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Nositeľné senzory IMU so SW aplikáciami pre  
biomechanické monitorovanie 

športového výkonu 
kondičného tréningu
rehabilitácia športovca

V športových a kondičných aplikáciách  

kvantitatívne údaje o  kinematike športovca  

pomáhajú pri efektívnejšom tréningu



Analýza 
kinematiky a 
biomechaniky 
športovca

Pre potreby presnej analýzy 

kinematiky športovca sa používajú 

technológie: 

- video analýza pohybu 

- optické snímanie pohybu pomocou 

markerov na tele 

- inerciálne senzory – celotelové alebo 
čiastkové 



Video analýza pohybu 

Videoanalýza je proces 
využitia akéhokoľvek 
záznamu pohybu a súvislej 
sekvencie obrázkov, je 
obzvlášť účinné pri 
zlepšovaní techniky pri 
skúmaní problémov s 
pohybom.

Podstatné 

nie je priame snímanie 
pohybu športovca 
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Video analýza pohybu 

Keďže video môže získať iba malé množstvo platných 
údajov, kvôli obmedzeniam paralaxy fotoaparátu 
nemôžete z videa získať všetky metriky.

Môžete zhromaždiť flexiu bedra pri maximálnej rýchlosti na niekoľko krokov, 
ak niekto správne nastaví kamery na pretekoch alebo tréningu, ale uhly 
uvoľnenia pri hode kladivom nie sú vo všeobecnosti možné, pretože rotácia 
narúša vernosť uhla.
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Video analýza pohybu – smartphone aplikácie  

• Hudl Technique

• Dartfish Express

• Coach's Eye
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Aplikácie sú vynikajúce 
organizačné nástroje, ale 
nevhodné na analýzu na 
vysokej úrovni



Video analýza pohybu – profi systémy 

• Dartfish 360

• Kinovea

• Siliconcoach

• MotionView

• Quintic Sports
Existujú desiatky softvérových 
programov, ktoré robia analýzu 
videa, ale len málo z nich časom 
dokázalo, že sú úspešné po stránke 
výkonu 
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Optické snímanie pohybu pomocou markerov na tele

Snímanie pohybu využíva 
pripojené značky na tele a 
infračervené kamery na 
zachytenie úplného pohybu 
v troch rozmeroch.

Mnoho trénerov považuje snímanie 
pohybu za zlatý štandard. 

- je možné získať 3D 
vizualizáciu pohybu 
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Nastavenie viacerých kamier v praxi, tréningových 
zariadení a súťaží na vykonávanie 3-D analýzy je 
potrebujete starostlivé nastavenie a kalibráciu 
kamier- vyžaduje čas, znalosti a limitovaný priestor –
indoor. 
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Optické snímanie pohybu pomocou markerov na tele

• Human 3DMA

Hardvérové konfigurácie Mocap

• Potrebný priestor : Minimálne 5x6m plocha 6x7m 
plocha (odporúča sa 7x10 alebo viac).

• Počet kamier : Minimálne 6 kamier (odporúča sa 8 
alebo viac).

• Snímková frekvencia fotoaparátu : Minimálne 100 FPS, 
maximálne 360 FPS, určené podľa zvoleného modelu 
fotoaparátu.



Celotelové inerciálne senzory

Na získanie skutočnej hĺbkovej analýzy biomechaniky športovca sú
inerciálne senzory.

V športovom kontexte sa inerciálne senzory skladajú z

• akcelerometra na meranie sily a zrýchlenia, 

• gyroskopu na indikáciu rotácie 

• magnetometra na meranie orientácie tela.

Tieto senzory zhromažďujú údaje naprieč tromi osami a zachytávajú pohyb 
športovca do najmenších detailov.

Použitie inerciálnych senzorov sa často kombinuje s algoritmami, aby boli 
údaje použiteľné na špecifické pre športové odvetvia 
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https://imeasureu.com/2019/03/20/imu-step-case-study-the-art-of-objectivity/
https://imeasureu.com/2017/11/28/measure-u-launches-imu-step-motion-sensing-wearable-technology/
https://imeasureu.com/2017/11/28/imeasureu-introduces-imu-step-tracking-movements-professional-amateur-athletes/


Inerciálne senzory

Inerciálne meracie jednotky (IMU) sú 
čoraz obľúbenejšie, pretože používajú 
senzory namiesto markerov a sú 
praktickejšie.

