabela 3.16, sendo que as 

classificações aí apresentadas resultam da recolha e análise da informação disponível nas 

páginas dos motores físicos [BP10, ND10, TP10, ODE10]. O último parâmetro referido, nível 

de actividade, é o factor mais preponderante na classificação final deste critério. O resultado 

final advém da multiplicação dessa classificação pelo peso definido, neste caso 5. Toda esta 

informação está contida na tabela 3.16.  

O segundo critério, "Documentação disponível", é classificado tendo em conta a 

quantidade de fóruns (e posts em cada um deles), a API do motor, as wikis, artigos e tutoriais 

existentes, a actividade da comunidade e os projectos já realizados com o motor físico em 

questão. É possível verificar o nível de actividade da comunidade tendo em atenção o número 

de respostas às questões levantadas em fóruns, bem como a rapidez com que são obtidas 

respostas, e o número de elementos existentes nessa comunidade. Isto permite ter uma ideia do 

envolvimento da mesma no projecto e de que forma esta suporta as novas versões e os 

utilizadores menos experientes. É tida em especial consideração a actividade mais recente. 

As classificações de cada parâmetro são apresentadas na tabela 3.17, sendo as mesmas 

baseadas na análise realizada aos elementos presentes nas páginas de cada motor físico. A 

classificação do critério é obtida fazendo a média das classificações obtidas em cada parâmetro, 

sendo o resultado essa classificação final multiplicado pelo peso deste critério, que é 5. Toda 

esta informação está disponível na tabela 3.17. 
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O critério seguinte, “Funcionalidades”, é essencialmente avaliado de acordo com a 

informação recolhida em fóruns e análises online, bem como informação obtida nos sites dos 

referidos motores físicos [BP10, ND10, TP10, ODE10]. É tido em atenção o número de 

funcionalidades de cada motor, bem como a relevância das mesmas para o projecto. Como se 

pode constatar na tabela 3.18, as classificações do ODE e do Tokamak são consideravelmente 

inferiores às dos outros dois motores avaliados, sendo que um dos factores que conduz a isso, o 

facto de estes darem preferência a funcionalidades que permitem uma simulação mais rápida ao 

invés de uma simulação com mais precisão. Outro dos factores que influência essa classificação 

é o facto de ambos não introduzirem novas funcionalidades à algum tempo. Tal como nos 

restantes critérios, o resultado deste critério é obtido multiplicando a classificação final pelo 

peso deste critério, que é 5. Toda a informação pode ser visualizada na tabela 3.18 

A classificação do último critério desta fase, “Integração com diferentes motores gráficos”, 

será feita mediante a confirmação da existência, ou não, de tutoriais para a integração entre o 

motor físico em questão e motores gráficos, bem como a qualidade evidenciada patente nesses 

tutoriais. É também tido em atenção o número de projectos ou bibliotecas que realizem, ou 

ajudem a concretizar, a integração entre motor físico sob avaliação e um motor gráfico. O 

resultado final deste critério é obtido multiplicando a classificação final por 4, peso do critério 

em questão. Toda esta informação pode ser consultada na tabela 3.19. 

De acordo com os resultados obtidos em cada um dos 4 critérios da primeira fase, é 

possível calcular o resultado final desta fase, que está presente na tabela 3.20. 
 

Tabela 3.16: Maturidade e consistência – motor físico 

 

 
Bullet Newton ODE Tokamak 

Primeira versão 2006 2003 2001 2003 

Última versão 2009 2009 2009 2008 

Período de vida (anos) 4 7 9 7 

Número de versões 31 19 15 7 

Nível de actividade (0-20) 18 18 10 7 

Classificação 18 18 11 7 

Resultado 90 90 55 35 

 

Tabela 3.17: Documentação disponível – motor físico 

 

 
Bullet Newton ODE Tokamak 

Tutoriais / API 15 17 12 10 

Fóruns 16 17 8 5 

Projectos 16 19 16 10 

Comunidade 17 18 8 5 

Classificação 16 18 11 8 

Resultado 80 90 55 40 
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Tabela 3.18: Funcionalidades – motor físico 

 

 
Bullet Newton ODE Tokamak 

Classificação 17 17 14 12 

Resultado 85 85 70 60 

 

Tabela 3.19: Integração com motor gráfico 

 

 
Bullet Newton ODE Tokamak 

Tutorial Sim Sim Sim Sim 

Bibliotecas / Projectos 15 17 14 13 

Classificação 15 17 14 13 

Resultado 60 68 56 52 

  

Tabela 3.20: Resultados da primeira fase – motor físico 

 

 
Bullet Newton ODE Tokamak 

Maturidade e consistência 90 90 55 35 

Documentação 80 90 55 40 

Funcionalidades 85 85 70 60 

Integração motor gráfico 60 68 56 52 

Resultado 315 333 236 187 

 

Observando os resultados acima apresentados, é rapidamente perceptível que tanto o 

Tokamak como o ODE têm um resultado notoriamente inferior ao mínimo estabelecido na 

secção 3.3.2: 285 pontos. Assim sendo, estes dois motores serão excluídos da próxima fase de 

avaliação, pelo que a decisão final será tomada entre o Newton e o Bullet. 

Na segunda fase são introduzidos os restantes 3 critérios que fazem parte da avaliação dos 

motores físicos, a seguir listados:  

• Recursos físicos (4)  

• Realismo (5)  

• Velocidade de cálculo (4)  

 

No primeiro critério deste nível é observada a quantidade média de RAM necessária, bem 

como a a percentagem média de CPU utilizada. Assim, na tabela 3.21 são apresentados os 

valores médios observados em termos de consumo de processamento do CPU, bem como da 

memória física. Os valores apresentados resultam da média dos valores obtidos em cada um 

desses dois parâmetros para os vários testes efectuados. 

Como se pode verificar na tabela 3.21, os valores médios de utilização de CPU são 

semelhantes para os dois motores físicos, ao contrário da utilização da memória física, onde se 

pode constatar que o Newton consome muito menos memória física que o Bullet. É este o factor 

que faz com que o Bullet tenha uma classificação consideravelmente inferior ao Newton. Para a 

atribuição da classificação, foi definido que seria atribuído ao Newton a nota 18, uma vez que é 
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o que apresenta claramente melhores resultados. A classificação do Bullet foi atribuída tendo 

em consideração a nota do Newton. Sabendo que o Newton tem uma média de recursos 

necessários de 40,5 e que o Bullet tem por sua vez uma média de 55 , obtém-se a classificação 

de 13 do Bullet através do seguinte cálculo: 18 * 40,5 / 55 = 13,25. O resultado apresentado é 

obtido multiplicando a classificação pelo peso deste critério, que neste caso é 4. Toda esta 

informação pode ser visualizada na tabela 3.21. 

O critério “Realismo” foi avaliado tendo em atenção a percepção do nível de realismo que 

cada um dos motores físicos é capaz de oferecer. Foram realizados diferentes testes, sendo que a 

classificação final é relativamente subjectiva, dado que o principal factor de decisão é a 

percepção visual do utilizador. Apesar de com os testes efectuados ambos os motores 

mostraram sempre um óptimo desempenho, dada a forma de avaliação estar dependente da 

percepção humana, esta, tal como já referido, não é totalmente exacta. O resultado deste critério 

é calculado multiplicando a classificação do mesmo pelo seu peso, que é 5. Toda esta 

informação está disponível na tabela 3.22. 

Por fim, relativamente à avaliação da velocidade de cálculo de cada motor físico, foram 

comparadas as velocidades de cálculo de cada um destes em diferentes testes realizados. Tal 

como no critério anterior, para avaliar a velocidade de cálculo foram avaliadas várias 

demonstrações de cada motor, explorando o mesmo tipo de objectos e reacções físicas, e 

verificando a velocidade de cálculo para cada um desses testes. Foi possível verificar que ambos 

apresentavam resultados bastante similares, facto que se reflecte na classificação apresentada na 

tabela 3.23. O resultado apresentado na referida tabela é calculado multiplicando o valor da 

classificação pelo peso do critério, que nesta situação é 4. Toda esta informação pode ser 

consultada na tabela 3.23. 

 

Tabela 3.21: Recursos físicos – motor físico 

 

Bullet Newton 

CPU (% média) 52 48 

RAM (MB média) 58 33 

Classificação 13 18 

Resultado 52 72 

 

Tabela 3.22: Realismo – motor físico 

 

  Bullet Newton 

Classificação 19 19 

Resultado 95 95 
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Tabela 3.23: Velocidade de cálculo – motor físico 
 

  Bullet Newton 

Classificação 18 18 

Resultado 72 72 

 

Agora, considerando os resultados das 3 tabelas acima apresentadas, podemos calcular o 

resultado final desta segunda fase de avaliação dos motores físicos, apresentado na tabela 3.24. 

Na tabela 3.25 é apresentado o resultado da avaliação dos motores físicos, tendo em 

consideração as duas fases de avaliação. 
 

Tabela 3.24: Resultados da segunda fase – motor físico 

 

  Bullet Newton 

Recursos físicos 52 72 

Realismo 95 95 

Velocidade de cálculo 72 72 

Resultado 219 239 
 

Tabela 3.25: Resultados finais – motor gráfico 

 

  Bullet Newton 

Fase 1 315 333 

Fase 2 219 239 

Resultado 534 572 

 

Concluindo, e de acordo com os resultados acima apresentados, o motor físico que obteve 

melhores resultados, no conjunto dos 7 critérios que foram avaliados, foi o Newton Game 

Dynamics, pelo que será este o motor físico a utilizar na solução que será concebida. 

 
3.4 Dispositivo Háptico 

 

A terceira parte tecnológica envolvida é o dispositivo háptico. No segundo capítulo já foi 

explicado o que é interacção háptica bem como o que é um dispositivo háptico. Nesta 

dissertação o dispositivo háptico utilizado é o Phantom Premium 1.5HF (High Force), 

comercializado pela SensAble, apresentado na figura 3.3. Este dispositivo específico pertence a 

uma gama, a série Phantom Premium, que oferece 6 graus de liberdade posicional sensorial e 3 

graus de liberdade de feedback de força [SAT10]. A versão HF inclui uma transmissão 

mecânica que permite obter forças superiores. O dispositivo funciona em sistemas operativos 

Linux, Windows ® 2000 e XP [SAT10], sendo a comunicação com o computador efectuada via 

porta paralela (EPP). 

Por fim, importa referir que os comandos de envio de posição entre o dispositivo háptico e 

ambiente virtual é apoiado por funções da API OpenHaptics que está disponível para os 
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utilizadores do dispositivo háptico Phantom. Para esse efeito serão apenas utilizadas as funções 

da camada de baixo nível desta API, HDAPI, na solução concebida. Esta API foi já 

detalhadamente explicada no capítulo 3.1, onde se escreve acerca das possíveis soluções 

existentes. 

 

 
 

Figura 3.3: Phantom Premium 1.5HF9 

 

 
3.5 Resumo 

 

Este capítulo iniciou-se com uma análise de possíveis soluções actualmente existentes. 

Constatou-se que nenhuma delas satisfazia as necessidades identificadas no problema, pelo que 

decidiu-se avançar para uma solução construída de raiz. Desta forma analisaram-se as 

tecnologias que estariam obrigatoriamente envolvidas na solução concebida. Resumidamente, 

foram explorados vários motores gráficos, e procedeu-se a uma avaliação dos mesmos. Foi 

possível concluir que o que mais se adequa a integrar a solução final é o Irrlicht. Foi também 

dedicada atenção à componente física da solução, tendo sido realizada uma avaliação a 

diferentes motores físicos. O motor físico escolhido foi o Newton Game Dynamics. Por fim foi 

apresentado o dispositivo háptico utilizado para interagir com as experiências que serão 

implementadas, o Phantom Premium 1.5HF da Sensable. 
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Capítulo 4 
 
Concepção da Solução 

 

 

 

 

 

Tal como referido, não existe actualmente nenhuma solução no mercado que satisfaça as 

necessidades específicas identificadas neste trabalho. Assim sendo, o que se procura explicar 

neste capítulo é de que forma os três principais componentes da solução são interligados entre 

si: motor gráfico, motor físico e interface háptica. 

 

4.1 Arquitectura da Solução 
 

A solução concebida pode ser dividida em 3 partes: informação para a construção da 

experiência, framework onde estão envolvidas as tecnologias necessárias e o dispositivo háptico 

que permite realizar a interacção com as aplicações desenvolvidas com o framework. A figura 

4.1 ilustra de forma clara a arquitectura de alto nível. 



Concepção da Solução 

40 
 

 
 

Figura 4.1: Arquitectura de alto nível10 

 

  

4.1.1 Informação Relativa à Experiência  
 

A primeira parte da solução está relacionada com a forma como é tratada e obtida toda a 

informação necessária. O que se pretende é que o framework e as aplicações construídas a partir 

do mesmo sejam o mais possível parametrizáveis e independentes da implementação. Assim, 

toda a informação relevante para a criação de uma experiência, em termos gráficos e físicos, que 

se pretenda implementar é obtida pelo framework através da leitura de ficheiros XML. Por 

forma a obter uma melhor organização, essa informação está distribuída por 3 ficheiros: 

definições gráficas, definições físicas e descrição da cena.  

Relativamente ao ficheiro das definições gráficas, este contém somente os dados relativos 

às configurações da aplicação, como por exemplo as dimensões da janela.  

No ficheiro das definições físicas são indicados todos os tipos de materiais que existem e 

podem ser utilizados na experiência criada. Para além disso, são especificadas algumas 

características físicas que permitirão ao motor físico simular correctamente o comportamento 

dos objectos presentes no mundo virtual criado. Assim, para cada par de materiais, é indicado o 

valor do atrito estático, atrito cinético, elasticidade e rigidez. Por exemplo, se existir o material 

A e o material B, teremos que definir qual o valor do atrito, elasticidade e rigidez que existe 

entre esses dois materiais. Se adicionarmos um terceiro material à experiência, C por exemplo,  

teremos que indicar as referidas propriedades para a interacção entre A e C e entre B e C. Estes 

dados são fundamentais para a correcta simulação do comportamento físico, nomeadamente 
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quando, por exemplo, um objecto de material de tipo A colide com outro objecto de material de 

tipo B.   

