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Tecnologias de Projeção

• CRT

• Light Valve
– DLP
– LCD

Projeção – CRT / Light Valve

CRT

Lens

Light source = CRT
Image source = CRT
250 - 500 lumens
Resolução máx. 3200 x 2500

Screen

Lamp

Light source = Lamp
Image source = LCD
2000 - 12000 lumens
Resolução máx. 1280 x 1024

Screen

optical path
LCD e DLP

alta resolução
geometria
tecnologia madura
flexivel para instalação
foto-realista

alto brilho
fácil manutenção e alinhamento
pixelization
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Tecnologia CRT

CRTs

Electronics

Tela
Lentes

Tecnologia CRT

Vantagens :
•Resolução (até 2500x2000)
•Excelente Contraste (real black) 
•Fácil para correções geométricas
•Excelente calibração de cores e 
uniformidade
•Soft Edge digital
•A melhor qualidade de vídeo e 
dados
•Tubos muito duráveis
•Tecnologia consolidada

Desvantagens:
•Menos Brilho (até 500 ANSI) 
requer ambiente pouco iluminado
•Tempo de instalação e ajustes
•Manutenção (calibração)
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Projeção Light Valve

• LCD - Liquid Crystal Display 
• DLP - Digital Ligth Processing

– 3-chip
– single-chip

Painel LCD

•Tempo de resposta limitada pela
inércia e a grossura do material
•Redução da luz que passa por
causa dos conectores e 
transistores
•Para aumentar a resolução 
precisa se miniaturizar
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Tecnologia LCD

Vantagens :

•Tecnologia consolidada e estável
•Compacto e robusto
•“zero delay”
•Resolução UXGA (1600x1200) disponível
•Excelente para estéreo passivo

Desvantagens :

•Tempo de resposta limitado às vezes causa
efeitos de “smearing” (borrões)
•Contraste reduzido (falta de Black pelo
vazamento de luz)
•Às vezes se percebe os pixels
•Não têm freqüência suficiente para estéreo ativo

Tecnologia DLP

Ant leg on DMD chipAnt leg on DMD chip

!!

DMD DMD –– Digital Digital MicroMirrorMicroMirror DeviceDevice
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Micro-estrutura do DMD

Permite somente duas posições:  ON/OFF

DLP de 3 chips (R, G, B)
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DLP de 3 chips

Vantagens :

•Excelente qualidade de imagem
•Bom para ambientes luminosos
•Bom contraste (400:1)

Desvantagens :

•Caro
•Grande
•Resolução limitada a SXGA ( 1280 x 1024 )

Single-chip DLP

•A roda de cores deixa passar
alternadamente luz vermelha, verde e 
azul. Assim o mesmo chip precisa rodar
3 vezes mais rápido por isso só tem 
resolução para 8 bits (256 cores)

Vantagem :
•Compacto

Desvantagens :
•Brilho reduzido pela roda (1/3)
•Artefatos aparecem devido ao não 
alinhamento da roda de cores com o 
chip
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Elefants (CRTs) x Ants (DLPs)

• Projetores DLPs
– Estão em vias de substituir os CRTs, entretanto 

estes ainda são maioria em sistemas de RV 
imersíveis.

• Vantagens dos DLPs
– Tamanho
– Manutenção

• Evita a dor de cabeça de ajuste dos CRTs
• Como investimento dos fabricantes em CRT está baixo, 

custo de manutenção dos mesmos tende a aumentar

Elefants (CRTs) x Ants (DLPs)

• Desvantagens dos DLPs
– Não têm ajuste preciso de geometria

• Pessoal de IPT (Immersive Projection Technologies) tem criado 
“engenhocas” com 6 DOF para ajustes precisos das bases dos projetores.

• Fabricantes não estão preocupados com isso (IPT representa mercado 
muito pequeno para investimentos nessa linha).

– Nível de preto é ruim (dificulta blending e superposição para estéreo)
– IPT exige projetores caros, de 3 chips
– DLPs têm muito brilho, gerando problema de reflexão em CAVEs

• Praticamente todos os usuários de visualização imersiva ainda 
usam CRT, exceto grupos de large display walls envolvendo 
mais de 20 projetores (altíssima resolução em mono)
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Software

Ferramentas de Desenvolvimento em RV

• Grafos de cena
– ferramentas conceituais para representação de ambientes 

virtuais tridimensionais nas aplicações de computação 
gráfica

– grafos acíclicos direcionados
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Grafos de Cena

• Organização hierárquica da cena
• Otimizações essenciais para visualização em 

tempo real
– Frustum e occlusion cullings
– Descarte por tamanho de objetos
– LOD

Melhoria no desempenho da aplicação: 
essencial em RV!

Grafos de Cena

• Produtividade
– Grafo de cena gerencia toda a parte gráfica, reduzindo as várias linhas 

de código que seriam necessárias para implementar a mesma 
funcionalidade utilizando uma interface de programação baixo nível, 
como a OpenGL.  

• Portabilidade
– Grafos de cena encapsulam as tarefas de baixo nível necessárias para 

renderizar a cena e ler e escrever arquivos, reduzindo, ou até mesmo 
extinguindo, a quantidade de código que é específica de alguma 
plataforma.

