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RESUMO

A utilização de equipamentos com capacidade computacional e de comunicação vêm se

tornando cada vez mais recorrente no dia a dia das pessoas. Isso acaba abrindo uma

quantidade de possibilidades inestimável de inovações que podem ser feitas na área de

Interação Humano-Computador. Inspirado em projetos anteriores de acessibilidade para

ciclistas, este trabalho apresenta a proposta de interface e um protótipo de um produto

que tem o intuito de ser usado para guiar ciclistas em segurança até o seu destino sem a

necessidade de qualquer consulta adicional. O protótipo, construído utilizando Arduino,

consiste em dois módulos: uma bandana com atuadores que é capaz de gerar feedback vi-

brotátil para sinalizar as direções que o ciclista deverá seguir em seu caminho até o destino

e uma dupla de sensores inteligentes que sinalizam a aproximação de outros veículos por

trás da pessoa. O destino é inserido através de um aplicativo para o sistema iOS, o qual

foi desenvolvido exclusivamente para se comunicar com o circuito. A técnica utilizada di-

verge das outras utilizadas em pesquisas anteriores na linguagem de interação definida em

relação ao usuário, pois tenta trazer a melhor experiência em termos de assimilação das

instruções determinadas pela interface para o usuário. Os resultados alcançados demons-

tram que apesar de distrações que podem ser encontradas durante o caminho realizado, o

sistema pode auxiliar a guiar o usuário com sucesso até o destino desejado.

Palavras-chave: Acessibilidade. Háptico. Ciclismo. Interação Humano Computador.



Haptic headband for targeting of the locomotion of cyclists

ABSTRACT

The use of equipment with computational capacity and communication are becoming

more and more recurrent in people’s daily lives. This opens up a wealth of invaluable

possibilities for innovations that can be made in the Human-Computer Interaction area.

Inspired by previous accessibility projects for cyclists, this work presents the interface

proposal and a prototype of a product that is intended to be used to guide cyclists safely

to their destination without the need for any additional consultation. The prototype, built

using Arduino, consists of two modules: a bandana with actuators that is able to generate

vibratory feedback to signal the directions that the cyclist should follow on his way to

the destination and a pair of intelligent sensors that signal the approach of others vehicles

behind the person. The destination is entered through an application for the iOS system,

which was developed exclusively to communicate with the circuit. The technique used

differs from the others used in previous research in the language of interaction defined in

relation to the user, because it tries to bring the best experience in terms of assimilation

of the instructions determined by the interface to the user. The results show that despite

distractions that can be encountered during the journey, the system can help guide the user

to the desired destination.

Keywords: Acessibility, Haptic Sensors, Cycling, Computer Human Interaction .
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1 INTRODUÇÃO

Pessoas vêm usando bicicletas como meio de transporte por muitos anos, e inclu-

sive no dias de hoje, apesar da grande disponibilidade de meios mais rápidos, o seu uso

não vem diminuindo (ALARCON; FERRISE, 2017). Este trabalho apresenta um projeto

de pesquisa de como a relação humano-máquina ocorre para pessoas que têm um trajeto

entre dois pontos a ser realizado. É utilizada uma interface háptica vibrotátil integrada

utilizando uma bandana e um cinto, que geram instruções de direção de caminho para o

usuário, com o intuito de guiar ciclistas com segurança até um certo destino. Nas pró-

ximas subseções serão apresentados aspectos deste trabalho, tais como sua motivação,

objetivos, contribuições e organização do documento que o descreve.

1.1 Motivação

Ao mesmo tempo que o desenvolvimento urbano em grandes cidades está cada vez

mais caótico, um paradigma de políticas mais sustentáveis está criando ambientes mais

propícios para pessoas utilizarem a bicicleta como meio de locomoção, desenvolvendo

vias exclusivas para utilizar o equipamento e criando incentivos, como por exemplo: o

fechamento das ruas em dias específicos para veículos automotivos. No entanto, diversos

fatores prejudicam a experiência de andar de bicicleta em uma cidade. No momento que

os ciclistas saem nas ruas, eles têm de se colocar lado a lado com veículos automotivos,

passando pelo desafio de enfrentar o trânsito, porém sem toda a capacidade de locomoção

que um carro ou uma moto provém. Fatores como condições climáticas, obstáculos na via,

ruas e avenidas em condições precárias, são algumas das preocupações que um ciclista

precisa ter em mente para ter uma viagem com segura. Mesmo quando o ciclista conhece

o trajeto a ser realizado, muitos problemas podem ocorrer. Porém, a navegação pode

ser ainda mais complicada caso o ciclista não conheça o caminho. Ir de um ponto A

a outro B desconhecido é mais fácil nos dias de hoje devido a tecnologia de GPS em

aplicativos que direcionam o usuário, dando o trajeto a ser feito pelo mesmo em tempo

real. Entretanto, utilizar ferramentas para verificação do caminho durante a navegação é

inadequado e arriscado para os ciclistas, visto que mover os olhos e a atenção para longe

das ruas para verificar a tela pode acarretar em acidentes graves. O principal desafio na

construção de um projeto de acessibilidade para ciclistas é a detecção espacial do ciclista

em conjunto à determinação do caminho a ser seguido pelo mesmo e os objetos em seus
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arredores, de uma maneira que fiquem claros os feedbacks dados pelo sistema ao usuário.

Um outro desafio a se considerar é a dificuldade em definir uma interface que consiga

orientar de maneira eficiente o usuário sem acabar distraindo o mesmo, prejudicando a

sua navegação.

Com isso em mente, propõe-se o desenvolvimento de uma ferramenta de auxílio

de navegação para ciclistas que melhore a sua experiência de deslocamento entre dois

pontos possivelmente desconhecidos, utilizando a maneira eficaz de prover os estímulos

de direcionamento e alertas de segurança do trajeto.

Uma situação adjacente a ser considerada é aproveitar o aumento constante dos

pedidos de tele-entrega para utilizar o sistema. A entrega de produtos na casa dos clientes

força o entregador a estar muitas vezes se direcionando a um endereço nunca visitado por

ele previamente. Uma vez que a maior parte das entregas provém de motos e bicicletas,

o sistema estaria em um ambiente com ótimas oportunidades de aplicação, visto que ci-

clistas e motociclistas se deslocam em meio ao tráfego e não podem, devido às leis de

trânsito e questões de segurança, usar seus smartphones para consultar o caminho durante

o trajeto.

1.2 Objetivo do trabalho

O principal objetivo deste trabalho é propor uma linguagem e prototipar uma in-

terface háptica que realize orientações de direcionamento para a viagem de ciclistas e

motociclistas. Uma vez desenvolvido, podemos realizar um estudo do impacto causado

pelo seu uso e determinar se é ou não uma proposta válida a comunidade.

Para isso, selecionamos diferentes metodologias que já foram desenvolvidas para

guiar e solucionar problemas de ciclistas sem a necessidade de visualização constante

da navegação em um aplicativo de mapas disponível em smartphones. Comparamos o

desempenho dessas técnicas entre si e apresentamos os resultados obtidos da técnica es-

colhida para implementação. A avaliação do desempenho dessa técnica é baseada nas

avaliações qualitativas e objetivas dadas pelos usuários, como entendimento correto da

linguagem, com e sem possíveis adversidades simuladas, precisão do caminho realizado

(número de instruções hápticas convertidas corretamente para o direcionamento do usuá-

rio) e experiência do usuário.
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1.3 Contribuições

Este trabalho tem como intuito de melhorar a experiência da viagem de pessoas

que necessitam utilizar a bicicleta ou motocicleta como meio de transporte, uma vez que

a interface proposta tenta solucionar problemas que vêm a ocorrer durante os trajetos

ocorridos, que são o direcionamento e a segurança do usuário.

1.4 Organização do trabalho

Este documento está organizado da seguinte maneira: o Capítulo 2 apresenta os

principais trabalhos relacionados encontrados na literatura: que foram utilizados como

base para a fundamentação. O Capítulo 3 descreve a linguagem e decisões de projeto

tomadas perante o trabalho. O Capítulo 4 reúne detalhes técnicos sobre o projeto desen-

volvido. O Capítulo 5 apresenta informações sobre a implementação do protótipo. O

Capítulo 6 demonstra praticabilidade do sistema. O Capícatulo 7 demonstra os testes fei-

tos e os resultados obtidos em relação a eles. Finalmente, o Capítulo 8 traz as conclusões

e considerações finais deste trabalho.
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2 TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo apresenta os principais trabalhos relacionados encontrados na litera-

tura. O artigo de (OLIVEIRA, 2014) apresenta um estudo sobre a comunicação vibro-

tátil com o ser humano, desenvolvendo equipamentos para corroborar a teoria estudada.

