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RESUM (màxim 50 línies) 

 
 

 

Aquest Projecte Fi de Carrera neix de la necessitat del 

CETpD de millorar un algoritme de detecció de discinèsies 

per malalts de Parkinson. Les discinèsies són uns moviments 

involuntaris molt freqüents degut a la medicació crònica 

dels malalts de Parkinson. Aquest algoritme processa les 

senyals d’acceleració d’un sensor inercial col·locat a la 

cintura i té un problema associat que consisteix en 

presentar molts falsos positius en entorns no controlats. 

Amb aquest objectiu, s’ha fet una revisió de l’estat de 

l’art dels mètodes actuals de detecció de discinèsies  

mitjançant sensors inercials i el seu processament 

associat. Per tal de fer la millora de l’algoritme, s’ha 

creat una base de dades de senyals d’activitats que són 

considerades susceptibles de provocar falsos positius en 

l’algoritme original. A continuació s’han realitzat 

diferents experiments per tal d’extreure noves 

característiques de les senyals obtingudes de 

l’acceleròmetre que permetin la diferenciació de les 

discinèsies i els falsos positius. Per fer aquests 

experiments s’utilitzen tècniques de validació com les 

corbes roc i els arbres de classificació i regressió. 

Finalment, s’han valorat els resultats obtinguts comparant 

l’eficàcia dels diferents algorismes avaluats i comparant 

els resultats de cadascun d’ells amb els obtinguts amb 

l’algoritme original. Els resultats mostren que és possible 

distingir les discinèsies dels falsos positius amb 

l’excepció de l’ús del transport públic. 
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1. Introducció 

Aquest projecte final de carrera tracta sobre la detecció de discinèsies, un símptoma molt 

comú en malalts de Parkinson. Les discinèsies son un efecte secundari de la medicació que 

sofreixen els pacients amb Parkinson després de diversos anys de tractament i que es mostra 

en forma de moviments involuntaris. Aquest projecte tracta sobre la seva detecció a través 

d’acceleròmetres. 

 

1.1. Marc de referència 

Aquest projecte va sorgir gracies  al Centre Tecnològic de Recerca per a la Dependència i 

la Vida Autònoma (CETpD) que és un centre d'investigació aplicada i de transferència de 

tecnologia creat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Fundació Hospital 

Comarcal Sant Antoni Abat (FHCSAA) per tal de respondre a la demanda d'investigació i 

desenvolupament en el camp de la gerontecnologia, els ambients intel·ligents, la robòtica 

assistencial i a l'experiència d'usuari.  

El CETpD està integrat per un equip d’investigadors altament qualificats i de contrastada 

experiència professional, així com tècnics experimentats, investigadors en formació i 

estudiants. L’equip compta amb especialistes en electrònica, intel·ligència computacional, 

telecomunicacions, psicologia, gerontecnologia, medicina i ciències del comportament 

capaços de treballar interdisciplinàriament. El CETpD du a terme un important treball 

d'investigació aplicada interessant-se en desenvolupaments socialment rellevants, 

especialment en tecnologies i sistemes dissenyats per facilitar la vida independent de 

persones grans o amb algun tipus de discapacitat. 

Una de les línies d’investigació dins del CETpD és la de l’anàlisi del moviment humà. Dins 

d’aquesta línia, des de l’any 2009, el CETpD investiga en l’àmbit de la malaltia de Parkinson.. 

Aquesta línia d’investigació va començar amb el projecte anomenat “Monitorización de la 

Movilidad en Pacientes con Parkinson” (MoMoPa, Pi08/90756). Aquest projecte d’àmbit 

nacional que tenia com a objectius principal la detecció d’estats motors i diferents 

símptomes relacionats amb la malaltia com poden ser el tremolor o les discinèsies va 

proporcionar al CETpD l’oportunitat de provar un sensor de moviment prèviament 

desenvolupat que inclou un acceleròmetre, un giroscopi i un magnetòmetre triaxials i, a la 

vegada, obtenir els primers resultats en la detecció d’estats motors en 35 pacients de 

Parkinson a traves d’aquest sensor. 

Aquesta línia d’investigació va seguir amb la participació en un segon projecte anomenat 

“Home-Based Empowered Living for PD patients”(HELP, AAL-2008-1-022), que actualment  

ha sigut premiat com a millor projecte europeu de l’any 2013 durant Congres Mundial de 
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Investigació i Innovació celebrat a Brussel·les. Aquest projecte tenia com a objectiu aplicar la 

detecció d’estats motors i diferents símptomes realitzada en el projecte MoMoPa en el 

control automàtic d’una bomba subcutània per a malalts de Parkinson. Així, es va provar en 

una prova pilot amb 7 pacients a regular la dosis de medicació que rebien els pacients 

d’acord als seus estats motors i la seva simptomatologia detectada a través del sensor 

inercial col·locat a la cintura. Per a aquest projecte va ser necessari realitzar versions en 

temps real dels algoritmes de detecció obtinguts en MoMoPa. 

Actualment el CETpD participa i coordina el projecte “Personal Health Device for the 

Remote and Autonomus Managment of Parkinson’s Disease” (REMPARK FP7-ICT-2011-7-

287677) iniciat en 2011 i que te una durada de 4 anys. Aquest projecte continua amb la línia 

d’investigació que estava seguint el CETpD en l’àmbit del Parkinson i continuar 

desenvolupant algoritmes de detecció per a altres símptomes com el bloqueig de la marxa i 

el tremolor, de forma que suposarà un avanç en el control de la malaltia. Els objectius que es 

plantegen en el projecte REMPARK consisteixen en obtenir una xarxa de sensors i actuadors 

en llaç tancat que permeti controlar l’evolució de la malaltia en cada pacient a curt i llarg 

termini. La figura 1 mostra el sistema que es pretén desenvolupar durant el projecte 

REMPARK. 

 

Figura 1 esquema del REMPARK project 
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1.2. Motivació 

En aquest punt, i un cop vist el marc de referència en què es situa el projecte, s’introdueix 

l’ importància de la detecció de discinèsies en el malalts de Parkinson i perquè les pateixen 

els pacients. 

La malaltia de Parkinson és una malaltia neurodegenerativa que afecta el control motor 

dels malalts de Parkinson degut a una disminució en els nivells de dopamina. Aquesta 

disminució es deu a la mort de les cèl·lules nervioses del cervell que la produeixen. 

Medicaments com la Levodopa o similars augmenten la producció de dopamina en el 

pacients. El principal problema després de diversos anys de medicació és la oscil·lació entre 

períodes de aparent normalitat des del punt de vista del moviment, coneguts com a períodes 

ON, i el períodes en que apareixen símptomes evidents, anomenats períodes OFF. Durant els 

períodes OFF, poden aparèixer i tota la gamma  de símptomes:  tremolor, rigidesa,  

bradicinèsia (lentitud de moviment), alteració de la postura, falta de coordinació muscular, i 

Freezing of Gait (FOG) que és un bloqueig del caminar. Durant els períodes ON els malalts 

afirmen que es troben relativament bé i que controlen els seus moviments, però és durant 

aquest període on apareixen les discinèsies. Les discinèsies son un efecte secundari de la 

medicació que sofreixen els pacients de Parkinson i que es mostra en forma de moviments 

involuntaris en el cos del pacient. Aquests moviments poden variar des d’un lleuger tremolor 

de les mans fins a un moviment incontrolable de tot el tors. Aquest símptoma sorgeix 

després d’un període d’uns quants mesos o pocs anys de medicació. Les discinèsies es poden 

presentar amb diferents patrons [1], i per tant es poden classificar d’acord a la seva 

fenomenologia clínica com a coreiques i distòniques. Una discinèsia coreica es un espasme 

involuntari o una contracció. D’altra banda, les discinèsies distòniques presenten 

contraccions en el grups de músculs de forma que provoquen moviments repetitius o 

posturals anormals. A més, les discinèsies es poden classificar en tres categories principals 

respecte al moment de la seva aparició i l’estat motor: 

 Discinèsies de dosis màxima: es presenten quan la concentració del medicament en 

la sang del pacient està en el seu màxim. Els moviments involuntaris soferts pel pacient en 

aquests períodes són de tipus coreic. 

 Discinèsies bifàsiques o difàsiques: és la discinèsia que apareix sobretot al principi i 

al final d’un període ON. El moviment involuntari sofert és el descrit en les discinèsies 

coreiques. 

 Discinèsies distòniques o de període OFF: provoquen moviments involuntaris que es 

caracteritzen per contraccions musculars prolongades que poden involucrar tot el cos o en 

una àrea aïllada. Les discinèsies distòniques són doloroses i estan associades amb la manca 

de dopamina. Això fa que apareguin durant els períodes d’estat OFF. 
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D’acord a alguns estudis, s’ha observat que les discinèsies que es presenten de forma més 

habitual són les de dosi màxima i, les menys freqüents, són les distòniques [1]. Malgrat això, 

les discinèsies que els pacients consideren més molestes i doloroses son les distòniques. A 

més, és freqüent que un pacient sofreixi els tres tipus de discinèsies [2]. 

Els tractaments actuals que intenten reduir l’efecte de les discinèsies es limiten al control 

de la medicació, o tractaments invasius per al control de Actualment el CETpD ja te un 

algoritme de detecció de discinèsies desenvolupat durant el projecte MoMoPa. Aquest 

algoritme es va validar per a pacients del projecte HELP en entorns no controlats. Com 

s’explicarà en els capítols posteriors, va ser durant aquesta validació que es va observar que 

presentava falsos positius en algunes activitats com els transports en vehicles i algunes 

activitats domestiques.  

Així doncs, la motivació d’aquest projecte es millorar l’algoritme per evitar que es 

produeixin aquest falsos positius en la detecció de discinèsies i així fer que l’algoritme sigui 

mes fiable. Finalment, la motivació personal per a realitzar aquest projecte final de carrera 

és la possibilitat d’investigar i aprendre en un camp on els beneficis poden ser aplicats 

directament a la millora del coneixement d’aquesta malaltia neuronal i millorar la qualitat de 

vida d’aquestes persones. 

 

1.3. Objectius 

Com s’ha explicat en el capítol anterior, aquest projecte parteix d’un algoritme previ 

dissenyat en el CETpD que sofreix de falsos positius en la detecció de discinèsies.. L’objectiu 

principal que es vol assolir en aquest projecte de final de carrera és desenvolupar un 

algoritme de detecció de discinèsies capaç de fer-ho correctament tant en pacients en 

entorns controlats com en entorns quotidians dels pacients sense provocar falsos positius. 

Per fer-ho, s’han marcat els següents objectius: 

 Conèixer els mètodes actuals de detecció de discinèsies a través de realitzar un estat 

de l’art. 

 Validar l’algoritme previ de detecció de discinèsies en senyals provinents de malalts 

de Parkinson 

 Crear una base de dades de senyals inercials de falsos positius de discinèsies en gent 

sana. 

 Provar l’algoritme previ de detecció de discinèsies en aquesta base de dades 

obtinguda per obtenir els possibles falsos positius. 

 Millorar l’algoritme actual de detecció de discinèsies d’acord a l’anàlisi de la literatura 

fet. 
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 Validar el nou algoritme de detecció de discinèsies amb la base de dades de falsos 

positius generada i en senyals de pacients de Parkinson 

 

1.4. Planificació de tasques 

En aquest apartat es mostra la planificació que s’ha dut a terme per a realitzar aquest projecte. 

per fer-ho s’ha dividit les tasques a realitzar d’acord amb els objectius plantes en diferents blocs. A 

continuació es mostren les tasques realitzades d’acord als blocs en que s’han agrupat:  

Presa de contacte amb l'algoritme de detecció de discinèsies i sensors 

 Cerca d’informació de la malaltia del Parkinson. 

 Cerca d’informació sobre les discinèsies, causes i/o efectes referents al símptoma. 

 Cerca d’informació per a la detecció de discinèsies. 

 Aprendre el funcionament dels sensors i l’algoritme utilitzats per el CETpD. 

Creació de la base de dades d'activitats de falsos positius 

 Llistar moviments semblants a les discinèsies que puguin ser confosos amb falsos 

positius per l’algoritme per tal de poder dissenyar una taula d’activitats. 

 Enregistrar senyals de moviment que permetran veure el comportament de 

l’algoritme  

 Avaluació de l’algoritme previ 

 Validar l’algoritme previ per totes les senyals de la base de dades obtinguda. 

 Interpretar la resposta de l’algoritme per tal de poder dissenyar un nou algoritme. 

 Nou algoritme de detecció de discinèsies 

 Avaluació de noves bandes freqüencials que cobreixin tot l’espectre de la senyal i per 

a diferents mides de finestra a través de corbes ROC. 

 Anàlisis de característiques no freqüencials a través de les corbes ROC  

 Anàlisis de múltiples característiques a través d’arbres de classificació. 

 Implementació del nou algoritme. 

Avaluació del nou algoritme de detecció 

 Validació per a la base de dades de falsos positius. 

 Validació per a senyals de pacient amb Parkinson amb i sense discinèsies. 
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Documentació Técnica 

 Preparació de la memòria tècnica, articles i diferents documents per a l’entrega del 

PFC. 

Presentació 

 Preparació de la presentació de la defensa del PFC. 

A continuació es mostra una taula amb diagrama de Gantt que s’ha realitzat per cada activitat. 

Tasques Gener Febrer Març Abril Maig Juny   Juliol 

Recopilar informació, familiarització a 
l'algoritme de detecció de discinèsies                     

Proposta del projecte                     

Creació de la base de dades d'activitats                     

Avaluació de l'algoritme previ                     

Nou algoritme de detecció                     

Avaluació del nou algoritme de detecció                     

Documentació tècnica                     

 Presentació                     

Taula 1 Diagrama de Gantt del PFC 

1.5. Pressupost del projecte 

En aquest apartat es vol fer una estimació del cost que del desenvolupament d’aquest projecte si 

s’externalitzés a una empresa consultora. Per a fer-ho, s’ha calculat una mitja de 60 hores al mes 

dedicades a la realització del projecte des del mes de gener fins al juny. 

El preu per hora elegit que s’ha elegit és el d’un enginyer junior, d’acord al meu contracte de 

becari per al CETpD i el d’un enginyer sènior de quelcom més del doble de l’enginyer junior. 

Així doncs a la següent taula es mostra el còmput d’hores per bloc i el preu per hora. 