Senzory vytvárajú údaje, ktoré sa 
okamžite vypočítavajú a využívajú 
algoritmy na vytváranie 3-D zobrazení 
reálneho pohybu s veľkou množinou 
dát a meraných hodnôt aktuálnej 
biomechaniky športovca .

.
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Praktická ukážka 
Xsense IMU system - MVN Motion Capture

• Xsens je popredným inovátorom technológie a 
produktov 3D analýzy a trekovania sledovania 
pohybu. 

• Ich technológie fúzie senzorov umožňujú 
bezproblémovú interakciu medzi fyzickým a 
digitálnym svetom v aplikáciách, ako sú šport, 
priemyselné riadenie, navigácia, robotika, 
ergonómia, zdravie, a 3D animácia postáv pre 
filmy a reklamu 

• 10 rokov na trhu 

• Obrat v športovom segmente 10,0 mil. €

• Holandská firma so sídlom v Enschede s 
pobočkami v Los Angeles a Hong Kongu

• Člen skupiny inovačnej skupiny Movella so sídlom 
na Kalifornii, USA



14

Hardware – Lycra so sensormi Software                                                                              Cloud

Praktická ukážka 
Xsense MVN Motion Capture - komponenty
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Hardware – Lycra so sensormi

Praktická ukážka 
Xsense MVN Motion Capture – Hardware
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Hardware – poloha senzorov 

Základ :          15 IMU senzorov 

Rozšírenie : + 2  zápästie 

+ 2 športové náradie Proms

Praktická ukážka 
rozmiestnenie senzorov 
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Hardware – poloha 
senzorov 

15 +2 IMU senzorov 

V zadnej časti 
- bateria

- riadiacia jednotka

Praktická ukážka 
textil Lycra s IMU
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1. Oblečenie celotelového textilu Lycra

2. Osadenie IMU senzorov na textil 

3. Nastavenie WiFi siete a kontrola 
senzorov + pripojenia  

4. Vloženie rozmerov športovca

5. Kalibrácia 

6. Vlastné meranie 

7. Uloženie dát 

8. Vyhodnocovacie procesy

a. Vlastné výstupy 

b. Výstupy z Xsense Cloudu

Praktická ukážka 
Xsense MVN Motion Capture - postup
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1. Telesná výška 

2. Dĺžka chodila/topánky

3. Výška od zeme po ramená

4. Šírka ramien 

5. Rozpätie lakťov

6. Rozpätie zápästí

7. Rozpätie rúk 

8. Výška bokov 

9. Šírka bokov 

10. výška členkov 

Praktická ukážka 
Rozmery tela športovca 
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Praktická ukážka 
výstupy:  3D zobrazenie – 4 rovinách  
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Praktická ukážka 
merané časti a spojenia tela 

Panva
L5
L3
L12
Hrudník
krk 
Hlava
P+ Ľ rameno
P+Ľ nadľaktie
P+Ľ predlaktie
P+Ľ ruka 
P+Ľ hor.č.nohy
P+Ľ lýtko
P+Ľ noha
Prsty na nohách 
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Praktická ukážka 
merané časti a spojenia tela, tažisko tela  
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Praktická ukážka 
parametre  
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Praktická ukážka 
výstupy:  data a graf –napr. rýchlenie pravého chodidla v údere v 3 osiach m/s-1
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Praktická ukážka 
výstupy:  data a graf –napr. rýchlenie pravého chodidla v údere v 3 osiach m/s-2
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Napr
- zrýchlenie pravého chodidla v údere v 3 osiach m/s-2
- rýchlosť pravého chodila v údere m/s
- zmena polohy pravého chodidla v údre v m 

Praktická ukážka 
výstupy:  data a 3 x graf
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Napr

- zrýchlenie pravého chodidla v údere v 3 osiach m/s-2
- rýchlosť pravého chodila v údere m/s
- zmena polohy pravého chodidla v údre v m 

Praktická ukážka 
výstupy:  export dát 
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Napr
- Excell, všetky data senzor 3 suradniciach
- záložky, všetky merané veličiny, rýchlosti, uhly, zrýchlenia 

pod. 
- stĺpce všetky časti tela kde sú senzori
- riadky namerané veličiny  v časových radách 

Praktická ukážka 
výstupy:  export dát 



Praktická ukážka 
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