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ABSTRACT
Envisaging audio augmented reality applications, a demo version was developed of an auralisation system featuring
automatic detection of user position and head orientation. The position is obtained by calculating the distances between
an ultrasound transmitter attached to the user and fixed receivers positioned in the room. Head tracking is based on a
commercial 3-DOF inertial orientation system (InertiaCube3). HRTF data from MIT was used for auralisation. The
control program was written in MATLAB. The system is supervised from a host computer through a Data Translation
board. With this system, the user is able to walk freely within the room and locate virtual sound sources in real time.
RESUMO
Tendo em vista aplicações de realidade aumentada áudio, foi desenvolvida uma versão de demonstração de um sistema
de auralização integrando detecção automática da posição e orientação da cabeça do utilizador. A posição é determinada
com base no cálculo das distâncias entre um emissor de ultra-sons transportado pelo utilizador e receptores fixos
distribuídos na sala. A orientação da cabeça é dada por um sistema comercial de orientação inercial a 3 eixos
(InertiaCube3). Para a auralização foram utilizadas bases de dados HRTF do MIT. O programa de controlo foi escrito
em MATLAB. O sistema é gerido a partir de um computador, através de uma placa Data Translation. Com este
sistema, o utilizador pode caminhar livremente na sala e localizar a origem de fontes sonoras virtuais em tempo real.

1. INTRODUÇÃO
O trabalho desenvolvido enquadra-se no projecto QREN
Pervasive Tourism, uma parceria envolvendo a
Universidade de Aveiro e a empresa Ubiwhere. Um dos
objectivos é desenvolver um sistema de realidade
aumentada áudio que contribua para enriquecer a
experiência de um visitante num museu. Pretende-se,
através de auscultadores, fazê-lo sentir imerso num
ambiente em que os itens em exposição (e.g. quadros e
esculturas) constituem fontes sonoras virtuais, ou seja,
proporcionar-lhe, de forma convincente, a percepção de
que cada um deles emite o seu próprio som.

Naturalmente, o ‘cenário’ sonoro dependerá da posição
do utilizador e da orientação da sua cabeça, que têm por
isso que ser detectadas em tempo real (o utilizador deve
poder circular livremente na sala). Esta circunstância
exige a integração de diversos componentes a nível de
hardware e software e torna o projecto bastante
ambicioso.
Definiu-se então como objectivo a construção de um
protótipo de demonstração, ainda que não fosse possível
integrar todos os requisitos do sistema definido como
ideal. Segue-se a descrição de ambos.
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2. SISTEMA IDEAL
O sistema que se definiu como ideal encontra-se
representado na Figura 1.

Figura 1 - Sistema de Realidade Aumentada Áudio Ideal

Disutem-se em seguida os principais aspectos do sistema.
2.1. Detecção da localização
A Figura 2 ilustra o conceito que se deseja implementar.
Neste caso específico foram colocados quatro receptores
de ultra-sons nos cantos da sala e um emissor móvel.

Figura 2 - Conceito utilizado para calcular a posição do utilizador
através de ultra-sons.