Tasques Hores € per hora 

Recopilar informació, presa de contacte amb a l'algoritme de detecció de 
discinèsies  i proposta de projecte 80 12 

Creació de la base de dades d'activitats 120 12 

Explicació  i avaluació de l'algoritme original 40 12 

Nou algoritme de detecció 60 30 

Avaluació del nou algoritme de detecció 40 12 

Documentació tècnica 40 12 

Presentació 20 12 

 
TOTAL: 5880€ 

Taula 2 Pressupost del detector de discinèsies
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2. Estat de l’art en la detecció de discinèsies en 

malalts de Parkinson  

En aquest apartat es descriuen l’estat de l’art en els mètodes emprats per a detectar 

discinèsies. A més, donat que la gran majoria de mètodes utilitzen el domini freqüencial 

proporcionat per la transformada de Fourier, es fa una breu introducció a la mateix.  

 

2.1. Ús de sensors de moviment per a la detecció de 

discinèsies 

Recentment s’han utilitzat diferents tipus de sensors inercials per a la detecció de 

discinèsies, com ara acceleròmetres, giroscopis o magnetòmetres. Aquests s’han col·locat en 

diferents parts del cos per tal d’adquirir les dades necessàries per a estudiar el moviment 

dels pacients i poder extreure’n paràmetres que permetin detectar les discinèsies.  

La literatura publicada en aquesta temàtica mostra que els acceleròmetres són els 

sensors inercials més utilitzats per a l’estudi de les discinèsies. Tanmateix, en quan a la seva 

col·locació hi ha més diversitat. Es poden trobar estudis que utilitzen múltiples 

acceleròmetres col·locats en tronc, cames i braços, tal com reflecteixen els treballs de [3], [4] 

i [5]. D’altres estudis només utilitzen un únic acceleròmetre col·locat en espatlla [6] o, en un 

estudi més recent, només a la cintura [7]. A més, el sensor por variar la seva col·locació 

segons el costat del cos que sigui més susceptible de sofrir discinèsies més severes, per 

exemple, el braç dret en lloc de l'esquerra. 

Els altres sensors més utilitzats, segons la literatura revisada, son els giroscopis i 

magnetòmetres. Hi ha estudis que presenten resultats de detectar discinèsies utilitzant 

giroscopis combinats amb acceleròmetres [5]. D’altres, han provat que es possible  detectar 

aquest símptoma utilitzant només un giroscopi col·locat a les mans del pacient [8]. Els 

estudis que es basen en la utilització de magnetòmetres ho fan utilitzant un sistema de 

seguiment magnètic de moviment que mesura el desplaçament i l'orientació dels diferents 

segments del cos [9], [10] i [11] 

Així doncs, l’accelerometria és la tècnica més utilitzada per tal d’adquirir les dades per a la 

detecció de discinèsies, ja que s’ha demostrat que amb un únic sensor és possible adquirir 

les dades necessàries per tal de un cop processades aconseguir detectar discinèsies. A mes, 

les altres tècniques com l’ús de sistemes de seguiment magnètic no són aptes per entorns no 

controlats a causa de les possible interferències. En altres tècniques tot i la gran 

monitorització de les dades obtingudes, un dels problemes és la gran aparatositat del 

sistema ja que el pacient ha de portar diferents sensors, com per exemple 8 acceleròmetres 

[4] o 6 acceleròmetres i dos giroscopis [5] que fa que l’ús del sistema no sigui apte per a la 

vida quotidiana. 
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2.2. Processament de senyals inercials per a la 

detecció de discinèsies 

Les senyals adquirides a través dels sensors descrits en l’anterior apartat són tractades 

amb l’objectiu de detectar discinèsies en malalts de Parkinson. Les senyals dels treballs 

descrits han estat adquirides, majoritàriament, en un laboratori i contenen activitats tals 

com caminar, asseure’s, moure un objecte, pujar o baixar escales, etc. Per a treballar amb les 

senyals és necessari un pre processat de la senyal per tal de sotmetre de dades obtingudes a 

un estudi estadístic lineal o a màquines d’aprenentatge automàtic.  

Donat que el mètode més comú per a detectar discinèsies és l’anàlisi freqüencial basat en 

la transformada de Fourier, aquesta transformada es descriu en el proper subapartat. A 

continuació, es descriuen els diferents mètodes de pre processat de senyal per a la detecció 

de discinèsies que es troben a la literatura. 

2.2.1.  Introducció a la DFT i FFT 

La majoria d’estudis especialitzats en la detecció de discinèsies opten per tractar les 

dades obtingudes dels sensors inercials mitjançant anàlisis freqüencials. En aquest punt 

s’introdueix breument una de les eines més utilitzades en el tractaments de senyals com son 

la Transformada Discreta de Fourier (DFT) i l’algoritme que la calcula de forma més eficient, 

la Transformada Ràpida de Fourier (FFT). Aquesta transformada permet descompondre una 

senyal discreta en funcions bàsiques que corresponen a senyals sinusoïdals. Això permet fer 

operacions com convolucions, correlacions o que d’altre manera seria molt difícils de fer.  

Així doncs, si suposem una seqüència de n nombre complexos que pertanyen a la nostre 

senyal mostrejada de forma finita com x=[x0, x1,...., xn-1 ], la Transformada Discreta de Fourier 

es defineix com: 

  (1) 

I la seva funció inversa com: 

  (2) 

 on cada representa l’amplitud i la fase de diferents components sinusoïdals de la 

senyal d’entrada xn. 

Es possible demostrar que la DFT d’una senyal mostrejada en el domini del temps es igual 

a la versió mostrejada en el domini freqüencial ,la qual cosa indica que es una aproximació a 

la Transformada de Fourier Continua [12]. 
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L'avaluació directa de l’equació (1) requereix {N²} operacions aritmètiques. És aquí on 

apareix la importància de l’algoritme de càlcul FFT. Mitjançant aquest algoritme es pot 

obtenir el mateix resultat amb només {N log N} operacions.  

Tot i que aquest algoritme posa algunes limitacions en la senyal i en l'espectre resultant 

com, per exemple, que la senyal de la qual es volen prendre les mostres i que es vol 

transformar ha de consistir en un nombre de mostres (n) igual a una potència de dos.  

La idea que permet aquesta optimització és la descomposició de la transformada a tractar 

en funcions base més simples. Aquestes altres funcions bases es tornen a descompondre fins 

arribar a transformades de 2 elements on k pot prendre els valors 0 i 1. Un cop resoltes les 

transformades més simples cal agrupar-les en altres de nivell superior que s'han de resoldre 

de nou de forma successiva fins a arribar al nivell més alt. Al final d'aquest procés, els 

resultats obtinguts s’han de reordenar. 

Atès que la Transformada Discreta de Fourier inversa és anàloga a la Transformada 

Discreta de Fourier, amb diferent signe en l'exponent i un factor 1/n, qualsevol algorisme FFT 

pot ser fàcilment adaptat per al càlcul de la transformada inversa. En general, hem de: 

  (3) 

Així doncs si suposem una Fs que es la freqüència de mostreig, l’espectre de la senyal de 

sortida de la FFT serà de la següent forma: 

 

Figura 2  Espectre de sortida de la FFT 

on df es el temps de cada finestra o temps entre mostres que també es pot definir com a 

Fs w. Es pot observar que l’espectre resultant es simètric respecte la freqüència Fs/2. Això fa 

que es puguin simplificar molt els càlculs ja que nomes s’ha d’analitzar la meitat de 

l’espectre i multiplica’l per 2 per obtenir la mostra de tot l’espectre. 

A més, al poder calcular la funció inversa ens permet fer comparacions de senyals passant 

del temps freqüencial al temporal i visa versa sense dificultat. 
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2.2.2 Estat de l’art en tractament de senyal per a la detecció de discinèsies 

Tal com s’ha comentat, un dels mètodes més utilitzat de pre processat de senyals és 

l'anàlisi freqüencial de les dades adquirides. Els primers estudis en utilitzar l'espectre 

freqüencial de potència vas ser [6] [8] i [4], on van analitzar la banda de freqüències de 1 a 8 

Hz. Per a fer-ho, van utilitza la transformada de Fourier per a un nombre finit de dades, d’on 

s’obté l’amplitud de l’acceleració. 

En estudis posteriors com [6] i [3] es va demostrar que l'existència de les discinèsies 

augmenta l'espectre de potència de la freqüència en l'ample de banda de 1 a 3 Hz, ja que un 

ample de banda superior es pot veure afectat per activitats com caminar o pujar i baixar 

escales. A mes, en [3], després de l'adquisició de la potencia freqüència i l'amplitud dels 

segments corporals, es van extreure una selecció de característiques, com la correlació entre 

eixos que com ens pot observar en l’equació (4), ens indica una relació entren la covariància 

del moviment en dos eixos. O l’entropia de cada eix que permet mesurar la quantitat de 

desinformació que aporta  cada eix de la senyal per tal d’ajudar en la detecció de la 

discinèsia. 

Correlació: XY

x y

r


 
   (4) 

Entropia : log2H N   (5) 

 on N es la quantitat de valors que pot pren l’eix analitzat. 

 En altres estudis com en [5] i [7] es realitza una detecció de discinèsies utilitzant SVM per 

tal de poder detectar les bandes freqüencials del caminar i diferenciar-les de la banda de les 

discinèsies. D’aquest amanera demostraven que eren capaços de detectar els estats motors i 

inclús les discinèsies de diferents pacients. 

En altres estudis com [9], [10] i [11] on s’utilitzen seguidors de es van calcular diferents 

paràmetres de moviment de tot el cos. Aquests inclouen el desplaçament en els tres eixos X, 

Y i Z dels moviments dels segments corporals. El procediment que es va seguir en aquests 

casos, va ser la comparació entre patrons de moviment obtinguts de persones sanes i els 

patrons obtinguts en persones que sofreixen discinèsies. 

Un dels estudis més recent on s’utilitza la combinació de acceleròmetres i giroscopis [13] , 

el qual utilitza un processat de la senyal que consisteix en:  

 Filtrar les senyals amb un filtre passa banda “FIR” (Finite Filter Response)a on les 

freqüències de tall son de 2 i 20 Hz. 

 Desprès, caracteritzar la senyal filtrada d’acord amb la seva mitjana, desviació 

estàndard, l’ entropia, energia de la senyal en els rang de 2 a 5 Hz i de 5 a 10 Hz i l’entropia 

d’espectre de freqüències. 
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3. Algoritme de detecció de discinèsies  

En aquest capítol es veurà l’algoritme de detecció de discinèsies desenvolupat pel CETpD 

durant els projectes en que ha col·laborat. Primerament, però, es veurà el sensor utilitzat i la 

seva col·locació. Desprès es veurà  el procés de processat de senyal que l’algoritme utilitza, 

juntament amb la descripció dels paràmetres utilitzats per la detecció de discinèsies. 

Finalment, es mostraran els resultats obtinguts a l’avaluar aquest algoritme en dades 

provinents de pacients amb Parkinson. 

 

3.1. Sensor utilitzat per la detecció de discinèsies. 

El 9X2 mostrat a la Figura 3, és una plataforma inercial utilitzada al CETpD en diverses 

investigacions [7]. Es tracta d’un dispositiu portable pensat per que la persona pugui portar-

lo sense que sigui molest o alteri la seva forma de viure. Aquest sistema té la funció de 

capturar totes les dades inercials que es produeixin en el punt que està situat el sensor, de 

forma que permet analitzar el moviment d’una persona. 

 

Figura 3 Plataforma inercial 9x2 

El sistema pot adquirir les dades d’acceleració, de velocitat de gir del sensor. Aquests 

senyals poden ser processats dintre del mateix sistema per a fer tractaments de senyal 

online, o bé es poden tractar a l’exterior com és el cas d’aquest estudi, en el qual els senyals 

han sigut tractats mitjançant el programa Matlab. 

Un dels propòsits del 9X2 és el d’aconseguir la màxima autonomia del dispositiu atès que 

el sistema ha de ser portable i, per tant, l’usuari el portarà en les seves activitats quotidianes 

al llarg del dia. És per això que el sistema porta incorporada una bateria Li-ió recarregable.  

La plataforma té la possibilitat d’enviar dades via Bluetooth 2.0 cap a un terminal amb 

receptor Bluetooth de forma que es puguin visualitzar els senyals en temps real; en canvi, en 

el cas que la persona hagi de fer activitats quotidianes el sistema pot enregistrar totes les 

dades inercials a una targeta μSD per a visualitzar els moviments offline. No obstant el 
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sistema està preparat per a poder processar les dades online gracies al seu dsPIC que 

controla tots els processos del 9X2. 

 

3.1.1. La unitat de control 

La funcionalitat del μC és la d’adquirir dades, processar-les, enviar-les via Bluetooth a un 

altre terminal, o bé enregistra-les en una targeta μSD, executar algorismes amb les dades 

tractades, gestionar l’autonomia del 9X2, i controlar la interface exterior per a poder 

executar diferents ordres. 

La unitat de processat del μC conté una sèrie de perifèrics que li permeten executar 

aquestes tasques essent controlades per la unitat de control, gràcies a la DMA interna del μC 

aquest pot processar dades mentre els perifèrics executen les seves accions com recollida o 

enviament de dades.  

A més a més, la unitat de control disposa d’un mòdul de processat de senyal (DSP) que li 

permet executar operacions matemàtiques més ràpidament.  

 

3.1.2.  Els sensors 

El sistema incorpora un total de 3 sensors, dos d’ells per a mesures inercials, i un sensor 

de temperatura per poder calibrar la resta de sensors i d’aquesta forma no llegir dades 

inercials errònies.   

La part més important del 9x2 es la utilitat dels sensors inercials. Aquests sensors inercials 

són dos: acceleròmetre, giroscopi.  En aquest apartat nomes es parlarà de l’acceleròmetre ja 

que per el detector de discinèsies no s’utilitzà el giroscopi. 

L’acceleròmetre és un sensor triaxial que proporciona l’acceleració en els tres eixos de 

l’espai (X,Y,Z), amb interfície digital i està integrat en el mateix encapsulat. Això permet que 

en el mateix encapsulat s’adquireixi el senyal del transductor, es condicioni, s’amplifiqui i 

finalment la seva interfície passi d’analògic a digital. El fet que el sensor estigui constituït 

d’aquesta manera permet que sigui immune al soroll extern proporcionant un senyal molt 

precís. Per contra, un sistema digital d’aquestes característiques té un consum més elevat, 

no obstant és assumible, atès que es compensa amb els altres sistemes.  

