
 
Sumário  

Mais de 70% de toda a comunicação humana é visual. Contudo, a elevada largura de banda que os 

canais de comunicação necessitam para os visual media, tem limitado as aplicações existentes à 

difusão de televisão e ao cinema. A transferência que se tem verificado do domínio analógico para o 

domínio digital pode, contudo, expandir as comunicações visuais para novas aplicações através da 

interactividade e requisitos de baixa largura de banda. Desta forma irá ser possível o desenvolvimento 

de novas aplicações (TV interactiva, aprendizagem à distância, home shopping, videotelefone e video 

on demand). A informação vídeo digital necessita no entanto de ser comprimida para satisfazer os 

exigentes requisitos de largura de banda impostos por estas aplicações.  

Foi com o objectivo de normalizar algoritmos de compressão de sinais de multimédia que foi criado o 

grupo MPEG e é sobre os resultados da sua actividade que esta tese se irá debruçar. Foi 

implementado, em software, um codec MPEG 2 Vídeo e realizado um conjunto de testes para 

caracterizar estatisticamente o algoritmo MPEG Vídeo. De entre o conjunto de testes realizados 

destacam-se dois pela sua importância: o estudo da estimação e compensação de movimento e o 

estudo do débito binário. Foram ainda implementadas, em software, algumas das facilidades que a 

norma MPEG Vídeo apresenta como o acesso aleatório e a procura em modo rápido.  

Numa altura em que a revolução tecnológica é liderada pelas Telecomunicações e em que se espera 

que a informação vídeo digital venha a ocupar lugar de relevo urge o estudo da norma MPEG. Este 

trabalho é uma contribuição numa área cada vez mais vital.  

Summary  

Over 70% of human communication is visual. However, the very high bandwidth that communications 

channels need to support visual media has limited the applications to television broadcast and cinema. 

The change from analogue to digital technology may expand visual communications applications 

through interactive and smaller bandwidth restrictions. Thus it will be possible the development of new 

applications such as interactive TV, learn from distance, home shopping and video on demand. The 

digital video information needs however to be compressed in order to satisfy the demanding 

bandwidth restrictions imposed by these new applications  

MPEG group was created with the main objective to standardise compression algorithm of multimedia 

signals and it is about the results of MPEG activities that this thesis is going to talk about. It was 

implemented, in software, a MPEG 2 Video codec and it was organised a set of simulations to 

characterise the MPEG Video Algorithm. From the several performed set of simulations there are two 

that are very important: the motion compensation study and the bitrate study. It was also implemented, 



in software, some of the MPEG facilities that the standard presents such as random access and fast 

forward mode.  

In a time in which the technologic revolution is lead by Telecommunications and in which the digital 

video information is expected to play an important role it is very important the study of the MPEG 

standard. This work is a contribution in an area that it is becoming more and more vital.  

 

 