Foram analisadas de maneira interativa como escolhas feitas durante o processo de con-

cepção de vocabulários táteis afetam o desempenho do usuário. Como é possível ver

na figura 2.2, foram desenvolvidos diferentes conjuntos de sinais táteis para suporte a

navegação em ambientes virtuais. Com isso, foi esboçado o conceito do Padrão Tátil

Modificador para comunicação vibrotátil, que foi testada por meio de experimentos com

usuários. Foram considerados efeitos de estimulação multissensorial, fatores relaciona-

dos ao processamento de sequências táteis e o mascaramento causado pela exibição de

múltiplos estímulos ao mesmo tempo , utilizado no protótipo visto na figura 2.1.

Em relação a zonas do corpo que detêm grande sensibilidade, já foi afirmado que

o torso humano é um ponto adequado para indicar navegação tátil, utilizando um cinto

no mesmo com oito motores para indicar direção (STELTENPOHL; BOUWER, 2013).

Outro ponto do corpo explorado foi a cintura, que abrange locais como umbigo e coluna

e tem grande sensibilidade (DURá-GIL et al., 2017).

Utilizando um HMD vibrotátil, foi obtido como resultado que, para as pessoas

encontrarem objetos no espaço 3D ao redor delas, os estímulos visuais são os de mais

rápido reconhecimento e precisão (KAUL; ROHS, 2016). Porém, nem sempre eles são

desejáveis ou disponíveis devido às condições de iluminação, sobrecarga visual ou defi-

ciências oculares. Também foi feita a comparação do feedback auditivo com o háptico,

na qual o tátil obteve resultados com percepção mais rápida e maior precisão dos objetos.

Em um dos estudos foi investigado e comparado a eficiência da modalidade háptica e au-

ditiva para navegação em um ambiente de baixa visibilidade utilizando um dispositivo de

aumento sensorial. Através de um algoritmo de classificação para medir a navegação, foi

mostrado que a modalidade háptica leva a um desvio de rota significativamente menor na

navegação em comparação ao feedback auditivo (KERDEGARI YEONGMI KIM, 2011).

Uma das abordagens utilizou três técnicas diferentes para auxílio na navegação de

um motorista dirigindo um veículo automotivo (ERP et al., 2005). Uma interface vibrotá-

til, composta por oito elementos vibratórios montados no banco do motorista, foi testada

em um simulador de direção. Os participantes dirigiram com exibições de navegação vi-

sual, tátil e multimodal por meio de uma área construída. A carga de trabalho e o tempo de
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Figura 2.1: Protótipo final da interface vibrotátil para a mão.

Fonte: (OLIVEIRA, 2014).

Figura 2.2: Teste de locomoção em ambiente virtual utilizando assistência vibrotátil para
direcionamento. O ambiente se torna mais escuro de acordo com o progresso do usuário.

Fonte: (OLIVEIRA, 2014).
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reação às mensagens de navegação foram medidos em condições normais e de alta carga

de trabalho. Foi testada a apresentação multimodal de estímulos, que resultou em reações

mais rápidas às mensagens de navegação, menores índices de esforço mental e nenhum

declínio de desempenho quando a carga de trabalho aumentou. Com a exibição visual, o

desempenho diminuiu no cenário de carga de trabalho mais alta. Além disso, o emprego

da exibição tátil em vez da exibição visual resultou em uma classificação de esforço men-

tal menor e nenhum declínio de desempenho quanto a carga de trabalho elevada. Para

o feedback háptico foi utilizada uma nova abordagem: os motores vibracionais foram

colocados abaixo das pernas do motorista. Concluiu-se que este estudo apoia quantitati-

vamente que uma vibração localizada é uma maneira intuitiva de apresentar informações

de direção, e que o uso do canal tátil pode liberar outros canais sensoriais altamente car-

regados, fornecendo potencialmente um grande aprimoramento de segurança.

Em uma das abordagens, foram desenvolvidos braceletes hápticos (figura 2.3) para

guiar ciclistas até um certo ponto de destino. Vibrações no bracelete indicavam uma

curva a ser realizada, em que um único sinal indica uma distância de aproximadamente

60 metros e um sinal duplo indica que a curva é iminente, enquanto vibrações simultâneas

nos braços indicavam que o usuário chegou ao seu destino. Os estímulos também ficavam

mais intensos de acordo com a proximidade do próximo passo a ser seguido. Foi feito um

teste qualitativo com poucos usuários a respeito do protótipo desenvolvido, estabelecendo

um feedback positivo da parte deles (ALARCON; FERRISE, 2017).

Utilizando um cinto com 8 atuadores vibrotáteis embutidos (figura 2.4) para darem

direção ao usuário, foram realizados múltiplos testes com soldados em campo de treina-

mento, verificando o quão efetivo o cinto era em cada uma das situações. Dentre eles

constam finalidades como reencaminhar o soldado fora de rota, direcionar para alvos,

evitar passar de delimitações de terreno e encontrar pontos de referências. A hipótese,

era que militares em ação dentro uma área desconhecida beneficiariam-se com um sis-

tema que lhes permitisse manter o seus olhos no ambiente (ELLIOTT; LABORATORY.,

2007). Este trabalho pode ser comparado ao paper de (ELLIOTT et al., 2010), que tam-

bém posiciona 8 atuadores vibrotáteis ao redor da região abdominal do usuário (figura

2.5) e descreve uma série de experimentos. No primeiro deles, os participantes percor-

reram três pontos de referência ao longo de 600 metros através de terrenos densamente

arborizados, usando ou mapa e bússola, ou dispositivo GPS alfa-numérico padrão, ou o

sistema GPS tátil, enquanto também respondiam a pedidos de rádio por informação. Na

segunda série de testes, as pessoas usaram o mesmo terreno desafiador durante as opera-
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Figura 2.3: Protótipo dos braceletes hápticos.

Fonte: (ALARCON; FERRISE, 2017).

ções noturnas, onde os elas também deveriam procurar alvos vivos e em silhueta, usando

ou dispositivo GPS portátil, ou GPS baseado em mapas montado na cabeça, ou o sistema

GPS tátil. Para o sistema háptico, foi utilizado um cinto com oito pontos vibrotáteis. Foi

concluído que as telas de navegação tátil podem ser usadas em ambientes externos ex-

tenuantes e podem superar as exibições visuais sob condições de alta carga cognitiva e

visual. No sistema Land Warrior, foi usado o cinto com a mesma disposição de atuadores

vibrotáteis para fazer jogadores de video games se manterem alertas das localizações dos

membros de seu time durante o jogo. Na direção em que o usuário se aproximava de

um aliado, a intensidade da vibração era aumentada de acordo com a proximidade. Um

dos objetivos da pesquisa era simular a condução de soldados em situações de combate

(PIELOT; KRULL; BOLL, 2010).

No artigo de (PIELOT et al., 2008), direções através de motores táteis eram dadas

a usuários, fazendo com que eles navegassem ao longo de pontos de destino em um ambi-

ente virtual. Foi tentado melhorar informações direcionais interpolando a intensidade das

forças vibracionais entre seis atuadores vibrotáteis na cintura. Essa codificação explora o

efeito da localização aparente onde um único estímulo percebido é induzido por dois estí-
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Figura 2.4: Interface vibrotátil de navegação terrestre. (Esquerda: Soldado usando usando
uma mochila para segurar o equipamento do protótipo. Na parte superior direita: Cinto
vibrotátil com os atuadores. Abaixo à direita: os equipamentos do protótipo: break-out
box, microprocessador, sensor, bateria).

Fonte: (ELLIOTT; LABORATORY., 2007).
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Figura 2.5: Disposição dos atuadores na região abdominal do usuário.

Fonte: (ELLIOTT et al., 2010).

mulos em diferentes locais. Direções entre os ângulos exatos de dois atuadores vibrotáteis

adjacentes são codificados através de diferentes níveis de intensidade. Os níveis de inten-

sidade são determinados por uma função que depende do ângulo exibido. Por exemplo,

dois atuadores estão separados por 60 graus e um ângulo é exibido a 20 graus de diferença

do primeiro 2.6, a intensidade do atuador mais próximo é de dois terços, e a intensidade

do outro é de um terço da intensidade máxima. Foi feita uma comparação deste método

com o sem interpolação, na qual o interpolado apresentou uma melhora significativa na

precisão da percepção instruções. A apresentação da direção discreta, no entanto, provou

ser mais adequada para navegação de pontos de destino e se chegou a conclusão de ser

mais fácil de processar.