No ficheiro cena está guardada toda a informação geométrica e visual associada aos 

objectos que fazem parte da experiência que será realizada. No mesmo podem ser indicadas as 

texturas que deverão ser carregadas pelo sistema, bem como todos os modelos geométricos 3D 

(criados com software de modelação como por exemplo o 3D Studio Max ou Maya) que 

poderão ser necessários para a experiência.  

Como seria de esperar, a informação mais importante está relacionada com os objectos 

definidos e que estarão presentes na experiência. Para cada objecto são indicadas algumas 

informações gerais, independentemente do tipo de comportamento que lhe está associado. 

Assim, cada objecto tem necessariamente a seguinte informação associada: nome, posição 

inicial, modelo geométrico associado (mesh), massa, tipo de colisão, tipo de material (que 

deverá existir no ficheiro de definições físicas) e tipo de comportamento. A associação de uma 

textura é possível mas não é obrigatória. Para além destes campos que são comuns a todos os 

objectos, é possível que alguns deles em particular possuam informação adicional, dependente 

do seu tipo de comportamento. Por exemplo, se for considerado um elemento do mundo virtual 

com comportamento associado do tipo “mola”, este deverá ter no ficheiro cena a indicação de 

qual o eixo em que é aplicado esse comportamento. Ainda no ficheiro cena, é possível indicar 

informações associadas à iluminação do mundo virtual,  nomeadamente os valores da 

iluminação especular, difusa e ambiente, a sua posição e o raio de alcance da mesma. 

É aconselhada a leitura do anexo A, Manual de utilização, onde é, de uma forma mais 

detalhada, explicada a metodologia seguida na obtenção da informação, bem como o significado 

e valores esperados para cada um dos parâmetros existentes em cada um dos ficheiros XML 

referidos. 

 

4.1.2 Framework  
 

O sucesso da solução passa pela correcta concepção de um framework. O seu núcleo é 

composto pelo motor gráfico Irrlicht e pelo motor físico Newton Game Dynamics, de acordo 

com as as opções efectuadas no capítulo 3. O primeiro tem como objectivo representar 

visualmente a geometria associada a cada objecto presente na experiência, enquanto que o 

segundo tem como missão simular o comportamento físico de cada um dos objectos existentes. 

O sucesso da ligação entre estas duas componentes relativas a cada objecto está dependente de 

uma boa articulação entre os dois motores, bem como da informação que é obtida dos ficheiros 

XML. 

Como se pode constatar na figura 4.1, o elemento principal do framework é o objecto. Cada 

objecto tem uma componente física e uma componente gráfica. Assim, para cada objecto é feita 

uma representação geométrica, dependendo da informação gráfica que tem associada, como por 

exemplo o modelo 3D que é usado. Por outro lado, esse mesmo objecto tem uma representação 

física. Esta  não é perceptível ao utilizador, sendo simplesmente uma cópia física e invisível da 

geometria do objecto, associada a toda a informação relevante para a simulação do 

comportamento físico do mesmo.  
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Esta concepção modular permite assim que quando existe uma colisão entre dois objectos, 

esta é processada como envolvendo dois objectos físicos (não visíveis ao utilizador), sendo 

calculadas pelo motor físico as respectivas reacções de cada um dos objectos em interacção. O 

motor gráfico terá então a missão de recriar visualmente os comportamentos e reacções 

despoletadas pela colisão entre os objectos físicos. Importa ainda referir que, por defeito, todos 

os objectos são passíveis de contacto, com a excepção dos objectos do tipo cenário, com os 

quais não é simulado o contacto com o objecto que representa o dispositivo háptico. Apesar 

desse facto, os objectos do tipo cenário apresentam um comportamento físico adequado quando 

em contacto com todos os outros objectos do mundo virtual. 

Um elemento chave deste framework é a representação do dispositivo háptico no mundo 

virtual. A representação da geometria do objecto que representa o dispositivo háptico é 

vulgarmente denominada de “god- object” [PGOH09]. De forma sucinta, esta representação do 

dispositivo háptico apresenta-se como um objecto da cena virtual com características especiais. 

Tal como já foi explicado, a simulação do comportamento dos objectos presentes na experiência 

é da responsabilidade do motor físico Newton Game Dynamics. Contudo, o comportamento 

físico do objecto que representa o dispositivo háptico é ligeiramente diferente. Ao contrário dos 

restantes objectos, a sua posição na cena está dependente do movimento que é feito pelo 

utilizador através da interface háptica. Este objecto tem como missão funcionar como se fosse 

uma mão humana que está a interagir com o mundo virtual, e tal como o ser humano consegue 

controlar a posição onde se encontra a sua mão, de forma análoga é feito o controlo do 

dispositivo háptico por parte do utilizador. Quando o objecto que representa o dispositivo 

háptico colide com outro qualquer objecto da cena, é sentida pelo utilizador uma força de 

feedback, que varia consoante o tipo de comportamento e características do objecto com que 

chocou. 

Para ser possível obter a posição actual da interface háptica, bem como para transmitir uma 

força de feedback, é necessário recorrer à API do dispositivo háptico, OpenHaptics, já 

apresentada na primeira secção do capítulo 3 deste documento. Importa referir que no 

framework que foi concebido é apenas usada a camada de baixo nível do OpenHaptics, a 

HDAPI. É sempre através da API do Phantom Premium 1.5HF que é possível obter toda a 

informação relevante acerca do dispositivo físico que é utilizado para a interacção háptica com o 

mundo virtual criado. 

Ainda nesta subsecção, é relevante dar uma visão geral e sucinta do funcionamento interno 

deste framework no que diz respeito a alguns dos eventos mais importantes, nomeadamente os 

eventos que ocorrem quando são detectadas colisões. Antes de se proceder a essa análise, 

importa referir que existem dois tipos de colisões possíveis, nomeadamente colisões entre 

objectos pertencentes à cena e que não são controlados pelo utilizador, e entre o “god-object” e 

um qualquer objecto da cena.  

Considere-se então que o “god-object” não intervem na colisão, e que portanto a colisão 

ocorre entre dois quaisquer objectos da cena não controlados pelo utilizador. Sabendo que o 

motor físico faz uma actualização constante da matriz física dos objectos, e que detecta por si 

mesmo as colisões existentes, é importante que o framework tire partido de forma destas 

funcionalidades de uma forma adequada. Assim sendo, quando é detectada a colisão por parte 
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do motor físico, este processa o comportamento que os objectos devem ter, tendo é claro em 

atenção a informação fornecida inicialmente pelo utilizador acerca das características físicas 

relativas aos objectos envolvidos. Dentro desta informação é de destacar o comportamento 

físico associado aos objectos envolvidos na colisão, pois um objecto com um comportamento 

estático terá obviamente um comportamento diferente dum objecto ao qual foi associado o livre 

movimento na cena.   

Simultaneamente no framework são executados eventos de actualização visual dos 

objectos. Desta forma, quando é efectuada qualquer alteração em termos físicos, estes eventos 

de actualização gráfica são despoletados, procedendo à actualização visual de acordo com a 

informação que o motor físico lhe envia. Esta informação é geralmente a matriz física do 

objecto, que será lida pela componente gráfica, aplicando a mesma à matriz que representa 

visualmente o objecto, permitindo assim que o utilizador tenha uma percepção do 

comportamento físico simulado com recurso ao motor Newton Game Dynamics. 

Considerando a segunda situação, colisão entre o “god-object” e um qualquer outro 

objecto da cena, é efectuado um processo similar ao descrito nos dois parágrafos anteriores. 

Contudo, nesta situação é também necessária dar uma força de feedback ao utilizador, pelo que 

é necessário despoletar mais alguns eventos. Assim sendo, quando o Newton Game Dynamics 

detecta uma colisão deste tipo, o objecto é fisica e graficamente actualizado de forma análoga ao 

explicado anteriormente. Adicionalmente são despoletados mais três eventos, que permitem no 

fim transmitir uma força de feedback ao utilizador. O primeiro evento permite obter a 

informação associada ao objecto com o qual o “god-object” colidiu, sendo o segundo 

responsável pelo cálculo da força a transmitir, tendo em consideração a informação física que se 

obteve no primeiro evento. O terceiro evento está ligado à transmissão da força, sendo 

despoletado após o cálculo da mesma. Para que este evento seja exequível, é necessário recorrer 

à API do dispositivo háptico que permitirá aplicar a força que foi calculada. Assim, neste evento 

é recebida a força a ser transmitida ao utilizador, sendo a mesma indicada ao dispositivo háptico 

através da sua API, pelo que será o mesmo, através de mecanismos internos que permitem 

transmitir força, a enviar a força de feedback ao utilizador. 

Dada a importância dos comportamentos que podem ser associados aos objectos, bem 

como da força de feedback que pode ser transmitida ao utilizador, estes dois pontos serão 

explicados de uma forma mais aprofundada na secção 4.2. 

 

4.2 Comportamento dos Objectos e Força de Feedback 
 

Até ao momento analisou-se a forma de organização da informação necessária para criar 

uma experiência e de que forma esta é depois transformada em informação física e visual no 

mundo virtual com o qual o utilizador vai interagir. Por forma a completar a explicação da 

concepção da solução, é necessário incluir o conceito de feedback de força, bem como os tipos 

de comportamentos que o framework suporta actualmente. Estas duas componentes estão 

interligadas, uma vez que o processo de cálculo da força que deve ser dada de retorno ao 

utilizador depende do tipo de material do qual é feito o objecto com o qual o utilizador 

interagiu, bem como do comportamento definido para o mesmo.  



Concepção da Solução 

44 
 

Nesta secção são analisados os três tipos de comportamentos concebidos: comportamento 

mola, comportamento estático e comportamento móvel. 

 

4.2.1 Comportamento Mola 
 

Relativamente ao comportamento mola, a força de feedback é obtida através da expressão 

matemática conhecida como lei de Hooke, � =  −� ∆�, onde o ∆� é a elongação do meio 

elástico e o � é a constante de rigidez. O sinal menos indica que a força é contrária ao sentido 

da deformação [LH08]. Na concepção deste comportamento mola, o � é a rigidez do objecto 

que se comporta como uma mola, e o ∆� é a distância que existe entre a posição inicial da mola 

e a posição actual que foi imposta pelo contacto, realizado geralmente com o objecto que 

representa o dispositivo háptico. 

Assim, pretende-se que quando o framework detecte uma colisão entre o objecto que 

representa o dispositivo háptico e um objecto com o comportamento mola, sucedam dois 

eventos na óptica do utilizador: ser visível graficamente a deformação do objecto e ser sentida 

uma força, calculada através da aplicação da lei de Hooke.  

Importa ainda referir que, embora na expressão da lei de Hooke esteja indicado que a 

deformação se dá segundo o eixo X, é também possível que a mesma ocorra no eixo Y ou Z. 

Para que o framework identifique o eixo adequado, deve ser indicado no ficheiro cena, na 

criação do objecto com o referido comportamento, qual a direcção em que a mola irá actuar. A 

figura 4.2 ilustra de que forma é visualmente percebido pelo utilizador o comportamento mola, 

bem como a forma como é obtido o valor de ∆�. 

 

 
 

Figura 4.2: Cálculo do ∆� para o comportamento mola11 

 
 

 

 



 

4.2.2 Comportamento Estático
 

Relativamente ao comportamento estático

descrito anteriormente. Os objectos com comportamento

devem permanecer imóveis no mundo virtual. Desta forma, na perspectiva do utilizador, quando 

há uma colisão entre o objecto que representa o dispositivo háptico e um objecto com 

comportamento estático apenas é transmitida uma força de 

visualmente efectuada qualquer alteração.

comportamento mola, do princ

do comportamento mola, é a rigidez do corpo com o qual houve colisão, sendo contudo

de ∆� calculado de forma diferente

método utilizado baseia-se n

idealiza a existência de uma representação gráfica ideal da interface háptica

object ou proxy object, que pode diferir da representação real do mesmo. A 

um exemplo de colisão entre o dispositivo háptico e um objecto com comportamento estático e 

de que forma se obtém o valor 

 

 

Figura 4.3: 

 

O princípio é o de que apesar de o dispositivo háptico estar dentro de um objecto, a sua 

representação visual, também chamada de 

objectos que fazem parte do mundo 

existe um contacto entre o 

representação visual do “god-

forma, a posição real do dispositivo háptico pode diferir da que é apresentada ao utilizador

sendo esta diferença entre a posição do 

permite obter o valor de ∆�. 

feedback a ser transmitida. 
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4.2.2 Comportamento Estático 

comportamento estático, este difere ligeiramente do comportamento 

Os objectos com comportamento estático, tal como o nome sugere, 

devem permanecer imóveis no mundo virtual. Desta forma, na perspectiva do utilizador, quando 

uma colisão entre o objecto que representa o dispositivo háptico e um objecto com 

comportamento estático apenas é transmitida uma força de feedback ao utilizador, não sendo 

visualmente efectuada qualquer alteração. Esta força é calculada partindo

ncípio da lei de Hooke, � �  �� ∆�. Aqui, o valor 

a rigidez do corpo com o qual houve colisão, sendo contudo

calculado de forma diferente, uma vez que não existe verdadeiramente uma mola

se num conceito apresentado em [SCB04] e em [

idealiza a existência de uma representação gráfica ideal da interface háptica, denominada 

, que pode diferir da representação real do mesmo. A 

um exemplo de colisão entre o dispositivo háptico e um objecto com comportamento estático e 

de que forma se obtém o valor ∆�. 

 Cálculo do ∆� para o comportamento estático12 

O princípio é o de que apesar de o dispositivo háptico estar dentro de um objecto, a sua 

representação visual, também chamada de proxy object [PGOH09], encontra-se sempre fora dos 

objectos que fazem parte do mundo virtual e que são passíveis de contacto. Assim, q

existe um contacto entre o “god-object” e um objecto com comportamento estático, a 

-object” mantém-se encostada ao objecto com o qual colidiu. 