• Escalabilidade
– Grafos de cena são feitos para funcionar em configurações simples 

baseadas em computadores de mesa e placas gráficas aceleradoras 
convencionais ou em hardware complexo, como cluster de máquinas 
gráficas.
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Exemplo de Grafo de Cena – SGI OpenGL Performer

• Interface de programação para desenvolvimento de 
aplicações gráficas 3D em tempo real.  

• Funciona em IRIX, Linux e Windows
• Baseado em OpenGL.  
• Excelente solução para renderização em tempo real.
• Solução comercial de alto custo
• Desenvolvida especialmente para equipamentos da 

Silicon Graphics.  
– Em outros equipamentos, boa parte das otimizações não 

estão presentes.

Exemplo de Grafo de Cena – SGI OpenGL Performer
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Exemplo de Grafo de Cena – OpenScenGraph

• Interface de programação construída sobre OpenGL
• Responsável pela gerência do grafo de cena e 

otimizações gráficas  
• Multi-plataforma, gratuito e de código aberto
• Por ser orientado a objetos, o OpenSceneGraph é 

bastante extensível, permitindo ao usuário a criação 
de novas funcionalidades sem a necessidade de 
modificação do seu código fonte.

Ambientes de Desenvolvimento de RV – VR Frameworks

• Permitem que usuário se concentre no 
desenvolvimento da aplicação de RV ao invés 
de se preocupar na gerência do ambiente de 
RV 
– retiram do código da aplicação o tratamento para 

os diferentes tipos de dispositivos de entrada e 
saída
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Sem Frameworks

Aplicação

Joystick

Glove

Spaceball

CAVE

Single-headHMD

drivers

Cavelib

OpenGL
Dual-head
driver

if( Joystick ) then
{...}
else if( Glove ) then
{...}
else
{...}
(...)
if( Single-head) then
{...}
else if( CAVE ) then
{...}
else
{...}

Com Frameworks

Aplicação

Joystick

Glove

Spaceball

CAVESingle-head HMD

Vector3 position = VRFramework::getPosition();
(...)
VRFramework::Draw();

VR Framework
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VR Frameworks

• Simplificam o desenvolvimento de aplicações 
em RV
– GUIs não rodam em CAVEs

• Substituir Windows por ...

• Abstração de entrada e saída
– Um display = 2 displays = Vários displays
– Joystick = Spaceball = Glove

• Aplicação não precisa ser modificada
– “Code Once, Experience everywhere”

VR Toolkits

• Bibliotecas:
– VESS (http://vess.ist.ucf.edu)
– DIVERSE (http://diverse.sourceforge.net)
– VRJuggler (http://www.vrjuggler.org)
– ViRAL (TecGraf)
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VESS

• IRIX e Linux: SGI OpenGL Performer
• Biblioteca de funções gráficas, som e 

dispositivos de entrada
• A aplicação “chama” as funções de acesso: 

mistura de códigos

DIVERSE

• “Device Independent Virtual Environments –
Reconfigurable, Scalable, Extensible”

• OpenGL Unix e Performer OpenGL
• API C++ 

– Novamente, o código se mistura com a aplicação
• Está sendo criado uma GUI
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VRJuggler

• Código aberto e multi-plataforma
• Independente de dispositivo (abstração dos dispositivos de 

entrada e saída)
– Desenvolvedor não precisa se preocupar com o dispositivo de entrada 

que o usuário irá utilizar para interagir com a aplicação, ou como ele irá 
visualizá-la

– Escolha dos dispositivos é feita através de arquivos de configuração
• E.g., usuário pode configurar a aplicação para rodar com um joystick em 

uma CAVE ou, apenas mudando alguns parâmetros do arquivo, utilizar um 
mouse 3-D imerso em um capacete

• Qualquer biblioteca de grafo de cena (e.g., Performer ou 
OpenSceneGraph) pode ser usada para renderizar a cena  

VRJuggler

• Arquivos de configuração (XML)
• GUI em Java (VRJConfig)
• Utiliza várias dependências

– CORBA
– GGT (rotinas matemáticas)
– Tweek (gerência de eventos)
– OpenAL ou Sonix (som)

• Versão 2.0 baseada em plug-ins
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VRJuggler

ViRAL – Virtual Reality Abstraction Layer

• Desenvolvida no Tecgraf / PUC-Rio
• Possui interface gráfica com o usuário 
• Pode ser usado de duas maneiras: como a 

aplicação principal ou embutido. 
• Possui seis sistemas que podem ser utilizados 

embutidos em uma aplicação, sendo eles, o 
sistema de ambiente, usuário, janela, 
dispositivo, cena e plug-in.
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Sistemas de Realidade Virtual Hoje

• Dezenas de soluções comerciais (e.g. a CAVE).
• Milhares de dispositivos de interação.
• Várias plataformas (SGI Onyx, PC-Windows/Linux).
• E uma infinidade de aspectos que precisam ser 

tratados pelas aplicações:
– Interface com os dispositivos;
– Superfícies de projeção;
– Parâmetros de stereo;
– Rastreamento de

cabeça;
...

