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ُچکیذ
 ثِ دًجبل ثشسسی ًقص ٍ ػولکشد سیستن اػػبة هشکضی دس عشاحی حشکتّبی هختلف،هحققبى ثسیبسی دس ػلن حشکتضٌبسی اًسبى
ُ یکی اص ایي هذلّب کِ عی سبلّبی اخیش تَسؼِ داد. پژٍّطگشاى هذلّبی هختلفی هختلفی اسائِ دادُاًذ، ثشای ایي هٌظَس.اًسبى ثَدُاًذ
 یک هذل سلسلِ هشاتجی ٍ هذٍالس است کِ ثِهٌظَس ثشسسی ًقص سیستن اػػبة هشکضی دس عشاحی حشکت ثشخبستي اص غٌذلی،ضذُ است
 استفبع غٌذلی تَاًستِ ثِ ضکل هٌبسجی سفتبس سیستن هشکضی اػػبة سا ضجیِسبصی، ایي هذل دس ثشاثش ضشایغی ًظیش.عشاحی ضذُ است
 ثِّویي دلیل ًَیسٌذگبى ایي هقبلِ دس تحقیقبت خَد ثِ ثشسسی تَاًبییّبی ایي هذل دس ثشخَسد ثب ضشط هحیغی هَقؼیت کف پب.کٌذ
 حشکت ثشخبستي اص غٌذلی ثب هَقؼیتّبی هختلف کف پب ثجت ٍ سپس حشکبت ثجت ضذُ ثب،ُ ثِایي هٌظَس اثتذا دس آصهبیطگب.پشداختِاًذ
 هَقؼیت5  حشکت ثشخبستي اص غٌذلی ثِ اصای، ثِ ایي هٌظَس.ًتبیح حبغل اص عشاحی هسیش اًدبم ضذُ تَسظ هذل هقبیسِ ضذُ است
 ثیطتشیي، ًتبیح ًطبى داد. حشکت ثشای اسصیبثی آى استفبدُ ضذ2 ٍ  حشکت ثشای آهَصش آلگَسیتن3 ِقشاسگیشی هختلف کف پب ثجت ضذ ک
،ُ سادیبى است کِ ثش اسبس آًچِ دس هغبلؼبت دیگش پیطٌْبد ضذ0/092 ٍ 0/069 ،0/122 ، صاًَ ٍ ساى ثِ تشتیت،هقذاس خغبی هفػل هچ
 هذل هَسد ًظش تَاًبیی هٌبسجی دس، ًتبیح ثذست آهذُ ًطبى هیدّذ. دس هحذٍدُ قبثل قجَل قشاس داسد، سادیبى0/17 حذاکثش خغبی هدبص
.عشاحی حشکت ثشخبستي اص غٌذلی داسد
. ػلن کٌتشل حشکت؛ سبختبس سلسلِ هشاتجی ٍ هذٍالس؛ ثشخبستي اص غٌذلی؛ هَقؼیت کف پبّب:کلوات کلیذی
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Abstract
Many researchers in the science of human behavior explore the role and function of the central nervous
system (CNS) in planning and controlling of human movements. To this end, researchers have presented
several different models. In present research a computer simulation of CNS's performance in designing the
Sit-to-Stand transfer, which has been recently presented, is developed. This motion simulator is a modular
and hierarchical movement planner (MHMP), based on decomposition hypothesis. In this paper the effect of
foot position, as an environmental condition, is explored. The performance of the MHMP is evaluated with
experimental captured motion. To this end, sit to stand motion is captured for five different foot position.
Among these five motions, three motions are used to train the MHMP and the remaining motions are used
for evaluating its performance. Results show that the maximum error of ankle, knee and hip angles are 0.122,
0.069 and 0.092 (radian) respectively. The maximum allowed error, suggested in researches, is 0.17(radian).
The results show that the MHMP has a good performance in planning the motion phases under this
condition.
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 -1هقذهِ
ثشسسیّبی هحققبى ًطبى هیدّذ کِ ثِ احتوبل صیبد سیستن
کٌتشل حشکت اًسبى اص سِ سغح عشاحی حشکتی ،ثشًبهِسیضی
ٍ اخشای حشکت تطیکل ضذُ است ٍ ثِ غَست سلسِ هشاتجی
ػول هیکٌذ[ .]1سغح عشاحی حشکت ،ثبالتشیي سغح دس
سیستن کٌتشل حشکت است کِ دس آى یک عشح اثتذایی اص
حشکت هغلَة تَلیذ هیضَد .سغح ثشًبهِسیضی ،ثِ ػٌَاى
سغح دٍم ثب استفبدُ اص ایي عشح اثتذایی فشهبىّبی الصم ثشای