Conhecida a sua velocidade de propagação, o tempo que
os ultra-sons demoram entre emissor e receptor
determina a distância, d, que os separa. No entanto, a
distância não é suficiente para determinar a localização
do transdutor móvel; ele pode encontrar-se em qualquer
ponto da circunferência de raio d com centro no
transdutor fixo. Torna-se necessária informação de mais
sensores. Devido às incertezas de medida, o resultado é
uma área em que há maior probabilidade de se encontrar
o utilizador.
Os transdutores fixos poderão ficar ligados por cabos ao
sistema de controlo. Todavia, o transdutor móvel terá que
apresentar a maior mobilidade possível, pelo que não
deve ser ligado fisicamente aos fixos. Uma vez que se
pretende medir os tempos de voo dos sinais, torna-se
imperativo que o receptor tenha a informação do instante
em que o sinal recebido foi efectivamente emitido. No
entanto, como tal não acontece, este não se encontra
sincronizado com os mesmos e de maneira a alcançar tal
objectivo torna-se necessária a introdução de uma outra
tecnologia que permita o sincronismo entre os emissores
e o receptor.
A ideia adoptada durante a concepção do sistema ideal
consistiu no envio de sinais RF. Como a transmissão
deste tipo de sinais se pode considerar como instantânea
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comparativamente com os sinais ultra-sons (a velocidade
da luz é muito superior à velocidade do som) então seria
possível através da conjugação de ambas as tecnologias
ter um sistema que se encontrasse sincronizado e como
tal capaz de medir as distâncias entre o receptor e cada
emissor.
2.2. Detecção da orientação da cabeça
O objectivo deste módulo consistiria em ter um sistema
que apresentasse à sua saída a informação da rotação
relativa aos eixos X,Y e Z, ou seja, respectivamente os
ângulos Roll, Pitch e Yaw. A obtenção deste tipo de
dados é realizada habitualmente através de sensores
como acelerómetros, giroscópios, magnetómetros em
circuitos integrados. Existem ainda circuitos que
combinam vários tipos de sensores em apenas um
encapsulamento. De maneira a que o dispositivo medisse
o movimento da cabeça do utilizador seria necessário que
este estivesse colocado na cabeça do mesmo. Uma vez
que o sistema AAR317 (Audio Augmented Reality - lab
317) tem em conta que o utilizador utilizaria uns
headphones para sentir o efeito da realidade aumentada
áudio, a solução com mais sentido passaria por juntar os
dois dispositivos, como representa a Figura 1. O sistema
de orientação seria então um sistema que enviasse com
uma determinada frequência a informação da sua
orientação para o local onde os dados seriam
processados. Tendo em conta o sistema ideal, pretende-se
que o hardware e software do sistema de orientação
sejam todos desenvolvidos de raiz, de maneira a usufruir
melhor das capacidades do mesmo, mas também para
tornar a solução mais viável em termos financeiros.
2.3. Interface entre o utilizador e o sistema
A interacção entre o utilizador e o sistema é bastante
importante, principalmente se for considerado o caso da
aplicação deste sistema a um museu. Seria então bastante
atractivo e fácil de utilizar se o utilizador tivesse um
dispositivo móvel na sua mão onde pudesse interagir
com ele e controlar o sistema. O dispositivo móvel ideal
seria então capaz de:
•

•

Receber a informação do posicionamento espacial e
da orientação da cabeça do utilizador e realizar o
processamento necessário para a construção do sinal
de áudio a emitir;
Ter interfaces que permitam a conectividade entre o
sistema de posicionamento, o sistema de orientação
e os headphones.

Tendo em conta as características anteriormente
mencionadas conclui-se que o dispositivo ideal a utilizar
seria um PDA/Smartphone, porque este apresenta todas
as características anteriormente mencionadas e para além
disso consiste num dispositivo em que o utilizador se
encontra habituado a utilizar.
2.4. Armazenamento de conteúdos
Tendo em conta que se pretende efectuar a reprodução de
conteúdos áudio, esses mesmos conteúdos necessitam de
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estar armazenados em algum local. Desta maneira,
considerando o que foi dito no ponto anterior, que se
pretendiam utilizar Smartphones para interacção com o
utilizador, os ficheiros áudio poderiam estar armazenados
no próprio equipamento, na sua memória interna, ou num
cartão de memória.
Considerou-se também a hipótese em que os conteúdos
áudio teriam de ser alterados ou actualizados. Desta
maneira, o Smartphone poderia conectar-se através de
USB ou Wireless a um servidor, onde efectuaria o
download dos novos conteúdos.
3. PROTÓTIPO DE DEMONSTRAÇÃO
Uma vez que a solução anteriormente descrita consiste
num projecto bastante ambicioso e com uma
complexidade muito elevada, tornou-se necessário, no
âmbito do tempo disponível para a realização deste
projecto definir quais os objectivos finais que fossem
possíveis de alcançar. Para além disso, na fase inicial
deste projecto, o objectivo consistiria em estudar a
viabilidade de todas as soluções definidas para o sistema
ideal, de maneira a que, caso fosse necessário, se pudesse
efectuar uma reformulação do mesmo. Assim, o sistema
deveria permitir estudar separadamente e com facilidade
todos os módulos implementados. Definiu-se então que o
protótipo devia ser capaz de realizar a localização e
orientação da cabeça dentro da sala, bem como gerar os
sons a reproduzir através do uso de HRTF's [1]. Optou-se
também por abdicar das comunicações sem fios, dado
que se trata de um problema mais técnico. A Figura 3
representa o esquema da abordagem que foi adoptada
para o protótipo.
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orientação da cabeça. De maneira a focar a atenção no
desenvolvimento de uma demo do sistema a funcionar
optou-se por escolher um sistema comercial dedicado à
orientação da cabeça em detrimento de um sistema por
nós desenvolvido, utilizando circuitos integrados e um
microcontrolador. Na secção 5. Encontra-se informação
adicional relativamente ao trabalho desenvolvido nesta
área.
3.3. Interface entre o utilizador e o sistema
Uma vez que a interface com o utilizador não consiste
num problema com muita relevância, dado que o que se
encontra mais em causa consiste na questão relacionada
com a apresentação dos resultados, este ponto não foi
tido muito em conta, sendo que os resultados pretendidos
são representados no monitor do computador encarregue
de correr o programa que controla o sistema.
3.4. Armazenamento de conteúdos
Tal como no ponto anterior não foi dada muita ênfase ao
desenvolvimento deste tópico, uma vez que para o
protótipo apenas se pretende a simulação de uma fonte
sonora e como tal os conteúdos sonoros a reproduzir
encontram-se armazenados localmente, no computador
responsável pela execução do programa.
4. SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO
A localização espacial do utilizador é obtida por
cruzamento da informação de distância aos vários
receptores de ultra-sons. A medição de distância entre
emissor e receptor (d) baseia-se no tempo de voo da
onda:
𝑑 = 𝑇_𝑣𝑜𝑜×𝑣

