
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visual3D™ 

Potężny pakiet oprogramowania do wizualizacji i analizy danych 
biomechanicznych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visual3D to zaawansowany pakiet do zarządzania i raportowania danych 
optycznych 3-D. Visual3D razem z systemem przechwytywania obrazów Qualisys 
jest zaawansowanym i niedrogim rozwiązaniem do ogólnej analizy biomechanicznej. 
Visual3D był testowany w laboratoriach naukowych i klinicznych na całym świecie  
i jest preferowanym rozwiązaniem do rygorystycznej i precyzyjnej analizy obrazów 
3D. Visual3D został zaprojektowany i rozwinięty przez C-Motion, Inc, firmę, która 
została założona, w 1997 aby ułatwić transfer technologii do analizy ruchu Move3D 
z Narodowego Instytutu Zdrowia, Maryand USA, na rynek komercyjny. Visual3D to 
wynik tych wysiłków. C-Motion, Inc. To obecnie jeden ze strategicznych partnerów 
firmy Qualisys w dziedzinie, aplikacji badawczych i klinicznych. Systemy 
przechwytywania obrazów Quaisys są oferowane razem z oprogramowaniem 
Visual3D. 

GŁÓWNE CECHY 
 
• Obsługa formatu C3D 
• Architektura Plug-in 
• Elastyczne narzędzie do budowy 

modeli 
• Automatyczne lub ręczne 

znakowanie i rozpoznawanie 
zdarzeń 

• Zsynchronizowane wideo 
• Tworzy raporty kliniczne 

KORZYŚCI 

Visual3D oferuje następujące 
udoskonalenia oszczędzające koszty: 
• Zautomatyzowane procesy 

redukują czas, możliwość 
wystąpienia pomyłek i nakłady na 
szkolenie. 

• Elastyczność w indywidualizowaniu 
systemu, by dopasować go do 
specyficznych wymagań przy 
pobieraniu, formatowaniu, 
przetwarzaniu, analizowaniu  
i raportowaniu danych 

• Tworzenie zgodnych raportów do 
kwantyfikacji i analizy niezależnie 
od ilości testów, czasu  
i systemów  

WYMAGANIA SYSTEMU 

• Windows 98, ME, NT, 2000, XP 
• Pentium III 300 MHz lub lepszy 
• 128 MB RAM 
• Karta graficzna z obsługą OpenG 

Graphics 

 
Uwagi o apikacji 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visual3D wykorzystuje optymalną metodę 
śledzenia każdego segmentu w modelu.  
Poza (pozycja i orientacja) każdego segmentu 
jest ustalana przez 3 lub więcej 
niewspółliniowych punktów położonych  
w segmencie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane dotyczące ruchu mogą być 
przedstawione za pomocą szkieletów, 
manekinów lub też animacji zdefiniowanych 
przez użytkownika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visual3D udostępnia gotowe raporty, które 
wykorzystuje się do tworzenia  
i interpretowania sekwencji ruchu. 

DANE WEJŚCOWE 

Standardowym plikiem wejściowym Visual3D jest format C3D 
(http://www.c3d.org). Visual3D czyta i zapisuje piki C3D stworzone na 
dowolnej platformie komputerowej (PC, VAX, SGI, MAC). Umożliwia 
importowanie oraz eksportowanie plików rozdzielonych znakami tabulacji 
ASCII, a także plików Matlab i konwersję ich do formatu C3D. 

MODEL BUILDER 

Jądrem Visual3D jest Model Builder. Jest to elastyczne narzedzie do 
modelowania biomechanicznego, które można wykorzystać do określenia 
nieograniczonej ilości segmentów sztywnych i łączenia ich. W modelu 
biomechanicznym Visual3D każdy przegub ma 6 stopni swobody (6DOF). 
Ogólna technika modelowania 6DOF umożliwia analizę każdego ruchu 
człowieka, zwierzęcia lub maszyny (łącznie z technologiami 
wspomagającymi). 