اسسبل ثِ ػضالت سا آهبدُ هیکٌذ ٍ دس پبیبى ثخص ،اخشای
حشکت ثب استفبدُ اص فشهبىّبی ثخص قجل ٍ ػضالت ،آى
حشکت سا اخشا هیکٌذ.
هحققبى صیبدی دس صهیٌِ ثشسسی ًحَُ ػولکشد سیستن
اػػبة هشکضی دس عشحیسیضی ٍ کٌتشل حشکت دس سبلّبی
اخیش فؼبلیت کشدُاًذ ٍ هذلّبی هختلفی ثشای ضجیِسبصی
ایي سیستن اسایِ کشدُاًذ .ایي هذلّب سا ثِ غَست کلی
هیتَاى ثِ دٍ دستِ هذلّبی هجتٌی ثش ثْیٌِسبصی ٍ
هذلّبی هجتٌی ثش دادُ تقسین ثٌذی کشد.
دس صهیٌِ هذلّبی هجتٌی ثش ثْیٌِسبصیً ،خستیي ثبس ،فالش
دس  1985ثشای عشح حشکبت سسٌذُی دست دس غفحِ افقی،
اًذیس کوتشیي خشک سا پیطٌْبد کشد[ .]2ثِ اػتقبد ٍی ،ثِ
دلیل ًشهی صیبد حشکت دست ،پٌدِ دست هسیشی ثب کوتشیي
تغییشات ضتبة سا هیپیوبیذ؛ اهب اًٍَ دس  1989ثیبى داضت کِ
ثب کویٌِ کشدى تغییشات گطتبٍس هفبغل ضوي تَلیذ حشکبت
ًشم ،گستشُ ٍسیغتشی اص حشکبت دست سا هیتَاى تَلیذ
کشد[.]3
پبًذی دس  1995ضبخعّبی هتؼذدی ّوچَى ،کوتشیي
ًیشٍی ػضالت ٍ کوتشیي صهبى حشکت سا ثشای عشح حشکت
ثشخبستي اص غٌذلی هَسد ثشسسی قشاس داد[ .]4هقبیسِ
حشکتّبی عشح ضذُ ثب ًتبیح ثجت ضذُ آصهبیطگبّیً ،طبى
اص ٍخَد اختالف هؼٌبداسی ثیي ایي دٍ داضت .ثْشاهی دس
 1999سؼی کشد تب ثب ایذُ تَاثغ ّذف تشکیجی ،حشکت
ثشخبستي اص غٌذلی سا ثِ ضیَُ ثْتشی عشاحی کٌذٍ ،لی ًتبیح
ثِدست آهذُ تَسظ ٍی ًیض ثب ًتبیح ثجت ضذُ آصهبیطگبّی
تفبٍت صیبدی داضت[.]5
ایي هغبلؼبت ًطبى هیداد ،هذلّبی هجتٌی ثش
ثْیٌِسبصی اغلت دس عشح حشکبت سبدُ اًسبى هَفق ّستٌذ ٍ
ثب پیچیذُتش ضذى حشکبتّ ،وبًٌذ حشکت ثشخبستي اص
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غٌذلی ،تَاًبیی ایي هذلّب دس عشاحی حشکتی کبّص
هییبثذ.
دس حبلت کلی ،ثب ایٌکِ هذلّبی هجتٌی ثش ثْیٌِسبصی
ثشخی اص حشکبت ٍ ٍیژگیّبی حشکتی اًسبى سا ثِ خَثی
ضجیِسبصی هیکٌٌذٍ ،لی ثسیبسی اص قبثلیتّبی اسبسی اًسبى
دس تَلیذ حشکبت پیچیذُ سا ًبدیذُ هیگیشًذ .اص عشف دیگش ثِ
ًظش ًویسسذ سیستن اػػبة هشکضی ثشای تَلیذ تکتک
حشکبت ،اص ثْیٌِسبصی استفبدُ ًوبیذّ .وبىعَس کِ سیضک دس
 2005اضبسُ ًوَد ،اگش حشکتی ثخَاّذ دس توبهی خٌجِّبی
حشکتی ثْیٌِ ثبضذ ،ثبیذ ثبس هحبسجبتی سٌگیٌی سا ثش سیستن
اػػبة هشکضی اػوبل ًوبیذ[.]6
دستِ دٍم هذلّبی هَسد استفبدُ دس عشحسیضی حشکتّبی
اًسبى ،هذلّبی هجتٌی ثش دادُ ّستٌذ .دس ایي هذلّب،
هدوَػِای اص دادُّبی تدشثی ٍ آصهبیطگبّی خْت ایدبد یک
پبیگبُ دادُ 1ثشای حشکت خبظ ،هَسد استفبدُ قشاس هیگیشد.
ثب استفبدُ اص ایي پبیگبُ دادُ ٍ ثش اسبس ثشخی اص ٍیژگیّبی
فیضیکی ضخع (ّوچَى عَل ،خشم ٍ ایٌشسی ػضَّب) ٍ یب
ٍیژگیّبی حشکتی (ّوچَى هَقؼیت ضشٍع ٍ خبتوِی
حشکت) ،حشکت هغلَة اص هیبى حشکبت رخیشُ ضذُ
استخشاج هیضَد.
اص ثیي هذلّبی هجتٌی ثش دادُ اسایِ ضذُ ،هیتَاى ثِ کبسّبی
ػوبدی ٍ ّوکبساى دس  2004اضبسُ کشد [ .]7آًْب یک ضجکِ
ػػجی هػٌَػی 2اسایِ کشدًذ کِ ثِ کوک یک ضجکِ ضبهل
اخضای حشکتی کِ قجال آهَصش دادُ ضذُ ثَد ،حبلتّبی
سیستن ،اًسبى ،دس عَل هسیش حشکت سا تخویي هیصد .ایي
حبلتّب ضبهل ،هَقؼیت ،سشػت ٍ ضتبة سیستن ثَد ٍ ثِ
کوک آًْب هسیش حشکت دس فضبی هفبغل ثشای حشکت
ثشخبستي اص غٌذلی عشاحی هیضذ .کبًگلی دس  2008ثب
استفبدُ اص سٍشّبی هجتٌی ثش ضجکِّبی ػػجی ثشای
ضٌبسبیی سیستن ،3ساثغِ هیبى فؼبلیت الکتشیکی ػضالت ٍ
گطتبٍس هفبغل سا دس حشکت ثشخبستي اص غٌذلی هَسد هغبلؼِ
قشاس داد ٍ هذلی ثشای ایي ساثغِ اسایِ داد [ .]8ایي کبس تَسظ
آًبلیض حشکت اًسبى اًدبم ضذ کِ دس آصهبیطگبُ ثجت ضذُ ثَد.
ّوچٌیي کَ ٍ ًبسبٍم دس  ،2009ثب ثِکبسگیشی هٌغق فبصی
