
    

PROJECTE FI DE CARRERA

TÍTOL:

UNITAT DE CONTROL PER UN SISTEMA
 AUTÒNOM D'ANÀLISI DEL MOVIMENT HUMÀ

AUTOR:   Marc Torrent Poch

TITULACIÓ:   Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial

DIRECTOR:   Cristobal Raya Giner

DEPARTAMENT:   ESAII

DATA:    6 de Juliol de 2007





 TÍTOL: 

UNITAT DE CONTROL PER UN SISTEMA
AUTÒNOM D'ANÀLISI DEL MOVIMENT HUMÀ

COGNOMS:   Torrent Poch NOM:   Marc

TITULACIÓ:  Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial

ESPECIALITAT: PLA:  03

DIRECTOR:  Cristobal Raya Giner

DEPARTAMENT:   ESAII

 QUALIFICACIÓ DEL PFC 

TRIBUNAL  

PRESIDENT SECRETARI           VOCAL

 

           DATA DE LECTURA:

Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:   � Sí   � No   





PROJECTE FI DE CARRERA

RESUM (màxim 50 línies)

Aquest  projecte  té  com  a  principal  objectiu  la  creació  d'un
prototip de dispositiu per la captura i l'anàlisi del moviment en
persones  amb  mobilitat  reduïda  i  gent  gran.  L'anàlisi
d'aquestes dades pot servir per a conèixer més detalladament
els problemes dels pacients, i ajudar a evitar les conseqüències
de la mobilitat reduïda en les persones.  Per aquesta finalitat
cal  que el  dispositiu  dissenyat  sigui  capaç de funcionar  fora
d'entorns controlats i durant la vida quotidiana del pacient.
El  dispositiu  dissenyat  constarà  de  cinc  mòduls  sensors
capaços de mesurar  acceleracions en els  tres eixos i  també
velocitats  angulars.  Els  elements  estan  pensats  per  anar  a
diferents parts del cos del pacient, com ara les extremitats i el
tronc, i per aquesta raó,el disseny del dispositiu es realitzarà
pensant en la portabilitat i vestibilitat, ja que un dels objectius
es que aquest sigui el menys invasiu possible per als pacients.
Cada  mòdul  sensor  anirà  cablejat  a  una  unitat  central  de
control ubicada al pit. Aquesta unitat de control incorporarà un
potent microcontrolador dsPIC que s'encarregarà de gestionar
totes les funcions del dispositiu. La seva funció principal serà
capturar  les  mesures  de  tots  els  sensors  i  gestionar-les  de
manera que sen pugui fer un anàlisi. El dispositiu tindrà dues
maneres  de gestionar  les  dades.  En la  primera el  dispositiu
transmetrà  les  lectures  dels  sensors  cap a un PC en temps
real. Aquesta transmissió es realitzarà mitjançant un dispositiu
sense  fils  Bluetooth,  de  manera  que  no  caldrà  cap  cable
connectat amb el PC. En un segon mode de funcionament, el
dispositiu guardarà les dades en comptes de transmetre-les.
Per  aquesta  fi,  s'incorporarà  al  prototip  una  targeta  de
memòria  SD  estàndard.  D'aquesta  manera  es  facilitarà  la
posterior transmissió de dades cap a un PC.
Per  a  l'anàlisi  de  les  dades  capturades  pels  sensors  es
realitzarà un programa per a PC capaç de dibuixar en gràfiques
les  mesures,  tant  en  temps  real  mentre  es  reben  per
Bluetooth, com amb les dades emmagatzemades en un fitxer
de la targeta de memòria.

Paraules clau (màxim 10):

captura de moviment computació ubiqua acceleròmetre giroscopi

targeta sd bluetooth unitat de control portabilitat
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Sumari

Al capítol 1 d'aquest projecte es fa una breu introducció a la temàtica del projecte, es descriuen

els objectius que es volen assolir, es donen les especificacions i l'abast del dispositiu que es vol

dissenyar i implementar, i per últim  es dona una breu pinzellada als antecedents existents.

El capítol 2 està dedicat íntegrament a la descripció dels components elegits per a construir el

dispositiu.  Aquests  són:  el  microcontrolador,  el  sensors,  la  memòria  i  el  dispositiu  de

comunicació. Es fa una descripció, una explicació del seu principi de funcionament i un repàs a

les seves característiques més rellevants.

El capítol 3 es dedica a l'explicació del disseny dels esquemàtics i dels PCB per a creació de les

plaques de circuit integrat del dispositiu.

El capítol 4 es dedica al codi de programa del microcontrolador que li permet realitzar totes les

operacions  per  al  funcionament  de  dispositiu.  El  programa  és  divideix  principalment  en  la

captura de les senyals dels sensors, la interfície amb la targeta e memòria, i la transmissió de

dades a través de Bluetooth.

El capítol 5 s'ha dedicat a la descripció dels programes de PC realitzats per a l'anàlisi de les

senyals capturades pels sensors.

El  capítol  6  està  decicat  a  mostrar  els  resultats  dels  diversos  experiments  realitzats  amb  el

dispositiu funcionant.

El capítol 7 són les conclusions del projecte, i el 8 la bibliografia consultada.

L'annex A conté els  diferents  esquemàtics  i  les  plaques  de circuit  integrat  realitzades per  la

construcció del dispositiu.

L'annex B conté el codi font dels programes desenvolupats per al funcionament del dispositiu.