O trabalho de (MARSALIA, 2013) comparou o quanto feedbacks vibrotáteis são

eficazes para melhorar o reconhecimento de perigos e a segurança de pedestres distraídos.

Nessa comparação, foram utilizados um atuadores em um capacete, um suspensório, e

também nenhum equipamento. Foi montada uma tabela que contém a média do tempo de

reação a estímulos de pedestres desatentos para cada uma das abordagens utilizadas. Na

tabela 2.1, mostrada abaixo é apresentado o resultado encontrado a partir da comparação

das abordagens utilizadas. Os resultados mostraram que enquanto utilizar suspensórios

não têm resultados significativamente diferentes do capacete, não utilizar nenhum aparato

vibrotátil foi significativamente diferente do que tê-lo presente, aumentando em maior
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Figura 2.6: Cinto com seis tatos exibindo três direções (0, 20 e 40 graus respectivamente)
usando uma técnica de apresentação por interpolação.

Fonte: (PIELOT et al., 2008).

quantidade o tempo de resposta do usuário.

Tabela 2.1: Tempo médio de resposta diante de perigos
Equipamento Tarefa Tempo médio de resposta (em segundos)

Nenhum

Nenhuma Distração 1,91
Música 1,67

Digitando 2,31
Ambos 2,21

Suspensório

Nenhuma Distração 1,47
Música 1,40

Digitando 1,63
Ambos 1,67

Capacete

Nenhuma Distração 1,35
Música 1,45

Digitando 1,50
Ambos 1,65

Fonte: (MARSALIA, 2013).

Um dos temas abordados foi a frenagem, a qual é uma das manobras mais críti-

cas em que um sistema de controle eletrônico pode ter impacto. O trabalho demonstra

que, se o piloto aplica muita força na alavanca do freio, ele pode perder a estabilidade

lateral ou acabar em um acidente no qual a roda de trás levante devido a alta força de

frenagem frontal, também conhecida como "stoppie". Ademais, se a frenagem não for

forte o suficiente, a distância percorrida pode ser muito longa para evitar um acidente.

Por isso, foi sugerido uma sistema que avise o usuário o melhor momento que se deve

frenar a bicicleta. O trabalho propõe que é bom que o motorista sempre esteja no controle

do veículo, para que não dependa totalmente do funcionamento de um sistema. Sistemas

automáticos de controle de frenagem corrigem os erros dos motoristas, mas não ensinam
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o comportamento ideal (CORNO et al., 2017).

As propostas apresentadas demonstram que em várias situações diferentes pode

existir um ganho significativo em utilizar interfaces vibrotáteis para atingir algum obje-

tivo. Porém, o que não foi mostrado nestes trabalhos, foi uma proposta que além de dar

direções de deslocamento para o usuário, foque em tentar garantir a segurança do mesmo

durante o trajeto, o que é essencial em uma situação em meio ao tráfego urbano, por

exemplo.
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3 PROJETO DE UM SISTEMA HÁPTICO PARA DIRECIONAMENTO DA LO-

COMOÇÃO DE CICLISTAS

Neste capítulo, é apresentada a proposta do trabalho que foi desenvolvido. A Se-

ção 3.1 traz uma análise dos requisitos do sistema em questão. A Seção 3.2 apresenta

os principais conceitos da interação humano-computador, técnicas encontradas na litera-

tura e os desafios da área. Na Seção 3.3, encontra-se a formalização do problema e dos

elementos que o compõem. Finalmente, na Seção 3.4 apresenta-se o projeto da solução

proposta, bem como cada um de seus componentes.

3.1 Análise de requisitos

O principal desafio na criação de um sistema de auxílio a locomoção no trânsito é

a impossibilidade de prever todas as adversidades que podem ocorrer durante o trajeto do

usuário, como motoristas de veículos, outros ciclistas, condições climáticas, obstáculos

na via, ruas e avenidas em condições precárias, entre muitos outros.

Para entender melhor os hábitos e necessidades dos ciclistas, foi realizada uma

pesquisa com 78 pessoas, através de um formulário no Google Forms para descobrir quais

são os hábitos mais comuns dos ciclistas e quais são os seus problemas ao realizar a ati-

vidade. A maior parte do público foi composta de homens (78%). Todos os resultados

são baseados em pessoas que utilizam pelo menos ocasionalmente a bicicleta como meio

de locomoção. Sendo assim, os resultados se baseiam na resposta de 56 pessoas dentre

o total de respostas coletadas. Com possibilidade de múltipla escolha, a pesquisa mostra

que dentre os participantes da pesquisa, a maioria se locomove em ciclovias (32%), ruas

e avenidas (30%) e calçadas (24%), tendo em média uma viagem de duração entre 30

e 60 minutos. Os maiores problemas relatados foram as condições das ruas e avenidas,

seguidos do trânsito e em seguida condições climáticas. Na pesquisa também foi coletado

que durante a viagem as pessoas costumam utilizar fones de ouvido para escutar música

(43%), e uma pequena parte utilizar relógios inteligentes e aplicativos para rastreamento

de informações a respeito do passeio (ambos 13%). Na figura 3.1 podemos ver os resul-

tados coletados.
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Figura 3.1: Pesquisa a respeito dos hábitos e adversidades enfrentadas no dia
a dia de ciclistas. Endereço do questionário: <https://docs.google.com/forms/d/
1R-3sj8wS8qyH4K6sFyxL9xlk-6TCc9LCF_63WalTXgA/edit>

https://docs.google.com/forms/d/1R-3sj8wS8qyH4K6sFyxL9xlk-6TCc9LCF_63WalTXgA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1R-3sj8wS8qyH4K6sFyxL9xlk-6TCc9LCF_63WalTXgA/edit
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3.2 Público Alvo

Antes de desenvolver um produto, é necessário ter em mente um público alvo que

contemplará os diferentes tipos usuários pensados.

Analisando a primeira vista, um usuário seria os ciclistas, como representado na

figura 3.2. Outro forte candidato a ser um usuário é os motociclistas, em especial mo-

toboys, como visto na figura 3.3. Esses têm de se locomover até diferentes destinos

múltiplas vezes ao dia, os tornando candidatos com potencial tão forte quanto os ciclistas.

Figura 3.2: Ciclista definido com persona

3.3 Linguagem

Um ponto extremamente importante na definição de uma linguagem de comuni-

cação entre a interface e o usuário é a clareza. No caso da exposição de um caminho a ser

a seguido, a ideia é que a linguagem seja o mais completa possível, para que seja viável

abranger todas as rotas que serão realizadas. Analisando os trabalhos relacionados, viu-se

que dois pontos relevantes de interação háptica entre uma interface e um usuário são as re-
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Figura 3.3: Motociclista definido como persona

giões da testa e abdominal. Dessa maneira, surge a hipótese de que uma forma de solução

para o problema de direcionamento de um usuário até um certo destino é uma bandana

háptica que dê instruções passo-a-passo em tempo real, de acordo com o progresso do

trajeto.

Como o diferencial que deve ser apresentado é garantir a segurança da pessoa

durante esse trajeto, necessita-se buscar uma alternativa que ajude a diminuir os riscos

trazidos ao navegar nas ruas e avenidas. Em um dos trabalhos relacionados foi descrito o

uso de um sistema de frenagem automático para auxiliar na segurança da pessoa. Porém,

nas bicicletas recursos são limitados, portanto, os requisitos de energia do sistema pro-

posto devem ser consideravelmente baixos, o que não ocorreria no sistema de frenagem

automática, uma vez que ele deveria desempenhar uma força considerável para realizar

desacelerações na bicicleta. Portanto, propõe-se uma interface de detecção de colisões

traseiras, que utilizaria dois sensores de distância apontados para os dois pontos cegos

atrás dos ombros usuário, como ilustrado na figura 3.4. O propósito deles seria enviar um

aviso para um cinto com dois atuadores hápticos situados na região lateral do abdômen

da pessoa, toda a vez a distância de algum objeto fosse menor do que a delimitada como
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segura pelo programa. Para esta interface, seria viável utilizar dois sensores de ultrassom

que mediriam, em uma área cônica (como na figura 3.5) a distância até o primeiro objeto

encontrado, retornando uma saída para dois atuadores de vibração.