Data Base
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ًسخِ اغالحضذُای اص هذلّبی هجتٌی ثش دادُ سا تَسؼِ
دادًذ [ .]9دس ایي هذل ،حشکبت ثجت ضذُ ثشای ایدبد قَاًیي
فبصی ثِکبس گشفتِ ضذًذ ٍ پبساهتشّبی تَاثغ ػضَیت 1آى ثب
استفبدُ اص کویٌِ کشدى اختالف هیبى حشکبت ثجت ضذُ ٍ
حشکت ضجیِسبصی ضذُ تؼییي هیضذًذ.
ثِعَس کلی ،سٍشّبی هجتٌی ثش دادُ ثِ دلیل تکیِ ثش
دادُّبی آصهبیطگبّیً ،یبص ثِ هحبسجبتی اًذکی داسًذ؛ ضوي
آًکِ ًتبیح هٌبستتشی ًیض ًسجت ثِ هذلّبی هجتٌی ثش
ثْیٌِسبصی اص خَد ًطبى هیدٌّذ .اص عشف دیگش ،چَى ثش
دادُّبی ثجت ضذُ خبظ تکیِ داسًذ ،لزا خبهؼیت ًذاسًذ ٍ
ایي اص هؼبیت ایيگًَِ سٍشّب است.
ثِ ایي تشتیت ّوچٌبى ایي سَال هغشح است کِ سیستن
اػػبة هشکضی اًسبى چگًَِ قبدس است ،حشکتّبی اسادی
اًسبى سا عشحسیضی کٌذ؟
ثسیبسی اص هحققبى ثِ ایي ًتیدِ سسیذُاًذ کِ یک
سبختبس سلسلِ هشاتجی کِ هسبلِ عشاحی هسیش سا ثِ
صیشهسبلِّبی هختلف ضکستِ ٍ آًْب سا حل هیًوبیذ ،هیتَاًذ
پبسخی ثِ ایي سَال ثبضذ [.]13-10
دس ایي ساستب غبدقی ٍ ّوکبساًص دس  ،2013ثِ اسایِ یک
سبختبس عشاح هسیش سلسلِ هشاتجی ٍ هذٍالس ،)MHMP( 2ثِ
هٌظَس تدضیِ ٍ تحلیل ٍ عشاحی حشکت ثشخبستي اص غٌذلی
تحت ضشایظ هختلف هحیغی پشداختٌذ[ .]14آىّب یکی اص
هتذاٍلتشیي حشکبت اسادی اًسبى سا کِ سٍصاًِ ثبسّب اًدبم
هیضَد ،هَسد ثشسسی قشاس دادًذ .ایي حشکت ػجبست اص حشکت
ثشخبستي اص غٌذلی است .دس ایي حشکت ،ثذى اًسبى اص یک
هَقؼیت پبیذاس ضذُ تَسظ تکیِگبُ (غٌذلی) ،ثِ حبلت
ایستبدُ هٌتقل هیضَد .ثِگًَِای کِ دس حیي حشکت ،تؼبدل
ضخع ثبیذ ثشقشاس ثبضذ .اصایيسٍ ،ثِ لحبػ هالحظبت پبیذاسی
ٍ هقذاس گطتبٍسّبی تَلیذی دس هفبغل ،حشکت ثشخبستي اص
غٌذلی ثِػٌَاى هکبًیکیتشیي حشکت سٍصهشُ ،حتی قجل اص
حشکبتی هثل ثبال سفتي اص پلِ هؼشفی هیضَد[]15؛ اگشچِ ایي
حشکت دس افشاد ثبلغ ٍ سبلن ،حتی ثِغَست ًبخَدآگبُ غَست
هیگیشد ،اهب افشاد کْيسبل ٍ یب ثیوبساى دچبس ًقع حشکتی،
دس اخشای آى ثب هطکالت ػذیذُای سٍثشٍ ّستٌذ .اصایيسٍ،
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هغبلؼِ ایي حشکت دس ثیي تَاىثخصّب ٍ دس حَصُّبی
تَاىثخطی ،اص اّویت ثبالیی ثشخَسداس است[ .]16اص سَی
دیگش ،تأثیش پبساهتشّبیی ّوچَى ،استفبع غٌذلی ،هَقؼیت کف
پب ،سغح اتکب پبٍ ،ضؼیت دستّب ٍ حتی ٍضؼیت سش ٍ چطن
سٍی حشکت ،ثبػث ضذُ تب گستشُ ٍسیؼی اص هغبلؼبت دس
خْت ضٌبخت استشاتژیّبی حشکتی دس ایي ػول غَست
پزیشد[.]18 ,17
غبدقی ٍ ّوکبساًص ًیض دس [ ،]14استفبع غٌذلی ٍ عَل
سغح اتکب پبّب سا ثِ ػٌَاى دٍ ضشط هحیغی تأثیشگزاس ثش ایي
ًَع اص حشکت دس ًظش گشفتٌذ .آىّب اص ضجکِّبی خغی ثشای
ّش هفػل ٍ هستقل اص حشکت هفبغل دیگش استفبدُ کشدًذ؛
ّوچٌیي آىّب آصهبیصّبی خَد سا دس دٍ حبلت خذاگبًِ ٍ
فقظ ثشای تغییشات استفبع غٌذلی ٍ تغییشات تکیِگبُ کف پب
دس ًظش گشفتٌذ.
یکی اص ضشایظ هحیغی کِ تأثیش ثِسضایی ثش حشکت
ثشخبستي اص غٌذلی داسد ،هَقؼیت کف پبّب است[.]19 ,2
تدشثِ ضخػی ّش فشد ثِگًَِای است کِ ثب تٌظین هَقؼیت
افقی کف پبّب ،حشکت ثشخبستي اص غٌذلی سا ثِضکل
ساحتتشی اًدبم هیدّذ[ .]17تحقیقبت کبٍاگَ ًطبى هیدّذ
کِ فبغلِ ثیي هشکض ثقل ثذى ٍ هَقؼیت هشکض فطبس دس پبّب
فبکتَس هْوی است[.]17
ثِّویي هٌظَس دس ایي هقبلِ ثشای استفبع غٌذلی ثبثت،
تغییش هَقؼیت کف پبّب دس حشکت ثشخبستي اص غٌذلی هَسد
هغبلؼِ قشاس هیگیشد ٍ تَاًبیی الگَسیتن  MHMPدس ایي هَسد
اسصیبثی هیضَد .ضکل ً ،1حَُ ثشخبستي اص غٌذلی ثِ اصای
تغییش هَقؼیت کف پبّب سا ًوبیص هیدّذ.

