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هبود یافتن از افتادن: روش زمان اعصاب مکانیکی تعادل انسان، زمان ب مدل سازی

 پیوسته

چکیده

باره مشکالت از جمعیت سالمند در آمریکا در %30رود و نزدیک با سن از بین می کنترل تعادل پیشینه:

لگن است. از این رو، ساسی متکی بر کنترل قوزک و ادهند. پایداری وضعی یک وظیفه پایداری گزارش می

توانند ابزار مفیدی در زمان آنالیز فعالیت های جبرانی با هدف حفظ پایداری وضعی های مفصل میبرآورد پارامتر

 باشند.

رجه از مدل د 2دهد و های پیشین را گسترش میاز یک روش تحلیلی، این تحقیق کار: با استفاده روش ها

مکانیکی مرتبه دوم و  عاش سیستم، توسط پارامتر های نوروحالت اول ارت 2میکند.  آزادی انسان را تحلیل

شود. این مدل با استفاده از کند، نمایش داده میمتغیرالزمان مدل کلوین ویت که قوزک ولگن را تحریک می

ام ساکن در هنگ یک حمله اغتشاش پله مانند موقعیتیپاندول معکوس دوبل و داوطلبان سالم که در معرض 

شوند. یک آنالیز حساسیت درون سیلیکویی از تاثیر پارامتر های لختی نیز اجرا ایستادن قرار گرفتند، آزمایش می

 شد.

متغیرالزمان آونگ معکوس دوبل را  ویسکو االستیسیته هایشنهادی میتواند به درستی پارامترروش پی نتایج:

شود. این های ایستاده هم اعمال بر انسان تواندمی هارامتردهیم که روش برآورد پاشناسایی کند. ما نشان می

مستقل را برای تعادل کنترل ساکن که هم بی حرکتی مدوالسیون  هایرسد که استراتژی سوژهنتایج به نظر می

 کنند.کند، شناسایی میو هم استفاده از کنترل متناوب را ترکیب می

عضالنی -تاندونی توده آنالیز دستگاه معادله دیفرانسیل غیر خطی که کنترل واحد های ،: این مقالهنتیجه گیری

ل کند تا برآورد کنترهای حرکتی استفاده میگیریدهد. این روش از ضبط اندازهکند، نمایش میرا ارائه می

با یک اختالف مجزا های متغیرالزمان زمان برای تخمین پارامتر سیستم را توسط ساخت یک رگرسور وابسته به

از های کنترل اعصاب مکانیکی در زمان بهبود انسان له پیشرفتی در زمینه فهم پارامتربه دست آورد. این مقا

های قبلی، آنالیز مورد نظر یا محدود به حالت نوسان اول با پاندول معکوس بود یا افتادن به زمین است. در مقاله
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حرکت های لگنی برای کنترل پایداری را  ی پیشنهادی اجازه تحلیلهات. روششد که زمان ثابت استصور می

 دهد.ان میز را نشدهد و اهمیت تعلیم مغمی

پیشینه

برند. این موضوع مخصوصا از جمیعت بزرگسال از انواع مختلف اختالالت تعادلی رنج می %30در آمریکا حدود 

تواند ناشی از افتادن باشد که شخص تعادل خود را از می دهد. مرگ افراد سالمندسالمندان را تحت تاثیر قرار می

تگی استخوان، اثرات ناگهانی به دلیل شکس احیه لگن، پای او شکسته است. عدم تحرکدست داده و معموال از ن

ر به کاهش وزن استخوان و نحوه عملکرد اجرایی تواند منجمیالبا کم فعالیتی تی فرد دارد. غمخربی بر سالم

دل ناحیه باال و اینکه قی شود. بنابراین، نیاز به جلوگیری از افتادن که با درک حاشیه پایداری در تعاعرو-قلبی

  شود.گذارد، آغاز میچگونه مدوالسیون سفتی مفصل بر حاشیه گفته شده اثر می

با استفاده از یک درجه پاندول  از زمین خوردن روی مدل سازی ایستادگی ساکن و بهبود ،پژوهش قبلی ما

گیری متفاوت پیشنهاد کردیم. این ایی سفتی قوزک پا، دو وضع اندازهبود. ما برای شناس تمرکز کرده معکوس

رود. از طرفی، استفاده از مدلتفاوت، به عنوان یک معیار شایستگی برای ارزیابی پایداری تعادل فرد به شمار می

داد که استراتژی های مختلف کنترل را که شامل کنترل هماهنگ درجات می های پیچیده تر این فرصت را

 شود، جلوه دهیم.مختلف آزادی می

، از تعریف معمولی خود که ضریب زمانی خطی ثابت که جا به ید که از این به بعد، عبارت سفتیتوجه داشته باش

. ما فرض میکنیم این ضریب، متغیرالزمان کند، گسترش میابدجایی مفصل را با گشتاور مفصل اتصالی مرتبط می

است. )مثل  سفتی، مسئول ذخیره انرژِی مکانیکی فنراست و نمایشی از کنترل عصبی مکانیکی مفصل است. 

سفتی مثبت است.( یا تزریق انرژی به سیستم )مثال: از فعالیتی که توسط ماهیچه با  ،وقتی که در تاندون

 رود.ت، سفتی منفی به شمار میه در آن صورک است( انعکاس قطعه ای تولید شده

، ترکیب شده با و سایرین Bortolamکه پیشنهاد شده توسط  بگیر و آزاد کناز روش  ،در پروژه فعلی ما

برای تعیین سفتی متغیرالزمان در ناحیه لگن و قوزک که به فرد اجازه  تکنیک سیستم شناسایی زمان محور

 دهد، استفاده کرده ایم.بهبود پس از زمین خوردن را می

پایدار است. تحقیقات در این رابطه، بسیار گسترده بوده است. به دلیل اوال نتایج تعادل انسان ذاتا یک وظیفه نا 

ستادگی ساکن انسان تفاوت در مدل سازی ای زیان آوری که افتادن بر زمین به ویژه در سالمندان به دنبال دارد.

