
LESKIST SPORT EN BEWEGING 
 

HANDLEIDING 
SIMI AKTISYS 
 
 

Deze handleiding hoort bij de leskist Sport en Beweging. Onderdeel van deze leskist is het 
softwarepakket Simi Aktisys, met de bijbehorende hardware (o.a. een camera met statief en 
een interface). Met Simi Aktisys kunnen bewegende beelden worden opgenomen, waarbij  
(maximaal) vijf punten op het menselijk lichaam of een ander object worden gemarkeerd met 
LED-lampjes. De software herkent deze punten en kan de afstanden en hoeken tussen deze 
punten automatisch berekenen. 

In deze handleiding wordt allereerst uitgelegd hoe de benodigde hardware moet worden 
aangesloten. Daarna wordt beschreven hoe Simi Aktisys kan worden gebruikt. 
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ONDERDELEN 
 
De complete opstelling van Simi Aktisys bevat de volgende onderdelen: 

 

A.  Camera 

B.  Lens 

C.  Statief 

D.  Switch inclusief stroomkabel (bestaat uit twee snoeren en adapter) 

E.  Laptop inclusief stroomkabel 

F.  LED-markers 

G.  Afstandsbediening 

H.  Plakkers 

 

Q. Dongel 

 

X.  Korte kabel 

Y.  Lange kabel 
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DE OPSTELLING KLAARZETTEN  
 
Simi Aktisys moet als volgt worden aangesloten en opgesteld (zie ook foto hieronder): 

1. Zet het statief (C) klaar. Hou rekening met een afstand van ruim 2 meter tussen de camera en 
datgene wat je wilt filmen. Zorg er voor dat er zo min mogelijk lichtbronnen (of 
weerkaatsingen daarvan) in beeld zijn; neem als achtergrond bijvoorbeeld een kale muur. 

2. Schroef de lens (B) op de camera (A). Hiervoor moet je zowel van de camera als van de lens 
eerst een beschermdopje verwijderen. 

3. Bevestig de camera op het statief (schuif het onderstel van de camera op het platte stuk 
bovenop het statief tot je een klik hoort). De bovenkant van het statief kun je los- en vastmaken 
door aan de schijf in het handvat te draaien. Richt de camera loodrecht op het vlak waarin de 
beweging die je wilt filmen plaatsvindt. Film dus niet schuin van boven of van de zijkant. 

4. Sluit de laptop (E) aan op een stopcontact. Sluit ook de switch (D) aan op een stopcontact.  

5. Sluit de camera aan op ingang nummer 1 op de switch. Dit kun je doen met kabel X of Y (het 
maakt niet uit welke je gebruikt). 

6. Sluit de laptop met de andere kabel (X of Y) aan op nummer 5 van de switch. De ingang op de 
laptop zit aan de rechterzijkant. 

7. Plug de dongel (Q) in de laptop (de dongel lijkt op een USB stick). Zet nu de computer aan. 
Start Simi Aktisys vanaf het bureaublad. 
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DE SOFTWARE INSTELLEN 
 

een meting instellen 

1. Klik in het hoofdscherm links op de knop ‘New measurement’. Hier kun je kiezen uit 
verschillende opties. Sommige metingen zijn al voor je ingesteld onder ‘Own measurements’. 
Een nieuwe meting voer je in door te kiezen voor ‘Create own measurement’.  

2. Hier moet je instellen wat je wilt meten: één of meerdere afstanden en/of hoeken. Geef je 
meting een geschikte naam, bijvoorbeeld ‘afstand schouder pols’. Dit typ je boven in het 
scherm aan de rechterkant, waar nu nog ‘New measurement’ staat. [Kies de eerste keer dat je 
met Simi Aktisys werkt hier als voorbeeld ‘Distance’ (afstand) met als kleuren ‘Red 1’ en 
‘Green’.] 

 

3. Als je meerdere dingen tegelijk wilt meten (bijvoorbeeld een hoek én een afstand), kun je 
onder het witte vak links op het plusje klikken om een meting toe te voegen. 
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de camera instellen 

4. Klik in het hoofdscherm links op de knop ‘Configure video’ en kies dan ‘Camera’. In het 
volgende scherm vink je links ‘Basler acA640 – 100 gc’ aan. Klik daarna op ‘Next’. Als het goed 
is zie je nu het beeld dat de camera waarneemt1. 

 

5. Zoom eventueel in of uit, en stel dan de camera scherp met de grootste, voorste ring en de 
smalle, achterste ring op de lens. Tenslotte kun je bepalen hoe licht je het beeld wilt hebben 
met de middelste ring. Voor een goed beeld wordt geadviseerd de belichting niet op maximaal 
te zetten. 