1
2

شکل  -1برخاستي از صٌذلی بِ ازای تغییر هَقعیت کف پاّا
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 -2تجسیِ حرکت
دس ثحث عشاحی حشکت تَسظ سیستن اػػبة هشکضی فشؼ
ثش آى است کِ ایي سیستن حشکبت پیچیذُ سا ثِ چٌذ صیش
حشکت تقسین هیکٌذ[ .]20ثِ ایي تشتیت ،اگش حشکتی اص n
فبص حشکتی تطکیل ضذُ ثبضذ ،داسای  n+1گشُ ثشای اتػبل
ایي فبصّب ثِ یکذیگش است .ثب ایي ٍخَد ،تؼییي تؼذاد ایي
فبصّب ٍ هشصثٌذی آىّب ّوَاسُ ثِ غَست کیفی ًِ ٍ ،ثِ عَس
دقیق ،هطخع ضذُ است.
هحققبى ثب ثشسسی حشکت ثشخبستي اص غٌذلی ٍ
تحلیلّبی آهبسی ًطبى دادًذ کِ هَقؼیت فضبیی هشکض خشم
ثذى دس عَل حشکت ،یک هتغیش تحت کٌتشل ٍ تأثیش گزاس دس
سیستن اػػبة ثِ ضوبس هیسٍد[ .]21 ,18دس ایي پژٍّص،
ّوبًٌذ[ ]20 ,15حشکت ثشخبستي اص غٌذلی سِ فبصی دس
ًظش گشفتِ هیضَد .ایي سِ فبص ضکل ً 2طبى دادُ ضذُ است.

شکل  -2تفکیک فازبٌذی حرکت برخاستي از صٌذلی برای
تعییي شذُ است[XY.]21حرکت هرکس جرم در صفحِ

ّوبىگًَِ کِ هطبّذُ هیضَد ،فبص اٍل حشکت ( N0تب
 )N1هقبسى است ثب اًتقبل افقی هشکض خشم ثِ سوت خلَ کِ
ثیبًگش ایدبد یک هَهٌتَم خغی خْت خذا ضذى اص غٌذلی
است .ایي فبص حشکتی ،فبص اًتقبل افقی هشکض خشم ٍ یب ثِ
اختػبس ،فبص اًتقبل افقی ًبهیذُ هیضَد .دس فبص دٍم حشکت
( N1تب  ،)N2هشکض خشم ،حشکت ػوَدی خَد سا ثِ سوت
هَقؼیت ًْبیی پیص هیگیشد .ایي فبص حشکتی ،فبص اًتقبل
ػوَدی ًبهیذُ هیضَد .دس آخشیي هشحلِ اص حشکت ،صهبًی کِ
هشکض خشم اص ًظش هَقؼیت ػوَدی دس ثبالتشیي ًقغِ قشاس
هیگیشد ،یک خبثِخبیی افقی کَچک ثِ سوت خلَ هطبّذُ
هیضَد .ػلت ایي خبثِخبیی پبیذاسسبصی سیستن حشکتی ٍ
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تٌظین هَقؼیت هشکض فطبس دس کف پبّبست .اص ایي سٍ ،فبص
سَم حشکت ( N2تب  )N3فبص پبیذاسسبصی ًبهیذُ هیضَد.