, a posição real do dispositivo háptico pode diferir da que é apresentada ao utilizador

a posição do god-object e a posição real do dispositivo háptico 

 Tendo assim o ∆� e o valor de K é possível calcular a força de 

difere ligeiramente do comportamento mola 

, tal como o nome sugere, 

devem permanecer imóveis no mundo virtual. Desta forma, na perspectiva do utilizador, quando 

uma colisão entre o objecto que representa o dispositivo háptico e um objecto com 

ao utilizador, não sendo 

ulada partindo, tal como no 

o valor K, à semelhança 

a rigidez do corpo com o qual houve colisão, sendo contudo o valor 

iramente uma mola. O 

e em [PGOH09], que 

, denominada god-

, que pode diferir da representação real do mesmo. A figura 4.3 mostra 

um exemplo de colisão entre o dispositivo háptico e um objecto com comportamento estático e 

 

 

O princípio é o de que apesar de o dispositivo háptico estar dentro de um objecto, a sua 

se sempre fora dos 

al e que são passíveis de contacto. Assim, quando 

e um objecto com comportamento estático, a 

ada ao objecto com o qual colidiu. Desta 

, a posição real do dispositivo háptico pode diferir da que é apresentada ao utilizador, 

do dispositivo háptico que 

é possível calcular a força de 
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4.2.3 Comportamento Móvel 
 

O último comportamento concebido é o comportamento móvel. Tal como nas situações 

anteriores, a força de feedback é obtida tendo como princípio a lei de Hooke. Contudo, neste 

comportamento a mola é “imaginária”, ou seja, o ∆� não corresponde à deformação de uma 

mola real, mas sim à distância que o objecto percorreu em função do contacto que lhe foi 

aplicado. Esta distância pode ser vista como a deformação de uma mola imaginária que está 

ligada ao “god-object”. Na figura 4.4 apresenta-se um exemplo de colisão entre o dispositivo 

háptico e um objecto com comportamento móvel e de que forma se obtém o valor ∆�. 

 

 
 

Figura 4.4: Cálculo genérico do ∆� para o comportamento móvel13 

 

4.2.4 Introdução de Novos Comportamentos 
 

Tal como já referido, existem actualmente três comportamentos idealizados. Na concepção 

da solução os comportamentos são concebidos de forma modular, pelo que o comportamento 

físico deve ser visto como algo geral e que todos os objectos têm associado, podendo ser depois 

especificado qual dos comportamentos já idealizados (estático, móvel e mola) é que está de 

facto associado ao objecto. Mantendo assim uma organização modular, é possível introduzir um 

novo comportamento físico de forma simples e rápida, acrescentando para tal apenas mais um 

módulo aos actualmente já existentes, e definindo nesse mesmo módulo as características 

específicas associadas a esse tipo de comportamento físico. A figura 4.5 demonstra a 

organização dos comportamentos, apresentando a introdução de um novo comportamento no 

framework. 

 

 



 

Figura 4.5:

4.2.5 Condicionantes do Cálculo da Força de Feedback
 

Até ao momento foram 

concebida e de que forma é obtida a força

da obtenção do valor ∆�, sendo agora 

elástica, aqui considerada a rigidez do objecto com o qual 

se pode verificar no anexo A (manual de utilização), 

sempre entre 0 e 1, sendo a rigidez um dos parâmetros que está sujeito a esta gama de valores

facto de tal suceder deve-se única e exclusivamente 

Newton Game Dynamics, que 

Assim, afigurou-se necessário encontrar um meio de obter 

constante K e que pudesse ser utilizado no cálculo da força de 

rigidez que se encontra no ficheiro de propriedades físicas

uma função matemática, sendo que a mesma deve permitir obter

de K, para que seja sentida uma força de 

de K consideravelmente elevado deve

pequenos, o que levaria a que

fosse quase nula. Considerando que valores de rigidez abaixo de 0.5 são pouco comuns

implicam uma força de feedback  

rigidez de líquidos, é importante criar um maior factor de diferenciação para valores de rigidez 

entre 0.5 e 1, permitindo assim obter um valor mais realista de 

de feedback.  

Assim sendo, afigura-se adequada a utilização de uma função polinomial de 2º grau. É 

utilizada uma função deste tipo, pois esta garante que os valores 

rapidamente à medida que o valor da rigidez se aproxima de 1.
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4.5: Comportamentos associados a um objecto14 

 

Condicionantes do Cálculo da Força de Feedback 

 analisados os comportamentos passíveis de utilização na solução 

que forma é obtida a força de feedback. Contudo, apenas se descreveu a forma 

sendo agora necessário explicar de que forma se obtém 

a rigidez do objecto com o qual o dispositivo háptico

no anexo A (manual de utilização), os valores dos parâmetros físicos 

, sendo a rigidez um dos parâmetros que está sujeito a esta gama de valores

se única e exclusivamente à forma de funcionamento do motor físico 

, que funciona para essa gama de valores.  

se necessário encontrar um meio de obter um valor mais 

e que pudesse ser utilizado no cálculo da força de feedback, partindo d

no ficheiro de propriedades físicas. Desta forma, é necessário aplicar 

uma função matemática, sendo que a mesma deve permitir obter um valor relativamente elevado 

para que seja sentida uma força de feedback fidedigna. A necessidade de obter um valor 

elevado deve-se ao facto de os valores de ∆� serem geralmente 

que, em caso de multiplicação por valores entre 0 e 1

quase nula. Considerando que valores de rigidez abaixo de 0.5 são pouco comuns

feedback  reduzida, sendo aplicados por exemplo para

rigidez de líquidos, é importante criar um maior factor de diferenciação para valores de rigidez 

assim obter um valor mais realista de K e consequentemente da for

se adequada a utilização de uma função polinomial de 2º grau. É 

utilizada uma função deste tipo, pois esta garante que os valores de K 

rapidamente à medida que o valor da rigidez se aproxima de 1. 

 

os comportamentos passíveis de utilização na solução 

se descreveu a forma 

explicar de que forma se obtém o K, constante 

o dispositivo háptico colidiu. Como 

os valores dos parâmetros físicos variam 
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to do motor físico 

um valor mais realista para a 

artindo do valor de 
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um valor relativamente elevado 

A necessidade de obter um valor 

serem geralmente bastante 

por valores entre 0 e 1, a força sentida 

quase nula. Considerando que valores de rigidez abaixo de 0.5 são pouco comuns e 

para a simulação da 

rigidez de líquidos, é importante criar um maior factor de diferenciação para valores de rigidez 

e consequentemente da força 

se adequada a utilização de uma função polinomial de 2º grau. É 

K aumentem mais 
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Na figura 4.5 apresenta-se um gráfico que pretende exemplificar o que se espera obter com 

a aplicação de uma função polinomial de 2º grau.  

 

 
 

Figura 4.6: Gráfico exemplo de uma função polinomial de 2º grau para a obtenção de K15 

 

No gráfico da figura 4.5, o valor de x é o valor de rigidez que é lido do ficheiro de 

propriedades físicas, sendo o valor apresentado no eixo y o valor K, calculado em função de x. 

Como se pode constatar, o valor de K para valores de x entre 0.8 e 1, varia entre 35 e 50, 

enquanto que por exemplo entre 0 e 0.2, o K varia sensivelmente 3 unidades, cumprindo assim o 

desejado de o valor de K crescer mais rapidamente à medida que o valor x se aproxima de 1.  

Após a obtenção dos valores K e ∆�, é possível obter a força de feedback, uma vez que 

toda a informação necessária para o cálculo da mesma está já disponível, independentemente do 

tipo de comportamento do objecto com o qual houve interacção. 
 

4.3 Resumo 
 

Neste capítulo é explicada toda a concepção do projecto. Inicialmente é explicada a 

arquitectura de alto nível, que resumidamente se traduz em três partes distintas: obtenção de 

informação, framework e dispositivo háptico.  

A obtenção da informação, explicada na subsecção 4.1.1, é garantida através da leitura de 3 

ficheiros XML que contêm toda a informação. Um dos ficheiros contém as definições da janela 

da aplicação, outro contém as propriedades dos materiais existentes e um terceiro contém a 

informação necessária para a construção da cena, nomeadamente os objectos e iluminação 

existentes na mesma, para além de conter a informação associada a mesh’s e texturas. 

Seguidamente é apresentada a estrutura do framework, sendo referida a existência de 2 tipos de 

elementos cruciais no mesmo: objecto e  representação do dispositivo háptico. Um objecto 
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divide-se em duas componentes, gráfica e física, sendo a primeira  assegurada pelo Irrlicht e a 

segunda pelo Newton. A representação do dispositivo háptico é, de uma forma simples, um 

objecto com características especiais, uma vez que é controlado pelo utilizador, ao contrário dos 

outros objectos que dependem das interacções existentes na experiência e cujas acções físicas 

são única e exclusivamente da responsabilidade do motor físico. Para que seja possível ligar a 

interface háptica ao framework concebido, é utilizada a camada de mais baixo nível da API 

OpenHaptics da Sensable, HDAPI. 

Na segunda secção deste capítulo são apresentados os diferentes tipos de comportamento 

idealizados, bem como de que forma se procede ao cálculo da força de feedback que deve ser 

dada ao utilizador quando este interage com objectos da cena. São apresentados 3 

comportamentos: mola, móvel e estático. Em todos eles é apresentado de que forma se procede 

ao cálculo da força de feedback, sendo ainda apresentadas algumas condicionantes na forma 

como a mesma é calculada. 
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Capítulo 5 
 
Desenvolvimento da Solução 

 

 

 

 

 

Neste capítulo será apresentado o diagrama de classes e o diagrama de actividades, sendo 

ainda apresentadas e explicadas algumas decisões de implementação. A implementação foi feita 

através da linguagem orientada a objectos C++, e utilizando Microsoft Visual Studio 2008 como 

ambiente de desenvolvimento. 

 

5.1 Diagrama de Classes 
 
Como apresentado no capítulo anterior, há 3 componentes que são integrados na solução 

concebida: OpenHaptics, Irrlicht e Newton Game Dynamics. O framework implementado terá 

uma relação de dependência com os mesmos, sendo isso visível no diagrama de classes 

apresentado na figura 5.1. 
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Figura 5.1: Visão geral do diagrama de classes16 

 

Os elementos mais importantes do framework concebido são os objectos que existem na 

experiência, integrando num só módulo, Object,  a sua componente gráfica e física, bem como a 

informação relevante para a interacção háptica existente com os mesmos. Outro elemento 

crucial é o “god-object” que no framework está implementado na classe HDRepresentation. 

Tendo isto em atenção, apresenta-se na figura 5.2 o diagrama de classes do framework, sendo 

apenas apresentado no diagrama as classes existentes e a relação entre as mesmas. Os métodos e 

atributos de cada uma delas é depois apresentado em detalhe quando as classes que constituem a 

solução são analisadas individualmente. A apresentação do diagrama de classes é feita desta 

forma com o intuito de tornar mais legível as ligações existentes entre os módulos que 

constituem o framework, sendo contudo possível obter o diagrama completo acedendo à secção 

de downloads da página da dissertação.  
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     Figura 5.2: Diagrama de classes simplificado do framework implementado17 
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5.1.1 Explicação das Classes Implementadas 
 

De seguida são apresentadas as classes implementadas, incluindo uma explicação, mais ou 

menos detalhada, dependendo da importância de cada uma delas. As classes foram agrupadas 

em cinco grandes grupos de forma a tornar mais clara a organização e associações existentes no 

framework. Para cada classe é também apresentada uma figura com os métodos e atributos que 

fazem parte da mesma. 

Num primeiro grupo, são apresentadas classes relacionadas com a componente gráfica do 

framework, nomedamente as classes GraphicSettings, Texture, Light, Mesh, Camera, Scene e 

ApplicationManager. 

 

• GraphicSettings – nesta classe, apresentada na figura 5.3, é carregada a informação 

contida no ficheiro graphicSettings.xml com as características gráficas do ambiente que vai 

ser criado, tais como as dimensões da janela ou o número de bits por pixel. Existe também 

uma estrutura de dados Keys definida e que será utilizada para alterar a perspectiva do 

utilizador. Esta estrutura é explicada na classe Camera. 

 

 
      

Figura 5.3: Classe GraphicSettings18 

 

• Texture - esta classe, apresentada na figura 5.4, permite carregar uma determinada 

textura a partir da localização definida pelo utilizador. 

 

 
 

Figura 5.4: Classe Texture19 
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• Mesh – a classe mesh, apresentada na figura 5.5, tem informação associada aos modelos 

3D carregados, a partir da localização definida pelo utilizador. 

 

 
 

Figura 5.5: Classe Mesh20 

 

• Light – esta classe, apresentada na figura 5.6, é uma subclasse de Object e permite e 

definição de luzes na cena que vai ser construída.  

 

 
 

Figura 5.6: Classe Light21 

 

• Camera - a classe apresentada na figura 5.7 é implementada com o intuito de criar e 

manipular câmaras. É possível através de eventos de teclado controlar o posicionamento da 

câmara, que mais não é do que a vista que o utilizador tem para a experiência. Para tal foi 

criada uma estrutura denominada keys, que permite saber que tecla foi premida pelo 

utilizador e de acordo com isso que acção irá ser executada. Para tal foi necessário 

implementar os métodos keyPressed e keyReleased, que são despolotados pelo 

IOEventListener e tratados pelo IOEventHandler, sendo que a classe Camera deve actuar 

de acordo com a informação recebida pelos handlers referidos. O método update é 

executado sempre em todos os ciclos do motor gráfico, fazendo desta forma uma 

actualização constante da vista do utilizador. É possível o utilizador mover-se para a frente, 

para trás e para os lados, bem como rodar a câmara. 
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Figura 5.7: Classe Camera22 

 

• Scene - existe na aplicação uma só instância desta classe, figura 5.8, onde todos os 

objectos, mesh’s, texturas e luzes que são criados na classe ApplicationManager são aqui 

guardados, utilizando para isso listas. É nesta classe que estão implementados os métodos 

que permitem adicionar os elementos acima referidos às respectivas listas desse tipo de 

dados. Desta forma, sempre que for necessário aceder a um qualquer objecto, mesh, textura 

ou elemento de iluminação, basta utilizar os métodos get implementados para esse efeito. 