ŚLEDZENIE 

Visual3D wykorzystuje optymalną metodę śledzenia każdego segmentu  
w modelu. Poza (pozycja i orientacja) każdego segmentu jest ustalana przez  
3 lub więcej niewspółliniowych punktów położonych w segmencie. Dla 
jeszcze większej precyzji, na sztywnej podstawie umieszcza się grupę 
składającą się z kilku markerów. Kinematyka modelu obliczana jest poprzez 
określenie transformacji śledzonych markerów w stosunku do ich pozy 
(pozycji i orientacji) kalibracyjnej.  

AUTOMATYCZNE ZNAKOWANIE I WYKRYWANIE 
ZDARZEŃ 

Visual3D analizuje wiele sekwencji ruchów zarówno w ramach jednego jak i 
wielu testów. Automatycznie rozpoznaje typowe zdarzenia związane z 
analizą chodu, między innymi uderzenie piętą, kontakt śródstopia z 
podłożenie i oderwanie stopy podczas chodu. 

WIZUALIZACJA DANYCH 

Dane dotyczące ruchu mogą by przedstawione za pomocą szkieletów, 
manekinów lub zdefiniowanych przez użytkownika animacji, które zostały 
zaimportowane z zewnętrznego oprogramowania. Siły reakcji podłoża z płyt 
siłowych można przedstawić jako strzałki wektorów. Sygnały EMG, jak 
również zsynchronizowane obrazy wideo mogą zostać przedstawione  
w Visual3D. 

RAPORTOWANIE 

Visual3D udostępnia gotowe raporty, które wykorzystuje się do tworzenia  
i interpretowania sekwencji ruchu łącznie ze standardowym raportem  
o analizie, który można wygenerować przy minimalnej ilości danych 
wejściowych oraz wykorzystaniu automatycznych skryptów przetwarzania. 
Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą wykonywać głębsze analizy dla 
mniej powszechnych przypadków (łącznie z unikalną populacją pacjentów)  
i zindywidualizować format raportu. 



ANALIZA RUCHU 

Visual 3D może wykorzystać każdy model analizy chodu (konfiguracji markerów). 
Dzieje się tak dzięki możliwości zastosowania wirtualnych markerów dla 
segmentów ciała, do których przytwierdzone są mniej niż trzy markery. Zaletą tej 
metody jest to, że wszystkie założenia robione w różnych modelach chodu są 
widoczne dla użytkownika jako wirtualne markery. Użytkownicy mogą ustalić 
własne konfiguracje markerów (zadanie jednorazowe) lub wykorzystać wdrożone 
ustawienia markerów do analizy chodu: 
• Model Visual3D 6 stopni swobody (6DOF) 
• Model Helen Hayes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiedy model chodu zostanie stworzony użytkownik może ustalić kryteria dla 
obliczeń: 
 
*Środek parcia  *Model COG (Środek Ciężkości 
*Siła reakcji podłoża określonych segmentów modelu) 
*Kąty stawów (orientacja segmentu *Pozycja Środka ciężkości 
 w stosunku do innych segmentów) segmentu 
*Siła stawu *Pozycja segmentu stawu dalszego  
*Moment stawu *Pozycja segmentu stawu bliższego 
*Moc stawu *Prędkość segmentu 
*Prędkość stawu *Ścieżka Markerów (tworzy 
 pozycję markerów w stosunku do 
 bliższego końca segmentu) 
 
 
Uderzenie pięty i oderwanie palca stopy mogą być łatwo zdefiniowane dzięki funkcji 
automatycznego wykrywania zdarzeń chodu. Gdy tylko zdarzenie chodu zostanie 
zdefiniowane, następujące parametry mogą zostać obliczone dla prawej i lewej 
strony: 
 
