
Resumo 

Esta dissertação é um resultado de investigação realizada no âmbito da concepção e 

desenvolvimento de técnicas computacionais para o estudo da percepção visual do movimento, 

enquadrado numa linha de investigação que visa a análise e caracterização de movimento a partir de 

imagens.  

A investigação da visão abrange actualmente as disciplinas da biologia, da psicologia e da 

engenharia. O estudo e a compreensão dos fenómenos e processos da visão têm repercussões 

directas na melhoria das condições de vida do ser humano no mundo industrializado, pois permite o 

desenvolvimento de meios tecnológicos de ajuda para as tarefas visuais do quotidiano.  

Nesta dissertação, estuda-se o problema da caracterização do movimento visível em imagens, tendo 

como fonte de inspiração o conhecimento actual sobre os processos envolvidos na percepção visual 

do movimento dos sistemas biológicos. Segue-se uma abordagem computacional na qual os 

processos da visão são analisados como tarefas de processamento de informação. Na metodologia 

seguida, investigam-se as teorias computacionais e os métodos de determinação do movimento 

visível e propõe-se a sua unificação num modelo computacional comum. Concebe-se um algoritmo 

para a estimação do fluxo óptico obedecendo a critérios específicos, relacionados com as limitações 

dos sistemas computacionais e dos meios tecnológicos de captação e geração de imagens. Neste 

contexto, analisam-se vários métodos e técnicas adequadas a cada fase de processamento, 

nomeadamente, a filtragem espaço-temporal, a integração em vizinhança local e a optimização de 

mínimos quadrados.  

A caracterização densa do movimento visível é um problema que exige capacidades de 

processamento e armazenamento elevados e várias implementações recentes apresentam tempos 

de execução demasiado longos para a sua aplicação prática. Neste documento elabora-se e 

apresenta-se a implementação do algoritmo proposto num sistema dedicado ao processamento de 

vídeo em tempo-real, que opera segundo uma estrutura em cadeia de processamento com 

capacidades e características próprias. A implementação realizada proporciona uma caracterização 

densa do movimento visível de qualidade e apresenta tempos de execução curtos, que permitem a 

obtenção de resultados em tempo útil.  

Ilustra-se a aplicação das técnicas computacionais desenvolvidas em experiências de psicologia 

experimental para a avaliação de respostas perceptivas e do comportamento de indivíduos a 

estímulos visuais que simulam diferentes situações de movimento próprio.  

Abstract 

This dissertation is the result of research performed in the scope of the design and development,  



of computationaI techniques for the study of the perception of visual motion, within a framework of 

research that aims at the analysis and characterisation of movement from images. Vision research 

currently embraces the disciplines of biology, psychology and engineering. The study and 

understanding of the phenomena and processes of vision has direct repercussions for improving the 

welfare of the human being in todays industrialised world, since it allows the development of 

technologicaI aids for the visual tasks of daily Iife.  

In this dissertation, the problem of the characterisation of visual motion from images is studied, having 

as inspiration the current knowledge on the processes involved in the perception of visual motion by 

biologicaI vision systems. A computationaI approach is followed in which vision processes are 

analysed as tasks of information processing. Under the followed methodology, computational theories 

and methods for the determination of visual motion are investigated and a proposaI is made for its 

unification in a common computationaI modeI. An algorithm for the estimation of opticaI flow is 

conceived, obeying specific criteria related to the Iimitations of available computationaI systems and 

hardware for image acquisition and generation. In this context, the adequacy of severaI methods and 

techniques are analysed for each of the processing stages, namely, spatio-temporaI filtering, local 

neighbourhood integration and Ieast mean squares optimisation.  

The dense characterisation of visual motion is a problem that requires Iarge processing and storage 

capabilities and severaI recent implementations present excessive computation delays for their 

practicaI application. In this document, an implementation of the proposed aIgorithm is elaborated and 

presented in a system dedicated to video processing in reaI-time, that operates in a pipeline structure 

with specific features and capabilities. The implementation accomplished provides a dense 

characterisation of visual motion with good quality and presents short execution delays, which allow it 

to obtain results in an usefuI time span.  

The application of the developed computationaI techniques is illustrated, to essays in experimental 

psychology used for the evaluation of perceptive responses and behaviour of individuaIs to visual 

stimuli, simulating different self-motion situations.  