 -3هذل طراح هسیر سلسلِ هراتبی ٍ هذٍالر
سبختبس سلسلِ هشاتجی هذل ،اص چْبس ثخص ػولکشدی تطکیل
ضذُ است (ضکل  .)3ایي ثخصّب دس سِ سغح هتفبٍت خبی
هیگیشًذ .دس سغح هیبًی ،چٌذیي هذل تخویيگش سیٌوبتیک
ٍ ،)KEM(1ظیفِی تخویي یب پیصثیٌی اعالػبت سیٌوبتیکی
هفبغل دس گشُّبی هیبًی  )KIN(2سا ثش ػْذُ داسًذ .دسٍى ّش
 ،KEMثِ تؼذاد هفبغل دسگیش دس حشکت ،ضجکِّبی خغی
ٍخَد داسد ،ثِعَسی کِ ّش ضجکِ خغی فقظ هسئَل تخویي
سیٌوبتیک حشکت دس یکی اص هفبغل است (ضکل  .)4یک
هذٍل تؼییي هسئَلیتٍ ،)GM (3ظیفِی ّش  KEMدس قجبل
ضشایظ خذیذ سا خْت تخویي سیٌوبتیک سیستن هطخع
هیًوبیذ .ایي کبس تَسظ تخػیع ضشایجی ( ) ثشای خشٍخی
اعالػبت
ّش  KEMغَست هیپزیشد .فشؼ کٌیذ
سیٌوبتیکی ثِ دست آهذُ اص تخویي گش jام ثبضذ .دس ایي
)کِ تَسظ هذٍل
غَست ،اعالػبت سیٌوبتیکی ًْبیی (
تؼییي هسئَلیت کٌتشل هیضَد ،هغبثق ثب ساثغِ ( )1خَاّذ
ثَد.
∑
()1
ثشای تَغیف ػولکشد هذٍل تؼییي هسئَلیت ،اص یک
ثلَک فبصی ثب هٌغق تبکبگی-سَگٌَ 4ثْشُ گشفتِ ضذُ است
کِ الْبم گشفتِ اص ًحَُ تػوینگیشی ٍ اًتخبة اًسبى
است[.]22
5
دس سغح ثبالتش ،هذٍل تخویيگش صهبى ( )TEMقشاس داسد
کِ صهبى هٌبست خْت اخشای حشکت دس ضشایظ هتفبٍت سا
هحبسجِ هیکٌذ .هذٍل تخویي گش صهبى ٍظیفِ داسد تب صهبى
ّش یک اص فبصّبی حشکتی سا هحبسجِ کٌذ .هذٍل تخویيگش
صهبى ،اص یک ضجکِ خغی تطکیل ضذُ است کِ هیآهَصد
تحت ضشایظ هحیغی هتؼذد ،صهبى هَسد ًیبص ثشای اخشای
حشکت دس ّش فبص حشکتی سا تؼییي ًوبیذًَ .یسٌذگبى ایي
تحقیق دس [ً ]23طبى دادًذ کِ اگش ّوبًٌذ هذٍلّبی
1

Kinematic Estimator Module
Kinematic Information of via-Nodes
3
Gating Module
4
Takagi-Sugeno
5
Time Estimator Module
2
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تخویيگش سیٌوبتیک ،ثِ خبی یک تخویيگش صهبى ،اص چٌذ
تخویيگش ّوضهبى استفبدُ ضَد ٍ ًتیدِ ًْبیی تَسظ هذٍل
تؼییي هسئَلیت تؼییي ضَد ،کبسایی الگَسیتن دس هقبثلِ ثب
ضشایظ هتفبٍت ثْتش خَاّذ ثَد.
دس ًْبیتًْ KIN ،بیی ٍ صهبى ثِ دست آهذُ ،ثِ یک
ضجکِ هجتٌی ثش اخضای حشکتی  )MEBN(1دس سغح پبییيتش
اسسبل هیضًَذٍ .ظیفِ  ،MEBNایدبد هسیش صاٍیِای هفبغل
ثش اسبس ساّجشد خشک کویٌِ ٍ ثب تَخِ ثِ اعالػبت
سیٌوبتیکی دسیبفتی اص الیِ قجل است (ضکل .)3
هَقؼیت صاٍیِای اثتذای هفبغل  ٍ )IP(2اًتْبی هفبغل
 )FP(3ثِ ّوشاُ یک سیگٌبل تؼییيکٌٌذُ ضشایظ هحیغی
 ،)C(4ثِػٌَاى ٍسٍدیّبی هذل ضٌبختِ هیضًَذ .هٌجغ دسک
هَقؼیت صاٍیِای هفبغل ،سبهبًِّبی حسی تؼجیِ ضذُ دس
ثذى ّستٌذ کِ ثِ دسک هَقؼیت ثذى کوک هیکٌٌذ .اص هیبى
ایي حسّب هیتَاى ثِ حس ثیٌبیی ،حس ػوقی ٍ 5حس
دّلیضی 6اضبسُ کشدٍ .سٍدی ً Cیض ،اص سبهبًِّبی حسی
خبسخی 7تأهیي هیضَد کِ حس الهسِ ٍ ثیٌبیی اص هْنتشیي
آىّب ّستٌذ.
خضییبت ایي الگَسیتن سا هیتَاى دس [ ]23هطبّذ کشد.

شکل ً -3وای کلی الگَریتن ]24[ MHMP

1

Movement Element Based Network
Initial Point
3
Final Point
4
Environmental Condition
5
Proprioception
6
Vestibular sense
7
Haptic Perception
2

شکل  -4شبکِّای خطی هَجَد در ّر ]24[ KEM

 -4دادُّای آزهایشگاّی
دس هغبلؼِ حبضش ،دادُّبی هَسد ًیبص دس آصهبیطگبُ ثجت
حشکت دس داًطکذُ تَاىثخطی داًطگبُ ػلَم پضضکی اغفْبى
خوغآٍسیضذُ است (ضکل  .)5آصهبیطگبُ ثِ دٍسثیيّبی ثجت
حشکت ٍ غفحِ اًذاصُگیشی ًیشٍ هدْض است .دٍسثیيّبی
ثِکبسسفتِ دس آصهبیطگبُ ثجت حشکت ،اص ًَع دٍسثیيّبی
پشسشػت اکَسّ 8ستٌذ .ایي دٍسثیيّب ،ثِ ًطبىگشّبی
هخػَظ ثِ خَد حسبس ثَدُ ،حشکت آىّب سا دس فضب ثجت ٍ
رخیشُ هیًوبیٌذ .ثشای ثجت حشکت قسوتی اص ثذى ،کبفی
است ًطبىگش هخػَظ سا ثِ آى قسوت چسجبًذُ ٍ دٍسثیي
ثِگًَِای تٌظین ضَد کِ هحذٍدُ حشکت ًطبىگش سا پَضص
دّذ.
ثب تٌظین دٍسثیيّب ثشای حبلت ایذُ آل (سشػت 120
ّشتض) ٍ استفبدُ اص ًطبىگشّبی کشٍی ثب قغش  8هیلیهتش،
هیتَاى هسیش فضبیی سا ثب دقت  0/4هیلیهتش اًذاصُگیشی
کشد .ثشای اعویٌبى اص ثجت حشکت ًطبىگشّب دس توبهی
لحظبت حشکت ،اص  7دٍسثیي دس ًقبط هختلف ثْشُ گشفتِضذُ
است.
حشکت ثشخبستي اص غٌذلی ثشای افشاد سبلن ًسجت ثِ
غفحِ خبًجی داسای تقبسى است .اصایيسٍ ،فقظ کبفی است
حشکت ثشای یک سوت اص ثذى ثجت ضًَذ[ .]25دس ایي
هغبلؼِ ،توبهی دٍسثیيّب دس سوت چپ ضخع ٍاقغ ضذُ،
ًطبىگشّب ًیض فقظ دس ّوبى سوت خبیگزاسی هیضًَذ .خْت
Oqus

