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چكيده طرح: 
دردهای مفاصل يكی از شايع ترين بيماری هايی است كه اغلب افراد از آن شكايت می كنند و مانع انجام فعاليت های 
روزانه توسط فرد می شود. با توجه به اهميت موضوع بررسي حركت انسان در شرايط كاري و بدست آوردن پارامتر هاي 
متناظ��ر با آن ب��راي كاربردهای متنوع نظير توان بخش��ي، تعيين فعاليت هاي خطر زا براي جلوگي��ري از ايجاد درد در 
نواح��ي كم��ر و ... نياز ب��ه سيستم هاي  اندازه گيري حركت ان��دام باال تنه به شدت احساس مي ش��ود. چنين سيستمي 
ع��الوه ب��ر دقت باال، بايستي داراي وزن كم و قابل حمل توسط فرد مورد نظر  باشد تا به راحتي بتواند در شرايط كاري 
مختل��ف استف��اده گردد. هدف از اين پ��روژه طراحی و ساخت يك سيستم اندازه گيری حرك��ت اندام باال تنه انسان به 
ص��ورت پرتابل می باشد.  اين سيست��م شامل اجزايي از قبيل:  Data Logger  ،Fusion Sensor، نرم افزار مورد نياز 

ب��راي نمايش اطالعات، لباس مناسب براي ق��رار دادن سيستم بر روي آن و 
اج��زاء الكترونيكي مرتبط مي باشد.  اين سيستم شامل دوازده سنسور پارچه ای 
می باش��د كه بر روی كمر ق��رار گرفته اند و قابليت اندازه گيری زوايای حركتی 
را در س��ه بعد دارا می باشد. اين سيستم توسط يك Data Logr قابليت ثبت 
و اخ��ذ داده را برای چهار شبانه روز دارد. لباس پارچه ای توسط سيستم تحليل 
حركتی  از طريق روش تركيب داده شبكه عصبی كاليبره شد. دقت اين سيستم 
برای اندازه گيری موقعيت كمر برای حركات مجزا از 0/4 تا 1 درجه )بر حسب 

نوع حركت( و برای حركات تركيبی 2/7 درجه می باشد. 

رتبه سوم پژوهش های کاربردي