شود:در این موارد یافت تواند می
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شود.های بدن که برای مدل سازی استفاده میز بخشتعداد زیادی ا .1

مدل مکانیکی مفصل. .2

روش تخمینی .3

های بدنتعداد بخش

های مدل سازی شده مدل ایستاده ساکن، مقدار معادله دیفرانسیل استفاده شده برای توصیف تعداد بخش 

کند که هر زمینه خوب برای این ارائه فراهم میکند. رشته مدیریت سازه، یک پیش دستگاه فیزیکی امر می

های ساختمانی یک زمین ساختمان باشد. جنباننده تواند معادلبخش از انسان )مثل ساق پا، پا، باال تنه، سر( می

کنند که قدرت مکانیکی اسیالسیون )نوسان( به اندازه عملکرد پایه در فرکانس های مختلف، توزیع مشخص می

مرکز جرم  موقعیت هایی با فرکانس پایین، دامنه بزرگ تری دارند و گوناگونی بیشتری را درشود. حالتمی

از گوناگونی جا به جایی مرکز جرم را در کل سیستم محاسبه  %80کنند. اولین حالت نوسان، اغلب توصیف می

حالت اول نوسان یک دستگاه تواند نمایشی از کند. بنابراین، یک مدل ساده از یک پاندول معکوس منفرد میمی

شتاور ء ساده اولیه از کنترل تعادل انسان با کنترل گتواند یک منشاپبچیده باشد. یک پاندول معکوس منفرد می

نقطه تعادل  چارچوب را در خط با فرضتواند یک ای قوزک فراهم کند. این مدل میدر مقابل جا به جایی زاویه

بهره یکی عضله برای تصحیح بدون تاخیر ساده است و از خاصیت مکانفراهم کند، جایی که تمهید کنترل 

توانند مسائل کاربردی زیادی را محاسبه کنند؛ مانند صرف انرژی نمی ها، اگرچهکند. این مدلبرداری می

ه، حالت نوسان منفرد طلبد. به عالوباالیی می عضله، انرژی سوخت و ساز ادشان، جایی که انقباض پیوسته یز

شود، توسط مدارک آزمایشی با چالش مواجه شد که حرکت در ناحیه ه فقط قوزک کنترل میضی، جایی کفر

های لگنی دارای خاصیت قفل فازی  خصوصا، چنین حرکتلگن در حین ایستادگی ساکن، قابل اغماض نیست. 

تعادل ضروری باشد،  رسد برای فهم چگونگی پایداریتر آنها به نظر مییی که حالت ارتعاش باالبا قوزک ها

بودند.

مفصل مدل مکانیکی

کردیم که کند، ما باید فرض میید کنترل فراهم میمنفرد نوسان یک تصویر ناقص از تمهبا این نتیجه که حالت 

دهد که مدل پاندول معکوس شوند. این محاسبات نشان میدرجه از آزادی به طور هم زمان کنترل می 2حداقل 

کند. به عالوه، ما میتوانیم به طبیعت افظه کار بیشتری از کم ترین مقدار سفتی فراهم می، یک تخمین محدوبل

فرض کنترل با مانیتور کردن چگونگی تغییر پارامتر های کنترل در واحد زمان پی ببریم. به عنوان تقریب اول، 

دهد. این روش، ش میای هر مفصل، پیچیدگی مدل را کاهی بین گشتاور و جا به جایی زاویهخط یک رابطه

برای هر مفصل است. توجه داشته باشید که عدم گوناگونی سفتی  ثابت سفتی معادل انتظار داشتن یک مقدار
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عضله، خواستار دریافت نشان دهنده این نیست که سیستم غیر فعال است. همانطور که حد پیوستگی انقباض 

. این نشان داده  یک حاشیه منطقی از پایداری است یک سفتی بحرانی با توانایی ثابت نگه داشتن دستگاه با

که بزرگی ذاتی قوزک پا، برای حفظ پایداری کافی نیست و بنابراین، یک مدل عصبی نیاز است که در  شده است

ست که مدل متغیرالزمان برای نمایش عصب اعوض، مکانیک مفصل را در واحد زمان تنظیم کند. پس ضروری 

 مکانیکی مفصل عرضه شود. 

 روش تخمین

های عصب مکانیکی قوزک در حالت ایستادگی ساکن و راه رفتن، با رگرسیون پارامتربسیاری از تخمین های 

ط د فقتواننشوند. تکنیک های رگرسیون )بازگشتی( درست هستند، ولی دو اشکال عمده دارند. میگرفته می

فرض شده و خواستار  راهم کنند که در آن پارامتر، ثابتها را در یک بازه زمانی کم فیک مقدار متوسط از پارامتر

مانند تا برآورد را ها در صورت تکرار متعدد و ضروری، ثابت باقی میارگودیک فرضی است؛ مثال پارامتر یک

که سوژه را در حالت ایستاده بر شوند افت میی 24و  23و  16حاصل نماید. مثال های این تکنیک در شماره 

-ارد که فعالیت های تجربی را شبیه به فعالیت های روزانه تقلید میمشیک سطح مکاترونیک قابل کنترل برمی

های فرکانس محور غیر پارامتریک روش، قوزک پا رومکانیکی متغیرالزمانهای نوبرای تخمین پارامتر .کند

این تکنیک ها این است که آنها مدل های آزادند. از طرف دیگر، یک مقدار بزرگ از . منفعت استفاده شده اند

 ند که سوژهشوند که فعالیت های روزانه را تقلید کنطلبند و آزمایش ها در شرایطی انجام میاطالعات را می

فرکانسی، و پایه  چرخیده است. رگرسیونروی صندلی نشسته و یا دور قوزک پا توسط دستگاه مکاترونیک 

کنند تا تغییری در تکنیک هایی هستند که چالش های رایجی دارند. آنها از چندین اختالل سطحی استفاده می