Esta classe pode ser vista como um suporte à classe ApplicationManager. 
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  Figura 5.8: Classe Scene23 

 

• ApplicationManager - é nesta classe, figura 5.9, que é carregada a cena que constitui a 

experiência desenvolvida. Assim, no método loadScene é lido o ficheiro XML que contém 

a informação da cena: scene.xml. Este ficheiro contém quatro tipos de palavras chave: 

texture, mesh, object e light. Quando estas palavras chave são encontradas, é criada uma 

instância de cada uma das classes que lhes está associada, utilizando para isso os métodos 

createTexture, createMesh, createObject e createLight. Após a criação de cada uma destas 

instâncias, as mesmas são adicionadas às estruturas do tipo list que existem na classe 

Scene, o que permite assim guardar todos os elementos, dos 4 tipos referidos, que foram 

carregados do ficheiro scene.xml. Relativamente aos métodos de criação, o de maior 

relevância é o createObject. Aqui é feita a leitura e tratamento de toda a informação, lendo 

a textura e mesh associada ao objecto e criando um nó gráfico, utilizando as 

potencialidades do motor Irrlicht, com essa informação. É  também tratada a informação 

física do objecto, criando um corpo físico de acordo com os dados obtidos, nomeadamente 

o tipo de colisão, isto é, a forma física aproximada do objecto que foi criado graficamente. 

Existe ainda o método createHDRepresentation, que permite criar o “god-object”, tendo 

em atenção a informação relativa à componente visual deste objecto representativo do 

dispositivo háptico, como por exemplo a mesh e a textura, que foi lida no ficheiro 

scene.xml. 
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   Figura 5.9: Classe ApplicationManager24 

 

Apresenta-se agora um segundo grupo de classes, estando as mesmas relacionadas com os 

objectos e respectivos comportamentos físicos associados. 

 

• Object – esta classe, apresentada na figura 5.10, é uma das mais complexas e 

completas. Aqui é guardada toda a informação relevante de um objecto, tal como o seu 

comportamento físico, o tipo de material associado, o tipo de colisão para esse objecto, 

bem como o nó que o identifica graficamente e o corpo físico que lhe está associado. 

Importa referir que este nó que está associado ao objecto é um tipo de dados que faz parte 

do Irrlicht. A classe inclui inúmeros métodos de set e get que permitem alterar e aceder à 

informação de uma instância da classe, dos quais se destacam os métodos setNewtonBody e 

setObjectTransformCallback. O primeiro permite definir as propriedades do corpo físico 

associado a esse objecto e quais as funções de callback que serão utilizadas quando o 

mesmo entrar em contacto com outro objecto, nomeadamente callbacks de transformação 

geométrica ou de aplicação de força. O segundo método permite fazer a actualização 

gráfica quando o motor físico despoleta a função de callback que foi associada à 

modificação do corpo físico definido para o objecto. Repare-se que o corpo físico é que 

simula toda a componente física do objecto, e a componente gráfica tem apenas a missão 

de apresentar visualmente essas acções/transformações. Assim, quando há uma alteração 

física, o motor físico despoleta as funções definidas nos seus callbacks, funções essas que 

irão proceder à alteração gráfica correspondente à alteração física.  
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  Figura 5.10: Classe Object25 

 

• Behavior - tal como o nome indica, esta classe, apresentada na figura 5.11, está 

relacionada com o comportamento de um objecto. Todos os objectos têm associado um tipo 

de comportamento, que é representado por uma instância desta classe, que se apresenta 

como uma superclasse, dado que todos os comportamentos implementados irão herdar os 

métodos desta classe. Na fase actual de desenvolvimento da aplicação encontram-se 

implementados 3 tipos de comportamento: móvel, estático e mola. Esta superclasse tem 

apenas um método definido, getDeltaPos, que permite obter o valor de ∆�, necessário na 

modelação dos comportamentos. As suas subclasses poderão implementar de forma 

diferente este método, de acordo com a descrição efectuada no capítulo 4, concepção da 

solução. 
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     Figura 5.11: Classe Behavior26 

 

• Movement - esta classe, 5.12, é uma das subclasses de Behavior, herdando assim o 

método getDeltaPos da superclasse. O objectivo é implementar aqui o comportamento 

móvel. 

 

 
 

     Figura 5.12: Classe Movement27 

 

• Static - mais uma das subclasses de Behavior. Esta classe, apresentada na figura 5.13, 

pretende implementar o comportamento estático. Um dos métodos implementados, 

isInsideObject, permite saber se o dispositivo háptico, penetrou, ou não, no objecto com 

comportamento estático.  

 

 
 

     Figura 5.13: Classe Static28 

 

• Spring - a terceira e última subclasse de Behavior. Tal como o nome indica, esta classe, 

apresentada na figura 5.14,  permite implementar o comportamento mola. Os seus métodos 

permitem saber se existe contacto entre o objecto com este comportamento e o objecto 

controlado pelo dispositivo háptico, bem como a deformação que o objecto controlado pela 

interface háptica consegue impor no objecto com comportamento do tipo mola. 

 

 
 

     Figura 5.14: Classe Spring29 
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O terceiro grupo de classes engloba as propriedades dos materiais que estarão envolvidos 

na experiência que se pretende realizar, bem como o módulo de física do framework. 

 

• MaterialProp - nesta classe, apresentada na figura 5.15, estão guardadas as 

informações relativas às características da interacção entre um determinado material A com 

outro material B. Desta forma, os membros da classe são as propriedades físicas 

consideradas no framework. Estão também implementados métodos de get, para obter esses 

mesmos dados físicos. 

 

 
 

     Figura 5.15: Classe MaterialProp30 

 

• MaterialData - nesta classe, figura 5.16, é utilizada uma estrutura de dados 

denominada MaterialId, que contém o nome e id de um dado material. Assim, é possível 

guardar nesta classe toda a informação física que é necessária à realização de uma dada 

experiência. A informação é guardada em duas listas: uma com o nome e id do material, 

instância de MaterialId e outra com todas as propriedades entre um material A e um 

material B, ou seja, instâncias da classe MaterialProp. Nesta classe estão também presentes 

métodos que permitem adicionar novos elementos à lista, bem como obter elementos da 

mesma. 
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     Figura 5.16: Classe MaterialData31 

 

• Physics - esta é uma das classes chave do framework. Aqui é feita a leitura do ficheiro 

XML, através do método loadPhysicsSettings, que contém as definições físicas, sendo 

guardada essa informação numa instância da classe MaterialData que é membro da classe 

physics. Após a leitura e armazenamento da informação física, é iniciado o motor físico no 

método initNewton, tendo em atenção a informação obtida do ficheiro XML. Para além de 

serem criadas todas as propriedades físicas relevantes, é também neste método que são 

indicados as funções a ser invocadas quando são detectadas colisões por parte do Newton. 

Isto é feito através de funções de callback do Newton. Nesta mesma classe, apresentada na 

figura 5.17, estão implementados os métodos que permitem criar diferentes tipos de 

colisão. Estão implementadas as colisões do tipo box, sphere, cylinder, tree  e hull. As três 

primeiras são colisões primitivas, e que devem ser usadas sempre que o modelo que 

representa o objecto for geometricamente próximo de qualquer um desses tipos primitivos. 

Quando um determinado objecto apresentar uma geometria mais complexa, e que 

difícilmente é possível aproximar de uma geometria primitiva sem perda de realismo, é 

usada a colisão (convex) hull [ND10]. A colisão do tipo tree é utilizada geralmente para 

objectos que fazem parte do cenário, por isso estáticos, e com os quais não se pretende 

interagir, nomeadamente em termos de interacção háptica. Desta forma se o “god-object” 

colidir com um objecto cuja representação física é feita recorrendo ao tipo tree, o utilizador 

não sentirá nenhuma força de feedback, e o “god-object” irá penetrar o referido objecto, 

ignorando a presença do mesmo. 
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     Figura 5.17: Classe Physics32 

 

O quarto grupo de classes abrange os módulos responsáveis pelos listeners existentes  no 

framework, tanto ao nível de eventos do teclado, como ao nível de eventos do dispositivo 

háptico. Inclui-se também neste grupo a classe Register, que permite registar de forma global as 

principais instâncias do framework. 

 

• Register - nesta classe, figura 5.18, estão definidos algumas instâncias que se pretende 

que sejam globais à aplicação, tais como uma instância global do tipo ApplicationManager 

ou Camera.  

 

 
 

     Figura 5.18: Classe Register33 

 

• IOEventListener - nesta classe, apresentada na figura 5.19, são declarados dois 

métodos virtuais que são implementados na classe Camera: keyRelesead  e keyPressed. 
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    Figura 5.19: Classe IOEventListener34 

 

• IOEventHandler – nesta classe, apresentada na figura 5.20, é possível adicionar e 

remover listeners para eventos despoletados por acção do teclado. Todos os eventos estão 

armazenados numa estrutura do tipo lista. Destaque-se o método OnEvent, onde são 

chamados os métodos existentes na classe IOEventListener para o efeito de tecla 

pressionada ou largada, de acordo com a informação que é fornecida ao handler pelo motor 

gráfico. 

 

 
 

     Figura 5.20: Classe IOEventHandler35 

 

• HapticDeviceListener – esta classe, apresentada na figura 5.21, tem apenas um 

método, virtual, denominado hapticTransformMatrixChanged. Este método está 

implementado na classe HDRepresentation e é invocado na classe HapticDevice, quando é 

detectada uma mudança na matriz transformada do dispositivo háptico, obtida através da 

API do OpenHaptics.    

 

 
 

     Figura 5.21: Classe HapticDeviceListener36 

 

Por fim, apresenta-se o quinto e último grupo de classes que envolve os módulos relativos 

ao controlo do dispositivo háptico e à sua representação.  

 

• HapticDevice – esta classe, apresentada na figura 5.22, tem toda a informação relativa 

ao dispositivo háptico, destacando-se a informação da posição, da força e da sua matriz 

transformada. Estão implementados alguns métodos de get que permitem obter informação 

relevante acerca do dispositivo háptico, tal como o método getPosition. É também possível 
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adicionar ou remover um listener do tipo HapticDeviceListener. Contudo o método mais 

importante é o mySchedulerCallback. Este método é definido, no construtor da classe, 

como sendo a função que irá correr no servo loop do dispositivo háptico, ou seja, é o 

método que estará a ser executado em cada ciclo de execução da interface háptica. Dentro 

da função mySchedulerCallback simplesmente é chamada a função de update, que obtém 

toda a informação actual do dispositivo háptico, nomeadamente a posição, a matriz e a 

velocidade. É neste método que é aplicada a força de feedback, enviada pela classe 

HDRepresentation, quando o objecto que representa o objecto háptico colide com outro 

qualquer objecto da cena. Para além disso, no caso de a matriz transformada ter sido 

modificada, é invocado o método hapticTransformMatrixChanged. 

 

 
 

     Figura 5.22: Classe HapticDevice37 

 

• HDRepresentation - esta classe, apresentada na figura 5.23, herda os membros e 

métodos da classe Object, dado que, de uma forma simples, uma instância do 

HDRepresentation é um objecto especial, controlado pelas acções que são realizadas com o 

dispositivo háptico. Nesta classe existe o método update que tem o intuito de actualizar 

graficamente o objecto representativo do dispositivo háptico, também denominado proxy . 

Um dos métodos mais importantes desta classe é o GenericContactProcess. Este método 

foi associado nos callbacks da classe Physics relativamente às colisões onde estivesse 

envolvido o objecto representativo do dispositivo háptico. Neste método são lidos e 

processados todos os contactos entre o proxy object  e outro qualquer objecto, e depois são 

chamadas duas funções: calculateDeltaPos e render. A primeira permite obter o valor de 
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∆�, mediante o tipo de comportamento do objecto com o qual o dispositivo háptico colidiu. 

Relativamente à função render, é nesta que é calculada a força de feedback que deve ser 

enviado ao utilizador. Dado que nestas circunstâncias o valor de ∆� já é conhecido, apenas 

falta determinar a constante K, que é obtida de acordo com o que foi explicado no capítulo 

da concepção. Depois de calcular a força, verifica-se se esta não ultrapassa o limite 

aconselhado no manual do dispositivo háptico [PGOH09], 8.5N, utilizando para isso o 

método respectingMaxForce.  

 

 
•     

• Figura 5.23: Classe HDRepresentation38 

 

A implementação deste framework teve como um dos objectivos a construção de uma 

plataforma que facilmente pudesse ser expandida, nomeadamente ao nível do comportamento 

físico que cada objecto tem associado. Por essa razão foi criada a classe Behavior, que é a 

superclasse de todos os comportamentos implementados. Assim, sendo necessário criar um 

novo comportamento, bastará ao programador criar uma nova classe onde estarão definidos 

alguns métodos que permitam caracterizar esse novo comportamento físico. 

 
5.2 Informação e Eventos Mais Relevantes 

 

Nesta secção são apresentados alguns dos eventos mais relevantes implementados no 

framework, e de que forma estes estão interligados. 

Foi já indicado neste documento que perspectiva do utilizador pode ser alterada utilizando 

o teclado, sendo possível avançar, recuar, mover para os lados e ainda efectuar rotação da 

câmara. Para que isto seja possível, é necessário ter um listener para os eventos despoletados 

pelo teclado. Este processo de escuta da actividade do teclado, e actuação perante as acções 

executadas pelo utilizador com o mesmo, é implementado recorrendo a vários módulos: 

IOEventListener, IOEventHandler e Camera.  

Relativamente ao módulo IOEventListener, estão presentes dois métodos virtuais 

associados ao pressionar e largar de uma tecla: keyPressed e keyReleased. O módulo 
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IOEventHandler contém funções que permitem adicionar ou remover listeners, bem como um 

método OnEvent que é despoletado sempre que um dos listeners recebe alguma informação, 

quer quando o utilizador prime uma tecla quer quando larga a mesma. No módulo Camera está 

definida uma estrutura Keys onde são guardados os códigos associados a cada tecla. Nesta 

estrutura estão definidas as teclas que são relevantes, implementando por exemplo através das 

instruções “EKEY_CODE forward; forward = KEY_KEY_W;”  a utilização da tecla w, 

associada ao movimento para a frente. Assim, o código associado a esta tecla é guardado na 

variável forward, e será esse o código associado à pretensão do utilizador avançar. É também no 

módulo Camera que estão implementadas as duas funções virtuais declaradas em 

IOEventListener e ainda um método update.  

