
Intellectual property of Swiss Timing. All rights reserved, especially those of reproduction and distribution to third parties.

SCAN’O’VISION MYRIA KAMERA

GALVENĀS FUNKCIJAS

TELPISKAIS NOVIETOJUMS

Lai Scan’ O’Vision MYRIA kamera būtu uzticama, tāi ir
jābūt precīzi jāizlīdzinātai uz finiša līnijas. Manuālajai 
izlīdzināšanai nepieciešams laiks un pieredze, un tas 
var būt sarežģīts finiša līnijās bez izteiktām krāsas 
atšķirībām (kā zirgu skriešanās sacīkstes vai airēšana). 
Ekskluzīvā un patentētā telpiskā izlīdzināšanas sistēma 
ļauj viegli un precīzi pielāgot kameru jebkurai finiša 
līnijai, nodrošinot video attēlu (matricas režīms) 
plānas skenēšanas līnijas vietā, kas ir tikai 1 pikseļa 
platumā. Vienkārši uzlieciet vertikālo orientiera 
līniju uz finiša līnijas. Precīzus pielāgojumus var 
veikt ar programmatūras palīdzību, izvēloties 
citu iegūšanas aili (nav nepieciešams pārvietot 
kameru).

PĀRSKATS 

Šī jaunā fotofiniša sistēmas kamera mēra laiku tūkstošiem 
sekunžu uz finiša līnijas. Tas ir paredzēts, lai pielāgotos 
plašam sporta veidu diapazonam, tostarp vieglatlētikai, 
zirgu skriešanai, suņu skriešanai, airēšanai, riteņbraukšanai 
vai ātrslidošanai. Tas uzņem līdz 10 000 kadru sekundē 
ar augstu izšķirtspēju 2048 pikseļi vertikālā līnijā, un 
attiecīgais laiks tiek parādīts uz katra attēla.

Augsta sensoru jutība ļauj MYRIA kamerai strādāt sliktos 
apgaismojuma apstākļos. Augstas kvalitātes attēli ļauj  
eksportēt gan drukātajos, gan elektroniskajos datu nesējos. 
Kameru darbina ar Ethernet kabeli (Power over Ethernet), 
kas arī pārraida attēlu no kameras uz datoru. Integrēts 
digitālais slīpuma mērītājs nodrošina palīdzību kameras 
pozicionēšanā. Komplektā iekļautais objektīvs (10x vai 16x 
optiskā tālummaiņa) ir pilnībā attālināti vadāms (fokuss, 
diafragma un tālummaiņa), un tas ļauj izmantot  
hermētisku korpusu.

Ekskluzīvā patentētā Telpiskā Izlīdzināšanas sistēma ļauj  
viegli pielāgot kameru jebkurai finiša līnijai. Savienojumā 
ar ļoti precīzu digitālo slīpuma mērītāju, dažu minūšu laikā  
ir iespējams precīzi izlīdzināt vairākas kameras uz tās pašas 
finiša līnijas.

Izmantojot papildu piederumus, sistēmu ir iespējams savienot 
ar perifērijas ierīcēm, kā tablo, datu apstrādes datoriem, 
vēja mērījumiem, priekšlaicīga starta kontroles ierīcēm 
un HD priekšējo kameru.

Scan’O’Vision MYRIA kameras dizains.
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MYRIA - ĪPAŠĪBAS
■ Augstia izšķirtspēja (2048 pikseļi) ar visiem 
datu iegūšanas ātrumiem (līdz 10 000 i/s).
■ 2D attiēls (matrica), lai ērti izlīdzinātu kameru, ar iespēju 
veikt galīgo centrēšanu ar programmatūru (nepārvietojot 
kameru).
■ Intiegrēts objektīvs, pilnībā kontrolēts ar tālvadību  
aizsardzībai no laika apstākļiem (IP55). Divi tālummaiņas 
varianti (10x vai 16x), kas ir optimizēti visām biežām 
kameras pozīcijām (no kameras trases malā līdz kamerai, 
kas novietota tribīnes stenda augšpusē).
■ Iespēja uzstādīt kameru no apakšas vai augšas
(atvieglota stiprināšana pie griestiem).
■ Ļoti precīza laika bāze (0.1PPM) neatkarīgi no 
temperatūras.
■ Viens kabelis kameras vadībai, attēlu pārraidei 
un jaudai caur Ethernet.
■ Īpaši precīza sensora vertikālās vērtības indikācija
neatkarīgi no kameras slīpuma (2D inklinometrs).
■ Iespēja mainīt uzņemšanas ātrumu ierakstīšanas laikā 
(liels ātrums ierašanās sprintā, tad iespējama samazināšana, 
piemēram, gruppas ierašana uz veloceliņa).
■ Veidņu ģenerators pielāgotai rezultātu un attēlu 
izvietošanai.
■ HD Frontālas Kameras (Scaider) autiomātiskā vadība 
ierakstīšanai un vertēšanai.
■ Zirgu garuma atstarpju aprēķināšana (lietotāju
konfigurējams).
■ Kilometra samazinājuma aprēķins (rikšošanai)
■ Vērtējumā, vienlaikus tiek parādīts sacīkšu sīktēls, 
galvenais attēls un tuvinājums vajadzīgajā vietā. (sk. 
piemēru zemāk*)
■ Tiešraides attēlu parrāidīšana sacīkšu režīmā (pat ja 
netiek ierakstīts), lai gaismas stāvokļa maiņas gadījumā 
varētu manuāli vai automātiski pielāgot attēla kvalitāti.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

■ Iegūšanas ātrums:     
MYRIA  500 līdz 2’000 attēli/sek  
MYRIA PRO  500 līdz 10’000 attēli/sek

■ Augsta izšķirtspēja: 2048 pikseļi (jebkurā ātrumā)
■ Krāsu skaits uz pikseli: >16 miljoni
■ Laika bāzes precizitāte: +/-0.1ppm (termostatisks)
■ Maks. attālums starp kameru un datoru: 100 m 

(Cat 5e Ethernet kabelis)
■ Temperatūras: 0 ~ +50oC (darba) -20 ~ +70oC 

(glabāšanas)
■ Aizsardzība: IP55 
■ Kameras izmēri: 415 x 270 x 143mm (LxWxH)

   MYRIA 10 MYRIA 16
■ Kameras svars:     3.6kg                       4.5kg
■ Objektīvs kameras korpusā:  

Tuvināšanas koef.:        10x       16x  
Lauka leņķis: 6.5o ~ 58.8o 4.2o ~ 61.3o
Maks. atvērums: F1.4       F1.8
Tālvadības pults: Tālummaiņa, Fokuss un Atvere

OPCIJAS

■ Pārvadāšanas Soma.
■ Ethernet kabeļa pagarinājums līdz 200m. 
■ Optiskā šķiedra kamerai - datora attālumi līdz 10 km.
■ Tiltiņkontakts, lai savienotu starta & finiša 

kontaktus hronimetrāžas telpā, nevis uz kameras.
■ Skava kameras uzstādīšanai caurulē vai citur.
■ Trijkājis.
■ Savienojums ar dažādiem tablo, vadības sistēmu, 

vēja mērītāju...
■ HD priekšējā kamera (Scaider).