توانند یک برآورد قابل اعتماد در هنگام آزمایش منفرد های نورومکانیکی قوزک به دست آورند و نمیپارامتر

 ه برآورد از پارامتر های چندین مفصل )مثل پا وکسب کنند. به عالوه، طبیعت گوناگونی این تکنیک ها اجاز

ین پارامتر اختالل های سطی تمام بدن برای استخراج تغییری در چند دهد. کاربرد( به طور هم زمان را نمیلگن

چیز است. این اختالل، به قدرت کافی احتیاج دارد تا حالت ارتعاش باال را که وابسته به نورومکانیکی مفصل، نا

تر به مربع دامنه و برای فعال کردن ارتعاش های باال ل است، تحریک کند. این قدرت مورد نیارچندین مفص

ی ت مکانیکمکعب فرکانس طبیعی، نسبی است. پس هرچقدر که بخش های بیشتری به مدل اضافه شود، قدر

به سرعت افزایش میابد. قابل توجه است که  هاات قابل مشاهده در جنبش مفصلالزم برای استخراج تغییر

برای دینامیک های داخلی بدن که به عنوان اختاللی که قدرت کافی را برای استخراج بگیر و آزاد کن پارادیوم 

دهد، قابل استفاده است. تکنیک استفاده شده برای برآورد تغییرات قابل اندازه گیری در چندین مفصل اجازه می

رش یافته کالمان، ابزار ایده آل پایه سری زمانی است. یک فیلتر گستومکانیکی در این شرایط، بر پارامتر های نور
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چون یک برآورد متغیرالزمان از چندین پارامتر نورومکانیک این تکنیک منحصر به فرد است،  برای برآورد است.

 کند. مفصل در حین یک آزمایش منفرد تهیه می

مین د برای جلوگیری از زنتوانمیرا افراد ت که دریابیم کدام استراتژی کنترل هدف نهایی این پروژه این اس

. برای این کار به خصوص، از پارادیوم در برخی مفصل ها، استفاده کنند افتادن و چگونگی سفتی و میرایی

شود. کنیم که شامل حالت اول ارتعاش در انسان ایستاده میستفاده میو سایرین ا  Bortalamiآزمایشی 

تکنیک پیشنهاد شده در این مقاله، ما را به هدف عملی خلق وضع ارزان برای ارزیابی خطر زمین خوردن در 

دهد و اینکه چطور برای ساخت کند. این تحقیق ، معادله غیر خطی را نشان میاشخاص سالمند، نزدیک می

در قوزک  ، چون رفتار ها را هم در لگن و همشود. این پروژه از مقاله قبلی متفاوت استفیلتر کالمان استفاده می

کند. بعد از یک اعتبار سنجی کامل از ی متغیر الزمان را با فقط یک اختالف برآورد میتسف دهد وپا نشان می

دهیم که یک سری از اندازه گیری های مستقیم روی بدن انسان، جایی که کنترل پایدار و تکنیک، ما نشان می

ماند و سفتی می تخصوصا، ما مشاهده کردیم که سفتی لگن، به سختی ثاببرجسته باشد.  تواندمکرر است، می

-قوزک، فعاالنه اثرش را برای تزریق و اسراف انرژی، به دستگاهی برای ساده کردن استراتژی کنترل، عوض می

یک وضعیت قائم را  واندتکه این، یک تعادل معتبر است و میدهیم کند. در نهایت، ما با شبیه سازی نشان می

 حاصل کند.

 نتایج

دینامیک، مدل سازی شده است. دوم  با استفاده از دستور یک شخص در حال تعادل، در یک صفحه سهمی

غیر الزمان که شامل یک سری از پارامترهای ویسکو االستیسیته متkelvin-voight ها به عنوان مدلهای مفصل

قابل مشاهده  1تواند برآورد شود، فرض شدند. مدل در شکل ها میکه مقادیرش با اندازه گیری موقعیت مفصل 

برآورد از پارامتر های  ثابت ، مورد توجه بودند. به اضافه، یک روال (b)و هم تعدیلی k)) است. هم سفتی مفصلی

(، به KF( و فیلتر کالمان )LSMاستفاده از روش ها مربع حداقل )  ویسکو االستیسیته پایدار و متغیر الزمان با

 آزمایش متفاوت اجرا شده بود. 3ست شده بود. ترتیب پیشنهاد و ت

 مقادیر تخمین زده شده برای نمونه اولیه مکانیکی

های از فنر برای معتبر کردن رویه برآورد، یک نمونه اولیه مکانیکی از دینامیک های شناخته شده با استفاده

غیر خطی اطراف مفصل ها  (. این باعث سفتی2ل شده بود )شکخشی خالص، ساخته خطی و مفصل های چر

همانطور که مدل  همبسته فرض شده اند.شود که ناکالمان فیلتر به دو منبع اصلی از صدا اعمال میشد. 

در محاسبه را  KF دهد که مؤلفهمکانیکی این نمونه مکانیکی معروف است، هم چنین این امکان را به ما می

 کنند، تنظیم کنیم.طاهای راه اندازی ابزاری عمل میبرای خ که اندازه گیری صدا
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1b, (t)2b(t) ,برای به دست آوردن تخمین غیر پایدار برای هر یک از پارامتر های ویسکو االستیسیته ) KFیک 

(t)2(t), k1k ) به عنوان نقطه های 3ای سفتی مفصل نمونه اولیه در شکل رشود. مقادیر تخمینی باستفاده می ،

سیاه گرد نشان داده شده است. این مقادیر تخمین زده شده، بسیار شبیه مقادیر سفتی مورد انتظار محاسبه 

شده، به عنوان تابعی از بازوی گشتاور فنر کالیبره است که با یک خط آبی نشان داده شده است. خط تیره قرمز 

تناسب مقادیر تخمین زده شده به عنوان تابعی از زاویه مفصل است. برآورد مقادیر تخمین به دست آمده بهترین 