L’acceleròmetre utilitzat per al sistema és el LIS3LV02DQ [14], és l’únic dels sensors 

utilitzats amb interface digital. El 9x2 esta configurat per treballar en mode ± 6g, i la seva 

sensibilitat és de 340 LSB / g, la precisió de l’acceleròmetre és de 2.9mg en cada canvi de bit. 

La funció d’aquest sensor és la de calibrar els sensors inercials pel fet que aquests 

posseeixen una no-linealitat deguda al increment de la temperatura. Encara que el giroscopi 
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i l’acceleròmetre ja tenen un sensor de temperatura, s'ha proposat d'inserir un nou sensor 

de temperatura independent, ja que el dels sensors inercials també pateix derives a causa 

del increment de la temperatura interna dels mateixos sensors. Així, es podria comparar el 

sensor de temperatura extern amb els interns dels sensors per, d'aquesta manera, corregir 

les derives a la sortida. 

El sensor utilitzat per mesurar la temperatura és el DS600, el qual és capaç de mesurar 

entre -20 a 100oC en condicions normals i amb precisió de ±0.5oC garantida pel fabricant, en 

altres condicions pot mesurar de -40 a 125oC amb una precisió de 0.75oC. 

 

3.2. Processat utilitzat per a la detecció de 

discinèsies 

L’algoritme que va ser dissenyat per el CETpD s’ha utilitzat per tractar les dades 

obtingudes durant els projectes explicats en el marc de referència d’aquest PFC. De forma 

prèvia a mostrar aquests resultats, es detalla el funcionament del mètode de detecció. 

L’algoritme de detecció de discinèsies es basa en el processat de senyal vist en els estudis 

[6], i en menor mesura en [3], vistos en l’apartat anterior. A més la col·locació dels sensor és 

a la cintura tal com es fa en [7]. 

Així doncs, s’utilitzà la potencia espectral dels tres eixos de l’acceleròmetre col·locat a al 

cintura. Com s’ha comentat es considera la banda freqüencial de 1 a 4 Hz com la banda on es 

reflecteixen les discinèsies. Tot i això, aquesta banda també es veu afectada en l’augment de 

l’espectre al realitzar activitats tal com caminar o pujar i baixar escales. 

Per tal de veure-ho en un exemple compara la senyal d’un pacient amb discinèsies 

assegut i caminant amb la senyal d’un pacient sense aquest símptoma realitzant les mateixes 

activitats. A l’inici de la Figura4 on el pacient sense discinèsies assegut es pot veure que no 

apareixen els harmònics que si apareixen en la Figura5 del pacient amb discinèsies. Desprès 

quan els dos pacients caminen es pot veure que les dues senyals presenten els mateixos 

harmònics i no es pot diferenciar entre un i altre. 
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 Figura 4  Pacient sense discinèsies     Figura 5 Pacient amb discinèsies 

Així doncs, veient que es compleixen els resultats dels estudis vistos en l’anterior capítol, 

l’estratègia duta a terme per realitzar el detector de discinèsies és dividir l’espectre en dos 

bandes de freqüències tals com: 

 La banda de freqüències de 1 a 4 Hz. Si s’obté una alta potencia espectral en aquesta 

banda voldrà dir que el pacient sofreix discinèsies o bé que el pacient està realitzant 

activitats com caminar, pujar i baixar escales. 

 L’altre banda de freqüències es la que va de 8 a 20 Hz. Aquesta banda queda definida 

per l’extrem superior per la freqüència màxima que afecta al caminar i l’extrem inferior 

prové de la cota superior de la banda de les discinèsies descrita en la literatura. Si el valor de 

la potencia d’aquesta banda també es alta voldrà dir que no podrem assumir cap detecció 

positiva en aquest cas. 

La banda de potència de les discinèsies la denominarem Idisc i la banda de no discinèsies 

Inodisc. Donada una finestra d’anàlisis es pot definir la sortida de l’algoritme com una funció 

descrita per: 

                    >  < 

     

d d
Discinèsia si Idisc th Inodisc th

Descisió
No discinèsia otherwise

   
 


 (6) 

on thd i th-
d  són els llindars de les bandes de discinèsia i no discinèsies. D’aquesta manera 

s’aconsegueix que activitats com caminar, córrer, o pujar i baixar escales, on es compleix la 

condició Inodisc ≥ th-
d, presentin una sortida negativa de l’algoritme tot i que el pacient 

estigui patint discinèsies en aquell moment. Aquest fet està relacionat amb l’apreciació 

visual que es pot fer dels símptomes ja que si un pacient està caminant és molt difícil, inclús 

per els experts, poder veure’n els símptomes. 

Per tant, l’equació que descriu l’algoritme permet, idealment, determinar si en una 

finestra de temps hi ha discinèsies. Malgrat això, les discinèsies són un símptoma que pot 

durar de l’ordre de minuts, per tant el mida de les finestres hauria de ser d’aquest ordre. 

Això no es possible ja que en el càlcul de la potencia espectral que es fa en temps real les 
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finestres no poden superar els pocs segons degut a la memòria i el consum de bateria que 

representa pels microprocessador usat. Per tant el mes indicat es treballar amb finestres de 

temps de l’ordre de segons.  

Així doncs, l’algoritme desenvolupat utilitzà una finestra de w segons durant un període 

de temps T, i les llença de forma solapada al 50%. Es a dir, que l’algoritme llença una finestra 

cada w/2 segons. Així, a la sortida de l’algoritme s’obté una resposta per cada una de les 

2T/w finestres analitzades. 

2

0
      

  

T
iw

ai
d

s
Discinèsia si th

Descisió N

No discinèsia otherwise




  

 
 

   (7) 

on s1,...,siT/2 són les sortides de l’algoritme per a cada finestra i pren valors de si=1 si el 

resultat obtingut es positiu i si=0 si es negatiu. El denominador Nd es el numero de finestres 

utilitzat en que la condició sobre la banda Inodisc ha sigut negativa i tha es el llindar que fixa 

la proporció de decisions positives per considerar el període T discinètic. A més, es defineix 

la probabilitat de discinèsies com el sumatori dels resultats de les finestres. I desprès es fa el 

mateix per a un filtre temporal a un nivell superior de que representa la probabilitat de 

discinèsies durant un minut. 

 

3.3. Paràmetres de l’algoritme de detecció de 

discinèsies 

Els paràmetres dels que depèn l’algoritme dissenyat per el CETpD són, d’acord amb les 

equacions (4) i (5), els llindars per thd, th_
d, tha i w. En aquest apartat es descriurà el mètode 

utilitzat per tal de fixar aquest llindar. 

El temps de finestra w ve definit per les característiques que presenta el sensor inercial 

utilitzat, DSPic33F [15]. Aquest micro és l’encarregat de realitzar la FFT amb la que s’obté la 

potencia espectral. Així doncs, al tenir una memòria limitada, el mida de les finestres s’ha de 

restringir, com s’ha comentat en el punt anterior. Tal i com s’ha explicat en el capítol 2 

alhora de realitzar la FFT el primer que es defineix es la freqüència de mostreig (Fs), ja que el 

numero d’harmònics en que es descompon la senyal és de Fs·w. Si es minimitza Fs es pot 

reduir el nombre de càlculs i, d’acord a l’equació (4), aquesta Fs=40Hz. Per tant el valor de w 

es fixa considerant el número de mostres que permet el DSP del micro, que ha de ser una 

potencia entre 2 i 512 mostres. Finalment es fa servir 128 mostres que compleix les 

especificacions del micro i no reporta un consum elevat de recursos per aquest. Així doncs 

s’obté una w=3,2s de duració. 

Per tal de fixar el llindars thd, th_
d s’utilitza el següent mètode: 
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 Primer es fixa el llindar th_
d que permet detectar trams de caminar i les activitats 

similars, abans esmentades, que omplen l’espectre de la banda de freqüències que va de 8 a 

20 Hz. Així doncs, es va crear un conjunt de dades format per dos subconjunts de classes de 

patrons. Per un costat, es van obtenir valor de Inodisc de senyals de pacients realitzant 

activitats com caminar, moure objectes, pujar i baixar escales que van ser etiquetades com a 

no aptes per a la detecció de discinèsies. La segona fase d’aquest procés va consistir en 

obtenir un nou valor de Inodisc per a senyals de pacients que no incloïen les activitats de 

caminar. Els valor de th_
d, que es el llindar que separa les dues classes, es va obtenir desprès 

de sotmetre les dades anteriors a un procés d’aprenentatge automàtic com per exemple els 

arbres de decisió. 

 A continuació s’obté el valor del llindar thd seguint el mateix procés descrit per 

extreure thd. En aquest cas el primer conjunt de dades estava format per valors de Idisc 

corresponents a pacients que complien Inodisc< th-
d és a dir, que el pacient no caminava ni 

realitzava una activitat que provoca canvis en la banda de les no discinèsies. Així doncs, es va 

obtenir un valor de thd que permet diferenciar les classes de discinèsies i no discinèsies. 

Els valors obtinguts de thd, th_
d van ser de 1.6747 i 5.2795 respectivament. 

Finalment el valor del paràmetre tha estableix la proporció de finestres detectades com a 

discinèsies dintre el període analitzat per tal de considerar aquest com a discinètic. Aquest 

valor es va fixar de forma empírica en 0.7 desprès d’avaluar les dades obtingudes en 

pacients. 

 

3.4. Resultats de obtinguts 

En aquest apartat es mostren alguns dels resultats obtinguts durant la validació de 

l’algoritme  desenvolupat per el CETpD els projectes esmentats en d’introducció. D’aquesta 

manera, es valida l’algoritme de discinèsies en les dades captades d’un pacient amb 

Parkinson en un entorn controlat, és a dir, en un laboratori. A més, es mostren els resultats 

de l’algoritme en dades obtingudes de gent sana en el seu entorn habitual, és a dir, a casa 

seva, on s’obtenen falsos positius en la detecció de discinèsies. 

Primerament, durant el projecte MoMoPa i HELP es va provar l’algoritme de detecció de 

discinèsies amb diferents pacients amb la malaltia del Parkinson [3], [5]. Per fer-ho, es van 

planificar una sèrie d’activitats que simulaven activitats de la vida quotidiana dins el 

laboratori. Per exemple es mostra la sortida de l’algoritme per un pacient  realitzant una de 

les activitats que constava d’empènyer una cadira de rodes, portar un got, portar una pilota 

medicinal i estirar-se a un matalàs.  
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Figura 6 Sortida de l’algoritme de detecció de discinèsies 

Es pot comprovar com l’espectre de la senyal a la banda de 1 a 4 Hz segueix amb valors 

alts quan no esta realitzant cap activitat, això vol dir que el pacient te discinèsies. Si mirem la 

sortida de l’algoritme, senyal de punt negres, quan pren valor 10 vol dir que s’han detectat 

discinèsies en aquella finestra. Quan pren valor 0 vol dir que no ha pogut detectar perquè 

estava caminant o no creu que la suma de la potencia espectral sobrepassi el llindar fixat. 

Com a resultat d’aquest experiment es va poder comprovar el comportament del 

detector i es va obtenir uns resultat bastant bons ja que l’algoritme detectava totes les 

discinèsies clares, per tant no presentava cap fals negatiu. No obstant, no passava el mateix 

amb les discinèsies lleus. A més, es va observar que l’algoritme en algun pacient presentava 

falsos positius en l’activitat que simulava parar la taula i fregar-la. En aquesta prova, el 

pacient no movia els peus i el moviment del tronc era similar al moviment que provoquen les 

discinèsies. 

L’algoritme de detecció de discinèsies es va provar en 8 persones sanes, sota el projecta 

HELP presentat a la introducció, de forma prèvia a tornar-lo a usar en pacients. Per realitzar 

l’experiment aquests voluntaris van portar el sensor durant la seva vida diària [16]. En total 

l’algoritme va analitzar 113h de senyal distribuïdes en 26 proves diferents entre tots els 

voluntaris. Al llarg de l’experiment els voluntaris havien de realitzar activitats com passejar, 

rentar-se, anar de compres, amb ascensor, transport públic, cotxe, bici, etc. De totes 

aquestes activitats, només tres van presentar falsos positius amb regularitat. La primera 

d’aquestes activitats va ser la d’anar amb cotxe que produïa falsos positius amb una 

probabilitat del 70%, seguida d’anar amb tren i metro que resolien amb falsos positius i amb 

una probabilitat del 30%. Es va poder comprovar que aquests falsos positius són deguts a 

que el cos sofreix un moviment semblant al de les discinèsies lleus. 
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Taula 3 Voluntaris i hores de gravació 

 

Taula 4 Resum de falsos positius 
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4. Creació d’una base de dades de senyals 

inercials de falsos positius de discinèsies 

 

Degut els problemes detectats pels investigadors del CETpD en el funcionament de 

l’algoritme durant els projectes de recerca, sorgeix la necessitat de realitzar una base de 

dades d’activitats susceptibles a presentar falsos positius per a l’algoritme per tal d’estudiar-

ne el les seves similituds amb les discinèsies. Aquesta base de dades serà utilitzada per a 

millorar l’algoritme i fer-lo robust a falsos positius. 

 

4.1 Voluntaris 

En aquest apartat es presenten els voluntaris que han realitat les activitats que formaran 

la nostre base de dades. 

Per fer-ho s’ha disposat de dos perfils de voluntaris diferents per tal de poder observar 

millor si l’efecte de l’edat influeix  a l’hora de realitzar aquestes activitats. Els dos voluntaris 

estan en plenes facultats físiques i no presenten cap anomalia motriu destacable. 

 Nom Ciutat Edat 

Voluntari 1 Callicó Ros, Ferran Barcelona 28 

Voluntari 2 Toledo Garcia, Isabel Barcelona 78 

Taula 5 Dades  personals dels voluntaris 

Per tal de poder comprovar els moviments de referència de cada pacient se’ls va fer 

portar el sensor mentre estaven drets i asseguts en repòs i els resultats obtinguts no 

presenten cap fals positiu de discinèsies. 
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4.2 Activitats escollides 

En aquest apartat es descriuran les activitats que es volen estudiar per tal de provar i 

millorar l’algoritme de detecció de discinèsies en malalts de Parkinson. 