Figura 3.4: Sistema de sensores inteligentes de colisão traseira.

Fonte: (BRUMMELEN et al., 2016).

Esses dispositivos seriam uma substituição aos espelhos, visto que eles não exi-

gem atenção constante do motorista e facilmente detectam veículos em lugares difíceis de

ver, como o ponto cego do motorista. Adicionalmente, inspirado no trabalho de (BRUM-

MELEN et al., 2016), a interface poderia, ao detectar um veículo se aproximando, enviar

luzes para sinalizar atrair a atenção do motorista, de modo que ele fique alerta da presença

do ciclista.
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Figura 3.5: Sensores inteligentes de ultrassom e área de captura cônica.

Fonte: (BRUMMELEN et al., 2016).

Uma das tarefas mais complexas durante o desenvolvimento de um sistema perme-

ando a área de interação humano-computador é a definição de sua linguagem, formulando-

a de maneira que retorne feedbacks eficientes para ciclistas durante seu trajeto sem preju-

dicar sua atenção no momento da navegação. Partindo desse princípio, podemos definir a

seguinte linguagem para a interface de detecção de colisões traseiras: Quando um veículo

estivesse mais perto do lado direito do ciclista, o sensor ultra-sônico direito enviaria um si-

nal para aumentar a frequência de vibração no atuador do lado direito da cintura, enquanto

o esquerdo permaneceria inalterado. Desta forma, ambos os lados da cintura vibrariam

e avisariam o ciclista sobre veículos que se aproximam através de um sinal modulado.

Nesse caso, o lado direito da cintura vibraria mais fortemente e com maior frequência do

que o atuador do lado esquerdo da cintura, visto que o ciclista está comumente pedalando

do lado direito da via (em países com mão francesa em seu trânsito).

Para a navegação, devemos estar cientes de que uso de um smartphone para guiar

o ciclista em seu trajeto de bicicleta é ineficiente, pois acaba desviando sua atenção,

mais gravemente até do que falar ao celular durante a navegação. Já foi dito por que

um smartphone de toque tem um efeito negativo maior sobre o desempenho do ciclismo

do que um telefone celular convencional (WAARD et al., 2014). Com os smartphones

touch screen ocupando o lugar dos telefones celulares convencionais e sendo usados para

outros fins além da comunicação verbal, esses efeitos no desempenho do ciclismo repre-

sentam uma ameaça à segurança do tráfego. Também foi comprovado que sistemas de

guia visual, como mapas e sinalizações gráficas, apresentam taxas maiores de interferên-

cia no reconhecimento de imagens da rota pelo motorista, empecilho que seria evitado

ao usufruir de sistemas hápticos. Pesquisas também mostram resultados de estímulos ex-

ternos sob o comportamento do ciclista, como, por exemplo, os estímulos auditivos: já

foi concluído por (WAARD; EDLINGER; BROOKHUIS, 2011) que ouvir música piora
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Figura 3.6: Esboço do cinto utilizado para comunicação com o usuário na interface de
detecção de colisões e localização dos atuadores vibrotáteis.

a percepção auditiva, em particular se fones intra-auriculares são utilizados.

Dada a análise de requisitos feita acima, é necessário definir uma linguagem para a

comunicação da interface háptica da bandana na testa do usuário para a navegação. Vimos

que uma linguagem que envie estímulos auditivos e visuais pode acabar interferindo na

experiência do ciclista ou prejudicando em algum ponto de sua navegação.

Neste trabalho, focaremos em dois aspectos essenciais da rotina de um ciclista: a

navegação e a segurança no trajeto. Para a segurança no trajeto, utilizaremos uma abor-

dagem parecida com o trabalho de (BRUMMELEN et al., 2016), que foca na detecção de

possíveis colisões traseiras. As diferenças seriam na linguagem, que incluiria três coman-

dos ao invés de dois, e no ponto de interação háptica, que é proposta na região abdominal,

ao contrário de como é mostrado na referência, implementada no guidão do ciclista. Foi

escolhida a região abdominal ao invés do guidão devido a trepidação que pode existir no

contato com as mãos ao navegar, que pode se mesclar com o envio de informações, con-

fundindo o usuário. Os comandos seriam dados por atuadores vibracionais, localizados

em um cinto na região do abdômen, como na figura de 2.4. Neste trabalho, seriam coloca-

dos apenas dois atuadores, com as vibrações dadas no lado esquerdo e direito da cintura,

à -90 e 90 graus da direção frontal da pessoa, respectivamente, como ilustrado na imagem

3.6. Tanto na esquerda quanto na direita, uma vibração indicaria que algo se aproxima

em seu respectivo lado. Vibrações simultâneas nos dois lados da cintura significariam que

ambos sensores detectaram um objeto e possivelmente ele está logo atrás do ciclista, em

seu ponto cego.

Para auxiliar a interface da bandana háptica para navegação espacial do ciclista,
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nos basearemos nos trabalhos de (OLIVEIRA, 2014), (ALARCON; FERRISE, 2017),

e (STELTENPOHL; BOUWER, 2013) para desenvolver um sistema que guie o usuário

através do seu caminho utilizando feedbacks hápticos como linguagem para dar as dire-

ções. Dado que a interface necessita ter conhecimento de várias informações do local de

quem está o usando para traçar o trajeto até o ponto desejado, utilizaremos um aplica-

tivo para smartphone que possibilite a definição de um destino para que a aplicação possa

guiar o usuário. Esse aplicativo precisa se comunicar com o resto do sistema para que

o mesmo possa retornar as instruções para a pessoa. Os feedbacks serão dados a partir

de uma bandana, que ficará envolta na altura na testa, com 5 atuadores para indicação de

direção, sendo o do meio localizado no centro da testa (0 graus). cada atuador conta com

um diâmetro de 1cm e distância de 6,5cm entre eles, como mostrado na figura 3.7.

Figura 3.7: Bandana háptica com cinco atuadores hápticos

3.3.1 Decisões de projeto

Um fator muito importante a se considerar numa interface que dá feedbacks háp-

ticos é a forma como os mesmos serão apresentados ao usuário. Sendo assim, iremos

dividir o feedback em dois problemas: escolher o dispositivo que será usado para exercer

a força e a forma como o mesmo irá fazê-lá. Sistemas que demonstram direção háptica

geralmente são construídos utilizando atuadores elétricos, devido à facilidade de manipu-

lar os parâmetros de vibração e à possibilidade de criar padrões de fácil reconhecimento

para a mente humana. Porém, a forma de transmitir padrões com os atuadores é essencial,

ainda mais em um ambiente como as ruas e avenidas, que não são padronizadas em sua

maioria. Portanto, é interessante que existam comandos que satisfaçam as necessidades

do ciclista independente da situação. As placas que indicam direção mais comumente

encontradas no trânsito são de dobrar à esquerda, direita e seguir em frente, seguidas de
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curvas levemente acentuadas para um dos lados e de saídas em rótulas. Porém não só de

alterações de fluxo se dá uma navegação com feedbacks hápticos. Também é necessário

demonstrar ao usuário que o mesmo chegou ao destino ou errou o caminho.

Todas essas questões nos levam a um mesmo problema: como criar reações do

sistema que sejam intuitivas para a pessoa? Uma resposta natural do corpo humano a

uma sensação anormal em algum ponto específico de seu corpo é ter sua atenção atraída

para a direção da respectiva sensação. Podemos explorar esse fator e criar a hipótese de

que vibrações do lado direito irão corresponder à atenção voltada para a direção corres-

pondente. Então, neste trabalho, iremos definir que a direção que o feedback dará para o

usuário seguir será a mesma que ocorrerá na direção apontada. Sendo assim, temos que

a vibração do lado direito da cabeça corresponde a uma curva a direita, a vibração na es-

querda a uma curva para o lado esquerdo, a vibração diretamente a frente da testa a seguir

reto e as vibrações entre curvas para um lado e seguir reto significariam um desvio leve-

mente acentuado. É essencial definir um ou mais pontos de onde partirão os feedbacks

dados pelo sistema, e, como foi visto no estudo de (RANTALA; KANGAS; RAISAMO,

2017), a testa é um ponto que dispõe de alta sensibilidade e teve bons resultados para o

direcionamento de pessoas. Sendo assim, a questão é como aprimorar esses estímulos

para o usuário. Testes de compreensão da linguagem, realizados pelo autor com 16 pes-

soas (serão descritos detalhadamente no capítulo 6) mostram que todas as pessoas que

sentiram vibrações em locais que contêm cabelo tem sua percepção fortemente prejudi-

cada. Destarte, para sinalizar qualquer comando, devemos evitar esses pontos. Portanto,

utilizaremos uma angulação de no máximo 67.5 graus para posicionar os atuadores vibra-

cionais. Para simbolizar que o usuário cometeu um erro de trajeto, iremos vibrar ambos

atuadores posicionados no maior ângulo (figura 3.8), pois sinalizaria um movimento teori-

camente impossível. Para representar a chegada no destino, iremos vibrar todos atuadores

ao mesmo tempo três vezes, representando o sucesso. Para notificar um erro do usuário, a

interface deve vibrar todos os atuadores apenas uma vez, em seguida provendo instruções

vibratórias para retomada de rota.

