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Introducció
Dins l'àmbit de l'entrenament, moltes
vegades la importància de la informació perd el seu pes específic a
causa del temps que cal invertir per
processar-la i interpretar-la. És evident que una informació detaJlada de
la tècnica esportiva pot aportar una
millora en el rendiment, però, tant o
més important és el temps transcorregut perquè aquesta arribi de
forma clara i comprensible al mateix
esportista o entrenador.
En aquest sentit neix al Centre d'AJt Rendiment de Sant Cugat el projecte ABAT
(Anàlisi Biomecànica d'AJta Tecnologia), desenvolupat amb tecnologia
vídeo d'alta resolució, ordinadors gràfics
especialitzats i software d'anàlisi mecànica
En un primer nivell el projecte s'ha
centrat en el que hem anomenat
visualització biomecànica, és a dir, fer
una interpretació fàcil dels paràmetres
biomecànics mitjançant la imatge.

Aquest avantatge visual significa habitualment poder treballar més ràpid,
comprendre més informació i cometre menys errors.
Amb la potència i l'eficiència deis gràfics, la capacitat d'emmagatzematge de
dades i la velocitat de procés de l'ordinador hem descobert noves formes
de treballar altament productives. Tasques que haguessin necessitat dies, es
poden realitzar en hores o minuts.
Dins el projecte ABAT, el CAR ha
volgut apostar per aquesta tecnologia
com a mitjà d'anàlisi , tractament i visualització de resultats.

Prestacions de visualització
Actualment, amb l'estació de treball i
la part de safMare desenvolupada al

CEIT de Sant Sebastià el sistema és
capaç d'oferir les prestacions de visualització següents:
o

Visualitzar el moviment del model simplificat, model alàmbric,
model sòlid amb cares planes i
model sòlid amb cares arrodonides.
Seleccionar la velocitat de visualització per interpolació; canviar
el punt de visió a qualsevol punt de
l'espai.

o

Ampliar qualsevol objecte i fins i
tot introduir-se dins ei mateix
model.

o

Modificar la intensitat o l'orientació
de la llum, com també el color de
qualsevol element de l'escena digitalitzada.

Paraules clau: biomecànica, imatge, visualització, digitalització.

La base del proiecte,
els ordinadors gràfics
L'habilitat per utilitzar la informació
visual, modificar-la sobre la marxa i
prendre decisions sobre els resultats
és la clau dels ordinadors gràfics.
Els gràfics per ordinador ens aporten
una nova dimensió en el tractament
de les dades i ens permeten de produir, canviar i manipular imatges.
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• Obrir fms a sis fine stres o obtenir a
cadascuna d'elles una visió diferent.
• Habilitar fins a quatre càmeres mòbils a qualsevol punt del cos que
ens permetran veure fms i tot el
punt de vista de l'esportista.

32

• Fer transparent qualsevol segment
del cos per tal de fixar l'atenció en
una part en concret.
Sobreposar qual sevol sequencia
d'imatges per tal d'analitzar la cinemàtica en l'espai.

El procés fins a la visualització
Amb la implementació de sistemes
de vídeo professional , ordinadors
gràfics, tècniques de modelatge sòlid
i sofMare d'anàlisi mecànica, el
CAR ha creat una eina capaç d'obtenir la informació essencial a curt
termini , expressant-ho de forma real
i mitjançant tècniques d'animació.
El primer pas és l'obtenció de les
imatges en vídeo. Per això cal una
sèrie de requeriments que són, entre
altres, l'emplaçament d'un objecte
control per a la calibració de l'escenari, el posicionament idoni de les
càmeres i el control de la velocitat
d'obturació segons el moviment esportiu a analitzar.
Un cop enregistrat l'objecte control i
les imatges del moviment des d'ambdues càmeres, es procedeix a la digitalització d'aquestes. En aquesta
part del procés, el CAR està utilitzant el sofMare desenvolupat per
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guits automàticament per l'ordinador
sense intervenció de l'operador. Tots
dos mètodes tenen els seus avantatges i inconvenients, i caldrà decidir en cada cas en funció del projecte d'estudi.
Mitjançant l'algoritme DLT (Tranformació Lineal Directa) es genera
una matriu tridimensional de punts
representatius del cos humà, bàsicament articulacions. Aquest càlcul es fa amb l'equivalència de cinquanta imatges per segon, que
corresponen al desdoblament dels
dos camps d'un senyal de vídeo convencional a vint-i-cinc imatges per
segon.
Aquesta informació és transportada,
a través de la xarxa informàtica de
l'ordinador personal , a l'estació gràfica de treball on, mitjançant el COPAMM-SPORT -software en desenvolupament conjunt entre el CAR i
el CEIT- s'obté per interpolació una
representació del moviment de fins a
150 imatges per segon.
Per poder representar el moviment
amb COMPAMM-SPORT ha estat
neces sari fer el modelatge d'un cos
humà segment per segment i amb
volum tridimensional. Utilitzant
tècniques de simulació la pantalla
de l'ordinador reproduirà fidelment
el moviment realitzat per l'esportista.
El temps total del procés un cop enregistrades les imatges pot ser inferior a les quatre hores en condicions òptimes (vegeu el quadre).
lorado. Aquest programa ens permet
digitalitzar les imatges obtingues de
les càmeres de vídeo professionalitzades.
Aquest procés es realitza mitjançant
l'ordinador que controla el magnetoscopi on, fotograma a fotograma
i amb la utilització del mouse es van
marcant els punts de referència en el
monitor. El software té dues tècniques diferents per a aquest obapunIs: Iduc.<i6 Fbi,. i Espom 1992 (21' 31 ·34

jectiu: la semiautomàtica i l'automàtica. En el primer cas i a partir
de la digitalització manual del primer
fotograma, el software utilitza algoritmes de predicció per a la localització dels punts subsegüents
d'una mateixa articulació. En el
segon cas, és necessari la col.locació
en el subjecte de marcadors adhesius
reflectants, els quals amb una lluminositat contrastada podran ser se-

Una nova dimensió
Aquest sistema permet a entrenadors i esportistes veure, de
forma interactiva, el moviment del
cos a qualsevol velocitat i des de
qualsevol punt de l'espai que ells seleccionin. Obre així, una nova i enriquidora dimensió del moviment
que permet, mitjançant el món sin-
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tètic de l'ordinador, analitzar la tècnica de la seva especialitat esportiva.
El projecte ABAT amb el desenvolupament de COMPAMM-SPORT, segueix
el seu curs fins al noranta-dos. Actualment s'està treballant amb el modelatge paramètric del cos humà a
partir de tècniques de reconeixement
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de formes o fms i tot d'imatges procedents de ressonància magnètica.
Tanmateix, també es treballa en l'altra
part del projecte: càlcul d'altres paràmetres cinemàtics i dinàmics. Una
tesi doctoral recentment fmalitzada al
CEIT de Sant Sebastià obre nova llum
per a l'estudi de les forces que intervenen en el moviment esportiu.

L'objectiu central en aquesta altra part
del projecte és l'optimització i simulació del moviment, on mitjançant
l'anàlisi dinàmica inversa es podran
plantejar qüestions sobre la modificació d'una tècnica específica, fer
el càlcul de totes les transformacions
que això pugui implicar i visualitzarho al monitor.
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