Primer de tot, es vol indicar que les activitats que es descriuran a continuació tenen en 

comú, tal com s’ha comentat en el punt 3.1, que han de tenir una mobilitat reduïda de les 

extremitats inferiors i s’ha de realitzar alguna activitat amb el tronc o les extremitats 

superiors. 

Així doncs, s’ha optat per escollir activitats de la vida domèstica i activitats com anar amb 

transport públic ja que són activitats que en espais de mobilitat reduïda. Són activitats que 

tant persones sanes com molts malalts de Parkinson han de realitzar a casa seva cada dia. 

Cal comentar que la durada de les activitats s’han fet d’acord a la durada real de l’activitat 

diària. 

A continuació es mostra una taula resum de les activitats amb una petita descripció 

d’aquesta. 

Numero 
l’activitat 

Descripció de l’activitat Objectiu de l’activitat 

ACT1 Fregar plats:  Fregar 10 plats, 5 
gots, i 10 coberts 

S’aconsegueix tenir els peus quiets 
i fer esforç amb els braços 

ACT2 Escombrar: escombrar zones 
comunes com passadissos i 
menjador 

Es vol avaluar el moviment 
repetitiu m’entres s’escombra 

ACT3 Fregar terra: Fregar zones 
comunes com passadissos i 
menjador 

Es vol avaluar el moviment 
oscil·latori que es fa fregant 

ACT4 Planxar roba: planxar dos 
pantalons i una camisa 

Ídem de l’ACT1 

ACT5 Estendre roba: estendre 5 peces 
de roba interior, 10 mitjons  i un 
parell de pantalons 

Avaluar el canvi postural 
provocat per el moviment 
d’agafar la roba del cubell i 
penjar-la a l’estenedor 

ACT6 Posar rentaplats: col·locar 10 
plats, 5 gots, i 10 coberts al 
rentaplats situat sota la pica. 

Avaluar el canvi postural  que 
provoca introduir la vaixella al 
rentaplats 

ACT7 Fregar taula: netejar la taula del 
menjador i la pols de diferents 
lleixes amb un drap 

Es vol avaluar el moviment 
oscil·latori i la força amb el tronc. 
A mes hi ha un petit 
desplaçament. 

ACT8 Netejar vidres: netejant els vidres 
de dues finestres 

Ídem de l’ACT7 

ACT9 Autobús urbà : estan dret 
subjectant-se amb una ma fer un 
trajecte d’uns 5 min 

Es vol veure si el tràfic por 
provocar alteracions en 
l’algoritme 

Taula 6 Taula de descripció de les activitats 
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S’ha de mencionar que s’ha decidit incloure només el desplaçament utilitzant els 

autobusos de la xarxa TMB, ja que durant la realització de la base de dades s’ha pogut 

observar que tant el transport amb metro com amb tram rarament presenten detecció de 

falsos positius deguts al moviment extern en comparació amb les altres activitats. Tot i això, 

es vol remarcar que en aquesta activitat els resultats varien molt depenen del trajecte 

realitzat ja que el tràfic o la velocitat  a la que es circula durant el tram analitzat i la quantitat 

de gent que l’utilitza en un moment donat fa variar els resultats obtinguts. 
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5 Avaluació de l’algoritme existent de detecció 

de discinèsies utilitzant la base de dades 

obtinguda 

En aquest apartat s’avaluen i es mostren els resultats de l’algoritme de detecció de 
discinèsies explicat en el capítol 3 sobre les senyals de les activitats del capítol anterior. 
Primerament es mostraran els resultats de l’algoritme a nivell de finestra i desprès es mostra 
la validació a  nivell de minut per obtenir una visió mes global, tal com s’ha descrit en el punt 
2.3. 

 

5.1 Avaluació a nivell de finestra 

En aquest apartat es mostren els resultats per les activitats descrites anteriorment un cop 
processades per l’algoritme de detecció de discinèsies a nivell de finestra. Per tant anem a 
veure una mostra de la resposta de sortida de l’algoritme per l’activitat 4 per els dos 
voluntaris, ja que es una de les que presenta mes falsos positius. 
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Figura 7 Sortida de l’algoritme de detecció de discinèsies per al voluntari 1 durant l’ACT 4 
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Figura 8 sortida de l’algoritme de detecció de discinèsies per al voluntari 2 durant l’ACT 4 

Es pot veure com la sortida de l’algoritme processa les senyals de l’acceleròmetre i 
presenta una sortida (en blau) compresa entre [0 ,10]  on 0 correspon a la no detecció de 
discinèsies i 10 a la detecció positiva. També es poden veure el valor de la suma de les 
potències espectrals de la banda de no discinèsies (vermell) i la banda de les discinèsies 
(negre).  

A continuació es mostren els resultat de l’activitat 1, ja que per el voluntari 1 es 
presenten falsos positius i en el en la mateixa activitat per el voluntari 2 no. 
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Figura 9  Sortida de l’algoritme de detecció de discinèsies per al voluntari 1 durant l’ACT 1 
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Figura 10 Sortida de l’algoritme de detecció de discinèsies per al voluntari 2 durant l’ACT 1 

Es pot observar que en la Figura 10 nomes apareixen tres finestres on l’algoritme detecti 
discinèsies. Per tant, es pot dir que l’algoritme funcionaria correctament, però aquest 
resultat es degut a que el voluntari 2 alhora de realitzar l’activitat va fer servir una coberteria 
neta i no va fer la força necessària per a realitzar l’activitat normal i provocar falsos positius 
de discinèsies. 

Un cop vist el resultat que presenta l’algoritme a nivell de finestra es mostra una taula 
resum amb el resultat de totes les activitats abans descrites. En verd s’han marcat les 
activitats que han presentat resultats positius a falsos positius de discinèsies i en vermell els 
negatius. 

 

Nº 
ACTIVITAT 

Descripció Pacient 1 Pacient 2 

ACT 1 Fregar plats SI NO 

ACT2 Escombrar SI SI 

ACT3 Fregar terra SI X 

ACT4 Planxar SI SI 

ACT5 Estendre roba SI SI 

ACT6 Posar rentaplats  X SI 

ACT7 Fregar taula SI SI 

ACT8 Netejar vidres SI X 

ACT9 Autobús SI/SI X 

Taula 7 Resum de falsos positius en l’anàlisi a nivell de finestra. 

Es pot veure que casi totes les activitats han provocat la detecció de falsos positius en 
discinèsies.  
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5.2 Avaluació a nivell de minut 

Un cop vistos els resultats de les activitats a nivell de finestra, en aquest apartat es 
mostren els resultats de l’algoritme a nivell de minut tal i com s’ha explicat en el capítol 3. 

Això s’ha realitzat perquè els cicles de discinèsia que pateixen els malalts de Parkinson 
acostumen a ser superiors a 1 min. D’aquesta manera s’agreguen els resultats de les 
finestres de cada 3,2 segons fins arribar a un període de T=60segons. D’aquesta manera 
s’espera poder filtrar moviments que poden interferir en la correcta detecció. 

Com en el cas anterior es mostrarà un exemple dels resultats obtinguts a la sortida de 
l’algoritme per l’activitat 4 i desprès es mostra una taula resum del total de les activitats. 

 

Figura 11 Sortida de l’algoritme de detecció de discinèsies per al voluntari 1 durant l’ACT 4 

 

Figura 12 Sortida de l’algoritme de detecció de discinèsies per al voluntari 2 durant l’ACT 4 

Com es pot es mostra, en negra, la senyal de sortida de l’algoritme un cop aplicar el filtre 
d’un minut. Aquesta decisió la fa amb una probabilitat, senyal vermella, que ajuda a 
entendre la qualitat de la decisió presa. Es pot veure doncs que l’algoritme tot i que millora 
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no aconsegueix diferenciar entre els falsos positius provocats per algunes activitats i les 
discinèsies reals. 

A continuació es mostra la taula resum per totes les activitats i el resultat de l’algoritme. 

Nº 
ACTIVITAT 

Descripció Pacient 1 Pacient 2 

ACT 1 Fregar plats SI SI 

ACT2 Escombrar NO SI 

ACT3 Fregar terra SI NA 

ACT4 Planxar SI SI 

ACT5 Estendre roba SI SI 

ACT6 Posar rentaplats NA NO 

ACT7 Fregar taula NO NO 

ACT8 Netejar vidres SI NA 

ACT9 Autobús NO/SI NA 

Taula 8 Resum de falsos positius en l’anàlisi a nivell minut. 

Així doncs tot i la lleugera millora del sistema de detecció respecte la detecció a nivell de 
finestra de l’apartat anterior, l’algoritme segueix presentant falsos positius en la detecció de 
discinèsies.  

A més, durant la realització d’algunes activitats tal com escombrar, netejar vidres o treure 
la pols s’ha observat que en funció de com es realitzi l’exercici es podrien presentar més 
cicles de falsos positius. 

En la detecció en el transport públic s’han mostrat dos trajectes diferents que presenten 
cicles  de falsos positius a nivell de finestra i un a nivell de minut. S’ha observat que l’estat 
del transit, la velocitat amb la que el conductor condueix i el trajecte escollit afecta a la 
detecció del moviment. 

Per tant ha quedat demostrat que hi ha activitats que produeixen falsos positius amb 
l’algoritme actual en la detecció de discinèsies. A més, també es pot dir que s’haurà de 
buscar una manera diferent a la potència espectral per tal d’avaluar la detecció de 
discinèsies.  
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6 Millora de l’algoritme de detecció de 

discinèsies 

En aquest apartat s’explicarà el desenvolupament seguit per tal de poder millorar 

l’algoritme de detecció de discinèsies actual del CETpD, ja que com s’ha vist en el capítol 

anterior, presenta falsos positius en entorns quotidians durant algunes activitats de la vida 

diària. 

 

6.1 Dades utilitzades 

Per tal de fer aquests experiments s’han utilitzat les dades de les activitats de la base de 

dades del capítol 4. A mes, s’ha disposat de dades de pacients amb la malaltia de Parkinson, 

on hi ha pacients que van tenir discinèsies i que no en va tenir., Aquestes dades s’han 

obtingut del projecte REMPARK en el que participar el CETpD. 

S’ha decidit agafar una mostra de dades que tinguin aproximadament un 50% del temps 

de senyals de falsos positius i un altre 50 % del temps proporcionals a les dades dels 

pacients. Això s’ha fet per que sinó els mètodes de classificació no obtenen una bona 

separació de dades. 

 

6.2 Ajust de la banda freqüencial de les dades 

El primer experiment que pretén millorar l’algoritme de detecció de discinèsies es basarà 

en analitzar l’anàlisi espectral per a poder diferenciar les activitats que provoquen falsos 

positius de les discinèsies del pacients de Parkinson. D’aquesta manera, es buscarà canviar 

els paràmetres de la FFT i la banda de potències assignada a les discinèsies per avaluar si és 

possible obtenir una detecció fiable de les mateixes. 

Les variables que seran analitzades en aquest experiment i els seus possibles valors són 

els següents:  

 Número de mostres  de la finestra:  n=[128, 256, 512] 

 Rang de la freqüència mínima:   fmin=[1, ..., 20] Hz 

 Rang de la freqüència màxima :   fmax=[fmin, ... ,20] Hz 

Com es pot veure, el rang total de freqüències analitzat va des de 1 fins a 20Hz. Aquestes 

dues freqüències s’han escollit d’acord amb la literatura del capítol 2, considerant 1 Hz com 

la freqüència baixa del rang de les discinèsies i 20 Hz el rang baix de les freqüències que 

provoquen activitats com el caminar. 
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Un cop tinguem el resultat d’aquest anàlisis es procedirà a l’anàlisi qualitatiu mitjançant 

les corbes ROC, que s’expliquen en punt 6.4.1. Així doncs, s’obtindrà una valoració de la 

precisió que l’anàlisi freqüencial pot proporcionar per distingir el falsos positius de les 

discinèsies.  

 

6.3 Extracció de noves característiques 

En aquest apartat es detalla el segon experiment realitzat per millorar l’algoritme de 

discinèsies desenvolupat al CETpD. En aquest cas, es vol avaluar si noves característiques de 

les senyals, que no siguin freqüencials,  poden millorar la detecció de discinèsies de formar 

que ajudin a diferenciar-les dels  falsos positius. 

Per a fer-ho, s’utilitza la literatura analitzada en el capítol 2, ja que estudis com [3] [5] han 

demostrat que característiques com la correlació entre eixos, la mitjana o l’entropia poden 

aportar informació addicional a la de l’espectre de freqüències. 

Així doncs, de les característiques abans esmentades són: 

 Correlació eixos X i Y 

 Correlació eixos Y i Z 

 Correlació eixos X i Z 

 La mitjana dels eixos X, Y, Z 

 Les entropies dels eixos X, Y, Z 

Un cop tinguem extretes aquestes característiques s’introduiran en un model classificador 

tipus CART juntament amb les dades de l’anàlisi espectral del punt anterior. Com es veurà en 

el punt 6.4.2, aquest arbres de decisió ajuden a classificar patrons de dos tipus. En el nostre 

cas serà Idisc i Inodisc. 

 

6.4 Mètode d’avaluació 

En aquest apartat es veuran els model de qualificació i classificació estadístics utilitzats per la 

validació dels experiments. 

6.4.1 Avaluació de les característiques freqüencials: Corbes ROC 

Aquest apartat es centra en la descripció de la tècnica estadística de la Corbes ROC o 

Reciver Operating Characteristic [17]com a mesura per a quantificar la capacitat predictiva 

que té l’algoritme pacients amb discinèsies i les senyals de la base de dades [18]. 
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No obstant, si recordem la funció que representa el nostre algoritme de detecció de 

discinèsies vista (7). 

2

0
      

  

T
iw

ai
d

s
Discinèsia si th

Descisió N

No discinèsia otherwise




  

 
 

   (7) 

Aquest punt de tall tha provoca que la classificació no sigui perfecta ja que poden 

aparèixer solapaments entre les mostres reals i les mostres definides per la variable 

predicadora, en el sentit que no és possible separar les dues classes de forma completa i, en 

conseqüència, se solapen. La variable predicadora prèviament definida per l’usuari ens 

indica a quina classe pertany cada mostra o cada subconjunt de mostres. 