3.3.2 Serviços de navegação e localização

Em relação ao serviço de mapas utilizado para prover informações a respeito da

navegação, alguns pontos importantes tem que ser analisados antes de escolher uma deter-

minada API. Quando se pensa em uma aplicação de mapas que traça um trajeto, logo se
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Figura 3.8: Bandana háptica com cinco atuadores hápticos

imagina o uso para veículos automotivos. Em contraste, existir a modalidade para ciclistas

é um grande diferencial neste caso, visto que uma pessoa em uma bicicleta não necessa-

riamente precisa seguir a direção do trânsito quando há a presença de ciclovias ou afins.

Paralelamente, seria possível contornar a situação utilizando a modalidade de pedestres,

também existente, porém há o risco de violar o Código de Trânsito para Ciclistas (CTB),

caso o trajeto fornecido pelo aplicativo desrespeite as normas das vias indicadas. Como

foi visto na pesquisa realizada no Google Forms, dez por cento dos ciclistas costumam

pedalar dentro de áreas consideradas internas, como parques ou clubes, o que reforça a

necessidade de ser realizado um mapeamento minucioso, mais do que simplesmente ruas

e avenidas. Outro ponto importantíssimo é manter as informações a respeitos de ruas e

avenidas atualizadas, uma área que muitas aplicações de localização já estão abordando

através de machine learning para aprendizado contínuo, tomando como base o fluxo de

trânsito e os avisos colaborativos dados pelos próprios motoristas dos aplicativos, também

conhecido como crowdsourcing. Adicionalmente, um fator que pode ser diferencial é o

fato de não necessitar de internet contínua durante o trajeto, visto que há a possibilidade

de o caminho ser calculado completamente no início e, após isso, utilizar apenas o GPS

para realizar o acompanhamento até o destino.

3.3.2.1 Comparação entre APIs de mapas disponíveis no mercado

Quando se fala em APIs de mapas, três grandes nomes se destacam no mercado:

Apple Maps, Google Maps, Waze e OpenStreetMap. Levando em conta os aspectos apon-

tados na seção acima, foi montada uma comparação entre as quatros maiores APIs dispo-

níveis para serem utilizadas.

Em relação à atualização de informações, o Waze é o maior aplicativo de nave-

gação GPS baseado em crowdsource do mundo. Ao coletar informações em tempo real
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de seus usuários, o Waze pode fornecer os detalhes mais atualizados sobre seu trajeto. É

um aplicativo rápido que oferece mais detalhes sobre sua rota do que qualquer outro. Ele

gera avisos sobre os próximos acidentes de trânsito, fechamento de estradas, locais onde

há policiais e muito mais sobre os motoristas à sua frente. Estas informações podem ser

muito relevantes ao desenvolver uma linguagem mais complexa de avisos a respeito de

informações do trânsito, o que o torna um potencial candidato. Porém, isso tudo é muito

útil para carros, mas não necessariamente é tão relevante para ciclistas. Um ponto fraco do

Waze é que os mapas não podem ser baixados para uso off-line, tornando o aplicativo de-

pendente da internet móvel. Uma aplicação que utiliza crowdsourcing de maneira similar

ao Waze é o OpenStreetMap, que é uma alternativa válida para explorar regiões. O ponto

negativo, entretanto, é que ele não provê uma SDK para utilização de aplicações móveis

de todos sistemas operacionais, disponibilizando até o momento apenas para Android.

O Google Maps é um aplicativo de navegação fácil de usar que é muito simples

e eficiente. Disponibiliza diferentes opções de navegações, como carro, metrô, a pé e,

de grande importância para esta pesquisa, a opção de bicicleta, ao contrário das outras

APIs. O Google Maps tem a melhor funcionalidade off-line de qualquer aplicativo GPS,

permitindo o download de cidades inteiras ou mapas de vizinhança diretamente para o

dispositivo. As funções de pinagem do Google Maps são ideais para compartilhar a lo-

calização do usuário ou salvar os lugares visitados favoritos. As opções de roteamento

secundárias permitem adicionar uma parada ao seu trajeto ao longo do caminho. Embora

seja limitado a apenas duas paradas, esse recurso é útil para caso o usuário do sistema

seja um motoboy por exemplo, ao invés de um ciclista. O Google Maps pode não ter as

informações de crowdsource do Waze, mas ainda assim detecta problemas de tráfego à

medida que eles surgem e redireciona o usuário.

O Apple Maps tem uma tela de navegação simples, livre de distrações. A grande

vantagem é que aplicativo se integra ao Apple Watch, oferecendo feedback tátil para aler-

tar o usuário sobre curvas na rota. Porém o Apple Maps não permite o download de mapas

para uso off-line, oferecendo ao Google Maps vantagem nesse quesito. É importante res-

saltar também que, ao contrário dos outros aplicativos, ele é o único que não fornece

mapeamento de área internas, ao menos no Brasil.
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Tabela 3.1: Tabela comparativa de APIs de mapas estudadas
Waze Google Maps Apple Maps OSM

Crowsource Sim Não Não Sim
Navegação
para ciclistas

Não Sim Não Sim

Download para
uso off-line

Não Sim Não Sim

Informação
a respeito de
anomalias no
trânsito

Sim Apenas lenti-
dão

Apenas lenti-
dão

Não

Compartilhar a
localização do
usuário

Sim Sim Sim Sim

Aceita múlti-
plas paradas

Sim Sim Não Não

Mapeamento
de áreas
internas

Sim Sim Não Sim

Integração
com relógio
inteligente

Não Não Sim Não
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4 ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO

Este capítulo tem como objetivo apresentar a especificação dos componentes deste

trabalho, explicando em termos gerais os dispositivos essenciais à construção e definição

de comunicação entre esses, assim como suas respectivas funcionalidades.

4.1 Componentes da arquitetura

Os itens dessa seção descrevem os componentes essenciais para a construção de

um sistema de guia navegacional que transmite sinais para uma bandana háptica com

atuadores lineares, além de um dispositivo que detecta possíveis colisões traseiras.

A arquitetura contempla três tipos básicos de dispositivos: atuadores, sensores

inteligentes e um smartphone. Entre eles, estão:

• Placa de Arduino Mega ADK;

• Módulo bluetooth e Xbee Shield para comunicação com o smartphone;

• Uma faixa (ou bandana) na qual seja possível prender uma série de atuadores line-

ares na região da testa;

• Um aplicativo móvel que possibilite definir um destino e utilizar de sua função

GPS;

• Dois sensores de distância (HC-SR04) que serão utilizados para detectar objetos;

• Uma faixa (ou cinto) na qual seja possível prender uma dois atuadores lineares na

região abdominal;

• Dois atuadores (Motor de Vibração 1027) para serem colocados na cintura do usuá-

rio, um do lado esquerdo e outro no direito, que receberão o feedback dos sensores.

As arquiteturas da interface de direção navegacional e de detecção de possíveis

colisões traseiras podem ser ilustradas nas Figuras 4.1 e 4.2, respectivamente.

4.1.1 Sensor Inteligente

O sensor inteligente é a entidade na arquitetura que engloba não só um comunica-

dor com os outros componentes, mas também um tipo de leitor de propriedades físicas,

como pressão, e o transforma em um sinal digital. Sensores podem ser classificados de
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Figura 4.1: Esquemático da arquitetura da interface da bandana háptica de direcionamento
na navegação

Figura 4.2: Esquemático da arquitetura da interface do cinto háptico para prevenção de
colisões
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acordo com seu tipo de energia: temperatura, calor, radiação, corrente, tensão são apenas

alguns exemplos de energia e, consequentemente, de sensores disponíveis.