به ترتیب برای مفصل قوزک پا و مفصل لگن )ران(  NM/rad  ،1.9 NM/rad 9.4عبارتند از :  KFاز روش 

فتی فنر بدون تغییر در از فنر کالیبره، این مقادیر س NM/rad  ،1.88 NM/rad 9.38است. در مقایسه با 

رای تخمین را ب KFدهند. این، اثر بخشی روش پیشنهادی اثر غیر خطی ناشی از بازوی گشتاور را نشان می

 دهد.ویسکو االسیسته غیر پایدار، نشان می پارامترها
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 مقادیر تخمین زده شده برای داده های ثبت حرکت شبیه سازی شده

شبیه سازی دینامیک از انسان االسیسته انسان، یک ر های ویسکوتخمین پارامت برای تعیین بهترین روش

متر( ساخته شده است. پارامتر های دینامیک انسانی شبیه سازی شده  7/1کیلو گرم و قد  85/0متعادل )جرم 

تغییر با  مفصل آن، به عنوان یک مقدار در حال زده شده بود، در حالیکه سفتیاز اطالعات آنتروپرمتری تخمین 

 شود. توجه به اهمیت مقاله موجود، تعریف می

االسیسته ازه گیری شده، پارامتر های ویسکوبه طور مصنوعی به زاویه های مفصل اندپس از اضافه کردن اختالل 

مقادیر تخمین زده شده  LSMاند. با استفاده از روش تخمین زده شده LSMو  KFبا استفاده از هر دو روش 

 هستند:  به شرح زیر

𝜆𝐿𝑆𝑀 = [1191.1
𝑁𝑀

𝑟𝑎𝑑
، 27.5

𝑁𝑀

𝑟𝑎𝑑
، 547.4

𝑁𝑀

𝑟𝑎𝑑
، 20.3

𝑁𝑀

𝑟𝑎𝑑
] 

د را وهای متغیرالزمان خاقل مقادیر پیش بینی شده پارامترها هستند و پارامتراین مقادیر ثابت در حداکثر و حد

 کنند.حساب نمی
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: سفتی دور مفاصل یک آونگ دوتایی ساخته شده، خط های آبی نشان دهنده مقدار سفتی تخمین زده 3*شکل

شده با در نظر گرفتن فنر خطی ثابت و یک بازوی گشتاور متغیر تخمین زده شده است. نقاط سیاه نشان دهنده 

ز مقدار پارامتر های تخمین زده شده است و خط تیره قرمز، بهترین تناسب ا KFپارامتر های به دست آمده از روش 

 .دهدبه عنوان تابعی از زاویه مفصل را نشان می
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ته با استفاده از اطالعات شبیه سازی شده. خط مستمر آبی ییستاالسمقادر تخمین زده شده برای ویسکو: 4*شکل

پارامتر برآوردی با استفاده از روش ره، مقدار یمقدار پارامتر مورد استفاده برای تولید مجموعه داده هاست. خط قرمز ت

 دهد.روش تخمین کالمان فیلتر، نشان میط زرد مقدار متغیرالزمان را با استفاده از حداقل مربع است و خ

 ته مرتبه دوم:ییست: خطا های تخمین برای پارامتر های ویسکو االس1*جدول 

 

ته مختلف در واحد زمان ییستاالسهای ویسکو پارامتربه صورت میانگین در طول زمان  LSMλدر واقع، مقادیر 

شکل  به مقادیر طبیعی نزدیک تر است. LSM λ شوند. هرچند تغییرات، به زمان کمتر وابسته باشند،محاسبه می

4 ،LSMλ دهد. محاسبه شده را در مقایسه با پارامتر های واقعی نشان می 

مقدار استراحت به مقدار ثابتی که قادر به حفظ پایداری تی از یک کنیم که در آن سفثال واضح بیان میما یک م

شمارد که توان مشاهده کرد که روش رگرسیون، این مقدار بحرانی را ناچیز میکند. میسیستم است، تغییر می

 کند. یک مقدار ثابت را برای کل طول عمر فراهم می
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ه ده شده برای بازسازی گشتاور اندازز های تخمیننی به دست آمده زمانی که پارامترخطای تخمی 1جدول 

کنیم دهد. به دلیل خوانایی، خطای میانگین جذر را گزارش مییرد، نشان میگگیری شده مورد استفاده قرار می

(RMSE). 

نشان داده شده است. عالوه بر این،  LSMλ، 4تکامل بردار تخمین متغیرالزمان در شکل  KFبا استفاده از روش  

پارامتر  SERM، 2دهد. نهایتا جدول ( را نشان میLSMλتخمین به دست آمده با این بردار )خطاهای  1جدول 

-مورد استفاده برای ایجاد داده های شبیه سازی، ارائه می مقادیر تخمین زده شده را در مقابل رهای زمان محو

یند دینامیکی نادرست، وجود خوب به وجود آمده علی رغم فرض فرادهد. با این روش، امکان تنظیم نتایج 

 داشت. 

 دهد.خطای به دست آمده با استفاده از اطالعات آزمایش های شبیه سازی نشان می 2جدول 
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لف بر روی پارامتر سرعت افزایشی مخت 3شخص شبیه سازی شده با  3: خطا های تخمین زده شده برای 5*شکل

 های سفتی مفصل.

 

کردیم، علی رغم اینکه فرض کردیم  مشاهده (2k,  1kپارامتر های سفتی مفصل )ما یک ردیابی نسبتا خوب از 

( بزرگتر بوده 2b,  1bراه اندازی شود. خطاهای برآورد برای میرایی ) KFاین پارامتر ها باید زمانی ثابت شوند که 

در حالی که ا با توجه به تخمین کواریانس است، و احتماال نشان دهنده حساسیت باال به تخمین این پارامتر ه

 مقادیر سفتی در حال تغییر هستند.

