
              

TECHNOLOGIA INERCJALNA

Kostium inercjalny iSEN.

Skalowalny system do inercjalnej rejestracji i analizy ruchu. 

Używając pomiędzy 1 a 17 sensorów IMU lekarze kliniczni, trenerzy i naukowcy mogą
rejestrować dokładne dane ruchowe 3D w czasie rzeczywistym - w dowolnym miejscu i czasie.

Zakres możliwych badań rośnie wraz z ilością sensorów w systemie.

wyróżniki - bezprzewodowy - zasięg 20-40 metrów
- duża częstotliwość próbkowania: 400 Hz
- możliwość rejestracji u pacjenta / w terenie
- łatwy montaż na pacjencie za pomocą taśm

kluczowe zalety - łatwość rozbudowy 1-17 sensorów
- specjalizowane raporty z pomiarów 
- dostęp do surowych danych sensorów
- możliwość synchronizacji z kamerami MoCap

zastosowania - badania biomechaniczne
- badania kliniczne w neurologii, rehabilitacji
- badania ergonomiczne
- optymalizacja sportowa
- rejestracja ruchu postaci do flmu / animacji

kompletacja - oprogramowanie iSEN (licencja permanentna)
- sensory inercjalne
- okablowanie
- dwuzakresowy router WiFi z wyposażeniem
- walizka
- komplet taśm do montażu sensorów
- ładowarka do sensorów inercjalnych

ILOŚĆ SENSORÓW 1 </= 2 </= 3 </= 4 </= 5 </= 6 </= 7 </= 8 </= 9 </= 14 </= 16

pas biodrowy X X X X X X X X X X X

1 staw (np. łokieć) X X X X X X X X X X

górna lub dolna poł. X X X X

całe ciało X
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kostium iSEN

Przykładowe dostępne
 protokoły pomiarowe  iSEN

w zależności od ilości sensorów



              

Ile sensorów iSEN zakupić?

Firma STT specjalizuje się w oprogramowaniu - stąd sporo innowacyjnych funkcji oraz
przejrzystość przepływu danych i przebiegu projektu pomiarowego.

Oprogramowanie systemu iSEN jest dostosowane do proflu zastosowania, a poszczególne profle
są dostępne w zależności od posiadanej ilości sensorów. 
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Sensor inercjalny IWS do kostiumu iSEN.

Berzprzewodowy sensor inercjalny 400 Hz do kostiumów iSEN. 

Jest to miniaturowa jednostka IMU/AHRS synchronizująca się w zestawach 1-17 sensorów.
Zaletą STT-IWS jest możliwość zapisu danych w podręcznej pamięci podczas przerw w transmisji

WiFi (np. na skutek wyjścia pacjenta/aktora z zasięgu WiFi).

wyróżniki - bezprzewodowy WiFi - zasięg 20-40 metrów
- duża częstotliwość próbkowania: 400 Hz
- możliwość rejestracji  przerw w transmisji WiFi
- łatwy montaż na pacjencie za pomocą taśm

parametry sensora zakres żyroskopów: ±2000 deg/s
zakres akcelerometrów: ±16g
zakres magnetometrów: ±1300 μT
zakres pracy barometru: 300 to 1100 hPa
kalibracja: temperaturowa, wilgotności

dokładność Static Pitch accuracy (RMS): <0.5o
Static Roll accuracy (RMS): <2o
Static Heading accuracy (RMS): <2o

fzyczne wymiary:  56(64)x38x18mm
waga: 46 gram

zasilanie wewnętrzna bateria, konektor USB, zewn. zasilacz
czas ładowania: 1,5 godz. 
czas pracy na baterii: 3,5 godz. 
diodowa sygnalizacja stanu baterii
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Sensor IWS



              

Oprogramowanie kostiumu iSEN.

Firma STT specjalizuje się w oprogramowaniu - stąd sporo innowacyjnych funkcji oraz
przejrzystość przepływu danych i przebiegu projektu pomiarowego.

Oprogramowanie systemu iSEN jest dostosowane do proflu zastosowania a poszczególne profle
są dostępne w zależności od posiadanej ilości sensorów. 

baza danych - rejestr pacjentów z  parametrami badań
- dowolna ilość zapisów dla pacjenta
- eksport/import plików 3GC
- wyszukiwarka zapisów

wizualizacje - wizualizacja real-time badanej części ciała

bio-feedback - biofeedback: wykrywanie konkretnych zdarzeń
- prekonfgurowane parametry brzegowe
- jeżeli spełnione - faga w danych + dźwięk
- możliwość łączenia dwóch i więcej reguł

  zdarzenia - wybrane protokoły wykrywają zdarzenia: 
      - np. upadek na pięty w chodzie
- można edytować/ tworzyć defnicje zdarzeń

   eksport danych - surowe dane indywidualnych IMU
- ASCII do przetwarzania w Matlab itp.
- krzywe biomechaniczne jako .CSV (Excel itp).
- wideo

    dane surowe - możliwość śledzenia parametrów z indyw. IMU
- wykresy przyspieszeń/rotacji dla indyw. sensorów
- podgląd: kąty Eulera, rotacja absolutna, czas baterii

   generator
raportów

- automatyczne generowanie raportów
- możliwość dostosowania (logo użytkownika itp). 
- edytowalny format .DOCX

    protokoły
pomiarowe

m.in: miednica, nadgarstek, kolano, biodro, łokieć, 
bark, kark i głowa, kostka, pas biodrowy + kręgosłup,
bark + łokieć, ramię, pas biodrowy + uda, dwa kolana,
cała noga, pas biodrowy + ramiona + uda, dolna 
połowa ciała, plecy, pas biodrowy + głowa, dolna 
połowa ciała + plecy, całe ciało.
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