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Variáveis Cinemáticas

 Espaço percorrido:
S (linear): metros  

(Angular): radianos

Velocidade Linear: v (m/s)

Velocidade Angular: rd/s

Aceleração Linear: a  (m/s2)

Aceleração Angular: rd/s



Filmagem

 Deve ser realizada preferencialmente no laboratório 

pois aqui controlamos a intensidade luminosa.

 O sujeito que será filmado deverá usar roupa preta e 

aderente ao corpo para não comprometer a aquisição 

dos dados.

 As articulações deverão estar marcadas com fita 

adesiva com marcações circulares de 4 cm de 

diâmetro.



Digitalização de marcadores

X mal

y mal

x

y



Ângulos da articulação do joelho

extensão

flexão

Cada ponto

corresponde a um

frame do filme
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Velocidade do diafragma

1/12.5 1/1000



Intensidade luminosa

Abertura: o tamanho da abertura que permite

a passagem da luz através das lentes.



Posição da câmera

1 câmera = imagem 2D = 1 plano de movimento

Usualmente o plano sagital é utilizado para

grandes movimentos

Escolha atividades que aconteçam

majoritariamente em um plano.



Posição da câmera

1. Perpendicular ao plano de movimento para

reduzir erros de  perspectiva

2. Uma distância adequada do plano de 

movimento para reduzir o erro de paralax



Referência espacial

Definir eixos de  coordenadas no palno do 

movimento.

Filmagem de objetos de comprimentos conhecidos

que serão usados como elementos de escala na

digitalização das reais dimensões do objeto a ser 

filmado.

• O aspecto (proporção xy) deve ser mantido.



Aspecto

Aspecto refere-se à proporção 

dos registros originais em x e y.

Se o aspecto for alterado “mudamos”

as proporções reais o objeto filmado.



Escala referencial para medida de comprimentos

Calibração das coordenadas

Medidas Horizontal & vertical 

A câmera não pode ser movida



Escala referencial para medida de comprimentos

x

y
Medidas Horizontal & vertical 

A câmera não pode ser movida

Calibração das coordenadas



Digitalização das marcas

X mal

y mal

x

y



Referência temporal

Escala de tempo

Video (PAL)

Frame Rate = 50Hz (frames/segundos)

Logo, cada frame acontece em cada: 

1 segundo / 50 frames = 0.02 segundos



Softwares disponíveis

Dgeeme

KAVIDEO

GRATUITOS com operação

relativamente simples

MatLab
Pago, com operação complexa 

que demanda domínio de 

álgebra linear e cálculo vetorial



Modelo biomecânico
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