6. Om afstanden te kunnen meten moet je de cameraopstelling eerst ijken. Vraag iemand om 
precies op de plek waar straks de proefpersoon komt te staan een afstand van 1 meter aan te 
geven (bijvoorbeeld met een meetlint), zowel horizontaal als verticaal. Klik in het camerabeeld 
op het computerscherm met de muis eerst de uiteinden van de horizontale afstand aan (zorg 
dat rechts in beeld ‘Horizontal’ geselecteerd is), en daarna die van de verticale afstand (zorg dat 
‘Vertical’ geselecteerd is). Vul daarna rechtsboven de afstand (twee keer 1 meter) in. Klik op 
‘Finish’. 

NB: als je als meting alleen een hoekmeting hebt ingesteld hoef je bij de camera-instellingen 
geen afstanden instellen. 

 

                                       
1 Mocht de camera bij deze stap geen beeld geven, controleer dan of alle kabels goed zijn aangesloten. Helpt dat niet, 
klik dan met de rechter muisknop op ‘Basler acA640 – 100 gc’. Klik vervolgens linksonder in het scherm op ‘Camera 
properties’. Klik dan eenmaal op ‘Reset’. 
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METINGEN DOEN 
 

Metingen met Simi Aktisys zijn gebaseerd op de lichtgevende LED markers (F). Deze kun je 
bedienen met de afstandsbediening (G). De verschillende knoppen op de afstandsbediening 
geven de markers verschillende kleuren, de onderste knop zet ze weer uit. Om bewegingen te 
volgen plak je de markers met behulp van de plakkers (H) op strategisch gekozen punten. 
Hieronder wordt aan de hand van een voorbeeld uitgelegd hoe je met Simi Aktisys metingen 
kan doen. 

 

Voorbeeld: afstand schouder - pols 

In dit voorbeeld gaan we er van uit dat je bij ‘Measurement’ het volgende hebt 
ingesteld: ‘Distance’ met als kleuren ‘Red 1’ en ‘Green’. 

1. Plak LED markers op de schouder en de pols 
van de proefpersoon. Zorg dat de proefpersoon 
van de zijkant gefilmd wordt, en dat de twee 
markers recht naar de camera gericht zijn. 

2. Zet de markers met de afstandsbediening 
aan. Maak de marker op de schouder rood en 
die op de pols groen. 

3. Start de meting door links in het scherm op 
‘Start acquisition’ te klikken. 

4. Laat de proefpersoon nu zijn of haar arm 
bewegen. 

5. Hou steeds in de gaten dat er op het 
computerscherm een lijntje tussen de markers 
getrokken wordt. Als dat niet zo is worden de markers door Simi Aktisys niet herkend. 
Probeer  in dit geval één van de volgende maatregelen: 

- Controleer of de proefpersoon goed (en niet scheef) in beeld staat.  

- Pas links in beeld de waarden van ‘Acquisition sensibility’ of ‘ Color detection’ 
aan.  

- Stel de helderheid van de camera bij door aan de middelste ring te draaien. 

6. Stop de meting door op ‘Stop acquisition’ te klikken. 

7. Je kunt je opname terugkijken door links in het beeld, net boven de grafiek op het 
‘play’ knopje (een groen pijltje) te klikken. Je kunt de opname versneld of vertraagd 
afspelen door naast het beeld de waarde 1.00 hoger of lager in te stellen. 

8. Je kunt meteen een nieuwe meting doen (je gegevens gaan dan verloren) door eerst 
op ‘Camera preview’ links in beeld te klikken, en daarna op ‘Start acquisition’. 
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GEGEVENS EXPORTEREN 
 

Om je gegevens te kunnen analyseren in Coach, moet je ze eerst exporteren als tekstbestand 
(.txt). Dit doe je als volgt: 

1. Klik in het menu ‘File’ op ‘Export as text’. 

2. Zorg dat ‘Separator’ ingesteld staat op ‘Tabulator’, en dat ‘Include Timestamps’ staat 
aangevinkt. 

3. Als je niet de hele meting wilt exporteren, kun je ook een deel van de grafiek met de muis 
selecteren. Als je vervolgens op ‘Ok’ klikt, wordt alleen het geselecteerde gedeelte 
geëxporteerd. 

4. Kies een geschikte locatie en naam om het bestand op te slaan, zodat je het later makkelijk 
kunt terugvinden. Klik daarna op ‘Ok’. 

 

Je kunt ook het gemaakte filmpje exporteren. Dit filmpje kun je later terugkijken in 
bijvoorbeeld Windows Media Player. Daarin zie je ook de gemeten waardes weergegeven. Let 
op: je kunt het filmpje niet meer openen in Simi Aktisys. Exporteren naar .avi doe je als volgt: 

1. Klik in het menu ‘File’ op ‘Save Videos’. 

2. Zorg dat ‘Draw measures into video’ aangevinkt is om de gemeten waardes ook in de video 
weer te geven. Eventueel kun je hier ook een deel van de video afknippen. 

3. Klik op ‘OK’. 

4. Kies een geschikte naam en locatie en klik op ‘OK’. 