Equação 1  

T_voo representa o tempo que a onda demora desde o
emissor até ao receptor e v é a velocidade de propagação
do som no ar. Esta depende das propriedades do meio
onde se encontra; a mais influente é a temperatura do ar.
Designando-a θ e considerando graus Celsius,
𝑣 = 331.3√(1 + 𝜗/273.15)

Figura 3 - Protótipo do Sistema de Realidade Aumentada Áudio

3.1. Detecção da localização
A diferença fulcral entre o sistema escolhido para
protótipo e o sistema ideal consiste no facto de o receptor
móvel se encontrar ligado por um fio ao sistema de
aquisição de dados. Desta maneira, anula-se o grande
problema do sincronismo entre os emissores e o receptor,
necessários para o cálculo do tempo de voo dos sinais
emitidos, sendo este um problema não fulcral
considerando o objectivo final deste projecto. O trabalho
desenvolvido neste campo encontra-se especificado na
secção 4.
3.2. Detecção da orientação da cabeça
O Sistema de Orientação Espacial do protótipo
apresentava como principal objectivo a monitorização da

Equação 2  

4.1. Software
Na solução final optou-se pela utilização do envio do
sinal de ultra-sons apenas pelo utilizador móvel,
enquanto que os dispositivos colocados nas paredes das
salas se encarregam simplesmente da recepção desse
sinal. O tipo de sinal enviado consistiu num sinal do tipo
"chirp" [2] abrangendo uma gama de frequências entre
os 10 KHz e os 50 KHz. Esse sinal é posteriormente
multiplicado por uma janela do tipo "Tukey", de maneira
a evitar mudanças muito bruscas de amplitude na coluna
emissora de ultra-sons. As distâncias entre um emissor e
cada receptor colocado na parede é feita através da
realização da correlação cruzada entre o sinal emitido
pelo módulo móvel (que é sempre o mesmo e como tal é
conhecido) e o sinal recebido por cada módulo receptor.
Desta correlação resulta um sinal cuja abcissa do ponto
máximo corresponderá ao atraso obtido pela transmissão
do sinal. Após o cálculo da distância de todos os módulos
fixos ao módulo móvel, pode-se proceder ao cálculo das
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coordenadas na sala. Desta maneira, a sala onde foi
desenvolvido e testado o sistema apresenta as dimensões
expressas na Figura 4.
Com a informação da distância de cada módulo fixo ao
emissor e com os valores das coordenadas onde cada
módulo se encontra, recorrendo a algoritmos de
multilateração [3] torna-se possível calcular facilmente
qual a coordenada onde o utilizador se encontra.
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•

Coluna Kemo L010

Esta coluna de som foi a escolhida para utilizar como
emissor de ultra-sons, visto que apresenta um ganho
aproximadamente linear com a variação da frequência, o
que o torna muito versátil, pois permite-nos percorrer
diversas gamas da mesma e consequentemente criar um
sinal do tipo "chirp".
•

Microfone Panasonic WM-61A

O microfone da Panasonic foi o escolhido pois apresenta
todas as características que o nosso sistema necessita: a
linearidade com a frequência, a ominidireccionalidade e
o baixo custo.
•

Data Translation DT9836S

A placa Data Translation juntamente com uma outra
placa de adaptação (que foi previamente desenvolvida no
âmbito de outro projecto [2] para permite ultrapassar
algumas limitações da DT) foram utilizadas para fazer a
aquisição e envio dos sinais ultra-sons por parte da
coluna e do microfone. A placa foi ligada ao PC por
USB, onde pode interagir facilmente com o MATLAB.