8
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ثجت حشکت اص ً 5طبىگش دس ًقبط هختلف استفبدُ ضذ کِ
ػجبستٌذاص :یک ًطبىگش دس هحل اتػبل استخَاى ساى ثِ لگي،
یک ًطبىگش دس صاًَ ،یک ًطبىگش سٍی قَصک پب ٍ یکی ًیض دس
قسوت پٌدِی پب (ضکل .)5

شکل  -5آزهایشگاُ ثبت حرکت ،در داًشکذُ تَاىبخشی
داًشگاُ علَم پسشکی اصفْاى

ًوًَِ هَسد هغبلؼِ ،ضخع سبلن ٍ ثذٍى ّیچگًَِ سبثقِ
دسد هفبغل ًبضی اص ثیوبسیّبی حشکتی است .سيٍ ،صى ٍ
ثلٌذی قبهت ضخع ثِ تشتیت  26سبل 79 ،کیلَگشم ٍ 179
سبًتیهتش است.
حشکت هَسدًظش دس  5ضشایظ هحیغی هختلف ثجت ضذُ
است .دس ّش حبلت ،استفبع غٌذلی ثبثت ٍ ثشاثش ثب 48
سبًتیهتش است ٍ تٌْب ػبهل هتغیش ،هَقؼیت افقی کف پبّب
است .دس حبلت اٍل ،ضخع تب حذ هوکي کف پبی خَد سا
ػقت هیآٍسد ،ثِ ضشعی کِ کف پب ثِغَست کبهل ثب صهیي دس
توبس ثبضذ .دس حبلت اٍل ،صاٍیِ اٍلیِ هچ 1/05 ،سادیبى است.
دس حبلت دٍم ،ضخع کف پب سا خلَتش آٍسدُ ٍ صاٍیِ اٍلیِ هچ
 1/25سادیبى است .دس حبلت سَم ،صاٍیِ اٍلیِ هچ ثِغَست
ػوَدی قشاس هیگیشد .صاٍیِ اٍلیِ هچ ثشای دٍ حبلت دیگش ثشاثش
ثب  1/75 ٍ 1/68سادیبى دس ًظش گشفتِ هیضَد .دس کل ثشای
ّش حبلت رکش ضذُ آصهبیص ثِ تؼذاد  10ثبس تکشاس ضذُ است.
دس توبهی حشکبت ،پبّب ثِاًذاصُی ػشؼ ضبًِ ثبص است؛
ّوچٌیي ضخع دس لجِ غٌذلی هیًطیٌذ تب فشؼ توبس
ًقغِای ثذى ثب غٌذلی سػبیت ضَد .حشکت سش ًسجت ثِ
ثبالتٌِ ،غلت است .ثذیي تشتیت هیتَاى ثشای حشکت ثبالتٌِ
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ٍ سش ،تٌْب یک دسخِ آصادی قبئل ثَد .ثشای اص ثیي ثشدى اثش
دستّب ٌّگبم حشکت ،الصم است کف دستّب سٍی سیٌِ
قشاسگشفتِ ،آسًحّب ثِ ثبالتٌِ چسجیذُ ثبضذ.
سشػت اًدبم حشکت ًیض ،اص ػَاهل تأثیشگزاس دس سًٍذ
حشکت ثِ ضوبس هیسٍد .هؼوَالً حشکبت دس سِ سغح آّستِ،
هتَسظ ٍ سشیغ اًذاصُگیشی هیضًَذ .دس ایي هغبلؼِ ،حشکبت
ثِغَست هتَسظ اًدبم هیپزیشد.
پس اص ثجت ٍ رخیشُسبصی اعالػبت حشکت تَسظ
دٍسثیيّب ،ثِ کوک ًشمافضاس تحلیل حشکت ً ،QTM1یشٍّبی
ثِدستآهذُ اص کف پب ٍ هسیش فضبیی ّش یک اص ًطبىگشّب
ّوبٌّگسبصی هیضًَذ (هٌظَس اص ّوبٌّگ سبصی ایي است
کِ  7دٍسثیي حشکت سا ثجت هیکٌذ ٍ ًشم افضاس دادُّبی
خشٍخی ایي  7دٍسثیي سا ثب ّن تشکیت هیکٌذ ٍ دس ًْبیت
هَقؼیت فضبیی ّش ًطبًگش سا ثِ ػٌَاى خشٍخی اسائِ هیدّذ).
دسًْبیت ،ثب استفبدُ اص سیٌوبتیک هؼکَس ،هسیش فضبیی
ًطبىگشّب ثِ هسیش صاٍیِای هفبغل هچ ،صاًَ ٍ لگي تجذیل
هیضًَذ.

