
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 



                                                                                                                                                                   Anexos 

___________________________________________________________________________________ 

António Vences de Brito 

256 

Anexo 1 

 

Sistema de Varrimento Electromagnético “Flock of Birds”  

Metodologia de calibração   

 

Introdução. 

A análise do movimento com a utilização dos sistemas de varrimento electromagnético é 

uma alternativa opcional ao registo videográfico e aos procedimentos de digitalização de 

imagem.  

A possibilidade de registo tridimensional dos movimentos desportivos e a interacção 

dinâmica do utilizador com a tarefa em execução são algumas das vantagens do sistema.  

Estes instrumentos são constituídos por um ou mais transmissores e diversos receptores 

que ao estarem inseridos no campo electromagnético criado pelo transmissor, torna possível 

identificar o seu posicionamento e orientação no espaço. 

Tem sido diversa a utilização desta tecnologia, desde a construção de modelos 

biomecânicos do ser humano (Barnett et al, 1999; Veeger, 2000; Meskers et al, 1998 a; 

Biryukova, et al., 2000), assim como na análise cinemática do ombro em sujeitos normais ou 

com patologia (van der Helm 1996; Meskers, 1998 b; Ludweig, 2000; Pascoal, 2001), ou em 

outros segmentos como o caso do pescoço (Koerhuis et al 2003), ou tornozelo (Ying et al, 2002; 

Ying et al, 2004).  

Apesar das suas múltiplas utilizações o sistema levanta algumas condicionantes a quando 

da sua utilização e fundamentalmente quanto à sua localização (instalação), devido à 

possibilidade de o equipamento sofrer interferência no campo electromagnético causada pela 

presença de ferro ou outro tipo de material condutor, o que provoca distorção do campo e 

consequente erro (Kindratenko, 2000; Meskers et al, 1999; Milne et al., 1995).  

Assim, no sentido de diminuir o erro causado por interferência do ferro existente na 

construção dos edifícios ou da dimensão do campo electromagnético foi por nós tomada em 

consideração o local de realização do estudo, onde se procurou maximizar a distância de fontes 

de distorção electromagnética em relação ao FOB, e a adequação da amplitude do campo em 

relação ao posicionamento dos sujeitos e acção motora realizada, tendo sido para esse efeito 

utilizado um transmissor de grande alcance (extended range) cujas especificações do fabricante 

indicam uma precisão de registo do sistema (FOB) de 7,62 mm para a posição e 0,5
o
 RMSE 
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para a orientação, para uma área de registo esférico com centro no transmissor e raio de 

dimensão entre os 0,20 m e os 2,44 m. 

 

Instrumentação. 

Foi utilizado um sistema de varrimento electromagnético Flock of Birds System, 

Ascension Technology Inc., Birlington, USA (FOB), formado por um transmissor de longo 

alcance e quatro receptores, associados ao software Motion Monitor - Version 6.50 

(Innovation sports trainig, Inc. – US). 

No espaço onde decorreram as recolhas foi montada uma plataforma de madeira de 1,5 

m
2
, com uma espessura de 2,5 mm, com 100 orifícios equidistantes entre si em 0,15 conforme 

ilustra a figura abaixo. 

Para o registo da posição tridimensional de cada um dos orifícios foi utilizado um 

esquadro em acrílico que se adaptava a um sistema de medição antropométrico, um nível 

de bolha que permitia encontrar a posição vertical mais correcta do antropometro e um 

receptor electromagnético. 

 

 

Figura: Instrumentos de calibração do FOB 

 

Procedimentos de Calibração. 

No processo de calibração procedeu-se inicialmente à criação e mapeamento de um 

espaço tridimensional de actuação do campo electromagnético gerado pelo FOB. Neste 

processo, a colocação dos instrumentos (esquadro, antropometro, nível, RE) permitiram o 

registo de cada um dos pontos num espaço tridimensional em que a plataforma identificava 

um posicionamento em x e y, e o antropometro posicionado no esquadro identificava o 

posicionamento em z. Desta forma ficou identificado um sistema de coordenadas em que 

os eixos de x, y e z são positivos no sentido póstero-anterior para x, esquerda-direita para y 

e de baixo para cima para z. 
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No processo de mapeamento foram registados 1400 pontos no total, distribuídos por 

catorze níveis de altura em que o primeiro nível de x, y correspondia ao 1º orifício da 

plataforma e o primeiro nível de z situava-se a 0,10 m do chão, com o último nível a 2,05 

m do chão. 

Após concluído o processo de mapeamento do espaço e através da análise gráfica do 

ficheiro de calibração foram por nós eliminados alguns níveis em x, y e z que não seriam 

necessários para o nosso estudo. Assim foram retirados o último nível em x e y, e o 1º 

nível em z, ficando o espaço de recolha constituído por nove níveis em x e y e 13 níveis em 

z, correspondendo a 1053 pontos no total. 

Este procedimento de redução da dimensão do “paralelepípedo rectângulo” de 

calibração referente ao campo electromagnético permitiu reduzir o erro de distorção. 

Assim, os procedimentos de calibração por nós realizados, que tiveram como 

objectivo melhorar a precisão do registo realizado pelo FOB, conduziram a uma 

diminuição do erro de registo de posição (RMSE) para 0,003625 m. 

O RMSE de rotação, para o qual não desenvolvemos qualquer procedimento de 

calibração, apresenta-nos valores de 0,875
o
 para x, 1,055

o
 para y e de 0,912

o
 para z, sendo 

estes os valores estimados pelo fabricante.  

Os resultados de RMSE obtidos para a posição enquadram-se nos limites 

estabelecidos pelo fabricante (7,62 mm – www.innsport.com), podendo assim considerar 

que os procedimentos desenvolvidos permitiram obter registos cinemáticos tridimensionais 

de grande precisão, de acordo com o referido por Pascoal (2001). 
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Anexo 2 

 

Protocolo de Recolhas Antropométricas 

 

Altura – Indivíduo descalço, em posição antropométrica sobre uma superfície lisa 

perpendicular ao antropometro. Calcanhares unidos e pontas dos pés afastadas 60º. Peso 

distribuído sobre os dois pés. Cabeça orientada segundo o plano de Frankfurt (plano 

orbitomeatal paralelo à horizontal). O observado deve efectuar uma inspiração profunda 

durante a medição. A medida é arredondada ao milímetro. 

Comprimento – Membro Superior (total) – O indivíduo em posição antropométrica, 

com os dedos da mão juntos e esticados, medir com compasso ou fita a partir do ponto 

acromial e o ponto dactylion (extremidade do 3º dedo). 

Composição Corporal (pregas adiposas) 

Prega subescapular (SK SBS) – Indivíduo em pé, com os membros superiores 

pendentes. Imediatamente abaixo do ângulo inferior da omoplata. É uma prega oblíqua (+ 

45º) de cima para baixo e de dentro para fora. As pontas do plissometro devem ser 

colocadas a 1 cm dos dedos e 1 cm de profundidade.  

Prega Tricipital (SK TRI) – Tirada no máximo volume do braço, sobre o músculo 

tricipital, sem contracção, com o antebraço em supinação. Prega vertical. 

Prega Bicipital (SK BIC) - Tirada no máximo volume do braço, sobre o músculo 

bicipital, sem contracção, com o antebraço em supinação. Prega vertical. 

Prega Supraíliaca (SK SIL) – É tirada sobre a crista ilíaca e a 2 cm da linha 

midaxilar. É uma prega oblíqua de fora para dentro e de cima para baixo. 

As recolhas foram repetidas três vezes para cada parâmetro e registadas. 

 

 