Figura 4 - Representação da Sala onde o sistema foi testado e da técnica
de multilateração

Assumindo que existem então quatro módulos dos quais
se sabe quais as suas coordenadas (𝑥! , 𝑦! ) e existe um
outro cujas coordenadas são desconhecidas (𝑥! , 𝑦! ),
através do Teorema de Pitágoras é possível obter as
seguintes equações:
(𝑥! − 𝑥! )! + (𝑦! − 𝑦! )! = 𝑑!             𝑖 = 1,2,3,4

Equação 3

Este sistema de equações pode ser então rearranjado de
maneira a obter-se uma representação em função das
variáveis 𝑥! e 𝑦! :
𝑥! − 𝑥!
2 ∙ 𝑥! − 𝑥!
𝑥! − 𝑥!

𝑦! − 𝑦!

𝑑! ! − 𝑑! ! −    𝑥! ! − 𝑥! ! − 𝑦! ! − 𝑦! !

𝑥!

𝑦! − 𝑦! ∙

=

𝑦! − 𝑦!

𝑑! ! − 𝑑! ! −    𝑥! ! − 𝑥! ! − 𝑦! ! − 𝑦! !
𝑑! ! − 𝑑! ! −    𝑥! ! − 𝑥! ! − 𝑦! ! − 𝑦! !

𝑦!

Equação 4

Nesta solução, os valores das matrizes do lado esquerdo
e do lado direito da equação apresentam apenas valores
de constantes conhecidas e torna-se muito fácil retirar o
valor das variáveis 𝑥! e 𝑦! , que correspondem às
coordenadas desejadas. Este algoritmo pode ser
facilmente adaptado para o número de módulos que se
desejarem, através da utilização da seguinte equação:
𝑥! − 𝑥!
2∙

𝑦! − 𝑦!

⋮

⋮

𝑥! − 𝑥!!!

𝑦! − 𝑦!!!

𝑥!
∙

𝑑! ! − 𝑑! ! −    𝑥! ! − 𝑥! ! − 𝑦! ! − 𝑦! !
=

𝑦!

⋮
𝑑!!! ! − 𝑑! ! −    𝑥!!! ! − 𝑥! ! − 𝑦!!! ! − 𝑦! !

Equação 5

4.2. Hardware
Após a realização dos testes com vários componentes,
optou-se por utilizar os seguintes dispositivos para o
sistema de localização final:

5. SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DA CABEÇA
Tal como já tinha sido referido anteriormente, o
objectivo principal consistiu obter uma demo final de um
sistema de realidade aumentada áudio a funcionar,
dando-se uma maior ênfase à capacidade de atingir o
objectivo final em detrimento de uma aproximação maior
à solução ideal no nível técnico. Desta maneira, optou-se
pela utilização de um sistema que tivesse as seguintes
características:
•
•
•

Configuração fácil a nível de hardware;
Facilidade de transmissão dos dados adquiridos do
sensor para o programa a correr no PC;
Correcção de erros e calibrações realizadas pelo
próprio sensor.

Assim, tentou-se verificar se dentro do grupo de
investigação em que o projecto estava inserido (IEETA),
existia algum sistema de orientação comercial que já
tivesse sido previamente utilizado no âmbito de outros
projectos e que pudesse ser reutilizado, de maneira a
evitar a compra de outro. Chegou-se então à conclusão
que existia o sistema IntertiaCube3 da Intersense.
Podem-se enunciar algumas das principais características
deste sistema:
•
•
•
•
•

3 graus de liberdade com uma rotação de 360º;
Precisão de 1° para Yaw, 0.25° para Pitch e Roll;
180 Hz taxa de actualização;
Filtros de saída e sensibilidade da rotação ajustáveis;
Interface USB ou RS-232;