 -5آهَزش هذٍلّا
حشکت ثِ اصای  5ضشط هحیغی هختلف ثجت ضذُ است .اص
ایي  5هدوَػِ ،دادُّبی هشثَط ثِ  3هدوَػِ ثشای آهَصش
هذل ٍ  2هدوَػِ دیگش ثشای اسصیبثی هذل ثِ کبس هیسٍد.
دادُّبی هشثَط ثِ صٍایبی هچ 1/78 ٍ 1/57 ،1/05 ،سادیبى
خْت آهَصش هذٍلّب ثِ کبس هیسٍد.
اعالػبت سیٌوبتیکی گشُّبی هیبًی اص هسیشّبی هَخَد
استخشاج ضذُ ٍ هذٍلّبی تخویيگش سیٌوبتیک ٍ صهبى
آهَصش هیثیٌٌذ .هسئلِ داسای  3ضشط آهَصضی است ،پس 3
هذٍل تخویيگش سیٌوبتیک ٍ  3هذٍل تخویيگش صهبى دس
ًظش گشفتِ هیضًَذ .هذٍلّبی ضوبسُ  3 ٍ 2 ،1ثِ تشتیت ،ثِ
صٍایبی هچ  1/78 ٍ 1/57 ،1/05اختػبظ هییبثٌذ.

 -6ارزیابی آلگَریتن
حشکت ثِ اصای ّش ضشط هحیغی ثِ تؼذاد  10ثبس دس
آصهبیطگبُ ثجت ضذُ است .ثشای ّش یک اص دٍ ضشط اسصیبة
هحیغی ،هَقؼیت اثتذا ٍ اًتْبی هسیش ّش یک اص هفبغل اص
Qualisys Track Manager

1
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 10تکشاس هختلف حشکت استخشاج ضذُ ،ثِػٌَاى ٍسٍدی ثِ
هذل دادُ هیضَد .سپس پبسخ هذل ثشای ّشکذام ،ثب حشکت
ثجت ضذُ هتٌبظشش ،هقبیسِ هیضَد.
 -1-6حالت اٍل
دس حبلت اٍل صاٍیِ اٍلیِ هفػل هچ  1/25سادیبى است .عجق
قبًَى فبصی تبکبگی-سَگٌَ ،ضشایت هسئَلیتپزیشی ثشای ایي
است،
ٍ
،
حبلت ثِغَست،
پس ثشای عشاحی حشکت دس ایي حبلت ،فقظ هذٍلّبی
ضوبسُ  2 ٍ 1ضشکت داسًذ .دس ضکل  ،6هسیشّبی
ثِدستآهذُ اص هذل دس ثشاثش هسیشّبی ٍاقؼی ثجت ضذُ دس
آصهبیطگبُ ،هَسد هقبیسِ قشاسگشفتِ است .دس سغش اٍل خذٍل
 ،1هقبدیش هدزٍس هیبًگیي هشثؼبت خغب ٍ ثیطتشیي هقذاس
هغلق خغب ثشای تخویي هسیش صاٍیِای هفبغل ٍ تخویي
صهبى کل حشکت دس ایي حبلت اسایِ ضذُ است.
ّوبىگًَِ کِ اص ضکل  6هطخع است ،الگَسیتن ثِخَثی
صهبى کل ٍ هسیش هفبغل سا دس ایي حشکت پیصثیٌی کشدُ
است .تحلیلّبی ػذدی ًطبى هیدٌّذ ،ثیطتشیي اختالف دس
ایي حبلت هشثَط ثِ هفػل هچ است کِ حذاکثش خغبی
هَخَد دس هسیش آى  0/086سادیبى است.
ضبخعّب ٍ هؼیبسّبی هتؼذدی تَسظ هحققبى هختلف
دس اسصیبثی ػولکشد هذلّبی عشاح هسیش ،هَسداستفبدُ
قشاسگشفتِ است .اص ایي هیبى هیتَاى ثِ ضبخعّبی هدزٍس
هیبًگیي هشثؼبت خغب ٍ 1ثیطتشیي هقذاس هغلق خغب 2اضبسُ
کشد[ .]9دس ثشسسی هذلّبیی کِ ثشای ضجیِسبصی سیستن
عشاح هسیش اًسبى اسایِ ضذُاًذ ،هخػَغبً دس حشکبت توبم
ثذًی ،ثیطتشیي هقذاس خغبی هدبص دس تخویي صاٍیِ هفبغل،
ثِعَس هیبًگیي حذٍد  0/17سادیبى اػالم ضذُ است[.]26 ,9
ّوبىگًَِ کِ هطبّذُ هیضَد ،دس حبلت اٍل هقذاس حذاکثش
خغب اص  0/17سادیبى کوتش ثَدُ ،ثٌبثشایي ػولکشد آلگَسیتن
قبثل قجَل است.
 -2-6حالت دٍم
دس حبلت دٍم ،صاٍیِ اٍلیِ هفػل هچ  1/68سادیبى است .عجق
قبًَى فبصی تبکبگی-سَگٌَ ،ضشایت هسئَلیتپزیشی ثشای ایي
Root mean square error
Maximum Absolute Error