Aquest errors de solapament es representen segons la següent taula: 

Resultat de 
l’algoritme Discinèsia No Discinèsia 

Positiu Vp Vn 

Negatiu Fn FP 

Taula 9 Taula de possibilitats en la classificació 

En aquesta taula es poden observar els 4 tipus de casos possibles: 

 Verdader Positiu (vp): és el cas que es classifiqui com a pacient amb discinèsies a un 

pacient que realment si que pateix el símptoma. 

 Fals Negatiu (fn): és el cas que es classifiqui com a pacient sense discinèsies a un 

pacient o voluntari que realment no pateix el símptoma. 

 Fals Positiu (fp): és el cas que es classifiqui com a pacient amb discinèsies a un 

pacient que  realment no te el símptoma. 

 Verdader Negatiu (vn): és el cas que es classifiqui com a pacient sense discinèsies  a 

un pacient que sí que pateix aquest símptoma 

 

D’aquestes probabilitats es desprenen les següents mesures que ens permeten analitzar 

la tècnica de classificació descrita anteriorment: 

Sensibilitat és la probabilitat de que un pacient amb discinèsies hagi sigut classificat com 

a Idisc. 

vp
Sensibilitat

vp fn



  (6) 
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Especificitat es la probabilitat de que un pacient sense discinèsies o voluntari sigui 

classificat com a Inodisc. 

vn
Especificitat

vn fp



  (7) 

Per a cada punt de tall tha d’una variable probabilística, s’obté una classificació en la que 

augmenten o disminueixen les probabilitats de la Taula 9. Per tant, el punt de tall òptim , per 

a una variable X, minimitza alguna funció de les freqüències relatives de falsos positius i de 

falsos negatius. En aquest sentit, la tècnica estadística de la corba ROC permet seleccionar el 

punt de tall òptim per a aquesta variable. 

 

Figura 13 Representació de les corbes ROC 

La corba ROC es una representació gràfica, veure Figura11, de la sensibilitat vers (1-

especificitat) per a un sistema classificador binari segons es varia un paràmetre de la 

classificació. En el cas d’aplicació d’aquest projecte, es varia el llindar de discriminació entre 

discinèsies i no discinèsies. Una altre interpretació d’aquest gràfic es mitjançant el ràtio de 

verdaders positius (VPR) i el ràtio de falsos positius (FPR) també segons es va variant el 

llindar de discriminació. 

Així doncs, per l’elecció entre dos proves diagnostiques diferents es recorre a les corbes 

ROC, ja que representen una mesura global i independent del punt de tall. L’elecció es 

realitza mitjançant la comparació de l’àrea sota la corba (AUC) de les diferents proves. 

Aquesta àrea representa un valor de [0 a 1] on 1 es el valor de la classificació perfecte, 0.5 es 

un detector sense capacitat discriminatòria i 0 és un detector que s’equivoca de forma 

completa. Si mirem la següent figura es pot veure diferents respostes de l’assaig mitjançant 

AUC . 
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Figura 14 Resposta segons AUC 

Per estimar aquesta quantitat a partir de les dades de la mostra, estimarem la corba ROC 

empíricament i obtindrem l’AUC per integració numèrica a través d’aplicar la regla dels 

trapezis. D’aquesta forma es divideix el segment [0,1] de l’eix x en molts intervals i es calcula 

l’àrea del trapezi que indueixen sota la corba. 

1

0
( )AUC y x dx    (10) 

Finalment, al final d’aquest experiment es tindrà una valoració de la classificació que es 

pot fer segons cada rang de freqüències de l’espectre de potències d’acord a la seva AUC. 

 

6.4.2 Arbres de classificació i regressió  

En aquest apartat, es fa una introducció als models d’arbres de classificació [19] del tipus 

CART, es comentarà com es genera la seva construcció teòrica i finalment un exemple del 

seu funcionament en Maltlab.  

La definició del problema parteix de la matriu de dades on n = nombre d'observacions i p = 

nombre de variables independents, explicatives o predictores. L'objectiu d'aquest mètode 

serà estimar o predir la variable Y en funció dels predictors X1 … Xk, mitjançant particions 

successives del conjunt de mostres, maximitzant una mesura de contingut de informació 

respecte a la variable resposta. En la fase de validació es pot utilitzar aquesta mateixa matriu 

de disseny o entrenament (mostra de validació o prova), tot i que es convenient usar altres 

dades noves. 

  (11) 

Els models basats en les idees d'arbres de classificació o de regressió han estat aplicats 

amb èxit en múltiples situacions de Epidemiologia, Investigació de Mercats, Farmacologia, 

Administració de Personal, Economia, Medicina del Treball, Educació, etc. En totes elles la 
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resposta d'interès ha estat categòrica (pocs nivells sense caràcter numèric) o quantitativa 

(contínua), en la primera situació l'objectiu és predir la classificació que li correspondria a un 

subjecte amb cert perfil de valors en les variables explicatives, en la segona és estimar la 

resposta i associada a cada node. 

Aquesta metodologia està implementada computacionalment en programari ad-hoc com 

CART, distribuït per Salford Institute (Saldford Systems 2000), o programari estadístic d'ús 

general com SAS (mòdul Enterprise Miner), JMP (mòdul Class) SPSS (mòdul Classification) o 

STATA (mòdul CART.pkg) o MATLAB(modul classification and regression trees). 

 

Els arbres de classificació i / o regressió es caracteritzen per:  

 Obtenir coneixement estructurat en forma de regles de classificació o dels valors 

d'una variable d'interval. Això facilita interpretar en un llenguatge pla la caracterització de 

les classes o els valors d'una variable d'interval. 

 L’entrenament del mètode, la construcció de l’arbre no requereix assumir que les 

dades segueixen una certa distribució de probabilitat. 

  Permet treballar amb tot tipus de variables predictores: binàries, nominals, ordinals i 

d'interval o raó. 

  Permet valors desconeguts per a les variables predictores en els individus, tant en la 

fase de construcció de l'arbre com en la de predicció. 

  En el cas de Classificació es pot establir probabilitat a priori de les classes. 

  Es pot ponderar les observacions utilitzant una variable ad-hoc. 

 

6.4.2.1 Construcció de l’arbre 

Un arbre és un conjunt de nodes i arcs on cada node pot tenir fins a dos arcs i no 

existeixen cicles entre nodes. Distingim entre Node arrel que representa a tota la població, 

no té arcs entrants, i Nodes terminals que representa les particions final. Nodes intermedis 

els arcs sortints apunten als nodes fills. Els arc signifiquen la condició de filtratge del subgrup 

de la població. 

 

La presentació de la informació es fa en un diagrama en forma d'arbre invertit on el 

procés de construcció de l’arbre, molt esquemàticament, es tradueix en els següents passos: 



 
 

Algoritme de detecció de discinèsies en malalts de Parkinson a traves d’un acceleròmetre inercial 

 

 

39 

1. En el primer pas, el node arrel és dividit en subgrups (dos o més) determinats. per la 

partició d'una variable predictora triada, generant nodes fills. La variable predictora es 

aquella que maximitza un cert criteri. El criteri més important en la construcció de l'arbre és 

l'elecció d'una mesura de contingut d'informació de l'arbre respecte a les classes o variable 

d'interval d'interès ja que l'elecció d' aquest criteri diferencia els algoritmes de selecció. 

  Índex de diversitat de Gini: Es la mesura de contingut de la informació utilitzada per 

els models  CART. La impuresa de Gini és una mesura de la freqüència amb un element 

escollit a l'atzar a partir del qual el conjunt seria etiquetat incorrectament si es van marcar a 

l'atzar d'acord amb la distribució de les etiquetes al subconjunt. L’ impuresa de Gini pot ser 

calculada mitjançant la suma de la probabilitat de cada element que s'està triat vegades la 

probabilitat d'un error en la categorització d'aquest element. Aconsegueix el seu valor mínim 

(zero), quan tots els casos del node corresponen a una categoria de destinació. 

 

 (12) 

 

2.  Els nodes fills són dividits usant la partició d'una nova variable. El procés recursiu es 

repeteix per als nous nodes fills successivament fins que es compleixi alguna condició de 

parada. Una condició de parada per a un node d'un arbre. Per exemple, si el nombre 

d'individus en el node és inferior a un valor pre-especificat, si la contribució del node a la 

qualitat de l'arbre és més que un altre llindar, si la profunditat del node és igual a un 

paràmetre pre-especificat. 

3.  Alguns dels nodes resultants són terminals, mentre que altres nodes continuen 

dividint fins arribar a un node terminal. Determinar la descripció de la variable objectiu en 

els nodes de l’arbre. Per classificació: El grup amb la major representació determina la classe 

a la que assigna el node. En cas d'empats es pot triar qualsevol. Per regressió: En els nodes 

s'estimen les mitjanes mostrals de la variable condicionades als nodes. 

4.  A cada arbre es compleix la propietat de tenir un camí únic entre el node arrel i 

cadascun dels altres nodes de l'arbre. 

Un cop realitzat tot això s’obté un arbre, aquest esta sobre dimensionat i es massa 

específic per a les dades de l’aprenentatge . Així doncs finalment s’ha d’aplicar una poda per 

tal de fer eficient l’arbre complet.
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6.4.2.2 Poda i Selecció òptima de l’arbre 

La poda de l'arbre consisteix en generar una seqüència d'arbres més simples, cadascun 

dels quals és un candidat que encaixa en l’arbre final. El mètode de poda "cost-complexitat” 

es el més utilitzat. 

 Aquest mètode es basa en tres paràmetres: 

 α: numero de nivells poda que s'augmenta gradualment durant el procés de poda a 

partir de l’arbre sencer generat en la construcció. 

 Cost: és error de classificació  

 Complexitat: es numero de nivells de l’arbre desprès de la poda. 

Així doncs el procés transcorre de la següent manera. Per a cada iteració de α s’avaluen 

els nodes secundaris , començant per l’arbre complet. I si el cost de l’arbre podat es inferior 

a α vegades la complexitat es poden aquest nodes. 

L'arbre màxim aprèn a classificar exhaustivament el conjunt de dades d'aprenentatge. 

Aquest arbre no podrà classificar correctament un conjunt de dades diferents. En 

conseqüència l'objectiu en la selecció de l'arbre òptim, definit pel que fa al rendiment que 

s'espera en un conjunt independent de dades, és per trobar el paràmetre α de complexitat 

correcta, que marca la poda a fer i l’arbre podat resultant. 

 

Figura 15 Complexitat arbre vs cost decisió 

La Fig13 la relació entre la complexitat de l'arbre, que es reflecteix pel nombre de nodes 

terminals, el cost de decisió per a un conjunt de dades de prova independent i el conjunt de 

dades original d'aprenentatge. A mesura que el numero de nivells de poda augmenta, el cost 

de l’arbre sencer original disminueix monotònicament decisió per les dades d'aprenentatge. 

Això correspon al fet que l'arbre complet sempre donarà el millor ajust per al conjunt de 

dades d'aprenentatge. En contrast, el cost esperat per a un conjunt de dades independent 

arriba a un mínim, i després augmenta a mesura que augmenta el numero de nivell podat. 

Això reflecteix el fet que un arbre sobre dimensionat i excessivament complex no funcionarà 

bé en un nou conjunt de dades. 
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Per el nostre cas en particular, el programa MATLAB utilitza mitjançant la validació 

creuada per tal de trobar l’arbre òptim: 

En la validació creuada es divideix de forma aleatòria la base de dades utilitzada en la fase 

d'aprenentatge (conjunt d'aprenentatge) en N parts (normalment 10). De manera 

seqüencial, cadascuna d'aquests subconjunts es reserva per emprar com a conjunt de prova 

enfront del model d'arbre generat pels N-1 subconjunts restants. Obtenim així N models 

diferents, on es pot avaluar la precisió de les classificacions tant en el conjunt 

d'aprenentatge (N-1) com en els subconjunts de prova (N), i podem seleccionar l'arbre òptim 

quan la precisió s'assoleixi tant en un com en un altre subconjunt. 

En cada iteració de la validació creuada es realitza les operacions següents: 

 Primer calcula el cost/error per a cada α. 

 Desprès en calcula la desviació estàndard en cada cas respecte la de l’arbre complet. 

 Es consideren possibles candidats a l’arbre òptim aquells que te un cost(α)< 

min(cost)+0.05σ(cost)). 

 Finalment de tots els possibles candidats s’escull el que presenta una min( 

complexitat). 

 

6.4.2.3 Construcció de l’arbre amb Matlab 

Per tal de veure un exemple amb Matlab de com funcionen els arbres de classificació 

tipus CART. Es generarà una mostra de valors de distribució normal de valors entre -5 i 5 de 

distribució normal i pròxims per tal de dificultar d’evitar una classificació lineal. 
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Figura 16 . Mostra de valors que es sotmetran a classificació 

A continuació s’aplica la funció treefit que es l’encarregada de generar l’arbre complet. 

t = treefit(X, num2str(y), 'method', 'classification') 

 

 On en aquesta funció se li passen els paràmetres següents: 

 X: son les mostres generades. 

 y: es el vector de variables de predicció 

 method: es per definició classificació però també es pot canviar a regressió.  

 t : sortida on ens retorna l’arbre complet. 

 

Amb la funció següent aconseguim veure l’arbre complet generat donat per la funció 

anterior. 
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Figura 17 Resultat de l’arbre de classificació complet 

Aquest arbre esta sobre dimensionat i sobre entrenat per les dades d’aprenentatge i cal 

realitzar una poda. 

Anem a observar el cost de cada decisió que fa l’arbre i així poder veure si es pot fer una 

poda de nodes poc significatius per a la classificació de la mostra. La següent funció de 

MATLAB ens retorna el cost de cada decisió i el millor nivell de poda de l’arbre. 

[cost,s,n,best] = treetest(t,'cross', X, y); 

Aquesta funció retorna : 

 cost: el vector que conté l'error estàndard de cada sub arbre. 

 n: el vector que conté  el nombre de nodes terminals per a cada sub arbre 

 best: un escalar que conté el millor nivell de poda estimat. 

 

A continuació amb la següent funció realitzem la poda. 

tmin = treeprune(t,'level',best); 

Així doncs a continuació es mostra el cost de cada decisió comparant-ho amb l’error que 

aconseguim alhora de realitzar la classificació 
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Figura 18 Nivell de decisió vs cost 

Com es pot observar l’error decreix  fins a un mínim i desprès creix molt lentament. molt 

lentament a partir d’algun nivell de decisió,  A mes si observem la gràfica podem veure que 

hi ha una línia que ens marca el mínim(cost)+ 0.05%de la σ(cost) . 