Quando é criada uma aplicação, é adicionado um listener das acções do teclado associado à 

câmara. Assim, ao longo da execução da aplicação, sempre que uma tecla for pressionada ou 

largada, serão despoletados os métodos de keyPressed e keyReleased, onde estão definidas 

algumas flags relacionadas com o movimento da câmara. Enquanto a aplicação estiver em 

execução o método update da câmara é repetidamente invocado. Neste método são verificadas 

as flags registadas e caso alguma destas apresente um valor diferente de 0, indicando uma 

alteração da perspectiva do utilizador, é feita uma actualização da câmara de acordo com os 

valores definidos para essa flag. Na figura 5.24 é apresentado um diagrama que explica a forma 

de interacção destes eventos, sendo dado como exemplo o movimento para a frente ou para trás, 

sendo essas acções registadas numa flag denominada moveFB. 

 

 
 

Figura 5.24: Eventos do teclado39 
 

Na primeira secção do capítulo 4, concepção da solução, foi dada uma visão geral dos 

eventos relacionados com as colisões. Aí foi explicada a existência de dois tipos de colisão: 

colisão entre objectos não controlados pelo utilizador, e colisão entre o “god-object” controlado 

pelo utilizador e um qualquer objecto da cena.  

Relativamente à primeira situação, o comportamento físico ligado a esse tipo de colisões é 

única e exclusivamente responsabilidade do motor físico Newton Game Dynamics. Assim 

sendo, na implementação apenas é necessário indicar ao motor físico todas as propriedades 
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físicas relevantes que estão associadas a cada um dos objectos presentes na cena. Para tal são 

necessárias duas classes: Object e Physics. A classe Physics contém métodos que permitem 

carregar as características físicas de todos os materiais definidas num ficheiro XML, bem como 

construir um objecto físico (body) de acordo com a malha poligonal que representa o objecto 

graficamente. A classe Object permitirá, para além de carregar o modelo 3D do objecto, 

associar ao objecto um dos materiais definidos na classe Physics, bem como associar um tipo de 

colisão e comportamento ao referido objecto. Toda esta informação é transmitida ao Newton 

Game Dynamics, sendo este responsável por simular o comportamento físico de acordo com os 

parâmetros transmitidos.  

Relativamente à colisão entre o “god-object” e um outro qualquer objecto, para além do 

comportamento físico, a ser simulado pelo Newton Game Dynamics, é necessário também 

aplicar uma força de feedback, sendo necessário envolver 3 classes para a sua determinação: 

HapticDevice, HDRepresentation e Physics. Serão agora explicados alguns dos eventos e qual a 

sua sequência que levará à aplicação da referida força. Quando é criada uma instância da classe 

Physics, dois métodos são imediatamente invocados: loadPhysicSettings  e initNewton. O 

primeiro irá carregar todas os materiais e respectivas propriedades físicas a partir de um 

ficheiro. No initNewton é criado o mundo físico, sendo registadas todas as propriedades físicas 

obtidas através do método de loading já referido. Ainda neste método são definidas funções de 

callback a ser despoletadas quando existe contacto entre o “god-object” e um qualquer objecto 

da cena. Para tal é utilizado o comando NewtonMaterialSetCollisionCallback do 

Newton Game Dynamics, que permite definir qual a função que deve ser chamada quando se 

ocorrer uma colisão entre o dispositivo háptico e um objecto da cena. Na implementação foi 

definida como função de callback a função GenericContactProcess pertencente à classe 

HDRepresentation.  

É na função GenericContactProcess que é obtida a informação associada aos objectos entre 

os quais houve contacto e é aqui chamada a função render da mesma classe. Na função render 

verifica-se qual o tipo de comportamento associado ao objecto com o qual o “god-object” 

colidiu, e, tendo esse facto em atenção, obtém-se o valor de ∆�. Seguidamente é obtido o valor 

de K, sendo possível assim calcular a força de feedback  através da lei de Hooke. Contudo, antes 

de ser actualizado o valor da força actual aplicada pela interface háptica, é verificado se esta não 

ultrapassa o valor máximo recomendado no manual de utilização do dispositivo háptico 

[PGOH09]. Realizado este passo, a força a aplicar pelo dispositivo háptico é alterada para o 

valor calculado. Simultaneamente a todo este processo, no módulo HaptcDevice, existe uma 

função update que é repetidamente invocada enquanto a aplicação estiver a ser executada. Nesta 

função são, por exemplo, registados os valores actuais da posição do dispositivo háptico e da 

força. Tendo a força de feedback sido alterada no módulo HDRepresentation, o valor obtido no 

método update será o valor calculado em render, pelo que poderá assim ser feita transmissão da 

força que foi calculada, utilizando para tal o comando “hdSetDoublev(HD_CURRENT_FORCE, 

force);”. Este comando hdSetDoublev pertence à API OpenHaptics que é disponibilizada 

pela Sensable, sendo que o primeiro parâmetro indica qual a variável que se pretende alterar, 

neste caso a força actual, e qual o valor a aplicar, que nesta situação é force, valor calculado no 
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módulo HDRepresentation. A figura 5.25 apresenta o fluxo de informação associado aos 

eventos referidos. 

 

 
 

Figura 5.25: Fluxo da informação na detecção de colisões entre “god-object” e outro objecto, 

envolvendo o cálculo e aplicação de força de feedback40 
 

Ainda relativamente ao cálculo da força de feedback, foi indicado no capítulo 4 a 

necessidade de aplicar uma função polinomial de 2º grau de forma a obter o valor da constante 

K, necessária para a aplicação da lei de Hooke, em função do valor da rigidez de um objecto 

indicada no ficheiro de propriedades físicas. Por forma a obter um gráfico semelhante ao 

apresentado no capítulo 4, concepção da solução, afigurou-se viável na fase de desenvolvimento 

a aplicação de uma função quadrática para obter o valor K. A forma geral de uma função 



Desenvolvimento da Solução 

70 
 

quadrática é � � 	
�� � �� + �� + �, com a ≠ 0 e a,b e c constantes reais. O � representa a 

variável e o gráfico obtido é designado por parábola [PLQF10]. Nesta situação, a variável é a 

rigidez obtida do ficheiro de propriedades físicas, que varia entre 0 e 1. É definido um valor 

mínimo e um valor máximo de 	
�� , que se traduz no valor mínimo e máximo que K poderá 

ter. Assim sendo, a fórmula quadrática a ser aplicada para calcular a rigidez é a seguir 

apresentada: 

 

� � ������� 

� � �
�� � 
���� � � ∗ ������� +  (����)� + ����   ( . ") 

 

O valor �#$% é definido à priori e internamente na aplicação. O valor �#�� é obtido em 

função do �#$%, sendo calculado da seguinte forma: �#�� = 5 ∗ �#$% + 1. Na figura 5.26 

apresenta-se o gráfico que resulta da aplicação da fórmula. Neste exemplo foi definido o valor 

de Kmin igual a 10, pelo que o valor de Kmax é 51. 

 

 
 

Figura 5.26: Exemplo da aplicação da função quadrática que permite obter o valor de K41 

 

5.3 Diagrama de Actividades 
  
Nesta secção é apresentado o diagrama de actividades, na figura 5.27, que permite ter uma 

percepção do fluxo de informação e procedimentos realizados no framework implementado. 

O framework começa por abrir o ficheiro XML que contém as definições gráficas que 

permitem criar a janela. Confirmada a existência do ficheiro, é então criada a janela da 

aplicação de acordo com a informação obtida. Seguidamente é iniciado o handler de eventos e 

inicia-se o gestor da aplicação, denominado ApplicationManager.  
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Depois desta fase inicial, é inicializada a parte física. São lidas as definições físicas e 

registados os tipos de materiais, bem como de que forma estes interagem entre si. 

Posteriormente são registadas as rotinas de callback  do motor físico.  

Feita a leitura das propriedades físicas, e estando a janela da aplicação criada, procede-se à 

criação da câmara que permitirá ao utilizador visualizar a experiência criada. Após este passo, 

procede-se à leitura da informação respeitante aos componentes presentes na cena. Após a 

leitura, os mesmos são criados, bem como o objecto que representa o dispositivo háptico. São 

de seguida registados os eventos do teclado que permitem alterar o posicionamento da câmara e 

são inicializadas as rotinas de callback do dispositivo háptico.  

Neste momento toda a experiência está criada, e pronto a ser visualizada. A próxima fase 

passa pela actualização da componente gráfica e física da experiência.  Refira-se que a 

actualização gráfica da cena se divide em duas partes, nomeadamente na actualização da câmara 

e na actualização do objecto que representa a interface háptica. Concluído o processo de 

actualização, toda a cena é redesenhada. Enquanto a experiência se mantiver em funcionamento, 

esta segunda fase, actualização, é repetidamente executada. Ao fechar a janela, a aplicação, 

como esperado, termina. Importa ainda referir que no caso de inexistência de algum dos dois 

ficheiros, de definições gráficas ou de informação da cena, a aplicação é terminada. 
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Figura 5.27: Diagrama de actividades do framework implementado42 
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5.4 Resumo 
 

Neste capítulo foi apresentada a implementação do framework, através de diagramas de 

classes e actividades. 

 Na primeira secção foi apresentado o diagrama de classes, sendo de seguida explicadas as 

classes que fazem parte da solução implementada, destacando-se as classes Object, 

HDRepresentation, HapticDevice, ApplicationManager, Physics e Behavior. A primeira é usada 

para representar um objecto, física e graficamente, enquanto que a segunda enunciada é uma 

subclasse de objecto, que permite a representação do dispositivo háptico. A classe 

ApplicationManager é onde é carregada e criada toda a cena, enquanto que a classe Physics é 

onde estão definidos os tipos de colisão, bem como as propriedades físicas envolvidas na 

experiência e funções de callback despoletadas pelo motor físico. A última classe aqui referida, 

Behavior, merece destaque uma vez que é a superclasse de todos os comportamentos que são 

implementados actualmente e poderão vir a ser implementados no futuro.  

Na segunda secção são apresentados alguns dos eventos mais importantes, e qual o fluxo 

de informação que existe na sua execução, nomeadamente a actualização da perspectiva do 

utilizador e a transmissão da força de feedback quando é detectada uma colisão entre o “god-

object”  e um outro objecto. 

Por fim foi apresentado o diagrama de actividades, com o intuito de esclarecer o 

comportamento do framework, e de que forma todo o processo da criação de uma experiência se 

efectua internamente no framework. 
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Capítulo 6 
 
Avaliação 

 

 

 

 

 

Terminada a fase de implementação, revelou-se necessário um método para validação e 

avaliação do trabalho realizado. Dadas as características especiais desta dissertação, 

nomeadamente a componente de interacção háptica, área mais subjectiva de avaliação, revelou-

se pouco exequível a realização de um conjunto alargado de testes objectivos, onde dada uma 

determinada entrada é esperado um determinado resultado. Desta forma, a solução encontrada 

para avaliar o trabalho realizado passou pela recolha de opiniões de dois sectores distintos de 

possíveis utilizadores: estudantes e docentes. Esta divisão em dois grupos distintos advém da 

necessidade de obter opiniões de dois diferentes potencias tipos de utilizadores enquadrados na 

área de ensino.  

Os docentes são considerados os principais potenciais utilizadores da framework 

desenvolvida, sendo esperado que sejam os mesmos a criar experiências, recorrendo ao 

framework desenvolvido,  adaptadas à componente de ensino que pretendem apresentar nas suas 

aulas. Os estudantes podem ser vistos essencialmente como utilizadores finais, isto é, elementos 

que poderão usufruir das experiências criadas pelos docentes com recurso à plataforma 

desenvolvida no âmbito desta dissertação, apesar de poderem esporadicamente também eles 

criarem algumas experiências. Assim sendo, de forma sucinta, os docentes criam as 

experiências que pretendem introduzir no ensino, com recurso ao framework desenvolvido, e os 

estudantes desfrutam dessas mesmas experiências para obter conhecimento de uma forma 

agradável e atractiva. 

Dito isto, importa referir que a avaliação apresentada nas próximas secções está 

direccionada para uma análise quantitativa, nomeadamente através da medição do tempo 

necessário para criar as várias etapas que compõem a construção de uma experiência, bem como 

para uma análise qualitativa, através por exemplo da recolha de opiniões relativamente à 

usabilidade da plataforma, à qualidade do manual, à introdução de eventuais melhorias e acerca 

do potencial que o trabalho tem para vir a ser introduzido no ensino. 

Idealmente ambos os grupos de utilizadores realizariam uma avaliação quantitativa e 

qualitativa. Contudo, a indisponibilidade dos docentes, derivado à escassez de tempo no 

momento da realização da avaliação, para a realização de uma avaliação quantitativa rigorosa 
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por parte dos mesmos, levou a que estes realizassem somente uma avaliação qualitativa do 

trabalho desenvolvido. Relativamente ao grupo de estudantes, este realizou uma avaliação 

quantitativa e qualitativa do trabalho desenvolvido no âmbito desta dissertação. 

As próximas secções abordam os modelos utilizados para cada um dos grupos de 

utilizadores, resultados obtidos e conclusões acerca dos mesmos. 

 

6.1 Avaliação Realizada por Estudantes 
 
Nesta secção é explicado o método de avaliação seguido para o grupo de utilizadores 

composto por estudantes universitários. O modelo utilizado para inquirir os mesmos pode ser 

consultado em detalhe no anexo B deste documento. Em traços gerais, a avaliação é composta 

por questões de resposta fechada, resposta aberta e resposta mista.  Numa primeira parte do 

questionário é pedido que os utilizadores refiram a sua área de conhecimento, bem como 

eventual experiência nas áreas da simulação por computador, interacção háptica e modelação 

3D. Após o preenchimento desta informação iniciou-se uma segunda fase, onde foi apresentado 

aos utilizadores um exemplo de uma experiência a ser executada e de que forma esta poderia ser 

criada. Foram também dados 5 minutos para que cada um pudesse interagir com a experiência, 

permitindo que os mesmos ganhassem alguma familiarização com a utilização do dispositivo 

háptico. De seguida foi apresentado o manual de utilização do framework, sendo pedido aos 

estudantes que avaliassem a qualidade do mesmo numa escala de 0 a 20.  