شبیه سازی اضافی اجرا شد. این  KF، 9برای بررسی محدودیت های مدل شبیه سازی شده و روش پیشنهادی  

، 60/1تیب کیلو گرم و قد به تر 90،  70،  50شبیه سازی های جدید، مطابق با شخص جدید هستند ) جرم 

( در نظر گرفته شدند. شکل η=10، 1، 1/0یرالزمان )متر ( به عالوه، سه شرط برای ویژگی های مت 90/1، 70/1

ترین بزرگ ،KFدهد. با روش پیشنهادی ( را برای سفتی نشان میRSME، خطای مربع میانگین تخمین ها ) 5

RSME ،%14  از مقدار𝑘2 1 از مقدار %4 متناظر باk  .دریافتیم که هرچقدر اندازه شخص بیشتر باشد، ما است

 مقادیر تخمین زده شده، صحیح تر هستند.

 ویسکو االسیسته برای سوژه های انسانی تخمین مقادیر

دیر ممکن برای ، در داده های مربوط به انسان به منظور تعیین محدوده مقاKFروش تخمین پارامتر های 

ن سوژه انسانی در ای 10رفت. مجموعا تعادل، مورد استفاده قرار گته در حالت ییستاالسپارامتر های ویسکو

 تحقیق شرکت شده اند.

شود که سفتی مفصل قوزک دهد. مشاهده میپارامتر های تخمین زده شده را برای یک سوژه نشان می 6شکل 

تواند به این رفتار میمانند. گیرد، درحالیکه همه پارامتر ها مثبت باقی میمقدار های منفی به خود می  1kپا 

 عضالنی در حین حرکت توضیح داده شود.-عنوان فعالیت واسطه عصبی
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سختی  1k .. bمفصل قوزک پا سختی  a.دهد. ، پارامتر های تخمین زده شده روی یک سوژه را نشان می6شکل *

 میرایی مفصل لگن d.میرایی مفصل قوزک پا.  2k ..cمفصل لگن 

دهد که سوژه نشان می 10ته را با توجه به زوایای مشترک برای یاالسیسپارامتر ویسکو 4، مقدار تخمین 7 شکل

با استفاده از  KFهر کدام توسط یک رنگ متفاوت نمایش داده شده است. اولین مقدار تخمینی، زمانی که روش 

شود. به ای بزرگ نمایش داده مییرهه بروز کردن میکند، توسط یک نشانگر دااندازه گیری های جدید شروع ب

وجه داشته باشید که رسد که یک رفتار نا سازگار برای بسیاری از سوژه های مورد آزمایش وجود دارد. تنظر می

کرده باشد. نرسد که بین سوژه ها تغییری ماند و به نظر می، نسبتا در طول حرکت ثابت باقی می2k سفتی لگن

رسد. چون زاویه اتصال باسن به باالترین مقدار عت کاهش میابد و به مقدار منفی می( به سر1kسفتی قوزک پا )

 رسد.خود می

شوند. گروه اول، استحکام به دو دسته متمایز تقسیم  توانندکنیم که افراد می، مشاهده می7با استفاده از شکل  

ل تواند ناشی از چندین عامدهد. این میکند و جا به جایی زاویه کوچک را نشان میاتصال ثابتی را حفظ می

اید بر روی این تفاوت ها در استراتژی های موازنه تمرکز بآینده  مثل سن، وزن فرد و انرژی اختالل باشد. تحقیق

  کند.
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. رای شبیه سازی به کار بردیم را ب ای، ما آونگ دوبلشامل فعال سازی ماهیچه برای آزمایش استراتژی کنترل

( به طور مفصل شرح داده شده است، آونگ شبیه سازی شده با سفتی مچ پای مثبت آغاز 31در )همانطور که 

 ،اعث تثبیت سریعترشود. این تغییر ممکن است بشود که بعدا به طور منفی به عنوان سوژه منفی فعال میمی

 توصیف شده، شود. هدف از شبیه سازی انجام تست این است که Sanguinetiو  Morrasoتوسط آنطور که 

 ه را متعادل کند یا نه. آیا این تغییر عالمت میتواند سوژ

ای و سرعت پا انتخاب شده ( به عنوان تابعی از موقیت زاویه1kبه عنوان تخمین اولیه، نشانه سفتی قوزک پا )

 ماند.کت مثبت و ثابت میمیشه در طول حراست. در مقابل، سفتی عضالت لگن، ه

کیلو گرم است. جرم و ابعاد بخش های مدل از داده  85متر و جرم  7/1این سوژه شبیه سازی شده، دارای قد  

 ( برای مردان به دست آمده است.anothropometricهای تن سختی)

 

سوژه با یک خط رنگی متفاوت سوژه انسانی. هر  10: تخمین سفتی مفصل به عنوان تابعی از زاویه اتصال 7*شکل 

تکرار فیلتر ده تخمین مقدار پارامتر در اولین ای بزرگ نشان دهنده است. در حالی که نشانگر دایرهنشان داده ش

سفتی مچ پا را با توجه به ( b( سفتی مچ پا را با توجه به زاویه مفصل قوزک پا اندازه گیری کرد. )aکالمان است. )

( dگیری کرد. )توجه به زاویه مفصل مچ پا اندازه( سفتی مفصل ران با cاندازه گیری کرد. )زاویه اتصال مفصل ران 

 دهد.استحکام مفصل مچ پا را با توجه به زاویه مفصل لگن مورد اندازه گیری قرار می
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میلی ثانیه، حل  10با یک گام زمانی مثبت ثابت  forth-kuttaمعادالت حرکت با استفاده از متلب، از روش 

ه آزادی رای زوایای اتصال با انبار و نمونثانیه انجام شد. شرایط اولیه ب 3شوند. شبیه سازی در مجموع در می

 .  rad 0=’2θ=’1θو  rad 0.26=2θو  rad 0.06-=1θمورد استفاده در آزمایش ها سازگار بود. در این صورت 

دهد که پایداری در حالت عمودی جا به جایی مفاصل برای انسان شبیه سازی شده را نشان می ، مقادیر8شکل 

