Analiza sportów

Obiektywna analiza parametrów w aplikacjach sportowych
GŁÓWNE CECHY

•

Mobilny dzięki laptopom
do przechwytywania
i analizy danych

•

Pomiary na zewnątrz

•

Obsługa zarówno
pasywnych jak i aktywnych
markerów

•

System modułowy
umożliwiający przyszłą
rozbudowę

•

Wysoka dokładność

•

Wysoka częstotliwość
próbkowania – aż do

Przechwytywanie obrazów jest idealne do szerokiej gamy aplikacji
sportowych w badaniach, rehabilitacji, wychowaniu fizycznym i treningu.

10000Hz
•

Fizyczne ograniczenia i optymalizacja ruchu są ważnym zagadnieniem dla
sportowców, trenerów, badaczy i lekarzy. Przechwytywanie obrazów

systemu
•

Szybkie przetwarzanie
danych- od przechwycenia

umożliwia dowiedzenie się czegoś więcej o mechanizmach urazów i ich
zapobieganiu. Można je także wykorzystać w wielu aplikacjach do

Szybkie ustawianie

do analizy
•

poprawienia techniki sportowca, dla lepszych rezultatów sportowych.

Pomiary w dużych i małych
zakresach

•

Synchronizacja
z systemami zewnętrznymi

Uwagi o aplikacji

PRZYKŁADY BADAŃ
•

•

Obserwacja efektów
czynników psychologicznych

Unikalna elastyczność i mobilność systemu ułatwia ustawienie sprzętu i transport

(bramkarz i wykonawca rzutu

do różnych hal, stadionów i innych miejsc sportowych. Całkowicie obiektywne,

karnego)

ilościowe dane są pozyskiwane dla obliczeń kątów stawów, przyspieszenia,

Projektowanie sprzętu

momentów, siły, elastyczności, deformacji, postawy ciała, równowagi a także innych

sportowego (kije do golfa,

parametrów.

rakiety tenisowe)
•

Obserwacja różnic pomiędzy
sprzętem sportowym róznych
producentów

•

•

SYSTEM PRZECHWYTYWANIA OBRAZÓW QUALISYS

System

może

zostać

zsynchronizowany

z

innym

sprzętem

pomiarowym, np. płytami siłowymi, EMG i akcelerometrami, dzięki przenośnemu
analogowemu interfejsowi Qualisys.
JAK MOŻNA TEGO UŻYĆ?

Obserwacja różnic pomiędzy
drewnianymi a aluminiowymi

Oprócz

pałkami bejsbolowymi

wykorzystać do przedstawienia w jaki

Analiza przenoszenia drgań
przy korzystaniu z różnych
karabinków pneumatycznych
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