Os sensores são os que conferem informações do ambiente para um atuador, per-

mitindo que, dada a configuração inserida, ele possa tomar decisões. No contexto defi-

nido, o sensor irá passar a informação de proximidade de um objeto em relação ao ciclista

e, sendo assim, a chance de colisão.

O funcionamento do sensor de distância selecionado se baseia no envio de sinais

ultrassônicos, que aguarda o retorno do sinal e, com base no tempo entre envio e retorno,

calcula a distância até o objeto detectado. O modelo mais comumente usado em placas

Arduino, HC-SR04, tem capacidade de alcance de até 4 metros. Também foram cogitado

sensores que utilizam laser infravermelho para medição, o que garante maior precisão,

porém diminui-se significativamente a distância máxima alcançada. Portanto, é mister ao

efetivo funcionamento da respectiva arquitetura que:

• Os sensores devem estar presos à traseira da bicicleta, apontados na direção oposta

da visão do ciclista;

• Os sensores devem estar conectados por meio físico com a placa, para garantir a

mais rápida transmissão de dados;

• Os sensores devem poder enviar seus dados continuamente para a placa;

• Os sensores devem ser capazes de transformar valores físicos em digitais.

4.1.2 Atuador

O atuador é a entidade na arquitetura que transforma o sinal digital e a energia em

movimento. Um exemplo seria o atuador pneumático do tipo linear, que converte o movi-

mento rotativo de um motor à baixa voltagem contínua em movimento de translação. No

caso da arquitetura definida, ele serve como tomador de decisões, dada suas configurações

e condições do ambiente informadas pela aplicação móvel e pelos sensores.

O atuador deve reagir instantaneamente conforme a informação recebida pelos

sensores conectados a ele, assim como as configurações para uma tomada de decisão, que

serão do tipo se x então y. Um exemplo seria distância do objeto até o sensor < 4 metros,

então vibrar a cada 500ms. Logo, dado um sensor de distância, se o atuador estiver

ouvindo suas transmissões e seja recebida a informação de que a distância de um objeto

está menor que 4 metros, o atuador associado a ele deve ligar e responder na medida
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correspondente à taxa frequência/distância definida. Em suma, entre as funcionalidades

do atuador, encontram-se:

• O atuador deve ser capaz de processar os dados recebidos por um sensor;

• O atuador deve ser capaz de tomar decisões baseadas em suas configurações.

4.1.3 Aplicativo

O dispositivo móvel serve majoritariamente para a definição do trajeto a ser feito

de acordo com a entrada fornecida pelo usuário. Será disponibilizado acesso ao mapa,

indicando o ponto de localização atual da pessoa em questão, uma barra de pesquisa de

endereços e uma botão para restabelecer o foco de visualização do mapa centralizado no

usuário, como poderá ser visto no fluxo de telas do aplicativo móvel, na figura 5.3.

O aplicativo será responsável pelo cálculo do melhor caminho a ser feito no mo-

mento, de acordo com informações de quantidade fluxo de tráfego e disponibilidade das

ruas e avenidas. Ele deverá mostrar previamente o traçado do caminho, para que o usuário

tenha noção do trajeto a ser feito e, claro, para conferir se o destino escolhido entre as op-

ções não foi errado. Um exemplo disso é quando se coloca o nome de um estabelecimento

que possui sedes em duas cidades diferentes, possibilitando que a aplicação interprete que

se deseja ir para outra cidade, quando, na verdade, não era esse o intuito. Uma vez identi-

ficado este problema, o aplicativo deve contar com, além do campo de inserção de destino,

uma lista de possibilidades conforme a entrada colocada, com informações como nome e

endereço completo abaixo.

O fluxo do aplicativo deve ser o mais simples e intuitivo possível, visto que o foco

da aplicação deve ficar principalmente nos feedbacks hápticos que serão dados pelo atu-

adores localizados na bandana e na cintura. Portanto, o aplicativo deverá iniciar apenas

com uma visualização do mapa, focada no usuário, com um campo de texto disponível

para ser inserido um endereço. Ao inserir o endereço, as sugestões de resultados encontra-

dos devem ser mostradas, permitindo que o usuário selecione uma delas. Imediatamente,

o traçado do caminho deve ser mostrado no mapa, permitindo que o caminho seja anali-

sado previamente. Também deve existir a opção de centralizar o foco do mapa na localiza-

ção da pessoa a qualquer momento. Destarte, podemos listar as seguintes características

da aplicação:

• A interface deve ser o mais simples possível, visando torná-la intuitiva;
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• O aplicativo iOS deve ter capacidade de calcular e traçar a melhor rota definida pela

API no momento em questão;

• A interface deve mostrar o traço do trajeto montado pela API;

• A interface deve ter a localização focada no usuário ao iniciar e disponibilizar a

opção de centralizar de volta o mesmo a qualquer momento;

• O aplicativo iOS deve recalcular a rota imediatamente caso ela seja realizada incor-

retamente;

• O aplicativo iOS deve poder se conectar aos atuadores.

4.2 Funcionamento da arquitetura

Com relação à arquitetura, é necessário descrever uma série de vinculações que

juntas trazem as funcionalidades da interface. Para isso, foram consideradas as relações

entre os três equipamentos discutidos na seção anterior, assim como seus requisitos.

A primeiro relação levantada foi o atuador-sensor, na qual os sensores publicam

informações do ambiente para que os atuadores as recebam e possam reagir às informa-

ções passadas. Um atuador pode reagir a mais de uma informação, ou seja, pode estar

inscrito nas publicações de mais de um sensor. Nesse prisma, notamos que essa relação é

uma simplificação do padrão publish/subscribe. Assim, os sensores agiriam como publi-

cadores de informação enquanto os atuadores agiriam como inscritos nos publicadores.

A segunda relação levantada foi o relacionamento entre o equipamento e o dis-

positivo móvel durante a operação. Para que essa relação fosse possível, foi utilizado a

comunicação via bluetooth, para que ambos sejam independentes da conectividade física

entre eles, melhorando a experiência do usuário e não dependendo de rede de wi-fi ou

rede móvel.

Essas duas relações trouxeram a necessidade de definir soluções para que essas

comunicações pudessem acontecer, e os dados passados de um para outro sejam interpre-

tados corretamente.

4.2.1 Envio de dados dos sensores inteligentes

A arquitetura prevê que, independente do tipo ou número de atuadores instalados,

todos eles poderão ser inscritos nas informações coletadas de qualquer sensor na rede.
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Figura 4.3: Máquina de estados da aplicação móvel.

Segundo o paradigma publish/subscribe, um nodo centralizador, chamado de broker, seria

o responsável pela organização de informações entre dispositivos publicadores e seus

seguidores. Nesse caso, se quiséssemos que a bandana ou a cintura tivessem dois, quatro

ou dez atuadores, por exemplo, não existiria nenhum problema.

4.2.2 Sincronização entre dispositivos e aplicativo móvel

A arquitetura foi projetada prevendo três estados para o aplicativo móvel: des-

coberta de dispositivos, pareamento e operação. Atuadores e sensores, sendo sistemas

embarcados de baixo custo, têm apenas um processo sendo executado. Para sincronizar

os dispositivos encontrados na rede com o aplicativo foi definida uma máquina de estados

com os três estados dos dispositivos da arquitetura.

Antes de tudo, definimos um identificador para o aplicativo e o dispositivo com

qual o mesmo irá se comunicar. O estado inicial, nomeado de Descoberta, é o estado onde

o aplicativo móvel fica buscando por dispositivos compatíveis. Descoberto o dispositivo,

o aplicativo entra no segundo estado, chamado de Pareamento, no qual busca um entre os

dispositivos encontrados que tenha o identificador definido previamente. Uma vez pare-

ado, o aplicativo entrará em modo de Operação e estará pronto para transmissão de dados.

O modo de operação é o estado em que o aplicativo envia continuamente bytes que são

decodificados no dispositivo para números inteiros, que serão usados para ativar os atua-

dores. Caso o pareamento termine, por qualquer motivo, o aplicativo móvel deve retornar

para o estado de Descoberta. Na Figura 4.3 podemos ver como funciona a máquina de

estados.
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Os atuadores, por outro lado, ficam a espera de dados transmitidos pelos sensores

ou pelo dispositivo móvel.

Por fim, caso o usuário deseje que qualquer dispositivo volte ao estado original de

fábrica, ele pode resetar através de um botão físico no aparelho. Isso redefine às configu-

rações de fábrica, e faz com que o dispositivo volte ao estado inicial - o de Descoberta.
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5 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

Esse capítulo discorrerá sobre a solução implementada seguindo as definições des-

critas no capítulo anterior, bem como as decisões de projeto e de tecnologias utilizadas.