*Szybkość 
*Ścieżka 
*Czas cyklu 
*Długość kroku 
*Czas kroku 
*Faza postawy 
*Faza przesunięcia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standardowe raporty klinicznej 
analizy chodu można tworzyć i 
zapisywać w narzędziu do 
raportowania Visual3D.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane można przedstawia na 
wykresach. Można porównać dane 
pochodzące od różnych pacjentów 
i grup pacjentów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uderzenie pięty i oderwanie palca 
stopy mogą być łatwo 
zdefiniowane dzięki funkcji 
automatycznego wykrywania 
zdarzeń chodu 



 
 
 
 
 
 
CECHY 
• Obsługa analizy kinematycznej 

i kinetycznej 3D (odwrotna 
dynamika) 

• Elastyczne narzędzie budowy 
modeli do tworzenia modeli o 
6 stopniach swobody (6DOF) 
człowieka, zwierzęcia lub 
mechanizmu  

• Zautomatyzowany proces 
przetwarzania sygnału, analizy 
i raportowania 

• Sekwencyjne przetwarzanie 
skryptów  

• Automatyczne lub ręczne 
rozpoznawanie zdarzeń 

• Architektura plug-in oraz SDK 
rozszerzające funkcjonalność 

• Działające w czasie 
rzeczywistym wtyczki (plug-in) 
do strumieniowego 
przetwarzania danych  

• Generowanie raportów 
klinicznych 

• Współpraca z systemami 
optycznego przechwytywania 
obrazów i płytami siłowymi 

• Zsynchronizowane wideo 
• Wirtualne markery, obiekty i 

elementy  
• Optymalne śledzenie i obsługa 

grupami markerów 
• Dodatki plug-in do 

przetwarzania zdarzeń  
i sygnałów 

• Przetwarzanie Matlab 
• Wykorzystywanie 

przemysłowych formatów 
C3D 

• Jednoczesna praca z danymi z 
różnych systemów 

• Indywidualne filtry lub złożone 
transformacje 

• Analizy zdarzeń i indywidualne  
• Indywidualne ustawienia 

markerów 
 
  

ARCHITEKTURA PLUG-IN 

Visual3D posiada język skryptowy, który umożliwia automatyczne 
przetwarzanie danych. Wykorzystując skrypty, indywidualne przetwarzanie 
danych, (które nie jest możliwe poprzez graficzny interfejs użytkownika) 
zostało wdrożone dla niektórych klientów. Najnowsza wersja Visual3D ma 
również możliwość uruchamiania plików .exe i bibliotek .dll dostarczonych 
przez użytkownika. Umożliwia to użytkownikowi tworzenie indywidualnych 
analiz, korzystając przy tym z możliwości przedstawiania danych i tworzenia 
raportów w Visual3D. 
 

ZAPIS I EKSPORT 

Oprócz formatu C3D C-Motion opracowało własny format CMO. Format ten 
zawiera całą analizę ruchu łącznie z wieloma testami ruchu (np. wiele plików 
C3D), test statycznej kalibracji, opis biomechanicznego modelu, raporty  
i informacja o testach. Dla wygody niektórych użytkowników C-Motion 
udostępnił możliwość eksportowania plików rozdzielonych znakami tabulacji ASCII 
i plików matlab. Animacje można eksportować jako pliki AVI lub pliki BMP. 
 

APLIKACJE 

Visual3D jest maksymalnie elastyczny  
w zarządzaniu, analizie i raportowaniu danych 
o ruchu uzyskanych z systemu 
przechwytywania obrazów Qualisys. Visual3D 
rozwinął się z narzędzia do badań klinicznych 
w potężne i praktyczne narzędzie w różnych 
gałęziach przemysłu i nauki, takich jak: 
 
• Kliniczna analiza ruchu (w tym analiza chodu) 
• Inżynieria Czynnika Ludzkiego i Ergonomia 
• Badania układu nerwowego 
• Analiza ruchu na potrzeby sportu 
• Modelowanie ruchu na potrzeby przemysłu rozrywkowego 
• Badania ruchów zwierząt 
• Badania psychologiczne 
 