Como se pode constatar, este equipamento possui todas
as características exigidas e como tal para este projecto
escolheu-se utilizar este sistema. Após a escolha do
equipamento a utilizar tornava-se necessário fornecer a
informação adquirida pelo sensor ao programa principal.
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Neste caso, o sistema operativo utilizado consistiu no
Windows XP. Neste sistema operativo, o adaptador USB
emula uma porta série que estabelece comunicação com
o PC, nomeadamente o software da Intersense. Existem
diversos programas fornecidos com o produto para além
de um SDK com bibliotecas para Windows, Windows
CE, Linux, etc. Os principais programas consistem no
IsDemo e no IServer. O primeiro fornece uma interface
gráfica bastante intuitiva para visualização da orientação
do sensor no ecrã do computador. Permite ainda realizar
a alteração de algumas configurações, sendo esta a
ferramenta ideal para testes e adaptação ao
comportamento do sensor. O segundo programa consiste
naquele que se vai revelar mais útil para este projecto em
questão, uma vez que apresenta a capacidade de ler os
dados do sensor à máxima velocidade permitida pelo
sistema operativo. Assim, uma ou mais aplicações
poderão comunicar com este programa utilizando a
biblioteca da Intersense, ou através da captura de pacotes
UDP que este mesmo programa poderá enviar para um IP
específico. Face a estas opções, optou-se pela última,
uma vez que o MATLAB tem ao seu dispor bibliotecas
que permitem realizar com bastante facilidade e rapidez a
aquisição de tramas UDP. Caso no programa IServer se
configurasse o IP de destino como o IP do próprio
computador, todo o processo seria realizado localmente.
O programa desenvolvido em MATLAB para aquisição
dos valores registados pelo sensor tem como objectivo
inicial detectar a trama UDP que se encontra a ser
transmitida sucessivamente pelo programa IServer da
Intersense. Neste, são configurados os campos do IP para
onde se pretende que a trama seja transmitida, a porta de
rede a utilizar e o tipo de pacotes a enviar (Standard ou
Extended -inclui todos os dados enviados pela Standard e
ainda informação específica dos valores dos giroscópios,
acelerómetros e magnetómetro). Uma vez que se
pretende realizar tudo no mesmo PC, o campo do IP terá
de ser preenchido com o IP do computador que está a ser
utilizado e a porta poderá ser qualquer uma, desde que
não esteja a ser utilizada por outras aplicações. O tipo de
dados escolhido consistiu nos dados Standard, dado que a
partir destes é possível extrair a informação dos ângulos
Pitch, Yaw e Roll. Esta afirmação pode ser comprovada
através da observação da estrutura do pacote UDP:
typedef struct
{
unsigned char StartByte;
unsigned char PacketType;
unsigned char PacketSeqNum;
unsigned char CheckSum;
unsigned char Model;
unsigned char StationNum;
unsigned char TrackingStatus;
unsigned char ButtonState;
unsigned char AnalogData[8];
float Orientation[3];
float Position[3];
float TimeStamp;
}
udpStationPacketType;

Consegue-se chegar facilmente à conclusão que o pacote
UDP emitido apresenta um tamanho fixo de 44 Bytes e
que os campos que se tornam necessários de ler
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consistem nos Bytes 17 a 20 para o ângulo Yaw, 21 a 24
para o ângulo Pitch e 25 a 28 para o ângulo Roll. O
programa desenvolvido em MATLAB terá então que ler
correctamente os valores destes bytes e disponibilizá-los
ao utilizador.
6. AURALIZAÇÃO
A última abordagem que foi feita relativamente à
auralização [4] consistiu na utilização de filtragem dos
sinais áudio utilizando para isso as bases de dados de
HRTF's do MIT [5]. O programa escrito começa então
pela identificação do ângulo entre o utilizador e a fonte
sonora. Após obtenção deste ângulo, torna-se necessário
identificar quais os ficheiros de resposta a impulso a
utilizar para o canal esquerdo e direito. Dado que as
bases de dados disponíveis apenas têm aquisições com
intervalos de 5 graus, para valores de ângulos que não
fossem múltiplos de 5, procurou-se utilizar o valor que
lhe estivesse mais próximo. Nesta situação, o maior erro
cometido seria de 2.5 graus, valor que não teria qualquer
influência no resultado final caso se procurasse a sua
correcção. Após a identificação do ficheiro de resposta a
impulso adequado, procede-se à filtragem do sinal áudio
mono pelos ficheiros das HRTF's de maneira a obter um
sinal stereo, com auralização adequada ao canal auditivo
esquerdo e direito. Este tipo de abordagem acabou por se
revelar o ideal, dado que apresenta um realismo bastante
elevado.
Para além da abordagem efectuada ao nível da orientação
entre o utilizador e a fonte sonora, tornou-se necessário
também contar com a distância entre o utilizador e a
fonte. Optou-se então por variar o volume do som
calculado com a distância à fonte. A variação era então
inversamente proporcional à distância, ou seja, a
atenuação que depende da distância da fonte ao utilizador
é dada por:
𝛼! =   

!
!