سختی مفصل اعمال شده را به عنوان تابعی از زمان و مقدار برآورد شده آن  8 ممکن است. عالوه بر این، شکل

ع فیلتر به تغییرات، واکنش سری دهد. توجه داشته باشید کهنشان می KFهنگام استفاده از روش پیشنهادی 

رای در آزمایش های واقعی انسان رخ دهد. آنها توانایی فیلتر ب که در حالیکه اینها بعید استم به قدم است. قد

 (kNM/s 10دهد. ) در این مثال تا ان میردیابی تغییرات در سختی را نش

 بحث

که گشتاور  شوددهیم. فرض میما دو درجه رفتار انسانی را در هر اتصال مورد بررسی قرار می ،در این مقاله

ای و سرعت ور با تناسب به جا به جایی زاویهمدل مرتبه اول، متغیر است. یعنی گشتا اعمال شده در مفاصل

کردیم که تنها ضریب تناسب با رض کنند. فشود. اما ضرایب به صورت تابعی از زمان تغییر میای ایجاد میزاویه

ه یک سیستم پیچیده تر را به دهد کای )یعنی سفتی( متغیرالزمان است. این به ما اجازه میویهجا به جایی زا

ن یک سیستم مرتبه دوم متفاوت کاهش دهیم. توجه داشته باشید که معادالت مورد استفاده برای مدل ما عنوا

یاد زوایا در عمل بازیابی از سقوط خطی شده اند. این کار عمدتا بر روی غیر خطی بوده و با توجه به تنوع ز

 کند.انسانها تمرکز می ئه بازیابی )یا بهبود( از سقوط درنمایش یک مدل ارتعاشی برای ارا
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( نشان داده شده است، c: جهت تخمین بخش به دست آمده از طریق یک شبیه سازی. همانطور که در )8*شکل 

تواند دهد که این استراتژی مینشان می b و aپا به منظور برداشتن مقادیر منفی مجاز است. تابع سفتی قوزک 

پیاده سازی شده، قادر به پیگیری سریع  KFدهد که روش منجر به یک سیستم پایدار شود. به عالوه، نشان می

 سفتی مفاصل است.

 

همچنین یک اعتبار سنجی برای یک روش شناسایی سیستم مبنی بر زمان با استفاده از داده های انسانی، شبیه 

جا به جایی  ،زمانسازی یک نمونه اولیه فیزیکی با سفتی مفصل ایجاد کرده است که میتواند به عنوان تابعی از 

 ای هر دو تغییر کند.زاویه

خطی در نمونه اولیه به عنوان تابعی از جهت گیری بخش ها، مدل سازی  بازوی گشتاور متغیر برای فنر های 

ای برای مقایسه ستفاده شده است. این حقیقت، پایها 2شده و برای محاسبه سفتی پیش بینی شده در شکل 

گشتاور اما سفتی مفاصل به عنوان تابع سفتی فنر ثابت است  ی نمونه اولیه،نتایج آزمایشی ارائه کرد. در واقع، برا

ببینیم. برای اندازه گیری های انسانی، مدل نه تنها تحت  2توانیم این را در شکل کند. ما میغیر خطی تغییر می

-ای تابعی از زمان است، سفتی میبلکه از آنجایی که فعالیت ماهیچهگیرد، تاثیر غیر خطی بودن مدل قرار می

برای ادغام اندازه  KFتوان با استفاده از روش سنجی بیشتر را می به عنوان تابعی از زمان تغییر کند. اعتبار تواند

ینامیک آونگ دگیری های اضافی فعال سازی ماهیچه و فرض همبستگی بین این دو متغیر ارائه کرد. از آنجا که 

و برآورد اختشاش اندازه گیری سیستم ثبت  KFایده آل برای آزمایش  وبل به خوبی درک شده، یک سطحد

این مقدار بعدا برای داده های تجربی به دست آمده از سوژه های انسانی مورد نظر، فراهم کرده است.  ،احرکت م

 گیرد. مورد استفاده قرار می

امتر فرض شده را مشخص کنیم. دهد تا دقت پاریک مجموعه اولیه از شبیه سازی ها به ما این امکان را می

ت سوژه ما ایجاد ( نزدیک به جمعیsBSPپارامتر های نواحی بدن )های شبیه سازی شده با استفاده از داده

و این مقدار بعدا به داده های تجربی به دست آمده از  در اینجا تخمین زده شد KFشدند. اختشاش فرآیند 

پایداری فیلتر و توانایی ردیابی سفتی این شبیه سازی، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  ،سوژه انسانی

یکند توان دید که ثابت مرا می 8ابه در شکل (. شبیه سازی مش4یید کرد )طبق شکل ان پیوسته را تامتغیرالزم

تواند برای حفظ تعادل، یک راه حل فیزیکی فراهم کند. همچنین با منفی می که یک توالی از سفتی مثبت و

تاکنون از  KFل ردیابی توسط استفاده از سیگنال سفتی نا پیوسته، مشاهده کردیم که حداکثر میزان سفتی قاب

یه بای از آزمایش های شبه عالوه، ما مجموعه فرا تر رفته است. BSPsیکی تغییر برای میانگین وژهر نرخ فیزیول

خواص لختی دستگاه، برای ارزیابی حساسیت فیلتر،  دادیم که در آن افزایش زمان سفتی و سازی شده را انجام
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کیلوگرم بر متر مربع حفظ  5/24تا  5/19( از BMIحالیکه شاخص توده بدنی )(. در 5)شکل  تغییر کرده اند

کنیم سیستم هایی با لختی افزایش یافته، نتایج ردیابی دقیق تری نسبت به سختی دارند. مشاهده می شود.می

تکامل شود که شود و باعث میدر واقع، افزایش اینرسی )لختی( باعث کاهش فرکانس های طبیعی سیستم می

 ، کند تر شود. متغیر های حالت

بین سختی  از سختی مدوالسیون  در نتایج تجربی ما بر روی سوژه های انسانی، یک همزمانی خوب تعریف شده

