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Resumo

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

Os sistemas multi-toque (multitouch) estão se tornando cada vez mais
utilizados, substituindo a tradicional interface humano-computador baseada em
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0611893/CA

mouse (WIMP interfaces). Um sistema multi-toque pode se basear no fenômeno
físico da reflexão interna total confinada (FTIR) da luz numa superfície de
acrílico. Com o barateamento dos projetores e câmeras, a construção de mesas e
painéis multi-toque se tornou uma possibilidade viável para universidades e
empresas.

Naturalmente, a qualidade desses sistemas depende do ajuste dos

materiais, das luzes, das câmeras e dos projetores utilizados. Este assunto é ainda
uma área em aberto, com pouca literatura disponível tendo em vista seus aspectos
comerciais. Esta dissertação apresenta um estudo sobre a construção de mesas e
painéis multi-toque com base em equipamentos e materiais de baixo custo. O
princípio geral de funcionamento e a tecnologia de cada componente são
discutidos. Um protótipo foi construído para avaliar o comportamento de cada
componente.

Com base nos resultados obtidos são apresentadas algumas

conclusões e sugestões para trabalhos futuros.

Palavras-chave
Sistemas Multi-toque; reflexão interna total confinada; Dispositivo de
Interface com Usuário.

Abstract

Campos, Carlos André Tavares; Gattass, Marcelo (Advisor). Components
of a multitouch system based on frustrated total internal reflection.
Rio de janeiro, 2009. 98p. MSc. Dissertation, Departamento de
Informática, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Multitouch systems are becoming more popular replacing traditional
WIMP user interfaces. A multitouch system can be based on frustrated total
internal refraction of the light in an acrylic surface. With the use of commodity
projectors

and

cameras

these

systems

are

now

becoming

widely
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affordable. Naturally the quality of these systems depends upon the right choice
of material, lights, cameras and projectors. Giving its importance, there is a need
for more information on this subject in the literature. This thesis presents the
general design of a multitouch systems and a detailed discussion of the expected
behavior of each component. A prototype was built to evaluate the proposed
solution. Results are discussed to support some conclusions and suggestions of
future work.

Keywords
Multitouch systems; frustrated total internal reflection; user-interfaces
devices.
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Everything is best for something and worst for something else.
Bill Buxton

