
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ProReflex MCU 
Urządzenie do przechwytywania obrazów Qualisys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamery ProReflex zostały zaprojektowane z zastosowaniem nowoczesnej 
technologii bezkontaktowej, do precyzyjnych pomiarów ruchu. Są najważniejszym 
elementem w systemie przechwytywania obrazów Qualisys. Każda emituje światło 
podczerwone, które odbija się od markerów o małej masie i wraca do kamery. 
Następnie kamera oblicza z dużą dokładnością położenie markerów korzystając  
z danych z odbitego światła. Wykorzystując zestaw składający się z kilku kamer 
Proreflex oraz przyjazne oprogramowanie można łatwo obliczyć położenie 
markerów na płaszczyźnie 2D i przestrzeni 3D. Kamera ProReflex występuje  
w 4 wersjach, w zależności od maksymalnej wymaganej przez użytkownika 
częstotliwości badań. Dostępne są modele MCU120 (maksymalna częstotliwość 
próbkowania 120Hz), MCU240 (240 Hz), MCU500 (500 Hz) oraz MCU1000 
która działa przy 1000 Hz. 

GŁÓWNE CECHY 

• Skuteczna redukcja ilości 

danych 

• Niefiltrowane dane 

• Szybka komunikacja 

• Duża częstotliwość 

pomiarów 

• Elastyczność 

• Pobieranie obrazów 

cyfrowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oparte na oknach oprogramowanie 

Qualisys Track Manager (QTM) 

umożliwia łatwą koordyncję wielu 

MCU na laptopie lub komputerze 

PC. 

 
 
Informacje o produkcie 

 



 
 
SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

MAKSYMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ 
POMIARÓW 
 1–1000 Hz 

ODLEGŁOŚĆ WYKONYWANIA 

POMIARÓW 

 0.2–70 metrów 

POZIOME POLE WIDZENIA 

 10° to 45° 

MAKSYMALNA LICZBA KAMER 

 32 

MAKSYMALNA LICZBA 
MARKERÓW 
 150 @ 60 Hz 

LICZBA DIOD LED 

 250 

PODŚWIETLENIE MARKERÓW 

 Podczerwień 880 nm 

CZAS NAŚWIETLANIA 

 Między 100µs a 400µs 

ROZDZIELCZOŚĆ SENSORA 

 658 × 500 pixeli 

ROZDZIELCZOŚĆ EFEKTYWNA  

 20 000×15 000 subpixeli 

GŁĘBIA BITOWA 

 10 bitów na pixel 

PRĘDKOŚĆ PRZESYŁU DANYCH Z 

KAMERY DO KOMPUTERA 

 2 Mbps 

ZEWNĘTRZNY WYZWALACZ 

 Tak 

SYNCHRONIZACJA 

 Wejście i wyjście 

TYPOWY POBÓR MOCY 

 20 W 

WYMIARY OBUDOWY  
KAMERY 

 242 × 97 × 133 mm 

WAGA WRAZ Z OPTYKĄ  

 2.4 kg 

TECHNOLOGIA 

Kompaktowa budowa kamery ProReflex umożliwia zamontowanie w jej wnętrzu 
różnych specjalistycznych procesorów cyfrowych. Architektura połączeń 
wewnętrznych umożliwia kamerze bezpośrednie przetwarzanie danych wideo  
i przeliczanie ich na współrzędne. Wyniki w postaci danych cyfrowych można 
łatwo ściagnąć poprzez połączenie łańcuchowe bez straty na jakości i bez 
zakłóceń. System ProReflex składa się z od 1 do 32 kamer w zależności od 
potrzeb użytkownika. System jest elastyczny, przez co można dodawać kamery  
w miarę potrzeb. Każda kamera Proreflex posiada zestaw diod zamontowanych 
wokół obiektywu, emitujących światło podczerwone, które błyskają z ustawioną 
wcześniej częstotliwością (w liczbach całkowitych) pomiędzy 1 a maksymalną 
częstotliwością dla danego modelu kamery. Światło podczerwone dosięga 
markerów odblaskowych, które odbijają je w stronę obiektywu, tworząc obraz 
na sensorze kamery. Dzięki użyciu opatentowanego algorytmu interpolacji 
subpixelowej punkt środkowy i rozmiar każdego markera jest obliczany przez 
kamerę w czasie rzeczywistym. To pozwala na uzyskanie danych o 2D pozycji 
markera o wysokiej precyzji. 

ROZDZIELCZOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ 

ProReflex korzysta z sensora CCD o rozdzielczości 680 × 500 pixeli. Dzięki 
użyciu technologii CCD udało się uzyskać niski poziom zakłóceń danych  
w porównaniu do sensorów CMOS o wyższej rozdzielczości, które odznaczają 
się również znaznie wyższym poziomem zakłóceń. Dzięki użyciu opatentowanego 
algorytmu interpolacji subpixelowej, efektywna rozdzielczość ProReflex MCU 
wynosi 20000 × 15000 subpixeli przy normalnych ustawieniach, umożliwiając 
ProReflex MCU dostrzeganie ruchów nawet o amplitudzie 50 mikronów! 

HARDWARE  

ProReflex korzysta z szybkiego sensora CCD o niskim poziomie zakłóceń, 
wbudowanego mikroprocesora oraz układ FPGA przez co osiąga funkcjonalność 
uwzględniającą najnowsze, najbardziej 
zaawansowane osiągnięcia techniczne. 
ProReflex może korzystać ze wszystkich 
obiektywów z ogniskową pomiędzy 6 a 50 
mm. To pozwala używać  kamer  ProReflex 
w wielu aplikacjach. System ProReflex 
korzysta z połączenia łańcuchowego, które 
minimalizuje liczbę kabli i nie wymaga dodatkowego sprzętu np. koncentratora. 

SOFTWARE 

Mikroprocesor oraz FPGA w kamerach ProReflex mogą być ulepszane w miarę 
rozwoju oprogramowania. Nowy firmware można ściagnąć z internetu  
i zaraz potem wykorzystać nowe możliwości. Jest to gwarancja na to, iż kamery 
ProReflex pozostaną nowoczesne jeszcze na długo po ich zakupie.

 