کنیم. الزم به ذکر است دیگر )زاویه لگن( را مشاهده می مفصل یک مفصل )در این مورد قوزک پا( و جا به جایی

کند که با جا به جایی ایم. سختی مثبت یک گشتاور ایجاد میفی را مشاهده کردهسختی مثبت و منکه ما هر دو 

ندارد،  حالت عمودی، جاییکه نیروی جاذبه بازوی گشتاوری اتصال مخالف است و تمایل دارد پیوند را به

د بین کردن پیون بازگرداند. یک سختی منفی، از طرف دیگر، یک اثر تثبیت کننده در مفاصل دارد و به حرکت

 ازی، هیچ فرضی در مورد عالمت سفتیکند. در هنگام مدل سموقعیت تعادل( عمل می حالت عمودی )یعنی

انند در یک بتوحتی اگر ماهیچه ها تنها  تواند به دست آیدمفاصل ایجاد نشد. در حقیقت، سختی منفی می

دارد، هر ماهیچه در یک حالت  غیر صفر اساسی سازی اهیچه یک فعالهت اعمال شوند. با فرض اینکه هر مج

کشیده شود، یک انعکاس ناحیه ای استاندارد باعث افزایش فعالیت اگر ماهیچه  پیش از درگیری قرار دارد.

شود. در نتیجه، ماهیچه با جاد میای ایهای ماهیچهچه، با کشش فیبر. این افزایش فعالیت ماهیشودماهیچه می

. در مجمع مورد استفاده در این مقاله به عنوان شودکشش، منقبض میده از یک نیروی متضاد در جهت استفا

اولیه دارد، نشان داده شده است. از طرف دیگر، سیستم  که تمایل به استقرار مجدد تعادل یک سختی مثبت

(. این واکنش های GTosال از طریق مجاری صفراوی دارد )نیز قادر به اثرات بازدارنده معموعصبی مرکزی 

ن، مطابق با مجمع ما، بنابرای کند.شود، فعالیت ماهیچه را مهار میو کوتاه زمانیکه ماهیچه منبسط میمختصر 

در  شود،که ماهیچه کشیده میتی منفی خواهد شد، چون این نیرو کاهش میابد وقتی ر باعث ایجاد سخاین ام

آنجا که سختی مفاصل باید توسط ماهیچه کند. از موقت از شرایط تعادل اولیه دور می سیستم را به طورحالیکه 

طور ای داریم که به ( ما دو زوج ماهیچهتواند کشیده شودمخالف تولید شود، )به این دلیل که یک ماهیچه می

ای که ت، ما خواهیم دید که ماهیچهکنند. برای سفتی مثبهمگون عمل میهمزمان، تحت کنترل انعکاس نا

برای سفتی  دهد.را کاهش می کوتاه شده و نیروی خود مخالف آنو ماهیچه  نیرو را افزایش داده کشیده شده

را  ، در حالیکه طرف کشیده شده نیرومنفی ما خواهیم دید که ماهیچه کوتاه، نیروی خود را افزایش خواهد داد

 کاهش خواهش داد.

تم را به ستمایل دارد که سیشود، به طور شگفت انگیزی، اثر بی ثباتی که با سفتی منفی در قوزک پا ایجاد می

وقتی که زاویه  شود(،ابد )یا منفی میک پا کاهش میطور کامل تثبیت کند. در واقع، می بینیم که سختی قوز

با شود. ث ایجاد یک اثر شالقی بر روی سازه می. این باعرا ببینید( 7رسد )شکل در لگن به حداکثر خود می
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وقتی که زاویه لگن حداکثر است، سیستم از گشتاور بر همکنش  معکوس کردن حرکت گشتاور در قوزک پا،

برد. تغییری ناگهانی در زاویه مچ پا که آن را به ایجاد شده توسط ویژگی های اینرسی )لختی( سیستم بهره می

د که یک گشتاور متقابل منفی حول محور لگن به خاطر شرایط بیرون شوهد، باعث میددور از تعادل هل می

( ایجاد کند و بنابراین مرکز ثقل اتصال تند را به موقعیت عمودی و حالت پایداری بیشتر، نزدیک 11) قطر در

 در پا مچ در گشتاور شد فرض آن در بود، شده مشاهده که بگیر و کن پرتاب کنترل  با مطابق اینکند. می

 تغییر اجازه پا، قوزک ای زاویه سرعت به کار این .دهدمی رخ حرکت مخالف جهت در باالیی بسیار زوایای

 اجازه و بود خواهد پایین بسیار پا قوزک سفتی نوسان، فاز طول در که شد مشاهده همچنین. دهدمی عالمت

 پشتیبانی دیدگاه این از حدی تا ما، های یافته .یابد تغییر عمودی دیگر، سمت به طرف یک از زاویه که دهدمی

 سرعت جهت همان دقیقا پا مچ در گشتاور که دهدمی نشان دوبل، آونگ مدل در دوم اتصال افزودن اما کند،می

 وسیله به آزادی درجه دو تثبیت نتیجه، در و کندمی القا را لگن در ایزاویه سرعت در تغییر و دارد را ایزاویه

 .کندمی القا را آزادی درجه یک کنترل

 خم  عضالت از که است مشهور. شودمی حاصل مفصل آناتومی از جالبی مشاهده ران، مفصل سفتی به توجه با 

 محور حول( کمینه و بیشینه گلوتئوس) گلوتئال گروه مثال، برای. هستند بزرگ بسیار پشت در لگن کننده

. کنند فراهم را بزرگ سفتی یک نتیجه در و بزرگ بسیار نیروی یک توانندمی و شوندمی جمع ران مفصل پشتی

. شودمی یاری ایلیاکوس توسط که است لگن اصلی کننده خم عضله پسواس، انسان، لگن شکمی سمت در

 خمیدگی در ،faciae latae همچنین و pectineus, longus, adductors, brevis, magneus عضالت

 سفتی که آنجا از. هستند کوچک کننده، باز عضالت با مقایسه در اولیه، کننده خم عضالت این.  دارند نقش