Equação 6

Onde d corresponde à distância entre a fonte e o
utilizador.
7. RESULTADOS EXPERIMENTAIS
Após a realização do trabalho, utilizaram-se duas
maneiras de avaliar os resultados obtidos. A primeira
maneira utilizada consistiu na aquisição de bastantes
valores da posição do utilizador de maneira a que se
pudessem estimar indicadores o desvio padrão dos
valores registados pela localização espacial. Para a
orientação da cabeça não foi feita qualquer medição,
dado que o erro obtido corresponderia ao que se
encontrava referido na documentação do produto. Porém,
a avaliação da componente da interacção entre o
utilizador e o sistema desenvolvido não podia ser
avaliada desta maneira. Assim, optou-se por realizar uma
sessão de testes com o sistema desenvolvido de maneira
a avaliar melhor as opiniões e registar a experiência
vivida pela utilização do sistema por indivíduos que não
se encontram familiarizados com o comportamento do
sistema.
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7.1. Testes de precisão de localização
Os testes de precisão da localização foram feitos através
da análise de várias medidas. Assim, foi colocado o
emissor móvel em diversos locais pré-definidos e foram
efectuadas 100 medidas para diversas posições
diferentes. Para todas as posições, obteve-se um valor
médio de desvio padrão de 0.043 m para o eixo x e 0.033
m para o eixo y. Estes resultados foram obtidos em
condições ideais, onde não existiam nenhuns obstáculos
entre o emissor e os receptores fixos nas paredes e com a
sala com ruído ambiente relativamente baixo. O emissor
móvel foi colocado fixo, num tripé, a 1,7m de altura
(altura para a qual o sistema se encontrava perfeitamente
calibrado).
7.2. Testes de utilização
Foram feitos três programas com o objectivo de registar
os resultados obtidos com facilidade durante a realização
do teste, e sua posterior análise. O primeiro programa, o
AAR317 Orientation pretende avaliar a precisão com que
o utilizador consegue indicar a direcção de um som
emitido virtualmente. Desta maneira, após se ter
escolhido uma localização para a fonte sonora, deve-se
pedir ao sujeito que se encontra a realizar o teste que a
sua cabeça aponte com a máxima precisão possível para
o local onde acha que o som está a ser reproduzido,
nunca variando a sua posição espacial.

Sistema de Realidade Aumentada Áudio
necessário possibilitar a reprodução de sons de maior
duração sem prejuízo da auralização em tempo real.
Neste trabalho apenas foram testados sons de duração
curta.
Por fim, refira-se uma possibilidade interessante a
explorar a médio prazo: colocar um smartphone a
interagir com o utilizador, reproduzindo conteúdos
dependentes da informação transmitida pelos restantes
sistemas.
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O programa AAR317 Position tem como objectivo o
cálculo da distância entre o utilizador e a fonte sonora.
Assim, neste teste, é pedido ao utilizador que se desloque
pela sala até que se encontre no local onde pense que é
mais provável a fonte sonora se encontrar e virar-se para
ela.
Por fim, o último programa consiste naquele que se
aproxima mais ao objectivo de realidade virtual
inicialmente definido. O AAR317 Navigation consiste
num programa onde se podem colocar uma ou mais
fontes sonoras virtuais pela sala, cada uma com o som e
posição à escolha. Desta maneira, tenta-se recriar o
cenário inicialmente previsto de integração deste sistema
num ambiente de um museu.
Efectuou-se ainda um teste onde não se efectuou
qualquer medida física, optando-se por realizar um
questionário a cada voluntário no final do teste,
perguntando-lhe a sua opinião acerca da experiência.
8. CONCLUSÕES
O objectivo inicialmente definido – criar um protótipo de
demonstração – foi atingido. Apesar de apresentar
algumas limitações relativamente ao sistema ideal, as
diferenças residem mais a nível técnico do que a nível
conceptual.
Os sistemas de localização e orientação apresentam
resultados bastante positivos a nível de precisão, havendo
no entanto necessidade de pequenas melhorias.
Como trabalho futuro, propõe-se o desenvolvimento de
um sistema de localização sem fios. Será também
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