Na fase seguinte foi pedido aos inquiridos que criassem uma experiência simples. Essa 

experiência consistia em definir um novo tipo de material, as propriedades físicas da interacção 

desse material com os outros já existentes, e a criação de uma caixa com comportamento móvel 

e de uma esfera com comportamento estático. Durante este processo foi medido o tempo 

necessário para a criação de cada um dos ficheiros XML que permitem criar a experiência, bem 

como o tempo que os estudantes estiveram a interagir com a experiência que criaram. Depois de 

concluído este processo, foi questionada a avaliação relativa à usabilidade de cada uma das 

componentes que tinham experimentado anteriormente, isto é, usabilidade na criação do ficheiro 

cena, ficheiro de propriedades físicas e ficheiro de propriedades gráficas, sendo utilizada uma 

escala de 0 a 20. Foi também pedida uma opinião qualitativa global relacionada com a forma 

como era criada a experiência. Neste ponto foi também solicitado um parecer dos inquiridos 

relativamente à qualidade da força de feedback que receberam ao executar a sua experiência, ou 

seja, foi questionado se aquilo que aconteceu no mundo virtual era o esperado pelos estudantes, 

dada a experiência que tinham definido. 

Numa quarta fase, foi questionado qual o potencial de utilização deste trabalho no ensino 

na perspectiva do estudante. A escala é de 0 a 20. É também esperada uma resposta aberta, 

acerca da necessidade ou não de introduzir algumas alterações para que o trabalho possa ser 

utilizado como uma ferramenta de ensino, indicando quais as mudanças que parecem 

necessárias para que tal aconteça. 

Em forma de conclusão, foi pedido aos inquiridos que dessem uma classificação global ao 

projecto, numa escala de 0 a 20, bem como uma opinião geral acerca do mesmo. Na subsecção 

seguinte apresenta-se a informação recolhida. 



 

 

6.1.1 Resultados Obtidos
 

Foram inquiridos 8 discentes, sendo 5 de Engenharia Informática e Computação, 1 d

Engenharia Civil, 1 de Comunicação e Multimédia e ainda 

Materiais. A idade dos inquiridos varia entre os 2

elementos são do sexo masculino e 1 do sexo feminino. 

demonstram os resultados às questões de resposta fechada.

 

 

Figura 6.1: Número de utilizadores com e sem experiência na área da modelação 3D, simulação 

por computador e interacção háptica

 

No gráfico apresentado na figura 6.1

8, têm experiência na modelação 3D, enquanto que apenas 2 têm experiência em simulação 

computador. Verifica-se que

interacção háptica, o que seria de esperar dado ser uma área relativamente recente

não muito presente ainda no mundo académico
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btidos 

inquiridos 8 discentes, sendo 5 de Engenharia Informática e Computação, 1 d

Engenharia Civil, 1 de Comunicação e Multimédia e ainda 1 de Engenharia Metalúrgica e de 

A idade dos inquiridos varia entre os 21 e os 25 anos de idade, sendo que 7 dos 

elementos são do sexo masculino e 1 do sexo feminino. Os gráficos a seguir

demonstram os resultados às questões de resposta fechada. 

6.1: Número de utilizadores com e sem experiência na área da modelação 3D, simulação 

por computador e interacção háptica43 

na figura 6.1 é possível observar que a maioria dos elementos, 6 em 

8, têm experiência na modelação 3D, enquanto que apenas 2 têm experiência em simulação 

se que nenhum dos estudantes tem qualquer experiência na área da 

háptica, o que seria de esperar dado ser uma área relativamente recente

não muito presente ainda no mundo académico. 

Simulação por 
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Com experiência

inquiridos 8 discentes, sendo 5 de Engenharia Informática e Computação, 1 de 

de Engenharia Metalúrgica e de 

e os 25 anos de idade, sendo que 7 dos 

Os gráficos a seguir apresentados, 
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8, têm experiência na modelação 3D, enquanto que apenas 2 têm experiência em simulação por 
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    Figura 6.2: Classificação atribuída ao manual de utilização

 

Na figura 6.2 estão apresentadas as 

(U1 a U8) do grupo de estudantes relativamente ao manual de utilização. É 

a média de classificação obtida:

 

 

     Figura 6.3: Tempo médio gasto, em minutos, 

 

Na figura 6.3 é apresentado o gráfico onde estão indicados os tempos médios necessários 

para a realização de cada um dos 3 ficheiros que fazem parte da criação de
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6.2: Classificação atribuída ao manual de utilização44

Na figura 6.2 estão apresentadas as classificações atribuídas por cada um dos utilizadores

do grupo de estudantes relativamente ao manual de utilização. É tam

de classificação obtida: 17,4 valores.   

6.3: Tempo médio gasto, em minutos, na criação de uma experiência

Na figura 6.3 é apresentado o gráfico onde estão indicados os tempos médios necessários 

de cada um dos 3 ficheiros que fazem parte da criação de uma exper

U3 U4 U5 U6 U7 U8

Propriedades 

físicas

Propriedades 

gráficas

Teste Total

 

44 

classificações atribuídas por cada um dos utilizadores 

também apresentada 

 

a criação de uma experiência45 

Na figura 6.3 é apresentado o gráfico onde estão indicados os tempos médios necessários 

uma experiência, o 

Média



 

tempo médio que foi despendido para o teste da experiência criada e ainda o tempo médio total 

necessário em todo este processo. Como é possível constatar no gráfico, o ficheiro que mais 

rapidamente é construído é o das propriedades gráf

físicas o que mais tempo necessita

média, de cerca de 16 minutos para criar e testar uma

na criação da experiência, não foi necessário 

fornecido um conjunto de modelos

tipo Maya (.obj). O objectivo desta avaliação  passa por 

cena, se é rápido ou não, o potencial que o trabalho tem para ser usado na área do ensino, e 

ainda quais os pontos positivos e negativos identificados pelos inquiridos. A

3D não é considerada neste modelo de avaliação, dado que os modelos pod

usando diferentes softwares 

particular é muito variável.  

 

 

   Figura 6.4: Classificação média atribuída à usabilidade da criação de uma experiência

 

Na figura 6.4 são apresentad

construção de uma experiência. Os utilizadores consideraram em geral muito fácil criar o 

ficheiro de propriedades gráficas, tendo uma classificação média de 18, e i

ficheiro com os elementos

comparativamente aos outros 2 ficheiros, a criação das propriedades físicas teve uma 

classificação inferior, ficando

que o framework tem um elevado grau de 

de alguma forma, melhorar a usabilidade n

propriedades físicas.  
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spendido para o teste da experiência criada e ainda o tempo médio total 

necessário em todo este processo. Como é possível constatar no gráfico, o ficheiro que mais 

rapidamente é construído é o das propriedades gráficas, sendo o ficheiro das propriedades 

mais tempo necessita, cerca de 6 minutos. No total os inquiridos necessitaram, 

cerca de 16 minutos para criar e testar uma nova experiência. Importa ressalvar que

não foi necessário construir nenhum modelo 3D, sendo previamente 

fornecido um conjunto de modelos realizados em 3D Studio Max e exportados para modelos do 

O objectivo desta avaliação  passa por perceber se é fácil ou não criar uma 

se é rápido ou não, o potencial que o trabalho tem para ser usado na área do ensino, e 

ainda quais os pontos positivos e negativos identificados pelos inquiridos. A criação de modelos 

3D não é considerada neste modelo de avaliação, dado que os modelos podem ser 

 de modelação e a experiência de utilizador para uti

.4: Classificação média atribuída à usabilidade da criação de uma experiência

6.4 são apresentadas as classificações obtidas em termos de usabilidade na 

de uma experiência. Os utilizadores consideraram em geral muito fácil criar o 

ficheiro de propriedades gráficas, tendo uma classificação média de 18, e i

ficheiro com os elementos presentes na cena, com classificação de 17.6. Contudo, e 

comparativamente aos outros 2 ficheiros, a criação das propriedades físicas teve uma 

classificação inferior, ficando-se pelos 16.6. Tendo em conta estes valores é plausível admitir 

m um elevado grau de usabilidade, destacando-se contudo 

de alguma forma, melhorar a usabilidade na criação do ficheiro onde são definidas as 
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.4: Classificação média atribuída à usabilidade da criação de uma experiência46 

s as classificações obtidas em termos de usabilidade na 

de uma experiência. Os utilizadores consideraram em geral muito fácil criar o 

ficheiro de propriedades gráficas, tendo uma classificação média de 18, e igualmente fácil o 

presentes na cena, com classificação de 17.6. Contudo, e 

comparativamente aos outros 2 ficheiros, a criação das propriedades físicas teve uma 

lores é plausível admitir 

contudo a necessidade de, 

ficheiro onde são definidas as 



 

 

    Figura 6.5: Potencial 

 

Na figura 6.5 são apresentadas as 

potencial que o framework tem para ser usada no ensino, bem como a classificação global do 

trabalho. Ambos os parâmetros apresentam uma classificação média

constatar no gráfico.  
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fechada possíveis de quantificar e apresentar através de gráf

componente de resposta aberta nesta avaliação. Prestando atenção às respostas dos inquiridos, 

foi possível constatar que estes consideram que a criação de uma cena é relativamente simples 

de se realizar, tendo somente referido 

construir o ficheiro das propriedades físicas de forma menos trabalhosa

uma nova forma de organização desta informação

resultados apresentados nas figuras 6.3 e 6.4, onde é visível a necessidade de mais tempo,

comparação com os restantes 
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6.5: Potencial para utilização no ensino e avaliação global

Na figura 6.5 são apresentadas as classificações médias atribuídas relativamente ao 

tem para ser usada no ensino, bem como a classificação global do 

. Ambos os parâmetros apresentam uma classificação média de 17.6, como é possível 

apresentada toda a informação obtida através de questões de resposta 

possíveis de quantificar e apresentar através de gráficos. No entanto, existe uma 

componente de resposta aberta nesta avaliação. Prestando atenção às respostas dos inquiridos, 

foi possível constatar que estes consideram que a criação de uma cena é relativamente simples 

de se realizar, tendo somente referido que seria interessante disponibilizar

construir o ficheiro das propriedades físicas de forma menos trabalhosa, sugerindo 

uma nova forma de organização desta informação. Esta afirmação é também sustentada pelos 

dos nas figuras 6.3 e 6.4, onde é visível a necessidade de mais tempo,

 para a criação do referido ficheiro, e uma nota inferior em termos 

de usabilidade quando comparado com os restantes ficheiros. 

Relativamente ao potencial da utilização do framework no ensino, a resposta foi bastante 

favorável, sendo unânime que a introdução do mesmo poderia ser uma mais valia, em especial 

devido à componente da interacção háptica, tendo sido considerada bastante cativante para os 

o facto de lhes ser possível aprender utilizando uma nova forma de interacção, que 

não a tradicionalmente usada no ensino. Contudo, foi também referido por vários dos estudantes 

que consideravam interessante a possibilidade de ser criada uma interface gráfica que permitisse 

construir a experiência, sem ser necessário assim mexer em ficheiros XML

estudantes, esta facilidade torna-se especialmente relevante se o framework vier a ser

por alunos de diferentes áreas, uma vez que alguns poderão ter mais dificuldade em utilizar 

. Assim, a inclusão de uma interface intuitiva poderia facilitar a introdução deste 

novo meio de ensino na comunidade académica, e evitar a pequena formação necessária para a 

Potencial para 

ensino

Avaliação Global

para utilização no ensino e avaliação global47 
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utilização do framework. Desta forma a aplicação poderia abranger um grupo maior de 

potenciais utilizadores. 

Numa perspectiva global, os estudantes ficaram extremamente agradados com a aplicação 

que lhes foi apresentada, em especial com a perspectiva de poder vir a ser um dia utilizada no 

ensino. Destacam a utilidade da aplicação, a relativa rapidez na criação de uma nova 

experiência. Sendo um dos elementos inquiridos estudante de Engenharia Metalúrgica e dos 

Materiais, refere, curiosamente, que esta poderá ser um instrumento de ensino preponderante na 

área da engenharia dos materiais, pois proporciona o “contacto” com qualquer tipo de material, 

algo que nem sempre é possível devido a razões económicas ou de disponibilidade. 

 
6.2 Avaliação Realizada por Docentes 

 

Nesta secção é explicado o método de avaliação seguido para o grupo de utilizadores 

composto por docentes. O modelo utilizado para inquirir os mesmos pode ser consultado em 

detalhe no anexo C deste documento. Ao contrário do que sucedeu com o grupo de estudantes, 

nesta avaliação realizada por essencialmente docentes, apenas são colocadas questões de 

resposta aberta. Em traços gerais, é pedido aos docentes que formem uma opinião relativamente 

à usabilidade da aplicação, ao potencial da mesma para ser introduzida no ensino, quais as 

alterações que consideram necessárias para que tal venha a acontecer e, por fim, uma opinião 

global do framework apresentado. 

O grupo de docentes é composto por 7 elementos, 3 do sexo feminino e 4 do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os 42 e os 56 anos, e das mais diversas áreas da 

engenharia tais como geomecânica computacional, automação, instrumentação, controlo, 

métodos numéricos e estatística, informática, sistemas lógicos, mecânica e electrotécnia. Os 

docentes envolvidos nesta análise têm já vários anos de docência e trabalho reconhecido na 

vertente pedagógica, estando ligados à introdução de novas formas e meios na área da educação.  

Importa também referir que uma larga maioria dos elementos do grupo de docentes está 

familiarizado com os conceitos básicos da área da interacção háptica, tendo também experiência 

na realização de experiências remotas e virtuais. Refira-se ainda que ao parecer deste grupo de 

docentes é também adicionada a opinião de um elemento que está actualmente a fazer um pós-

doutoramento ligado à área da interacção háptica. 

Foi demonstrado ao grupo um exemplo da aplicação, utilizando uma experiência 

previamente preparada. Seguidamente foi explicado detalhadamente de que forma é criada uma 

experiência, referindo de que forma são organizados os ficheiros, que informação está contida 

em cada um deles, quais os valores que cada um dos parâmetros pode tomar e de que forma 

esses valores influenciam a experiência. Para isso foram realizadas algumas alterações à 

experiência original. 

Durante todo o processo de avaliação foi fomentado o diálogo e o debate acerca do 

trabalho realizado. Desta forma foi possível obter algumas opiniões dos elementos presentes. 