Neste trabalho, a implementação foi indubitavelmente a mais parte mais custosa, em des-

taque a construção da parte física da interface e comunicação da mesma com a aplicação

móvel. Por essa razão, nem todo o sistema foi construído na prática. Foi implementada

grande parte da interface háptica para direcionamento de navegação, compreendendo sua

parte física (bandana com atuadores podem ser vistos na imagem 5.1), aplicativo móvel e

três comandos para orientação do usuário (seguir em frente, dobrar à esquerda e dobrar à

direita). Na Figura 5.2, podemos ver o resultado da implementação realizada do projeto

e o envólucro - impresso com o auxílio de uma impressora 3D - utilizado para proteger o

módulo.

5.1 Bibliotecas utilizadas

A implementação foi concebida tentando depender o mínimo possível de bibli-

otecas externas, especialmente em relação aos atuadores e sensores, devido à limitação

de processamento e memória destes equipamentos. Para o projeto dos embarcados, fo-

ram utilizadas Adafruit DRV2605. Já para o aplicativo móvel, foi necessário adicionar as

bibliotecas UIKit, CoreBluetooth, GoogleMaps, CoreLocation.

A biblioteca Adafruit DRV2605 inclui os comandos específicos necessários para

controlar o driver DRV2605. Projetado especificamente para controlar os motores hápti-

cos - buzzers e motores de vibração -, este chip é controlado através de I2C (o protocolo

I2C envolve o uso de dois fios para enviar e receber dados).

Entre as bibliotecas utilizadas na aplicação móvel e suas respectivas contribuições,

encontramos:

• A UIKit é necessária para construir e gerenciar uma interface de usuário gráfica

orientada a eventos no iOS;

• A Google Maps processa o acesso aos servidores do Google Maps, exibe mapas e

responde às interações do usuário; Com ele que é criado as linhas que desenham o

trajeto a ser tomado. Também fornece informações a respeito endereços, locais e

permite a interação do usuário com o mapa;
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Figura 5.1: Foto da implementação da parte bandana com atuadores vibrotáteis.

• A Core Location fornece serviços possibilitando a utilização do GPS, Wi-fi e mag-

netômetro para determinar a localização geográfica e a orientação do dispositivo

móvel;

• A Core Bluetooth fornece as classes necessárias para comunicação com dispositivos

equipados com tecnologia BLE, como no caso do Arduino Xbee Shield, que será

visto logo a seguir na Seção 5.2.

5.2 Dispositivo de comunicação bluetooth

Um dos objetivos do sistema proposto era que os módulos do sistemas utilizassem

pouca energia, visto que eles atuam fora de alimentação constante de energia, e fossem

o mais independentes possível, seja tanto de pré-requisitos, quanto de internet. Sendo

assim, foi implementada uma comunicação sem fio através da tecnologia BLE, entre a

placa Mega ADK e o dispositivo móvel.

A utilização do BLE no sistema não só gasta pouquíssima energia, se comparado a

conexões como a de internet móvel, como também garante independência do dispositivo

móvel perante o resto do produto. A conexão entre o dispositivo móvel e os dispositivos

ocorre em 5 passos (6 caso seja a primeira vez utilizando os dispositivos). Inicialmente, o

usuário configura um identificador para a placa Mega ADK. Esse identificador ficará dis-



43

Figura 5.2: Foto da implementação do sistema da bandana háptica.
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ponível para conexão bluetooth toda vez que estiver ligado à energia junto do Xbee, sendo

necessário configurar o identificador padrão definido pelo autor: “DFB01”. Em seguida,

o usuário abrirá o seu aplicativo, que se encontrará em estado de “Procura”. Esse estado

busca todos os periféricos ao redor que contenham a característica de disponibilidade de

conexão BLE. Em seguida, ele verifica entre todos periféricos achados, procurando um

que tenha o identificador padrão definido. Uma vez identificado, o dispositivo móvel entra

em estado de pareamento. Pareado com o dispositivo, o aplicativo móvel entra em modo

de operação, no qual já está pronto para ser utilizado. Esta descrição é a implementação

realizada do fluxo visto na figura 4.3.

5.3 Atuador

Os atuadores são a entidade menos complexa de toda a arquitetura implementada.

São controlados por drivers modelo DRV2605, que definem, através de um parâmetro

booleano a ser passado durante o seu modo de operação, se a entidade irá vibrar ao pró-

ximo sinal, como uma curva a direita a ser feita. A vibração dura 0,5s e é realizada em

intervalos de no mínimo 1,5s entre elas, de acordo com os sinais enviados ao atuador.

5.4 Aplicativo Móvel

Tendo os dispositivos disponíveis, o usuário poderá os parear através do aplicativo

móvel. O aplicativo foi construído utilizando a IDE XCode e a linguagem de programa-

ção Swift, e foi projetado para usuários do sistema operacional iOS. O fluxo do aplicativo

foi pensado para ser o mais simples possível, considerando um usuário que já tem conhe-

cimento básico do sistema operacional.

Na Figura 5.3, as telas estão em ordem de fluxo do aplicativo, da esquerda para a

direita, respectivamente.

A primeira tela mostra a localização inicial do usuário no mapa, permitindo o

usuário da aplicação móvel visualizar os seus arredores. Nessa tela, é disponibilizada

uma caixa de texto que deverá ser utilizada para inserir um endereço ou nome de local

que servirá como referência do destino, além de um botão logo acima para centralizar o

foco do mapa no usuário a qualquer momento.

A segunda tela da figura mostra a caixa de texto preenchida com um local de
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Figura 5.3: Fluxo de telas do aplicativo móvel.

destino já inserido, mostrando os resultados compatíveis encontrados pelo algoritmo da

API do Google Maps. Para enviar a requisição de busca por destinos, basta o usuário

pressionar no botão "Search", disponível no teclado, ou tocar no botão com a seta logo a

direita da caixa de texto. Para seguir para o próximo estado da aplicação, basta o usuário

selecionar com um toque um dos resultados.

Por fim, a terceira tela mostra o estado da aplicação logo após um dos resultados

disponíveis de destinos dados ser selecionado. O aplicativo foca a visualização do mapa

no destino apontado, desenhando uma linha poligonal que servirá para mostrar previa-

mente ao usuário o caminho que foi sugerido pela aplicação. Após esse fluxo, o sistema

de navegação tátil já estará funcionando e os atuadores já estarão no modo de operação,

avaliando os dados recebidos e reagindo se for necessário.

A quarta tela é um passo opcional para o fluxo, porém mostra o mapa de uma

perspectiva de menor escala, com a linha poligonal desenhada no trajeto que será realizado

pelo usuário. Esse passo permite um conhecimento prévio do caminho, objetivando a

auxiliar o usuário a se situar no trajeto que será realizado.
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6 AVALIAÇÃO DO SISTEMA

Neste capítulo, serão descritos os testes com usuários reais do sistema implemen-

tado e seus resultados. Também será avaliado um tópico interessante a um possível usuá-

rio do aplicativo: o custo do sistema base.

6.1 Descrição dos testes

Os testes foram realizados em duas etapas: primeira em ambiente controlado, para

existir menor número de variações causadas pelo ambiente externo e a segunda em ruas

e avenidas, para simular o uso real da interface. Após os experimentos, foi feita uma

pesquisa de satisfação, que coletou informações como: gosto pelo produto, conforto e

aceitação da carga de trabalho quando realizam diferentes tarefas. Durante os testes em

ambiente fechado, foi coletado feedback dado pelo usuário de forma verbal, no decorrer

do experimento que foi composto dos seguintes passos na respectiva ordem:

1. Teste da interpretação da linguagem. Utilizando a bandana háptica, é gerada manu-

almente uma sequência de vibrações, que é constituída de 10 comandos para cada

direção aleatoriamente, sendo elas frente, esquerda e direita. Espera-se ser recebida

a resposta do que a pessoa entendeu dado a vibração recebida. Esta resposta pode

ser:

• Esquerda

• Direita

• Frente

• Comando não reconhecido

• Falta de um feedback, indicando que a vibração não foi expressiva o suficiente

2. Adiciona-se uma bicicleta ergométrica ao teste. Pede-se que a pessoa pedale, para

simular a navegação de um veículo em movimento. Repetem-se os testes da pri-

meira etapa da bateria.