Així doncs ara es mostra l’arbre calculat anteriorment per amb la poda realitzada per el 

nivell de decisió on presenta un error acceptable per a la mostra. 

 

 

Figura 19 Resultat de l’arbre de classificació complet 
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Per tal de mostrar classificaria una mostra independent a continuació es mostra el 

resultat de sotmetre aquesta mostra al classificador resultant. 
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Figura 20 Resultat de la nova mostrà al segons el classificador.. 

Així doncs un cop vistos com funcionen els mètodes estadístics de classificació de que 

s’utilitzen en aquest experiments en el següent apartat es mostraran els resultats obtinguts 
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7. Resultats obtinguts en els experiments 

En aquest apartat es mostraran i comentaran els resultats dels experiments descrits en 

l’apartat anterior. Primerament es mostra l’anàlisi freqüencial per buscar una nova banda de 

freqüències que permeti diferenciar les discinèsies dels falsos positius a través de les corbes 

ROC. Desprès s’amplia l’anàlisi de les corbes ROC a les característiques no freqüencials 

descrites en el capítol anterior. Finalment, s’introdueix una classificació basada en múltiples 

característiques a través dels classificadors CART.  

7.1. Ajust de la banda de freqüències 

L’ajust de la banda de freqüències s’ha realitzat a través de testejar mitjançant corbes 

ROC aplicades als valors obtinguts per cada finestra i rang de freqüències desitjat. Si 

recordem el que s’ha descrit al capítol anterior, veurem que s’analitza el resultat de l’AUC de 

totes les bandes freqüencials possibles en l’espectre freqüencial de 1 a 20 Hz i per a 

diferents mides de finestra. 

Primerament es mostra el resultat per a un numero de 128 mostres per finestra, que és l 

’utilitza’t pel detector del CETpD i que correspon a 3,2 segons de senyal. 
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Figura 21 Valor de AUC per a cada banda de freqüències per a 128 mostres per finestra 
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A continuació es mostra el resultat del test de l’AUC per a un numero de mostres  per 

finestra igual a 256 i que correspon a 6,4 segons de senyal. 
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Figura 22. Valor de AUC per a cada banda de freqüències per a 256 mostres per finestra 

 

Per acabar es mostra el resultat per a numero de mostres de 512 per finestra i que 

correspon a 12,8 segons de senyal. 
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Figura 23 Valor de AUC per a cada banda de freqüències per a 512 mostres per finestra 

 

Un cop vistos els diferents valors de el test de AUC d’aquest anàlisis se’n pot extreure 

que:  

 Primer de tot, es confirma que la millor banda de freqüències per detectar les 

discinèsies se situa en la banda que en el capítol 2 s’ha comentat com a banda de les 

discinèsies de 1 a 4 Hz, ja que els millors resultats, de colors més clars, s’obtenen per a 

aquestes freqüències. A més, es confirma que a partir de 10Hz les bandes freqüencials es 

veuen afectades per altres activitats, esmentades en el capítol 2, i no es pot fer una 

diferenciació clara d’aquestes activitats i les discinèsies. 

 Es pot veure clarament que existeix un banda de freqüències segons el test de l’AUC 

que obté el millor valor de tots els rang, aproximadament 0.6. Aquesta rang no es pot tenir 

en compte ja que la freqüència baixa i alta d’aquesta banda son la mateixa i per tant fa la 

mitja amb un únic valor de la corba de ROC. 

 Finalment, en aquest anàlisis no s’observa que el numero de mostres per finestra 

ajudi a millorar la diferenciació de falsos positius i discinèsies reals de l’algoritme ja que el 

percentatge d’encert aconseguit és similar per als tres mides de finestra analitzats. 
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Com s’ha vist no hi ha una banda freqüencial que presenti una millor AUC que 0.6, això fa 

pensar que l’algoritme de detecció de discinèsies necessitarà altres característiques de les 

senyals que no siguin freqüencials que ajudin a distingir les discinèsies dels falsos positius, 

donat que l’anàlisi espectral del moviment, tal i com s’està realitzant, no és prou efectiu per 

diferenciar aquests casos. 

 

7.2 Avaluació individual de cada característicaEn aquest 

apartat es mostren els resultats de sotmetre les característiques extretes de la senyal al test 

de les corbes ROC i l’AUC. Aquest resultat ens indicarà quina de les característiques es la més 

ideal per a poder classificar els falsos positius, discinèsies i no discinèsies. 

Així doncs un cop extretes la correlació entre eixos, la mitja i l’entropia de cada eix  per a 

els diferents número de mostres per finestra de l’apartat anterior s’aplica el test de AUC de 

les corbes ROC. 

 A continuació es mostren els resultats d’aquest test per a 128, 256 i 512 mostres 

respectivament en les següents taules. 

N=128 

Característiques Valor de AUC 

Correlació XY 0,3978 

Correlació YZ 0,4308 

Correlació XZ 0,3958 

Mitja X 0,5075 

Mitja Y 0,4744 

Mitja Z 0,5156 

Entropia X 0,5860 

Entropia Y 0,6293 

Entropia Z 0,5423 

∑Entropia X,Y,Z 0,6604 

Taula 10 de AUC per a cada característica per a 128 mostres per finestra 

N=256 

Característiques Valor de AUC 

Correlació XY 0,3803 

Correlació YZ 0,4125 

Correlació XZ 0,4062 

Mitja X 0,4803 

Mitja Y 0,4457 

Mitja Z 0,5211 

Entropia X 0,5669 
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Entropia Y 0,6760 

Entropia Z 0, 4950 

∑Entropia X,Y,Z 0.6762 

Taula 11 Valor de AUC per a cada característica per a 256 mostres per finestra 

N=512 

Característiques Valor de AUC 

Correlació XY 0,4025 

Correlació YZ 0,3826 

Correlació XZ 0,4047 

Mitja X 0,4465 

Mitja Y 0,5758 

Mitja Z 0,4984 

Entropia X 0,5922 

Entropia Y 0,7166 

Entropia Z 0,4186 

∑Entropia X,Y,Z 0.69997 

Taula 12  Valor de AUC per a cada característica per a 512 mostres per finestra 

 

Un cop realitzat el test i vistes les taules dels resultats obtinguts en podem extreure que: 

 Es pot veure clarament que el sumatori d’entropies dels eixos X, Y i Z és la 

característica que més informació ens pot aportar per millorar l’algoritme de detecció de 

discinèsies. A més, s’haurà de tenir en compte les entropies de Y, Z ja que poden ser útils en 

la diferenciació de falsos positius en discinèsies. 

 

7.3 Avaluació amb CART’s 

Donat que una única característica no resulta suficient per distingir correctament les 

discinèsies dels falsos positius, és necessari utilitzar-ne diverses a la vegada. En aquest 

apartat es veurà el resultat de sotmetre a un algoritme de classificació com son els CART, 

explicats en el capítol 6. 

Per a la construcción de l’arbre s’utilitza Matlab i les bandes de 1 a 4Hz juntament amb les 

característiques analitzades en el capítol anterior. Aquest anàlisis es farà també per els 

diferents mides de finestres del punt 7.1. Així doncs, suposem un vector predictor tal com: 

X=[X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10] 

On 
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 X1 es la banda freqüencial de les discinèsies, 

 X2, X3, X4 son les correlacions dels eixos XY, YZ, XZ respectivament. 

 X5 , X6 i X7 son el valor mig dels eixos X, Y, Z respectivament. 

 X8, X9, i X10 son les  entropies dels eixos X, Y, Z respectivament 

El vector predictor X té associada una etiqueta prèviament definida per l’usuari. Els 

vectors predictors i les seves etiquetes es fan servir, tal com s’ha explicat, per generar l’arbre 

de classificació CART. En aquest apartat no es mostra l’arbre complet degut a la densitat de 

branques i nodes que conté. Com s’ha dit anteriorment, aquest és un arbre sobre 

dimensionat i sobre entrenat per les dades introduïdes. Així doncs, a continuació es mostra 

la gràfica del cost que la poda influeix en la classificació i l’arbre òptim proposat. 

Primerament es mostra el cas per a N=128 mostres. 

 

Figura 24 Gràfica cost vs nivell de poda de l’arbre de 128 mostres per finestra 

 

Cada punt es un nivell de poda de l’arbre, que ens indica el nombre de nodes terminal 

que te l’arbre. Es pot veure que l’òptim, de color verd, obté un 25% d’error en la 

classificació. A continuació es mostra l’arbre òptim per a la classificació de falsos positius i 

discinèsies. 



 
 

Algoritme de detecció de discinèsies en malalts de Parkinson a traves d’un acceleròmetre inercial 

 

 

52 

 

Figura 25  Arbre de classificació amb nivell de poda òptim per a 128 mostres 

 

 A continuació es pot comprovar que és un arbre implementa ble de 16 nodes terminals. 

De les característiques del vector X s’observa que utilitza 6 de les 11 característiques. 

Primerament la banda de discinèsies, la correlació entre els eixos X i Z i la correlació de l’eix Y 

i Z. A més, per acabar de fer la classificació, també utilitza la mitja de Y la suma d’entropies i 

la entropia de X.  

 

A continuació es mostren els resultats del mateix experiment per a 256 nombre de 

mostres. 

 

Figura 26 Gràfica cost vs nivell de poda de l’arbre de 256 mostres per finestra 
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En la gràfica anterior es mostra el nivell de poda òptim per a la classificació que es busca. 

Aquest òptim classifica amb un error del 17%. 

 

Figura 27 Arbre de classificació amb nivell de poda òptim per a 256 mostres 

 

Si s’observa l’arbre es pot veure que l’arbre de classificació te 13 nodes terminals. Es pot 

observar que a diferència de l’anterior aquest arbre fa una primera tria mitjançant la 

correlació dels eixos Y i Z. Seguidament fa una subdivisió, una branca es classificada segons 

la banda de les discinèsies i la mitjana de Z i la entropia de X. I una altre branca amb 

l’entropia de Z  i l’entropia de X. Així doncs aquest arbre utilitza 6 característiques de les 

escollides per a fer la classificació. 

Finalment es mostra el l’anàlisi per a 512 mostres per finestra. 
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Figura 28 Gràfica cost vs nivell de poda de l’arbre de 512mostres per finestra 

En aquest cas ja es pot veure que l’òptim es troba en el nivell 11 i s’obtenen 18 nodes 

terminals. Com es pot comprovar es l’arbre que presenta un error mes petit, 10%, sobre les 

dades d’entrenament. Com es mostra a la figura següent, aquest arbre serà un arbre que 

costarà una mica mes d’implementar. 

 

Figura 29 Arbre de classificació amb nivell de poda òptim per a 512 mostres 

 

Si s’observa aquest arbre, igual que el de 256 mostres, fa un primer triatge a partir de la 

correlació de Y i Z, per després subdividir la classificació i fer un triatge segons la banda de 

les discinèsies i una branca que la variable classificadora és la entropia de Z. Aquest arbre 

necessita de 9 de les 11 característiques per a fer la classificació. Les úniques característiques 

que no utilitza son la correlació dels eixos X i Y i la entorpia de l’eix Y.  
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Així doncs d’aquest anàlisis se’n pot extreure pel que fa a les característiques utilitzades 

que: 

 El més destacat és la diferencia entre els arbres de 256 i 512 respecte el de 128. 

Aquest últim és l’únic que fa la primera separació per la classificació utilitzant la banda de les 

discinèsies, per contra els altres ho fan mitjançant la correlació dels eixos YZ. 

 Existeixen unes característiques que es repeteixen en els tres arbres com són la 

banda de les discinèsies de 1 a 4 Hz, la correlació de YZ la correlació de XZ i l’entropia de X. 

Un altre grup que apareixen en dos del arbres són la mitja de Y, la suma d’entropies, la mitja 

de Z i l’entropia del mateix eix.  

 Es pot comprovar que el criteri d’elecció de les característiques alhora de realitzar 

una classificació segons els CART, que com s’ha explicat es fa a traves de la variable de Gini, 

és diferent del valor de l’AUC per a cada característica individual.  

Respecte l’anàlisi segons el nombre de mostres per finestra se n’extreu: 

 El test que presenta un error mes baix sobre les dades d’entrenament, un 10%, es 

amb 512 mostres, però a la vegada és l’arbre més difícil d’implementar degut al nombre de 

nodes terminals 18 i al nombre de característiques que utilitza, 9. 

 L’anàlisi que presenta un millor nombre de nodes terminals és per a 256 mostres per 

finestra. I només utilitza 6 característiques la qual cosa fa que el nostre algoritme de 

classificació ocupi menys memòria de dades que l’arbre de 512 mostres. 

 Per el test de 128 mostres s’aconsegueix un error de classificació del 25%, i ho fa amb 

15 nodes terminals, i 6 característiques. 

 

En el capítol següent s’implementaran l’algoritme  de detecció de discinèsies per les tres 

versions d’arbre per tal de validar i poder escollir la millor opció per a la detecció de 

discinèsies.  
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8. Millora de l’algoritme de detecció de 

discinèsies  

En aquest capítol es mostrarà l’algoritme de detecció de discinèsies dissenyat per a reduir 

els falsos positius que s’han mostrat al llarg d’aquest document. Per fer-ho, es farà una 

explicació del funcionament de l’algoritme en general. Després es mostra una validació amb 

les senyals cedides per el CETpD de malalts de Parkinson i amb les senyals obtingudes en la 

base de dades del capítol 4. Finalment, es discuteixen els resultats obtinguts a l’avaluar 

aquests algoritmes i s’escollirà la versió mes òptima. 

 

8.1. Implementació de l’algoritme de detecció de 

discinèsies 

Tal i com es va comprovar  en el capítol 3, aquest algoritme funcionava correctament 

alhora de detectar el caminar i quan el pacient no te discinèsies, però alhora de fer una 

detecció positiva  presentava falsos positius. A continuació es mostra la funció que defineix 

el nou algoritme de detecció de discinèsies i que implementa la detecció de falsos positius: 

FP  
                          

 

                                     

d d

discinèsia No discinèsia
si Idisc th Inodisc th Arbre

Descisió NoFPdiscinèsia Si discinèsia

otherwise No discinèsia

  
      

   




(13) 

Es pot veure que la funció Arbre és l’encarregada de fer la decisió en cas que hi hagi hagut 

una detecció positiva de discinèsia. Aquesta funció s’implementa amb cadascun dels 3 

arbres presentats en el capítol anterior. A continuació es mostra l’avaluació dels tres 

classificadors a través de dues activitats de la base de dades i sobre dos pacients amb 

Parkinson. 