No fim da sessão foi possível compilar um conjunto de opiniões mais ou menos unânimes 

relativamente à demonstração realizada. Relativamente à forma como é criada uma experiência, 

os docentes referiram que a forma utilizada, através da criação de ficheiros XML que contêm a 
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informação, não se afigura complicada. Consideram também que o facto de ter sido eliminada a 

necessidade de ter conhecimentos de programação de baixo nível é um factor bastante positivo. 

Contudo, acreditam que a inclusão de uma interface gráfica seria uma mais valia. Estes crêem 

também que o framework desenvolvido tem um enorme potencial para vir a ser usado no futuro 

em práticas pedagógicas. Alguns docentes referiram também que não devia ser esquecida a 

potencialidade que este trabalho pode trazer no ensino especial de crianças ou adolescentes. 

Apesar de todos os pontos positivos enunciados, os docentes acreditam que o trabalho pode 

ser melhorado, começando pela inclusão da já referida interface gráfica.  

 

6.3 Conclusões da Avaliação 
 

Importa desde já referir que as conclusões aqui apresentadas baseiam-se, especialmente, na 

opinião da pequena amostra de potenciais utilizadores, 16 mais precisamente, embora essa 

amostra inclua elementos de diferentes áreas e níveis de conhecimento, bem como dois grupos 

distintos de possíveis utilizadores: estudantes e docentes. Importa igualmente referir que os 

docentes são os principais potenciais utilizadores, dado que numa primeira fase o objectivo 

passa por serem estes a construírem as experiências, e só numa fase mais avançada serem os 

estudantes a utilizar o framework com o intuito de eles próprios criarem novas experiências. 

Tendo em atenção toda a informação apresentada nas duas secções anteriores, é possível 

afirmar que o trabalho desenvolvido tem um elevado nível de usabilidade, permite criar 

experiências de forma rápida e fácil, e que elimina a necessidade de programação e repetição de 

trabalho desnecessário. Dado que, nesta fase, os principais potenciais utilizadores do framework 

são docentes, a utilização desta plataforma vem facilitar bastante a criação de experiências 

físicas em ambientes virtuais com interacção háptica, dado que estes não necessitam agora de 

alguém com conhecimentos de programação para criar uma nova experiência, podendo eles 

mesmos criar uma experiência em pouco tempo. 

Contudo, constatou-se, através das opiniões recolhidas, que o trabalho até agora realizado 

tem ainda uma considerável margem de progressão, podendo, por exemplo, ser criada uma 

interface gráfica ou ser introduzida a utilização de uma base de dados onde estão armazenadas 

todas as experiências efectuadas até ao momento, fazendo o cruzamento da informação presente 

nessas experiências. Muito deste trabalho, que poderá vir a ser desenvolvido, está relacionado 

com a possibilidade de introduzir a aplicação a uma mais vasta comunidade de utilizadores, 

nomeadamente estudantes de variadíssimas áreas, tornando a aplicação mais apelativa, ainda 

mais completa e mais abrangente no que diz respeito aos potenciais utilizadores. 
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Capítulo 7 
 
Conclusões e Trabalho Futuro 

 

 

 

 

 

O presente documento foi elaborado no âmbito de uma dissertação realizada no Mestrado 

Integrado em Engenharia Informática e Computação. Neste analisaram-se possíveis soluções 

para o desenvolvimento de experiências virtuais com interacção háptica. Não sendo conhecida 

nenhuma solução actualmente, foi necessário conceber e apresentar uma solução de forma a 

satisfazer os objectivos definidos. 

Neste capítulo resumem-se as principais conclusões obtidas ao longo desta dissertação, 

bem como perspectivas de desenvolvimentos futuros. 

 

7.1 Conclusões 
 

O desenvolvimento da área da interacção háptica tem aberto novas formas de comunicação 

e interacção que têm sido cada vez mais exploradas pelas mais variadas áreas, desde a medicina, 

indústria, desenvolvimento e investigação científica, ensino e/ou treino e vídeo-jogos.  

Inicialmente foram definidos os objectivos desta dissertação, que passam essencialmente 

por conceber um conjunto de metodologias que permitam criar este tipo de experiências de 

forma simples, eficaz e expedita. 

No capítulo 2 foi feita uma breve revisão bibliográfica, no contexto dos assuntos mais 

pertinentes no âmbito desta tese, nomeadamente as áreas da computação gráfica, simulação por 

computador, realidade virtual e interacção háptica. Relativamente à interacção háptica foi 

possível concluir que esta área permite o surgimento de um novo canal de comunicação, ao 

explorar a sensação do tacto, possibilitando ao utilizador uma sensação muito mais realista na 

interacção que realiza com um mundo virtual, quando comparada com os canais de interacção 

habitualmente utilizados: visual e auditivo. Constatou-se também que este canal é bidireccional 

dado que para além da informação que o utilizador envia ao computador, este por sua vez 

também envia informação na forma de sensação sentida, geralmente através de  feedback de 

força. Verificou-se também que a utilização da interacção háptica tem vindo a crescer nas mais 

variadas áreas, tais como os jogos de computador, medicina, ensino, investigação científica, 

controlo de robots, design automóvel, arquitectura, entre outras. 
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No terceiro capítulo, foram analisadas algumas das opções que poderiam ser consideradas 

como possíveis soluções para o problema. Após a análise das várias opções, constatou-se que 

nenhuma das mesmas satisfazia as necessidades identificadas no problema,  uma vez que todas 

elas implicava conhecimentos de programação, o que se afigurava um entrave ao objectivo de 

criar experiências de forma simples para utilizadores com perfis variados. Concluiu-se também 

que nenhuma das opções estudadas era adequada, por diversas razões, destancando-se o facto de 

algumas serem proprietárias, outras não terem uma biblioteca de comportamentos físicos ou 

utilizarem uma biblioteca descontinuada. Assim, afigurou-se necessário conceber uma solução 

de raiz. Antes de se proceder à concepção da solução, foram analisadas as tecnologias 

necessárias para a sua criação, nomeadamente um motor gráfico, um motor físico e um 

dispositivo háptico. Foram estudados e avaliados diversos motores gráficos, tendo o Irrlicht 

apresentado os melhores resultados. De forma similar, foram explorados e avaliados vários 

motores físicos, sendo o Newton Game Dynamics o motor escolhido. Por fim foi apresentado 

neste capítulo o dispositivo háptico a utilizar, o Phantom Premium 1.5HF, este imposto por ser 

o dispositivo disponível. 

No capítulo 4 foi apresentada a solução concebida, sendo inicialmente explicada a 

arquitectura de alto nível, que resumidamente se traduz em três partes distintas: obtenção de 

informação, framework e dispositivo háptico.  

A obtenção da informação é garantida através da leitura de 3 ficheiros XML que contêm 

toda a informação. O ficheiro graphicSettings contém as definições da janela, o ficheiro 

physicSettings contém as propriedades dos materiais existentes e o ficheiro scene contém a 

informação necessária para a construção da cena, nomeadamente os objectos e luzes existentes 

na mesma, para além de conter a informação associada a mesh’s e texturas. O framework é 

basicamente composto por 2 tipos de elementos: objecto e  representação do dispositivo háptico. 

Foi definido que um objecto divide-se em duas componentes, gráfica e física, sendo a primeira 

assegurada pelo Irrlicht e a segunda pelo Newton. A representação do dispositivo háptico é, de 

uma forma simples, um objecto com características especiais, uma vez que é controlado pelo 

utilizador, ao contrário dos outros objectos que dependem das interacções existentes na 

experiência e cujas acções físicas são única e exclusivamente da responsabilidade do motor 

físico. Para que o seja possível ligar a interface háptica ao framework concebido é utilizada a 

camada de mais baixo nível da API OpenHaptics da Sensable, HDAPI. 

Ainda neste capítulo foram apresentados os diferentes tipos de comportamento que foram 

idealizados, bem como se procede ao cálculo da força de feedback a transmitir ao utilizador 

quando este interage com objectos da cena, tendo sido ainda apresentados 3 comportamentos: 

mola, móvel e estático.  

No capítulo 5 foi apresentada a implementação do framework, através de diagramas de 

classes e actividades. Na primeira secção foi apresentado o diagrama de classes, sendo de 

seguida explicadas as classes que fazem parte da solução implementada, destacando-se as 

classes Object, HDRepresentation, HapticDevice, ApplicationManager, Physics e Behavior. A 

primeira é usada para representar um objecto, física e graficamente, enquanto que a segunda 

enunciada é uma subclasse de objecto, que permite a representação do dispositivo háptico. Na 

classe ApplicationManager é carregada e criada toda a cena, enquanto que a classe Physics é 
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onde estão definidos os tipos de colisão, bem como as propriedades físicas envolvidas na 

experiência e funções de callback despoletadas pelo motor físico. A última classe aqui referida, 

Behavior, merece destaque uma vez que é a superclasse de todos os comportamentos que são 

implementados actualmente e poderão vir a ser implementados no futuro. Por fim foi 

apresentado neste capítulo o diagrama de actividades, com o intuito de esclarecer o 

comportamento do framework, e de que forma todo o processo da criação de uma experiência se 

efectua internamente no framework. 

Realizado todo o processo de pesquisa, concepção e implementação, avançou-se para a 

parte de avaliação do trabalho realizado. Aqui foi realizada a recolha de informação de dois 

grupos distintos de utilizadores: docentes e estudantes. Aos primeiros foi pedida uma avaliação 

meramente qualitativa, enquanto que aos estudantes foi adicionalmente requisitado um conjunto 

de testes ao framework implementado, sendo medidos alguns tempos de criação de uma nova 

experiência. 

Tendo em atenção toda a informação recolhida, quer no grupo de docentes, quer no grupo 

de estudantes, é possível afirmar que o objectivo principal definido inicialmente nesta 

dissertação foi atingido. Até ao presente  momento da realização desta dissertação, para se criar 

uma experiência física num ambiente virtual, utilizando um dispositivo háptico para interagir 

com esse ambiente virtual criado, era necessário bastante tempo, bem como conhecimentos de 

programação. Esta dissertação veio contribuir para a resolução desse problema, oferecendo a 

possibilidade de criar uma experiência de forma rápida, fácil e que elimina a necessidade de 

programação e repetição de trabalho desnecessário, como se pode constatar pelas opiniões 

recolhidas, bem como pelos dados estatísticos obtidos. Tendo em atenção que os principais 

potenciais utilizadores do framework são docentes de várias áreas da engenharia, a utilização 

desta plataforma vem facilitar bastante a criação de experiências físicas em ambientes virtuais 

com interacção háptica, dado que estes não necessitam agora de um programador para criar uma 

nova experiência, podendo eles mesmos fazê-lo com simplicidade e rapidez. 

 

7.2 Trabalho Futuro 
 

No framework desenvolvido, são vários os melhoramentos que podem vir a ser efectuados. 

Tal como é referido no terceiro ponto do Anexo A, manual de utilização, cada um dos objectos 

tem um modelo associado. Cada um desses modelos que é carregado pelo framework tem 

apenas um objecto modelado. Se o que se pretende é criar, por exemplo, uma barra encastrada 

num suporte, a cena respectiva deve ser caracterizada por dois modelos separados, um para cada 

um dos objectos referidos. É realizada esta abordagem dado que os dois objectos deste modelo 

terão provavelmente comportamentos diferentes. Assim, para serem atribuídos comportamentos 

diferentes, devem ser criados dois modelos separadamente. Isto é facilmente realizável no 3D 

Studio Max, onde é possível criar um conjunto de objectos e guardar os mesmos 

individualmente. No caso concreto criar-se-ia a barra e o suporte, gravando separadamente os 

dois objectos e tendo assim um modelo para cada um deles. Contudo, este trabalho poderia ser 

evitado se fosse introduzida mais alguma informação, no ficheiro XML relativo à cena, que 

permitisse distinguir os diferentes objectos pertencentes a um modelo. Esta introdução adicional 
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de informação e respectivo tratamento afigura-se como uma das melhorias que poderá ser 

introduzida. 

Outra das melhorias, já referida no capítulo da avaliação, está relacionada com o facto de 

ser criada uma interface gráfica que permita gerar os ficheiros XML, evitando que os 

utilizadores tenham necessidade de utilizar um editor de XML como por exemplo o oxygen. 

Como solução a breve prazo, sugere-se a utilização por parte dos utilizadores de um leitor/editor 

de XML genérico, criado com Adobe Air por exemplo, que seja simples, atractivo, de livre 

utilização e se encontre  disponível online. Um dos editores que se encontra nestas condições é 

o fXml, utilizado no anexo A, manual de utilização. Contudo, a médio prazo seria interessante 

criar uma interface mais específica para o framework desenvolvido. 

Para terminar, algo que poderia acrescentar valor ao trabalho realizado, seria a 

possibilidade de guardar numa base de dados todas as experiências realizadas, podendo assim 

criar uma base de dados com materiais, propriedades físicas dos mesmos, modelos 3D, texturas, 

etc. Desta forma seria criado um repositório que permitiria criar de forma ainda mais rápida 

inúmeras experiências virtuais com interacção háptica. 
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Anexo A 

 

Manual de Utilização 
 

 

 

 

O framework concebido permite ao utilizador criar experiências virtuais, que pretendem 

essencialmente simular experiências físicas reais, utilizando um dispositivo háptico para efeitos 

de interacção. Dado este tipo de interacção entre utilizador e o mundo virtual, é possível obter 

um feedback de força quando o utilizador interage com os objectos presentes na experiência. A 

forma como é calculada esta força de feedback, e o comportamento físico que os objectos do 

mundo virtual apresentam, depende da informação que é transmitda ao framework.  

Assim, para ser criada uma nova experiência, o utilizador necessita somente de 

disponibilizar ao framework um conjunto de informações. Essas informações dividem-se em 

informação física, informação gráfica e informação dos objectos presentes na cena virtual. 

Todos estes dados são fornecidos ao framework através de ficheiros XML. 

 

A.1 Informação Necessária Para a Criação de Uma Experiência 
 

Assim, existem 3 ficheiros XML: scene.xml, graphicSettings.xml e physicsSettings.xml, tal 

como se pode verificar na figura a seguir apresentada. Refira-se que para a edição dos ficheiros 

XML, foi utilizado o software Oxygen, mas estes podem ser editados em qualquer outro 

software, como por exemplo o Notepad++. Ao longo desta secção são apresentadas figuras que 

ilustram a edição dos ficheiros em dois softwares distintos, Oxygen e fXml, sendo o segundo 

visualmente mais apelativo para os utilizadores.  