3. A pessoa continua pedalando, porém, desta vez, é adicionado ruído ao ambiente

para simular o estresse auditivo de um tráfego urbano. Repetem-se os testes da

primeira etapa da bateria.

Os testes em ambiente externo aconteceram com 4 pessoas: duas delas entre 17 e



47

21 anos, uma com 23 anos e outra com 65 anos, todos homens. Cada um dos indivíduos

recebeu um trajeto diferente, para existir uma maior diversificação de caminhos a serem

testados. Os trajetos tinham distância média de 2 quilômetros e duração média de 10

minutos a partir do momento de início até o fim da viagem. Visto a dificuldade de achar

pessoas tempo disponível para realizar os testes na bicicleta, não foi possível encontrar

mais usuários. É possível ver uma fotografia de uma das pessoas logo antes de começar o

trajeto, na Imagem 6.1.

6.2 Resultado dos testes

Os testes em ambiente interno foram realizados com 16 usuários, com duração

média de 9 minutos com cada indivíduo. Participaram da avaliação: 8 pessoas entre 17

e 21 anos, 6 pessoas entre 22 e 29 anos e 2 pessoas acima de 29 anos, sendo 11 das 16

pessoas, homens. A respeito do grau de escolaridade, 13 entrevistados têm ensino médio

completo e 3 dispõe de ensino superior completo. Foi construída uma tabela na qual fo-

ram inseridos os dados dos testes. A primeira e mais simples bateria de testes foi a que

obteve melhor resultado dentre todas as realizadas. Na figura 6.2 podemos ver a taxa total

de acerto de cada uma das direções das vibrações geradas. Também na figura 6.3 pode-

mos ver o percentual de erros total em relação a quantidade de testes feitos. Os testes em

ambiente externo tiveram uma taxa de acerto de 88 por cento das instruções dadas pela

interface. Foi relatado que quando um usuário acabava em um caminho diferente era de-

vido ao fato de que a instrução não tinha ficado clara ou ele não tinha percebido a mesma,

resultando no seguimento da instrução anterior, quando na verdade, deveria ter feito uma

curva. A avaliação de satisfação demonstrou que apesar do sistema não ser extremamente

confortável de ser utilizado, as pessoas gostaram de utilizar o protótipo, além de obter

boa aceitação de carga de trabalho, independente da quantidades de tarefas realizadas si-

multaneamente, como pode ser observado na tabela 6.1, onde foram colocados a resposta

mais ouvida para cada uma das faixas etárias definidas.

Os resultados com o usuário pedalando a bicicleta ergométrica constam na figura

6.4. Eles demonstraram um aumento de nove por cento na taxa de erros, como demonstra

a figura 6.5. Esse aumento pode ser decorrido da movimentação do usuário, fator que

pode confundir os feedbacks recebidos com a própria agitação do corpo em movimento.

Pode-se inferir que, num ambiente de teste real, como ruas e avenidas, seria necessário

um tremor mais intenso vindo do atuador para sinalização ao usuário.



48

Figura 6.1: Foto tirada de uma das pessoas utilizando a interface durante os testes em
ambiente externo.
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Tabela 6.1: Tabela com resultados de satisfação dos usuários em relação à interface
Análise Faixa etária (anos) Resposta

Conforto
17 e 21 Bom
22 e 29 Médio

acima de 29 Médio

Gosto pelo produto
17 e 21 Ótimo
22 e 29 Ótimo

acima de 29 Bom

Aceitação da carga de trabalho para diferentes tarefas
17 e 21 Ótimo
22 e 29 Bom

acima de 29 Bom

Figura 6.2: Taxa de acertos e erros da primeira bateria de testes em relação ao número
total de testes feitos
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Figura 6.3: Taxa de erros da primeira bateria de testes em relação ao número total de
testes feitos e comparação de relevância entre os dois tipos de erros

Figura 6.4: Taxa de acertos e erros da segunda bateria de testes em relação ao número
total de testes feitos
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Figura 6.5: Taxa de erros da segunda bateria de testes em relação ao número total de testes
feitos e comparação de relevância entre os dois tipos de erros

Os resultados utilizando movimento e grande ruído ambiente podem ser vistos na

figura 6.6. Esses não demonstraram grande variação na taxa de erros, porém alteraram

significativamente o tipo do erro, como demonstra a figura 6.7. A falta de percepção

da vibração aumentou muito em relação aos outros tipos de teste, o que pode ser em

detrimento dos estímulos sensoriais estarem divididos entre tato e audição.

6.3 Custo

Como já mencionado na seção anterior, a arquitetura foi pensada para hardwa-

res de baixo custo. Para calcular os custos da interface de navegação háptica seguindo a

implementação definida no Capítulo anterior, se considerou uma bandana com três atua-

dores.

Para criar esse dispositivo, foi levantada uma lista de componentes necessários e

seus preços foram pesquisados. Foram considerados preços destes itens dentro do mer-

cado brasileiro pela sua disponibilidade de pronta entrega, porém todos os componentes

também podem ser obtidos através de importação por um preço final menor.
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Figura 6.6: Taxa de acertos e erros da terceira bateria de testes em relação ao número total
de testes feitos

Figura 6.7: Taxa de erros da terceira bateria de testes em relação ao número total de testes
feitos e comparação de relevância entre os dois tipos de erros
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Tabela 6.2: Tabela de custo de componentes da implementação
Módulo Preço (R$)

Bandana de velcro para a testa 9,90

Conjunto de atuadores (x3) 13,64

Drivers DRV2605 (x6) 90,63

Placa Arduino Mega ADK com cabo USB. 209,00

Jumpers macho/fêmea (Pacote com 40) 19,80

Módulo Xbee Shield 44,90

Módulo bluetooth para o Xbee 69,20

TOTAL (com Frete) 471,70

A Tabela 6.2 mostra que é possível ter uma bandana de navegação háptica, cons-

truída conforme a implementação descrita, por menos de R$500,00 reais.

Dado os resultados coletados, podemos ver que a implementação obteve resultados

que viabilizariam a sua utilização no cotidiano, principalmente se a interface aumentasse

a intensidade de vibração dos atuadores, o que deixari mais claros os feedbacks. Também

seria relevante melhorar qualidade do material da bandana, com finalidade de deixá-la

mais confortável em relação à sua utilização.
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7 CONCLUSÃO

Este trabalho propôs um novo modelo de navegação para ciclistas e motociclistas.

Para os testes, foi considerado um usuário que não tem conhecimento do trajeto a ser

realizado e quer garantir uma melhor segurança durante a viagem.

Consultar o trajeto em ferramentas como mapas ou aplicativos é de pouca viabili-

dade devido à impraticabilidade da consulta enquanto percorre o caminho, uma vez que é

necessário realizar paradas para se orientar corretamente. No que permeia esse aspecto, o

projeto se demonstra como uma possível alternativa para o problema.

Vimos que os maiores problemas enfrentados pelos ciclistas são o trânsito, os

aspectos climáticos e as condições das ruas e avenidas. Um ponto positivo da interface é

que ela provêm uma maneira segura de focar a atenção nesses problemas, uma vez que não

há a necessidade de estar prestando atenção em placas indicativas para direcionamento

durante o trajeto.

Apesar do sistema não ter sido testado com pessoas em um ambiente real, como

ruas e avenidas, podemos ver que fatores que geram estresse, como o ruído, afetam a

percepção dos feedbacks realizados pela interface. Podemos, então, inferir que, no mundo

externo, a performance do sistema seria ainda mais prejudicada, dado o maior nível de

atenção exigido pelo trânsito, pela qualidade da via e pelas variantes, como o clima.

Para um produto comercial, seriam necessárias melhorias na intensidade do feed-

back dado ao usuário, além de uma configuração inicial para inserir um código próprio de

pareamento com o dispositivo, visto que no sistema implementado ele já é predefinido. A

inexistência de um código único abre margem ao pareamento em um dispositivo errado,

caso existam dois aparelhos no mesmo ambiente em modo de pareamento.

Outro ponto a ser reconsiderado são as features implementadas da API de mapas

do aplicativo: elas poderiam considerar mais de um caminho possível a ser percorrido

pelo usuário, mostrando, por exemplo, informações a respeito do volume de tráfego ou

de quais vias contêm maior inclinação. Destarte, o aplicativo proveria uma oportunidade

prévia de seleção do caminho que seria mais interessante ao indivíduo e, por conseguinte,

o qual o sistema o direcionará.
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