Principais desafios no desenvolvimento de aplicações de RV:
1. Sistema de projeção desconhecido;
2. Dispositivos de interação desconhecidos;
3. Suporte a múltiplos usuários;

Outros desafios:
4. Concorrência e/ou distribuição;
5. Independência de plataforma;
6. Gerenciamento de configurações

por sistema de RV;
7. Suporte a sintetização de

som e outras saídas
sensoriais;
...

Desafios no Desenvolvimento de Aplicações de RV
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Frameworks de Realidade Virtual

• Oferecem design e construtos reutilizáveis para o 
desenvolvimento de aplicações de RV.

• Características dos principais frameworks de RV:
– Ferramentas poderosas, porém complexas, destinadas a 

pesquisadores ou programadores experientes.
– Solucionam a maioria dos desafios citados, se sobressaindo 

em aspectos diferentes (e.g. um oferece melhor suporte a 
dispositivos, outro melhor suporte a distribuição, etc.).

– Arquitetura white-box: produzem aplicações fechadas, com 
baixa reutilização de artefatos de software entre projetos.

– Não se preocupam com a usabilidade da aplicação final 
(principalmente ao que tange a facilidade de uso).

Proposta do ViRAL

• Um framework de RV reduzido e simplificado:
– Foco nos desafios principais mencionados.
– Arquitetura grey-box baseada em componentes de software 

com interfaces gráficas integradas.
• Componentes:

– Bom reaproveitamento de artefatos entre projetos.
– Podem ser desenvolvidos possuindo um menor 

conhecimento da estrutura interna do framework.
• Interfaces Gráficas:

– Facilitam a operação das aplicações por técnicos não 
especializados (e.g. para fazer ajustes em dispositivos).

– Permitem oferecer re-configuração em tempo de execução 
a um custo relativamente baixo.
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Visão Geral da Arquitetura do ViRAL

• Dispositivos, usuários, superfícies de 
projeção, e mesmo ambientes virtuais, são 
implementados como componentes.

• O ViRAL tem seus componentes padrões, 
e carrega outros de bibliotecas dinâmicas.

• Componentes podem ser instanciados e 
conectados através da interface gráfica de 
uma aplicação ViRAL.

• Os componentes instanciados e conectados 
dentro de uma aplicação é que definirão 
como o ambiente virtual será simulado.

Principais Componentes do ViRAL

Devices: fazem interface com dispositivos de 
interação, como rastreadores, mouses 3D, e 
luvas.

Displays: representam contextos de renderização
associados a uma saída de vídeo.

Scenes: componentes responsáveis pela simulação 
e visualização de ambientes virtuais. Desenham 
o mundo virtual utilizando OpenGL.

Users: representam um usuário imerso em um 
ambiente virtual. Cada user possui pelo menos 
uma visão (projection) de seu mundo virtual.
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Configurando uma Aplicação ViRAL: Visualização

1. Cada user é associado ao 
ambiente virtual (scene) em 
que está imerso.

2. Cada display é associado a um 
projection de um user.

Configurando uma Aplicação ViRAL: Visualização II

• As projections definem os frustums de visão.
• O user define a posição e a orientação dentro do mundo virtual.
• Os displays definem o contexto de renderização e a saída de vídeo.
• O scene é o renderizador.
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Configurando uma Aplicação ViRAL: Interação

• Componentes podem trocar eventos arbitrários 
entre si utilizando signals e slots.

• Devices definem signals para notificar eventos 
como o apertar de um botão, ou uma nova 
amostra de posição ou orientação.

• Tais signals podem ser conectados ao slot de 
qualquer outro componente da aplicação (e.g. a 
um user, para movê-lo pelo ambiente virtual).

Configurando uma Aplicação ViRAL: Interação II

As conexões entre devices e outros componentes podem ser 
controladas através da própria interface gráfica da aplicação.
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Persistência

• No ViRAL, as aplicações de RV são 
construídas instanciando, configurando e 
conectando componentes – sempre através de 
interfaces gráficas.

• Não existem arquivos de configuração (como 
no VRJuggler, por exemplo).

• O próprio framework oferece uma camada de 
persistência para que o estado das aplicações 
possam ser salvos e restaurados de arquivos.

Telas: Sistema de Cenas
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Telas: Sistema de Usuários

Telas: Sistema de Exposição
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Telas: Sistema de Dispositivos

ViRAL Executando
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ViRAL Executando

ViRAL Executando
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Estado Atual

• Framework independente de plataforma, 
testado em estações Windows, Linux e IRIX.

• Implementa concorrência para a simulação e a 
renderização de ambientes virtuais.

• Plug-ins para dispositivos da 5DT, Ascension
e Intersense, dentre outros.

• Cenas para visualização de modelos, 
reprodução de vídeos em stereo e vários jogos.

Passos Futuros

• Suporte a distribuição e colaboração.
– Permitir a comunicação entre componentes 

remotos utilizando a própria interface de 
signals/slots.

– Prover suporte a ambientes virtuais colaborativos.

• Suporte a scripting Lua no framework.
– Permitir que novos componentes sejam definidos 

dinamicamente por scripts.