 

8.1.2.  Versió de l’algoritme per a N=128 

Primer de tot recordarem les característiques que necessita aquest arbre de classificació 

per tal de distingir entre falsos positius i discinèsies. 

 Potencia espectral de la banda de les discinèsies , de 1 a 4 Hz que en l’arbre es 

representa com a X1. 

 La correlació entre l’eix Y i Z i la correlació entre l’eix X i Z, que són X3 i X4 

respectivament. 
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 La entropia de l’eix X  que es representa com a X8 i la suma d’entropies dels tres eixos 

X, Y, i Z , que és X11. 

 La mitja de l’eix Y que es representa com a X6. 

A continuació en la Figura 30 es mostra el codi en Matlab que implementa l’arbre de 

decisió. 

 

Figura 30 Arbre per a 128 mostres implementat en Matlab 

Les condicions de Idisc i Inodisc son les mateixes de l’algoritme original. Com s’ha vist a la 

funció que descriu l’algoritme general, l’arbre és cridat quan l’antic algoritme resolia com a 

discinèsia. 
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8.1.3. Versió de l’algoritme per a N=256 

Per aquesta versió l’algoritme utilitza les següents característiques: 

 la banda de freqüències de les discinèsies, com abans és X1. 

 La correlació eixos Y i Z correspon a X3 i la mitja de l’eix Z ,que és X7 

 A més de les entropies dels eixos X i el Z que corresponen a X8 i X10 respectivament. 

Com abans es mostra d’implementació de l’arbre en Matlab. 

 

Figura 31 Arbre per a 256 mostres implementat en Matlab 

Es pot comprovar que aquest arbre és més simple d’implementar, però es necessiten dos 

mostreig de senyals, un per a N=128 per tal d’obtenir els llindar thd i thd
- i un mostreig per a 

N=256 per a llindars de les característiques de l’arbre. 
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8.1.4. Versió de l’algoritme per a N=512 

Tal i com passa per el cas de 256 aquesta versió també necessita mostrejar la senyal dos 

vegades. Com s’ha vist en el capítol anterior , aquest arbre necessita mes característiques 

per arribar a fer la classificació. 

 Comen el cas anterior necessita la banda de freqüències de les discinèsies, com abans 

ésX1. 

 La correlació eixos Y i Z  i la correlació de X i Z que corresponen a X3 i X4 

respectivament 

 La mitja de l’eix Y ,representada per X6 , i la mitja de l’eix Z que és X7 

 A més de les entropies dels eixos X i el Z i la suma d’entropies de cada eix que 

corresponen a X8 , X10 i X11 respectivament. 
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Figura 32 Arbre per a 512 mostres implementat en Matlab 

A continuació es mostra la validació de l’algoritme de detecció de discinèsies implementat 

per a les seves tres versions i així poder seleccionar la més optima. 
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8.2. Validació dels algoritmes 

A continuació es mostra la validació d’aquests algoritmes per a 4 activitats diferents i de 

diferents pacients/ voluntaris per tal de poder comparar les respostes de cada versió. A mes 

a les imatges s’inclourà la comparativa amb el detector de discinèsies previ desenvolupat per 

el CETpD. 

 

8.2.1. Resposta dels algoritmes per l’activitat de fregar plats: 

Les tres primeres gràfiques corresponen a l’activitat 1 de la base de dades per al voluntari 

1. 
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ANtAlgDISC
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Inodisc

Figura 33  Resposta del nou algoritme versió de 128 mostres per a l'activitat 1 del voluntari 1 

Com es pot veure la senyal la senyal de color cian és el detector antic i la senyal bava 

representa la resposta del nou algoritme. A més al títol de la imatge es pot veure la 

probabilitat de positius que presenta cada detector. Es pot observar que per el detector de 

128 mostres per finestra passa de un 86% de probabilitat de discinèsies a només un 15%. 

La resposta per el detector de 256 mostres per finestra , com es mostra a la figura 

següent, passa d’un 86% a un 22% de deteccions positives. 
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Figura 34 Resposta del nou algoritme versió de 256 mostres per a l'activitat 1 del voluntari 1 

Finalment es mostra la resposta per aquesta activitat de la versió per a 512 mostres per 

finestra. 
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Figura 35 Resposta del nou algoritme versió de 512 mostres per a l'activitat 1 del voluntari 1 

Es pot observar que només aconsegueix baixar fins un 62% de deteccions positives. 

 

8.2.2. Resposta dels algoritmes per l’activitat de viatjar amb transport 

públic: 

A continuació es mostra la resposta per a l’activitat 9 de la base de dades, que era viatjar 

amb autobús de la xarxa TMB. 

Com abans la primera figura correspon al detector configurat amb 128 mostres per 

finestra. 
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Figura 36 Resposta del nou algoritme versió de 128 mostres per a l'activitat 9 del voluntari 1 

En aquest cas el detector no funciona tant be com per l’activitat anterior però 

aconsegueix baixar un 11% la probabilitat de detecció respecte l’algoritme original. 

Pel que fa al detector de 256 mostres, es pot observar que resol positivament com a 

discinèsies el 19%, molt semblant a la versió anterior. 
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Figura 37 Resposta del nou algoritme versió de 256 mostres per a l'activitat 9 del voluntari 1 

La versió de 512 mostres torna a ser la pitjor de les tres ja que només baixa un 4% la 

probabilitat de l’algoritme anterior. 
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Figura 38 Resposta del nou algoritme versió de 512 mostres per a l'activitat 9 del voluntari 1 

 

8.2.3. Resposta dels algoritmes per un pacient amb Parkinson amb 

discinèsies 

Un cop analitzats un parell de senyals que provocaven falsos positius s’apliquen les 

diferents versions en una senyal d’un pacient amb Parkinson que sofreix discinèsies mentre 

realitza diferents activitats com empènyer una cadira , portar un got d’aigua, asseure’s.. 

Si s’observa la resposta de l’algoritme per a la versió de 128 mostres es pot veure que 

pràcticament manté el valor de la detecció, ja que només perd un 2% de les deteccions reals 

de discinèsies. 

 

0 50 100 150
-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15
Pacient amb discinesies probOrig=0.16  probAmbFPrefusats=0.14

Time (s.)

 

 

Acc. X

Acc. Y

Acc. Z

NouALgDISC

ANtAlgDISC

Idisc

Inodisc

 

Figura 39 Resposta del nou algoritme versió de 128 mostres per a un pacient amb Discinèsies 
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Per la versió de l’algoritme de 256 mostres es pot comprovar que té el mateix 

comportament que l’algoritme de 128. 
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Figura 40 Resposta del nou algoritme versió de 256 mostres per a un pacient amb Discinèsies 

 

Finalment per a la versió de 512 mostres l’algoritme manté la detecció real de discinèsies 

sense perdre cap detecció. Així doncs, en aquest cas, és el mes eficaç dels tres. 
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Figura 41 Resposta del nou algoritme versió de 512 mostres per a un pacient amb Discinèsies 
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8.2.4. Resposta dels algoritmes per un pacient amb Parkinson sense 

discinèsies 

Per últim es valida la resposta dels algoritmes sobre una senyal de pacient amb Parkinson 

però sense discinèsies. A continuació es mostra la figura que correspon a la resposta per a la 

versió de 128 mostres. 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
-30

-20

-10

0

10

20

30
Pacient sense discinesies probOrig=0.25  probAmbFPrefusats=0.06

Time (s.)

 

 

Acc. X

Acc. Y

Acc. Z

NouALgDISC

ANtAlgDISC

Idisc

Inodisc

 

Figura 42 Resposta del nou algoritme versió de 128 mostres per a un pacient amb falsos positius en 

Discinèsies 

Es pot comprovar que s’ha rebaixat fins a un 9% la detecció de discinèsies en aquesta 

senyal. 

Per a la versió de 256 mostres es pot comprovar que redueix bastant la detecció però que 

és lleugerament superior al cas anterior. 
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Figura 43 Resposta del nou algoritme versió de 256 mostres per a un pacient amb falsos positius en 

Discinèsies 
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Finalment per a la versió de 512 mostres es torna a comprovar que és el que presenta 

pitjor resultats ja que manté una  probabilitat del 12% de resultats positius. 
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8.3. Discussions i resultats 

Així doncs, un cop vistes les implementacions i les respostes de cada versió de l’arbre per 

a diferents activitats i pacients se’n pot extreu que: 

L’arbre de 512 és el més complex d’implementar, el que utilitza més característiques, per 

tant el que més recursos consumeix i s’ha trobat que és el que pitjor resposta dóna. Per tant, 

queda descartat. 

Tot i que la  versió de 256 mostres utilitza una característica menys i el seu arbre és una 

mica més simple que el de la versió de 128 mostres, per a les versions de 256 i 512 mostres, 

es necessita mostrejar la senyal dues vegades ja que els llindars thd i thd
- estan validats per a 

128 numero de mostres per finestra. 

Pel que fa a la validació sobre les senyals anteriors es pot dir que es l’algoritme de 128 

mostres és el que millor resposta presenta ja que aconsegueix reduir els falsos positius 

sense, pràcticament, perdre cap detecció positiva de discinèsies reals. 

Per tant s’escull l’algoritme que utilitza la versió de l’arbre per a 128 mostres per finestra. 

Ja que, com s’ha comentat, és l’algoritme que millor resposta aporta al detector de 

discinèsies, apart de ser el que menys cost de processat comporta al haver de fer només un 

mostreig de la senyal. 

Així doncs, en la taula 13 es mostra la resposta de l’algoritme de detecció de discinèsies 

escollit, versió de 128 mostres per finestra. Per fer-ho es mostra la probabilitat de discinèsies 

respecte el temps de la senyal i respecte la mateixa probabilitat de l’algoritme original i 

s’utilitzen les senyals de la base de dades realitzada durant la realització d’aquest PFC. 
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Voluntari 1 Voluntari 2 

Activitat 

Prob Antic 

algoritme 

Prob Nou 

algoritme 

Pro Antic 

algoritme 

Pro Nou 

algoritme 

ACT1 0,86 0,15 NA NA 

ACT2 0,96 0,54 1 0,28 

ACT3 0,99 0,15 NA NA 

ACT4 0,97 0,14 0,64 0,3 

ACT5 1 0,26 0,67 0,42 

ACT6 NA NA 0,6 0,35 

ACT7 0,97 0,49 NA NA 

ACT8 0,92 0,11 0,57 0,27 

ACT9 0,32 0,2 NA NA 

Taula 13 Resultats de l'algoritme de detecció de discinèsies millorat per a les activitats de falsos positius. 

 

Com es pot comprovar com l’algoritme redueix substancialment la detecció de falsos 

positius en discinèsies. ja que es pot parlar d’una reducció com a mínim del 12% per 

aquestes activitats i una màxim del 80%. Es pot veure que és redueixen bastant més en el 

Voluntari 1, això és degut a que al ser una persona més jove  va realitzar les activitats amb 

més energia que el voluntari 2, de més edat. Això fa que donés moltes més discinèsies i així 

l’algoritme tingués més marge de millora.  
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9. Conclusions: 

En aquest apartat es presenten les conclusions que s’han extret de la realització d’aquest 

projecte final de carrera. 

Primer de tot comentar que intentar diferenciar entre discinèsies, falsos positius i no 

discinèsies és molt complicat ja que no hi ha un patró universal del símptoma sinó que cada 

pacient se li manifesta aquest símptoma en formes i magnituds diferents cada dia. Això fa 

que al intentar estandarditzar uns llindars sigui molt complicat. 

A més, s’ha demostrat que tot i que l’anàlisi de la potencia espectral de la senyal de 

l’acceleròmetre és molt útil, no és definitiva alhora de classificar les discinèsies i els falsos 

positius. 

S’ha comprovat que utilitzant les característiques de les senyals com l’entropia, la 

correlació i la mitjana dels eixos de l’acceleròmetre, com s’esmenta en la literatura, és de 

gran ajuda per a completar la detecció de les discinèsies. 

S’ha vist i après a realitzar arbres de classificació lineal. Tal com han demostrat, són una 

eina molt útil per obtenir aproximacions útils i eficients de classificació per a falsos positius i 

discinèsies, però que si es vol obtenir una classificació mes acurada, s’haurien d’utilitzar 

altres mètodes de classificació més sofisticats com Maquines de suport vectorial (SVM) 

Finalment, cal comentar que l’algoritme implementat en aquest PFC aconsegueix reduir 

un percentatge molt gran dels falsos positius que presentava l’anterior algoritme. 

Com a possibles millores s’hauria d’implementar un sistema que permetés conèixer si el 

pacient està utilitzant transport públic ja que és l’activitat d’on més costa d’eliminar els 

falsos positius. Això és degut a que no es fa cap tipus d’esforç ja que és un moviment derivat 

de la marxa i les vibracions de l’autobús, tren o cotxe. Una altre línia d’investigació seria 

poder adaptar els llindars de l’algoritme a cada pacient, així el detector estaria optimitzat 

per a la energia de moviment de cada pacient. 
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ANNEX  

En aquest apartat es mostren els codi en Matlab utilitzats per a la creació de les matrius i obtenció 

de l’arbre i el codi de validació de l’algoritme de detecció de discinèsies implementat. 

