
Resumo  

Um dos problemas mais complexos e actuais com que se depara o processamento digital de imagem 

é sem dúvida o da detecção e seguimento de objectos em movimento numa sequência de imagens.  

Nesta dissertação são utilizadas sequências de alta resolução temporal do movimento dos membros 

inferiores de um indivíduo (pé e perna) para posterior caracterização biomecânica.  

Para a caracterização biomecânica do referido movimento, é necessária a marcação de pontos 

característicos na zona do corpo em estudo, sendo este processo repetido em todas as imagens da 

sequência. Este trabalho moroso, e por vezes cansativo (originando erros de marcação), é 

geralmente levado a efeito por um operador que vai marcando os pontos característicos em todas as 

imagens.  

O trabalho apresentado visa melhorar a execução da tarefa atrás descrita, sendo para tal proposto o 

desenvolvimento de uma aplicação que utiliza técnicas de marcação e seguimento (tracking) semi-

automático de pequenos blocos de imagens ao longo do tempo. São utilizadas técnicas baseadas em 

Block Matching e uma técnica baseada no gradiente.  

Nas técnicas baseadas em Block Matching foram implementadas diversas medidas de avaliação de 

semelhança, tendo sido feito um estudo comparativo dos diferentes resultados obtidos.  

O seguimento dos pontos permitirá, numa fase posterior, a definição das trajectórias do movimento 

dos membros inferiores, constituindo assim uma ferramenta auxiliar para a respectiva caracterização 

biomecânica.  

Abstract  

One of the most complex problems in digital imaging processing is detecting and tracking objects in 

movement in an image sequence.  

In this study, we use sequences of high temporal resolution of the motion of inferior human members 

(foot and leg). These sequences are used for further biomechanic characterisation.  

For this characterisation it is necessary to point out certain characteristics of the area of the body in 

study. This process is repeated in all the sequence images. This long, and sometimes tiring work 

(leading to errors in the process of marking) is in most cases done by an operator, who marks the 

characteristic points in alI the images.  

The goal of this work is to improve the task mentioned above. For this it is proposed the development 

of an application which uses techniques for marking and tracking small image blocks in time. 

Techniques based on Block Matching are used as weIl as a technique based on Gradient.  



In the study of Block Matching techniques several measures of evaluation were tested and compared.  

The tracking of the points will allow, in a second phase, the definition of inferior member motion, 

making this an important instrument for analysis as far as biomechanic characterisation is concerned.  