1
2
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است،
ٍ
،
حبلت ثِغَست،
پس ثشای عشاحی حشکت دس ایي حبلت ،فقظ هذٍلّبی
ضوبسُ  3 ٍ 2ضشکت داسًذ .دس ضکل  ،7هسیشّبی
ثِدستآهذُ اص هذل دس ثشاثش هسیشّبی ٍاقؼی ثجت ضذُ دس
آصهبیطگبُ هَسد هقبیسِ قشاسگشفتِ است.
ّوبىگًَِ کِ هطخع است ،دس ایي حبلت ًیض آلگَسیتن
ثب تقشیت هٌبسجی صهبى کل حشکت ٍ هسیش هفبغل سا
پیصثیٌی کشدُ است .الصم ثِ رکش است کِ ثب تغییش صاٍیِ هچ،
توبهی ضشایظ اٍلیِ ثِغیشاص ضشط اٍلیِ هفػل ساى تغییش
هیکٌذٍ ،لی ثب ایي ٍخَد الگَسیتن ثب دقت خَثی ،ثِ اصای
ضشایظ خذیذ ،حشکت سا عشحسیضی کشدُ است.
دس سغش دٍم خذٍل  ،1هقبدیش هدزٍس هیبًگیي هشثؼبت خغب ٍ
ثیطتشیي هقذاس هغلق خغب ثشای تخویي هسیش صاٍیِای
هفبغل ٍ تخویي صهبى کل حشکت دس ایي حبلت اسایِ ضذُ
است .دس ایي حبلت ًیض ،ثیطتشیي خغب هشثَط ثِ هفػل هچ
ثَدُ ،هقذاس آى  0/122سادیبى است .ثبصّن هطبّذُ هیضَد
کِ ایي هقذاس اص هقذاس هدبص 0/17 ،سادیبى ،کوتش است.

 -7بحث ٍ ًتیجِگیری
دس ایي هقبلِ ،الگَسیتن  MHMPدس قجبل ضشط هحیغی
هَقؼیت کف پبّب ،اسصیبثی ضذُ استّ .وبًگًَِ کِ هطبّذُ
ضذ ،الگَسیتن  MHMPثِ خَثی تَاًستِ سًٍذ هسیش عی ضذُ
ٍاقؼی سا عشاحی کٌذ .ضوي آًکِ فبصّبی هختلف حشکتی سا
ًیض ثِ خَثی تطخیع دادُ ،صهبى آىّب سا ثب دقت هٌبست
تخویي صدُ است .ثیطتشیي خغبی صهبًی دس دٍ حبلت 0/04
ثبًیِ است .ثب تَخِ ثِ سشػت ثبالی ایي الگَسیتن دس عشاحی
هسیش ٍ ػذم استفبدُ اص تَاثغ ثْیٌِسبص دس ایي ساستب ثِ ًظش
هیسسذ ،ایي الگَسیتن ضجبّت ثیطتشی ثِ الگَسیتنّبی
عشاحی هسیش سیستن اػػبة هشکضی ًسجت ثِ الگَسیتنّبی
ثْیٌِسبص داسد .الجتِ ٍاضح است کِ ثب اًدبم یک یب چٌذ
آصهبیص ٍ ثشسسی ًتبیح آى ًویتَاًذ دلیل قغؼی ثش ایي ادػب
ثبضذ ٍ اثجبت قغؼی ایيکِ ایي هذل ،دقیقب ّوبى هذل
سیستن اػػبة هشکضی است کِ ًیبص ثِ تحقیقبت فشاٍاى ٍ
ثشسسی ضشایظ پیچیذُ ٍ هختلف دیگشی داسد .ضوي آىکِ
ایي الگَسیتن فقظ دس هَسد حشکت ثشخبستي اص غٌذلی هَسد
ثشسسی قشاس گشفتِ ٍ ثشای دیگش حشکبت ثذًی ًیض ثبیذ آصهبیص
ضَد.
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شکل  -6هٌحٌی هسیر زاٍیِای برای هفصل هچ ،زاًَ ٍ راى در حالت اٍل

شکل  -7هٌحٌی هسیر زاٍیِای برای هفصل هچ ،زاًَ ٍ راى در حالت دٍم
جذٍل  -1هیاًگیي شاخصّای  RMSE ٍ MAEدر حرکت برخاستي از صٌذلی بِ ازای دٍ شرط هحیطی بِ صَرت ترکیبی برای
تخویي هسیر زاٍیِ ای هفاصل
هدزٍس هیبًگیي
هشثؼبت خغب
صهبى کل
حشکت (ثبًیِ)

ثیطتشیي
هقذاس هغلق
خغب صهبى
کل حشکت
(ثبًیِ)

هدزٍس هیبًگیي
هشثؼبت خغب
ساى (سادیبى)

0/005

0/028

0/030

0/064

0/006

0/04

0/042

0/092

ثیطتشیي
هقذاس هغلق
خغب ساى
(سادیبى)

هدزٍس هیبًگیي
هشثؼبت خغب
صاًَ (سادیبى)
0/034

0/069

0/030

0/061

ثیطتشیي
هقذاس هغلق
خغب هچ
(سادیبى)

ثیطتشیي
هقذاس هغلق
خغب صاًَ
(سادیبى)

صاٍیِ
اٍلیِ هچ

هدزٍس هیبًگیي
هشثؼبت خغب
هچ (سادیبى)

1/25

0/04

0/086

1/68

0/052

0/122
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 اص آصهبیطگبُ هشکض،دس ایٌدب ًَیسٌذگبى هقبلِ الصم هیداًٌذ
تحقیقبت اختالالت اسکلتی ٍ ػضالًی داًطکذُ تَاىثخطی
داًطگبُ ػلَم پضضکی اغفْبى ٍ سشکبس خبًن ًیلَفش فشضتًِژاد
ِکبسضٌبس اسضذ ایي آصهبیطگبُ ثِ سجت ّوکبسی دس تْی
.دادُّبی آصهبیطگبّی تقذیش ٍ تطکش ًوبیٌذ
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