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ANTES DE INICIAR O SKILLSPECTOR 

• Realizar a filmagem; 

• Passar a filmagem para o computador; 

• Utilizar um programa de edição de vídeo (Adobe Première, 

por exemplo), para editar o filme e assim utilizar apenas a 

parte que for necessária; 

• Atenção: Seu computador deve estar atualizado, 

especialmente os CODECS de vídeo. 

 
 



ABRA O PROGRAMA SKILLSPECTOR 



CONFIGURE O PROGRAMA NA SEGUINTE ORDEM: 

1.  Abrir o vídeo que selecionou anteriormente, indo em file, New sequence 
ou open sequence (se for o caso) 



CONFIGURE O PROGRAMA NA SEGUINTE ORDEM: 

2.  Com o vídeo na tela vai na janela sequence e abra Model Wizard  



CONFIGURE O PROGRAMA NA SEGUINTE ORDEM: 

3. Quando abrir essa janela vai em New Model; 
 
 4. Insira um nome que você escolher para identificar seus dados; 
 
5. Coloque o número de pontos que irá digitalizar; 



CONFIGURE O PROGRAMA NA SEGUINTE ORDEM: 

6. Inserir o lado da pessoa e colocar o que é. EX: Left     Tornozelo 
 
7. Colocar o nome dos segmentos. Ex: Tornozelo  e   joelho     = perna  



CONFIGURE O PROGRAMA NA SEGUINTE ORDEM: 

8. Após isso, terá que configurar o calibrador, e o primeiro passo entrar em 
New Calibration.  

 
9. Colocar o mesmo nome que colocaram no inicio da configuração 
 
10. Selecionar qual calibrador você está utilizando, 2D, 3D etc. 



CONFIGURE O PROGRAMA NA SEGUINTE ORDEM: 
11. Próximo passo colocar os valores de X e Y conforme o seu calibrador, 

lembrando que devemos começar a colocar os valores da esquerda para 

a direita embaixo e fazer o contorno; 
 
12. Feito isso seu skillspector está configurado, clique em Concluir 



13. Leve o calibrador em seu último fraime, comece a digitalizar  da 

esquerda para a direita, na mesma ordem que configurou. 

 

14. Não esqueça de selecionar a janela do calibrador 



15. Clique no ícone homem e comece a digitalizar o seu voluntário, 

lembrando que tem que ser na ordem que você colocou na configuração. 

Ex. Primeiro o ponto do tornozelo, depois o joelho e depois o quadril. 



16. Após ter digitalizado todos os pontos, vai na janela Sequence e clique em 

Transform Image Data; 
 
  



17. Para gerar os gráficos direto do programa skillspector, temos que 

clicar no ícone analysis, depois em  Angular Kinematics. 



18. Após clicar no ícone anterior abrira essa página, o qual terá que 

selecionar  qual segmento que deseja e qual gráfico ( posição, velocidade, 

aceleração) que você deseja.  
 

19. Para análise 2D, tem que selecionar no Axis of Rotation, o eixo Z. 
 



20. Depois de dado o Ok anterior, será gerado o gráfico. 
21. Você pode alterar as cores e fundo do gráfico. 



INDO MAIS LONGE, 

UTILIZANDO O SOFTWARE 

ORIGIN 



21. Feito isso vai na janela File, clique em Export, clique em Angular Data  



22.  Após abrir a janela angular data, terá essa outra janela, onde deve 
assinalar o joelho, Angle e o Z, em seguida ok. 



23. Você irá salvar esses dados  em seu computador; 
 
24. Após os dados salvos, você transportará para uma planilha do excel. 
 
25. Nela Constará os dados da posição, o intervalo dos frames, o tempo dos 
frames, o intervalo dos frames em % e o tempo dos frames em % 



26. Para achar quantos frames são, temos que contar no skillspector, sem os 

frames do calibrador.  

 

27. O tempo  exato você consegue no programa que utilizou para cortar os 

vídeos; 

 

28. Para ver o intervalo dos frames em % tempos que fazer uma regrinha de 

três. 

 

29. Feito isso vamos para o programa estatísco Oringin, onde vamos gerar os 

gráficos e filtrar os dados. 



30. Assim que abrir o programa do Origin, no A(x) coloca-se o tempo (%) e no 

B (y) coloca a posição (graus), onde os valores são exportados do excel. 



31. Em seguida, vai na janela Plot, clique em Line e em seguida Line de novo. 



32. Feito isso abrirá uma nova janela que terão que clicar em Line, e depois 

assinalar no X para A e no Y para B, e assim clicar em OK. 



33. Assim que clicar no Ok, abrirá um gráfico de posição; 



34. Em seguida iremos filtrar esses dados, indo na janela Analisys, e 
clicando em Smoothing. 



35. Em seguida abrirá a janela onde iremos colocar o filtro que tem como 
Method o FFT Filter com uma porcentagem de 6, e em seguida clicar em OK. 



36. Onde gerará um novo gráfico de posição, que aqui está representado em 
vermelho. 
 
37. Feito isso coloca a marcação no vermelho, pois assim todos os gráficos 
seguintes já estarão filtrados. 



38. Após termos gerado o gráfico de posição, deixamos ele aberto e 

clicamos em Analysis, depois em Mathematics, Differentiate e por último em 

Open Dialog... 



39. Nessa janela que se abriu, geraremos o gráfico de velocidade, pois a 

derivada 1 de posição é a velocidade , assinale o item Plot Derivative Curve 

e clica em OK. 

40. Onde teremos o gráfico de velocidade. 



41. Em seguida para gerarmos o gráfico de aceleração, é o mesmo 

procedimento, mas invés de estarmos no gráfico de posição temos que 

estar com o gráfico de velocidade aberto. 

 

42. Esses gráficos geraram valores que estarão juntos com os valores que 

colocamos no início do primeiro gráfico. 



OBRIGADO !! 
gustavo.celestino.martins@gmail.com 
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