Creació de la matriu de característiques i arbre de classificació 

clear all;close all;clc 
%% Carrega de pacietns i voluntaris 
numpacients=0; 
%planxant 
s9X2 = Adq_9v6_REMPARK_with_time_included 

('','P9V26N09_004.004',99,159000, true, 0); 
AV4 = s9X2.acc; 
TV4 = s9X2.time;   
numpacients=numpacients+1; 

  
%autobus 
s9X2 = Adq_9v6_REMPARK_with_time_included 

('','P9V26N09_010.010',99,159000, true, 0); 
AV9 = s9X2.acc; 
TV9 = s9X2.time;  
numpacients=numpacients+1; 

  
%pacients amb dysk 
load 'AMB_DYSK_LABEL_maccabi 5 2.MAT' ; 
AP4=sWaist.acc; 
TP4= sWaist.time; 
numpacients=numpacients+1; 

     
load 'AMB_DYSK_LABEL_nuig 8 2' ;   
AP5=sWaist.acc; 
TP5= sWaist.time; 
numpacients=numpacients+1; 

  
name= 'PRO32001_amb_dysk.TXT'; 
[time_raw,gyro, acc, kk, magn] = Adq_9_ejes_v6 (name); 
[tiempo_inic,tiempo_fin,TP3]   = calcula_el_temps(time_raw); 
AP3=[]; AP3(:,1)=acc(:,1)*9.81/340; AP3(:,2)=acc(:,2)*9.81/340; 

AP3(:,3)=acc(:,3)*9.81/340; 
indsOutliers = find(abs(AP3(:,1))>60  ); for i=indsOutliers'; 

AP3(i,1)=AP3(i-1,1); end 
indsOutliers = find(abs(AP3(:,2))>60  ); for i=indsOutliers'; 

AP3(i,2)=AP3(i-1,2); end 
indsOutliers = find(abs(AP3(:,3))>60  ); for i=indsOutliers'; 

AP3(i,3)=AP3(i-1,3); end 
numpacients=numpacients+1;  

  
name= 'PRO31001_amb_dysk.TXT'; 
[time_raw,gyro, acc, kk, magn]= Adq_9_ejes_v6 (name); 
[tiempo_inic,tiempo_fin,TP2]=calcula_el_temps(time_raw); 
AP2=[]; AP2(:,1)=acc(:,1)*9.81/340; AP2(:,2)=acc(:,2)*9.81/340; 

AP2(:,3)=acc(:,3)*9.81/340; 
indsOutliers = find(abs(AP2(:,1))>60  ); for i=indsOutliers'; 

AP2(i,1)=AP2(i-1,1); end 
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indsOutliers = find(abs(AP2(:,2))>60  ); for i=indsOutliers'; 

AP2(i,2)=AP2(i-1,2); end 
indsOutliers = find(abs(AP2(:,3))>60  ); for i=indsOutliers'; 

AP2(i,3)=AP2(i-1,3); end 
numpacients=numpacients+1; 

  
name= 'PRO35001.TXT'; 
[time_raw,gyro, acc, kk, magn]= Adq_9_ejes_v6 (name); 
[tiempo_inic,tiempo_fin,TP]=calcula_el_temps(time_raw); 
AP=[]; AP(:,1)=acc(:,1)*9.81/340;   AP(:,2)=acc(:,2)*9.81/340;    

AP(:,3)=acc(:,3)*9.81/340; 
indsOutliers = find(abs(AP(:,1))>60  ); for i=indsOutliers'; 

AP(i,1)=AP(i-1,1); end 
indsOutliers = find(abs(AP(:,2))>60  ); for i=indsOutliers'; 

AP(i,2)=AP(i-1,2); end 
indsOutliers = find(abs(AP(:,3))>60  ); for i=indsOutliers'; 

AP(i,3)=AP(i-1,3); end 
numpacients=numpacients+1; 

  
%% mostrajem la senyal i retallem les senyasl de sincronització del 
%% principi 
Fs = 40; 
[accV4,  tempsV4] =remostreja(AV4,  TV4,  Fs); 
[accV9,  tempsV9] =remostreja(AV9,  TV9,  Fs); 
[accP2,  tempsP2] =remostreja(AP2,  TP2,  Fs); 
[accP3,  tempsP3] =remostreja(AP3,  TP3,  Fs);  
[accP4,  tempsP4] =remostreja(AP4,  TP4,  Fs); 
[accP5,  tempsP5] =remostreja(AP5,  TP5,  Fs); 
[accP,  tempsP] =remostreja(AP,  TP,  Fs); 

  
clear inds; 
inds = tempsV4>25 & tempsV4<550; 
accV4  = accV4(inds,:); 
tempsV4= tempsV4(inds,:); 

  
clear inds; 
inds = tempsV9>25 & tempsV9<750; 
accV9  = accV9(inds,:); 
tempsV9= tempsV9(inds,:);  

  
clear inds; 
inds   = tempsP3>5 & tempsP3<90; 
accP3  = accP3(inds,:); 
tempsP3= tempsP3(inds,:);  

  
   clear inds; 
inds   = tempsP4>200 & tempsP4<400; 
accP4  = accP4(inds,:); 
tempsP4= tempsP4(inds,:); 

  
 clear inds; 
inds   = tempsP5>150 & tempsP5<750; 
accP5  = accP5(inds,:); 
tempsP5= tempsP5(inds,:); 
clear inds; 

  
inds   = tempsP2>0 & tempsP2<85; 
accP2  = accP2(inds,:); 
tempsP2= tempsP2(inds,:); 
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clear inds; 
inds   = tempsP>10 & tempsP<250; 
accP  = accP(inds,:); 
tempsP= tempsP(inds,:); 

  
%creació de les matrius de caracterisitques per a cada N     
tamFin=[128 256 512]; 
 for N=tamFin 
     i=1; 
for nump=1:1:numpacients 
    clear matriu; 

  
   if nump==1;acc=accV4;temps=tempsV4;end; 
   if nump==2;acc=accV9;temps=tempsV9;end; 

  
   if nump==3;acc=accP2;temps=tempsP2;end;     
   if nump==4;acc=accP3;temps=tempsP3;end; 
   if nump==5;acc=accP4;temps=tempsP4;end; 
   if nump==6;acc=accP5;temps=tempsP5;end; 
   if nump==7;acc=accP;temps=tempsP;end; 
   for freqBaix = 1:1:20             
       for freqAlta = freqBaix:1:20            
              vMax = 9; vMin = 0; 
              [sumaBandaDisc,  sumaBandaCam, indBaixaDisc, 

indAltaDisc,  vMax, 

vMin,Tx,Corrxy,Corryz,Corrxz,Medx,Medy,Medz,entropyx,entropyy,entropyz

]=validar(acc ,  temps,  N, freqBaix, freqAlta,Fs, vMax, vMin);  
               matriu(:,i)=sumaBandaDisc; 
                i=i+1;            
       end 
   end 
   i=212;    
    matriu(: ,i)=Tx; 
    matriu(:,i+1)=Corryz; 
    matriu(:,i+2)=Corrxz; 
    matriu(:,i+3)=Medx; 
    matriu(:,i+4)=Medy; 
    matriu(:,i+5)=Medz; 
    matriu(:,i+6)=entropyx; 
    matriu(:,i+7)=entropyy; 
    matriu(:,i+8)=entropyz; 
    matriu(:,i+9)=entropyx+entropyy+entropyz; 
    matriu(:,i+11)=nump; 
    if(nump<=numvol);matriu(:,i+10)=0;end; 
    if(nump>numvol);matriu(:,i+10)=1;end;             
    matriu(:,i+11)=nump; 
    if(nump==1) 
        Matriu_final=matriu; 
    end 
    if(nump>1) 
          Matriu_final=[Matriu_final;matriu]; 
    end 
        ind = find(Matriu_final(:,1)==0); 
        Matriu_final(ind,: )=[]; 

    
     clear Corrxy Corrxz Corryz Medx Medy Medz entropyz entropyy 

entropyz 
  end 
  if N==128; Matriu_final_128=Matriu_final;end; 
  if N==256;Matriu_final_256=Matriu_final;end; 
  if N==512;Matriu_final_512=Matriu_final;end; 
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  clear Matriu_final; 
 end 

  
%selecció de les variables que s'utiltizaran per generar l'arbre 
x1H_4Hz=Matriu_final(:,4); 
X2=Matriu_final(:,212);  
X3=Matriu_final(:,213); 
X4=Matriu_final(:,214); 
X5=Matriu_final(:,215); 
X6= Matriu_final(:,216); 
X7=Matriu_final(:,217); 
X8= Matriu_final(:,218); 
X9=Matriu_final(:,219); 
X10=Matriu_final(:,220); 
X11=Matriu_final(:,221); 

  
%definim el predictor i el  
X=[ x1H_4Hz , X2 , X3, X4 , X5 , X6, X7 , X8 , X9, X10, X11 ]; 
y=Matriu_final(:,222); 
%genreació de l'arbre 
t = treefit(X, y, 'method', 'classification'); 
treedisp(t); 
%poda de l'arbre 
[c,s,n,best] = treetest(t,'cross', X, y); 
tmin128_bo = treeprune(t,'level',best); 
[mincost,minloc] = min(c); 
figure();clf;hold on; 
    plot(n,c,'b-o',... 
         n(best+1),c(best+1),'bs',... 
         n,(mincost+s(minloc))*ones(size(n)),'k--'); 
     title(sprintf('Nº mostres: %d', N)); 
     xlabel('Tree size (number of terminal nodes)') 
     ylabel('Cost') 

   
%arbre optim 
treedisp(tmin128_bo) 
save 'tmin128_bo.mat' 
%avaluació amb les dades d'entrenament 
yfit = treeval(tmin128,X); 
yfit(:,2)=Matriu_final(:,223); 
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Creació de la validació de l’algoritme de detecció de discinèsies 

 

clear all; 
%% carrega de l'arbre i definició de variables 

 
 load tmin128_bo %tmin256_bo o tmin512_bo 
freqBaix=1  
freqAlta=4 
vMax=9; 
vMin=0; 
N=128; 

 
%% carrega de pacients i voluntaris 

 
%freg plats 
s9X2 = Adq_9v6_REMPARK_with_time_included 

('','P9V26N09_001.002',99,159000, true, 0);   
A = s9X2.acc; 
T = s9X2.time;   
Fs = 40; 
[acc,  temps] =remostreja(A,  T,  Fs);  
clear inds; 
inds = temps>25 & temps<350; 
acc  = acc(inds,:); 
temps= temps(inds,:);  

  
%autobus 
s9X2 = Adq_9v6_REMPARK_with_time_included 

('','P9V26N09_009.009',99,159000, true, 0); 
A = s9X2.acc; 
T = s9X2.time;  
Fs = 40; 
[acc,  temps] =remostreja(A,  T,  Fs); 
clear inds; 
inds = temps>25 & temps<750; 
acc  = acc(inds,:); 
temps= temps(inds,:); 

  

 
%pacient amb dysk 
name= 'PRO31002.TXT'; 
[time_raw,gyro, acc, kk, magn] = Adq_9_ejes_v6 (name); 
[tiempo_inic,tiempo_fin,T]   = calcula_el_temps(time_raw); 
A=[]; A(:,1)=acc(:,1)*9.81/340; A(:,2)=acc(:,2)*9.81/340; 

A(:,3)=acc(:,3)*9.81/340; 
indsOutliers = find(abs(A(:,1))>60  ); for i=indsOutliers'; 

A(i,1)=A(i-1,1); end 
indsOutliers = find(abs(A(:,2))>60  ); for i=indsOutliers'; 

A(i,2)=A(i-1,2); end 
indsOutliers = find(abs(A(:,3))>60  ); for i=indsOutliers'; 

A(i,3)=A(i-1,3); end 
Fs=40; 
[acc, temps]=remostreja(A, T, Fs); 
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%pacient sense dysk 

load 'LABEL_teknon 9 1' ;   
A=sWaist.acc; 
T= sWaist.time; 
Fs=40; 
[acc, temps]=remostreja(A, T, Fs); 
 

%% trobem les caracterisiques de la senyal per tal de poder avaluar 

l'arbre 

  
[sumaBandaDisc,  sumaBandaCam, indBaixaDisc, indAltaDisc,  vMax, 

vMin,... 
    Tx,Tx128,Corrxy, Corryz,Corrxz, 

Medx,Medy,Medz,entropyx,entropyy,... 
    entropyz,sumaBandaDisc128]=validar( acc,  temps,  N, freqBaix, 

freqAlta,Fs, vMax, vMin);  
    sumaentropy= entropyx+entropyy+entropyz;  
    X=[sumaBandaDisc', Tx' , Corryz , Corrxz , Medx , Medy , Medz , 

entropyx , entropyy ,  entropyz , sumaentropy ]   ; 
    ind = (sumaBandaDisc==0); 
    X(ind,: )=[]; 
    Tx(ind)=[];  
    sumaBandaCam(ind)=[]; 
    sumaBandaDisc(ind)=[]; 
    Tx128(ind)=[];  
    sumaBandaDisc128(ind)=[]; 
    clear inds; 
    clear etiqueta_dysk; 
    clear yfit; 
    clear etiqueta 
    yfit = treeval(tmin128_bo,X); %tmin256_bo o tmin512_bo 
    yfit=yfit-1;  
 %llindars per a l'antic algoritme 
    umbCam = 5.2795960988; 
    UmbDisc=1.674; 

 
 %aplicació de l'algoritme de detecció de dsicinesies  
 for i=1:1:length(Tx128) 
   if  sumaBandaCam(i)<umbCam && sumaBandaDisc128(i)>UmbDisc 
        etiqueta_dysk(i)=1; 
        else 
        etiqueta_dysk(i)=0; 
         end 
        if sumaBandaCam(i)>umbCam 
           etiqueta_dysk(i)=0;  
        end   
 end 
  for i=1:1:length(Tx) 
        if   etiqueta_dysk(i)==1; 
            etiqueta(i)=yfit(i); 
        else 
        etiqueta(i)=0; 
        end 
  end     
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%% mostrem la validació de l'algoritme comparant amb l'antic 
  figure();  
     plot(temps-temps(1), acc);hold on;title('Detecció a nivell de 

finestra'); 
    xlabel('Time (s.)'); 
    plot(Tx, etiqueta*10, 'b.-'); 
    plot(Tx128, 1+etiqueta_dysk*10, 'c.-'); 
    plot(Tx128, sumaBandaDisc128,  'r', 'LineWidth', 3); % I_no_disc 
    plot(Tx128, sumaBandaCam,   'k', 'LineWidth', 3); % I_disc 
    legend('Acc. X', 'Acc. Y', 'Acc. 

Z','NouALgDISC','ANtAlgDISC','Idisc','Inodisc'); 

  
    title(sprintf('Pacient sense discinesies probOrig=%.2f  

probAmbFPrefusats=%.2f', ... 
        sum(etiqueta_dysk)/sum(sumaBandaCam<=umbCam), ... 
        sum(etiqueta)/length(etiqueta))); 

 

 


