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Resumo— Wands comerciais (wiimote, PSMove, etc) são dis-
positivos de custo financeiro elevado, e portanto acessíveis ape-
nas a um público restrito. Alguns dispositivos de baixo custo
existentes na literatura apresentam limitações no desempenho
computacional. Este artigo propõe uma wand de baixo custo
financeiro e computacional para permitir interação 3D utilizando
rastreamento de cor adaptativo em aplicações de realidade virtual
e áreas afins. No escopo desta pesquisa foi desenvolvido um
protótipo de uma wand passiva e através de testes com usuários
esta proposta foi validada.

Abstract – commercial wand devices (like Wiimote, PSMove,
etc) are expensive, and therefore only accessible to a limited
audience. Some low cost devices seen in the literature have
limitations in computational performance. This article proposes a
low cost and computational eficient wand to enable 3D interaction
using adaptive color tracking in virtual reality applications and
related fields. Within this research we developed a prototype of
a passive wand and this proposal was validated by user testing.

I. INTRODUÇÃO

Wand é um dispositivo para interação 3D, ou seja, através
deste dispositivo é possível obter informação que permite uma
interação com um mínimo de seis (6) graus de liberdade (em
inglês Degrees Of Freedom, ou simplesmente DOF). Esse nível
de informação favorece o uso de wands como dispositivos de
interação para aplicações de realidade virtual (RV) e aumen-
tada (RA). Atualmente as aplicações que exploram RA e RV,
como jogos e simuladores demandam dispositivos de interação
com características similares às wands, embora teoricamente
estes dispositivos possam ser utilizados para interagir com
qualquer tipo de aplicação.

Segundo [1], o advento dos ambientes de RV demandam
naturalmente novos métodos de interação, tais como a manipu-
lação direta de objetos em um ambiente tridimensional. Exis-
tem diversas tecnologias que se aplicam a implementação de
interação em ambiente virtual 3D, acelerômetros, giroscópios
e scaners infravermelhos estão entre as tecnologias aplicadas
aos dispositivos de interação com seis ou mais DOF.

Outra possibilidade é adaptar os dispositivos de interação
tradicionalmente utilizados nos sistemas 2D com menos de
6DOF, combinando-os para simular um dispositivo de entrada
de 6DOF e proporcionar ao usuário a sensação de manipulação
direta de objetos (ex.: algumas ferramentas CAD para projetos

em 3D). Este tipo de solução é muito utilizado na ausência
de dispositivos de interação, e pode a primeira vista parecer
vantajosa, pois fornece um ambiente de interação que, embora
limitado, é familiar ao usuário. De acordo com [1] essa
abordagem pode inclusive reduzir o tempo de reconhecimento
e aprendizagem do sistema por parte do usuário embora
subutilizando o potencial intrínseco do sistema de RV.

Objetivando criar uma interação boa para sistemas de RV
faz-se necessário registrar as informações geradas pelo usuário
e pela sua interação com o ambiente como explicado em [2].
Em [2] as técnicas utilizadas para captura de dados do usuário
são classificadas quanto à natureza do sensor de captura, que
pode ser mecânico, eletromagnético, óptico, vídeo-métrico,
ultrassônico, inercial ou neural.

As aplicações atualmente fazem uso das informações sobre
as propriedades do estado mecânico do usuário e de seu
dispositivo de interação como Velocidade, Aceleração, Posição
e Orientação. A imposição de wands como tendo pelo menos
6DOF se deve à quantidade de informação necessária para
descrever a interação no espaço 3D, cada eixo de coordenadas
do espaço 3D permite dois tipos de variação (translação e
rotação) o que leva a um conjunto de 6 variáveis necessárias
para definir com precisão o movimento dentro desse espaço.

Segundo [3] é comum que os dispositivos do tipo wand
incorporem conjuntos de sensores ópticos, mecânicos e/ou
eletromecânicos para rastrear os movimentos do usuário.

De acordo com [3], as wands são consideradas a melhor
solução para ambientes de RV colaborativos, presenciais e
de larga escala, como, por exemplo, as Caves ou salas de
visualização com múltiplas telas, onde diversas pessoas podem
compartilhar e interagir em um ambiente virtual. O principal
benefício do seu uso diz respeito a facilidade de transferência
do dispositivo de um usuário para outro, enquanto outros
dispositivos como as datagloves demandam tempo para serem
desequipados por um usuário e reequipados pelo próximo.

Este artigo está estruturado como segue: na seção II são
analisadas várias implementações de wands presentes na lite-
ratura e no mercado, as vantagens e desvantagens de cada uma,
enquanto na seção III é descrito o modelo de wand proposto
nessa pesquisa, na seção IV é descrito o desenvolvimento