 

 



 

 

Figura M1:

  

No ficheiro graphicSettings devem ser indicadas as propriedades da janela que é 

apresentada ao utilizador. Assim, deve ser indicada a largura

número de bits por pixel (bpp)

(fullscreen). A imagem seguinte mostra
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Figura M1: Os 3 ficheiros onde está a informação48 

No ficheiro graphicSettings devem ser indicadas as propriedades da janela que é 

apresentada ao utilizador. Assim, deve ser indicada a largura (with) e altura (height)

(bpp) e se a experiência deverá ser executada em ecrã total ou parcial

A imagem seguinte mostra de que forma isso é feito. 

 

No ficheiro graphicSettings devem ser indicadas as propriedades da janela que é 

(height) da janela, o 

e se a experiência deverá ser executada em ecrã total ou parcial 
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Figura M2: Exemplo de um ficheiro com as definições gráficas49 

 

É importante realçar que devem ser única e expressamente usadas as keywords que 

aparecem na figura M2. 

 

Relativamente ao ficheiro physicsSettings, é aqui que devem ser indicados os tipos de 

materiais existentes na experiência, bem como de que forma estes reagem quando em contacto 

uns com os outros. Assim, primeiro são indicados os nomes dos materiais existentes, utilizando 

a keyword newMaterial, seguido do nome do material. Depois, para se proceder à caracterização 

física dos mesmos, é utilizada a palavra chave MaterialProp. À frente da mesma deverá ser 

fornecida a seguinte informação:  

• Nome do material 1(mat1) - por exemplo default. 

• Nome do material 2(mat2)- por exemplo scenario. 

• Nome específico da propriedade (name)- este nome deve ser único. Para a definição do 

nome aconselha-se a utilização das 3 primeiras letras de cada um dos 2 materiais 

envolvidos, por exemplo defsce. 

• Atrito estático (staticFriction) - o valor deve variar entre 0 e 1, sendo 1 um valor que 

cria mais dificuldades para iniciar o deslocamento. 

• Atrito cinético (kineticFriction)- o valor deve variar entre 0 e 1, sendo 1 um valor que 

cria mais dificuldades no deslocamento, por exemplo, de um objecto com material 1 sobre 

uma superfície com material 2.  

• Elasticidade (elasticity) - o valor deve variar entre 0 e 1. Por defeito é atribuído o valor 

0.1. Quanto mais elevado for o valor deste parâmetro, mais o objecto com estas 

propriedades “salta”. Um valor de elasticidade relativamente elevado seria aplicável, por 

exemplo, num material tipo borracha. 



 

• Rigidez (stiffness) - d

é extremamente suave, sendo a água um dos exemplo

baixo. Para materiais com uma rigidez mais elevada, como por exemplo o aço, os valores já 

estar próximos de 1. 

 

A figura M3 apresenta um exemplo da informação que deve estar presente no ficheiro 

XML que contém informações físicas.
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deve variar entre 0 e 1. Um valor próximo de 0 indica que 

é extremamente suave, sendo a água um dos exemplos que terá um valor relativamente 

baixo. Para materiais com uma rigidez mais elevada, como por exemplo o aço, os valores já 

A figura M3 apresenta um exemplo da informação que deve estar presente no ficheiro 

m informações físicas. 

eve variar entre 0 e 1. Um valor próximo de 0 indica que o objecto 

que terá um valor relativamente 

baixo. Para materiais com uma rigidez mais elevada, como por exemplo o aço, os valores já 

A figura M3 apresenta um exemplo da informação que deve estar presente no ficheiro 
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Figura M3: Exemplo de um ficheiro com as definições físicas50 

 

Prestando agora atenção ao ficheiro scene.xml, é neste local que devem ser especificadas 

todas as informações relativas aos objectos que fazem parte da experiência que se pretende 

recriar. Neste ficheiro podem ser encontradas 4 tipo de palavras chave: texture, mesh, object e 

light.  

Relativamente à primeira, esta é utilizada para que a aplicação carregue uma determinada 

textura. Nesta instrução deve ser indicado o nome que se pretende dar à textura, bem como o 

nome/localização do ficheiro. 

Relativamente à keyword mesh, esta é utilizada quando se pretende carregar um modelo 

3D, que foi construído previamente pelo utilizador numa aplicação de modelação, como por 

exemplo o 3D Studio Max ou o Maya. A instrução mesh necessita, à semelhança da instrução 

textura, de dois parâmetros: nome a dar à mesh e nome/localização do ficheiro. 

A keyword object é utilizada para se proceder à criação de um objecto. Nesta instrução são 

indicadas várias variáveis, estando algumas das mesmas relacionadas com outras keywords ou 

ficheiros já explicados. Apresenta-se de seguida a lista de parâmetros que são possíveis de 

incluir na instrução object: 

• Nome (name) – nome do objecto, que deve ser único. Este parâmetro é obrigatório. 

• Mesh (mesh) – nome do modelo 3D que é representado por esse objecto. Este modelo 

deve obrigatoriamente ter sido previamente carregado através da instrução mesh. Este 

parâmetro é obrigatório. 

• Massa (mass) – valor da massa do objecto. Este parâmetro é obrigatório. 
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• Posição (pos) – posição inicial do objecto (x, y ,z). Este parâmetro é opcional. 

• Rotação (rot) – rotação que se pretende executar sobre o objecto(x, y ,z). Este parâmetro 

é opcional. 

• Escalamento (scale) – escalamento que se pretende executar ao objecto(x, y ,z). Este 

parâmetro é opcional. 

• Material (material) – nome do tipo de material do qual é feito o objecto. Este nome 

deve estar obrigatoriamente presente na lista de materiais que se encontra no ficheiro 

physicsSettings.xml. Este parâmetro é obrigatório. 

• Colisão (collision) – tipo de forma física associada ao objecto. Pode ser box, sphere, 

cylinder, hull ou tree. Conforme o tipo de forma física associada ao objecto, será criada 

uma representação física diferente e isso terá implicações na forma como são efectuadas as 

colisões. Os três primeiros tipos devem ser usados sempre que possível, dado que são 

geometrias primitivas e que por isso tornam a execução da experiência mais eficiente. O 

tipo hull deve ser utilizado quando é usado um modelo 3D que não é facilmente 

representado por geometrias primitivas, como por exemplo um carro. O tipo tree deve ser 

usado para objectos que são meramente cenário, sendo por isso estáticos e com os quais 

apenas se pretende simular o comportamento físico, não existindo interacção hátpica com 

os mesmos. Este parâmetro é obrigatório. 

• Comportamento (behaviorType) – neste parâmetro é indicado o tipo de comportamento 

esperado do objecto. Estão implementados 3 tipos de comportamento: mola, estático e 

móvel. Este parâmetro é obrigatório. 

• Amortecimento (damping) – Este parâmetro deve variar entre 0 e 1. Indica o nível de 

oscilação de um objecto. Um valor próximo de 1 fará com que o objecto oscile bastante 

quando sofre um contacto com outro objecto. Um valor próximo de 0 tem o efeito 

contrário, levando a que a oscilação do objecto seja mínima. Este parâmetro é obrigatório. 

• Direcção do comportamento mola (springDirection) – se o comportamento do objecto 

for do tipo mola, é necessário indicar em que eixo direccional é que ocorre o 

comportamento: x, y ou z. Este parâmetro é obrigatório quando é atribuído o 

comportamento mola a um objecto. 

 

De forma a tornar mais clara a forma de transmitir toda esta informação, é apresentado na 

figura M4 um exemplo do ficheiro scene. 

 



 

 

 

Figura 
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Figura M4: Exemplo de um ficheiro scene51 

 

 



 

Desta forma, fica explicada de forma sucinta de que forma é possível criar uma nova 

experiência e que informação é 

concretizada. 

 

A.2 Organização de Ficheiros
 

De forma a tornar a aplicação bem organizada e estruturada, 

à mesma deverão estão separados em pastas. 

localizações diferentes: xml ou media

toda a informação necessária para a criação da experiência. Na segunda pasta, media, podem ser 

encontradas mais duas pastas: 

carregadas, e na segunda encontram

experiência. Seguindo esta organização de ficheiros, o utilizador pode fazer o 

texture indicando a localização 

especificando a localização do ficheiro como 

evitados endereços longos e estáticos

Settings/ComputerName/My Documents

simples organização e localização 

 

 

Figura 

 

A.3 Detalhes Relevantes
 

Alguns pormenores não foram ab

comparativamente à explicação do modo de funcionamento d

dar algumas indicações acerca d

scene. Cada um dos objectos, 
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Desta forma, fica explicada de forma sucinta de que forma é possível criar uma nova 

experiência e que informação é necessária para que essa criação seja correctamente

icheiros 

De forma a tornar a aplicação bem organizada e estruturada, todos os ficheiros 

estão separados em pastas. Assim, os ficheiros podem

localizações diferentes: xml ou media. A primeira contém os 3 ficheiros XML

toda a informação necessária para a criação da experiência. Na segunda pasta, media, podem ser 

astas: textures e models. Na primeira estão as texturas que irão ser 

carregadas, e na segunda encontram-se todos os ficheiros de modelos 3D necessários à 

Seguindo esta organização de ficheiros, o utilizador pode fazer o 

indicando a localização "../media/textures/exemplo.jpg" ou de um modelo 3D 

especificando a localização do ficheiro como "../media/models/caixa.obj". Desta forma são 

endereços longos e estáticos, como por exemplo “C:/

My Documents/My Pictures/exempo.jpg” e garante

e localização de todos os ficheiros. 

Figura M5: Organização dos ficheiros52 

elevantes 

Alguns pormenores não foram abordados até ao momento, dada a sua menor importância 

comparativamente à explicação do modo de funcionamento do framework. Contudo

dar algumas indicações acerca dos modelos tridimensionais que são carregados no ficheiro 

 tal como já indicado, tem um modelo associado. Cada modelo que 

Desta forma, fica explicada de forma sucinta de que forma é possível criar uma nova 

necessária para que essa criação seja correctamente 

os ficheiros necessários 

Assim, os ficheiros podem estar em duas 

XML  que especificam 

toda a informação necessária para a criação da experiência. Na segunda pasta, media, podem ser 

Na primeira estão as texturas que irão ser 

se todos os ficheiros de modelos 3D necessários à 

Seguindo esta organização de ficheiros, o utilizador pode fazer o loading de uma 

ou de um modelo 3D 

. Desta forma são 

/Documents and 

” e garante-se uma clara e 

 

ordados até ao momento, dada a sua menor importância 

. Contudo, importa 

os modelos tridimensionais que são carregados no ficheiro 

tal como já indicado, tem um modelo associado. Cada modelo que 
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é carregado pelo framework tem apenas um objecto modelado. Ou seja, se o que se pretende é 

criar, por exemplo, uma barra ligada a um suporte, este modelo deve ser dividido em 2, onde um 

é somente a barra e o outro somente o suporte. Isto porque os dois objectos deste modelo terão 

provavelmente comportamentos diferentes, onde o suporte pode ser estático e a barra móvel. 

Assim, para serem atribuídos comportamentos diferentes, devem ser criados dois modelos 

separadamente. Isto é facilmente realizável no 3D Studio Max, onde é possível guardar somente 

um dos objectos que fazem parte do modelo. Contudo, a breve prazo, é esperada a possibilidade 

de incluir no mesmo modelo diferentes objectos, sendo depois claro necessário acrescentar mais 

alguma informação no ficheiro XML com os dados da cena. Ainda relativamente aos modelos 

3D, importa referir que é possível carregar os seguintes formatos: Maya (.obj), 3DStudio (.3ds), 

COLLADA (.dae), Blitz3D (.b3d), Milkshape (.ms3d), Quake 3 levels (.bsp), Quake2 models 

(.md2), Microsoft DirectX (.X). 
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Anexo B 

 

Questões para efeitos de avaliação - 
estudantes 

 

 

 

 

É a seguir apresentado o modelo utilizado para efeitos de avaliação e validação do trabalho 

de dissertação realizado. 

 

Informação do inquirido: 

 

• Nome: 

• Sexo: 

• Idade: 

• Profissão: 

• Áreas de conhecimento:  

• Experiência em modelação 3D?  

• Experiência em área de simulação?  

• Experiência na área da interacção háptica? 

 

Questões de resposta aberta,  resposta fechada e resposta combinada: 

 

• Qualidade do manual de utilização ? (0 a 20) 

 

• Tempo necessário para criar uma nova experiência ? (em minutos) 

o criação do ficheiro cena 

o criação do ficheiro de definições físicas 

o criação do ficheiro de definições gráficas 

o execução da aplicação e realizaçao de testes à experiência 

 

• Usabilidade ?  (0 a 20) 

o criação do ficheiro cena 
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o criação do ficheiro de definições fisicas 

o criação do ficheiro de definições gráficas 

o avaliação qualitativa: considerou fácil, difícil, etc. 

 

• Potencial para a utilização no ensino e sua utilidade ? (0 a 20) 

 

• Considera ser necessário efectuar alguma alteração para que seja efectivamente 

utilizado no ensino? Que alterações sugere? 

 

• Avaliação global (0 a 20)  

o Comentário final 
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Anexo C 

 

Questões para Efeitos de Avaliação - 
Docentes 

 

 

 

 

É a seguir apresentado o modelo utilizado, para efeitos de avaliação e validação do trabalho 

de dissertação realizado, dirigido aos docentes. 

 

Informação do inquirido: 

 

• Nome: 

• Sexo: 

• Idade: 

• Profissão: 

• Áreas de conhecimento:  

• Experiência em modelação 3D?  

• Experiência em área de simulação?  

• Experiência na área da interacção háptica? 

 

Questões de resposta aberta,  resposta fechada e resposta combinada: 

 

• Usabilidade ?   

o criação do ficheiro cena 

o criação do ficheiro de definições fisicas 

o criação do ficheiro de definições gráficas 

o avaliação qualitativa: considerou fácil, difícil, etc. 

 

• Potencial para a utilização no ensino e sua utilidade ?  

 

• Considera ser necessário efectuar alguma alteração para que seja efectivamente 

utilizado no ensino? Que alterações sugere? 
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• Avaliação global (0 a 20) 

o Comentário final 

 

 