 تا باشد منظم باید لگن عضالت سفتی شود،می تنظیم مانند سهمی صفحه بر عمود محور یک حول ران مفصل

 هندسی ساختار با همچنین امر، این .نکند تجاوز هستند، آن اعمال به قادر کوچکتر های ماهیچه که نیرویی از

 به جا اما شودمی خم جلو سمت به حالیکه، در دهدمی را زیادی جابجایی اجازه که دارد ارتباط ران مفصل خاص

 ماهیچه گروه توسط جلو، سمت به شدن خم. شودمی خم عقب به تحرک، محدودیت دلیل به مفصل، کم ییجا

 ضروری غیر را بزرگ کننده خم عضالت ب،عق به شدن خم امکانعدم  اما شودمی تنظیم گلوتئال بزرگ های

 لگن در سفتی سوژه، یک افتادن زمین از بهبودی طول در که است محتمل فیزیولوژیکی طوربه بنابراین،. کندمی

 در کننده باز های ماهیچه مثل) تر قوی های ماهیچه از که کندمی تالش سادگی به بلکه دهد،نمی افزایش را

 ناگهانی چرخش توسط شده ایجاد ثباتیبی که است منطقی بنابراین. کند استفاده تعادل بازیابی برای( پشت

 سیستم تثبیت برای بزرگتر های ماهیچه از نتیجه، در. شود خم جلو به بدن باالیی بخش القای برای پا قوزک

 .کندمی استفاده
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 مکانیزم تنها عنوان به درونی، ماهیچه سفتی از استفاده نارسایی به پا، قوزک سفتی مستقیم هایگیریاندازه 

خطی  پیوسته زمان پویایی بازخورد کنترل از استفاده تحقیقات، از بسیاری .اند کرده اشاره تعادل حفظ برای

 داوطلبانه کنترل، محرک حرکتی قشر که آنجایی از حال، این با. اندداده پیشنهاد کار این انجام برای را کالسیک

 پردازش، از بعد و شود منتقل قشر به باید آید،می مختلف مفاصل از که تنی حسی سیگنال کند،می گریمیانجی

  با کننده کنترل دهدمی نشان امر این. شودمی ارسال مفصل هر های ماهیچه کنترل برای حرکتی دستور یک

 قوزک تحریک برای و هستند متفاوت مفصل هر برای که کندمی کار بازخورد های حلقه در توجهی قابل تاخیر

 که دارد باالیی شناخت به نیاز و شده مشاهده پایدار رفتار با تطبیق در ها تاخیر این. هستند ترینطوالنی ، پا

 کرده پیشنهاد را کنترل مکانیزم یک اخیر، سازیشبیه بر مبنی مطالعه یک. شوند مدیریت مناسب طور به باید

 صفتی روش یک از استفاده با لگن حالیکه در شود،می کنترل متناوب کنترل طریق از پا مچ آن در که است

 ران مفصل به متصل تنه پایداری حفظ برای بحرانی،  سفتی مقدار که بود این بر فرض. شودمی کنترل ذاتی

 در کوتاه فاصله و بدن باالی های قسمت پایین جرم دلیل به این. است کوچکتر پا قوزک در بدن کل به نسبت

 فعالیت و تنه حرکات بین ارتباط عدم با فرض، این بودن پذیر امکان. است لگن چرخشی مرکز از جرم مرکز

 این از تجربی طور به که است مطالعه اولین ما، مطالعه .گیردمی قرار حمایت مورد باسن، اطراف های ماهیچه

 سفتی تغییر با تواندمی دوبل آونگ مدل یک که کندمی مشاهده را مستقیمی شواهد و کندمی پشتیبانی فرضیه

 .شود تثبیت پا، قوزک

 نتایج 

، مناسب برای تخمین پارامتر های ویسکو االستیسیته نورو مکانیکی قوزک پا و دوم مرتبه دینامیک مدل یک ما 

 کلی، نتایج با سازی شبیه های داده و مکانیکی ساده اولیه نمونه یک از استفاده با مدل این. ایم کرده ارائهلگن، 

 تخمین برای تواندمی مدل که برسیم اطمینان از خوبی سطح به که داد اجازه ما به این. شد ارزیابی خوب

 داده بر تخمین روند نهایت، در. گیرد قرار استفاده مورد ،صحت با انسانی سوژه ویسکواالستیسیته پارامترهای

 ایجاد برای سوژه 10 از تا 9 با سازگار ثابت، استراتژی یک که رسدمی نظر به. شد اعمال انسان حرکت ثبت های

 حالیکه در ماندمی باقی ثابت باسن عضالت سفتی خاص، طور به. ، وجود داردلگن استراتژی از استفاده با تعادل

 یک در شده مشاهده استراتژی ما این، بر عالوه. شودمی تنظیم تعادل، آوردن دست به منظور به ایزاویه سفتی

 . یافتیم دار دوبل پاندول انسان مدل تثبیت قابل را آن و داده قرار آزمایش مورد را سازی شبیه مطالعه

 در تغییر تعیین برای تواند می و کرد سازی پیاده بالینی محیط یک در راحتی به توانمی را ما تخمینی روش

 تخریب تعیین برای تشخیصی ابزار یک عنوان به تواندمی این. گیرد قرار استفاده مورد فرد یک تعادل استراتژی

  .گیرد قرار استفاده مورد است، عصبی تخریب هایبیماری یا آسیب پیری، از ناشی که آن بهبود یا تعادل

dep-bme.ir

dep-bme.ir



19 
 

 ها روش

 تعادل حالت در انسان برای دوم مرتبه مدل 

 و مچ حرکت دادن نشان برای تواندمی شده، داده نشان ، a 1 شکل در آنچه مانند معکوس پاندول مدل یک

 توسط دهد،می تشکیل را پاها و تنه که بخش دو. گیرد قرار استفاده مورد ساکن، ایستاده حالت در پا قوزک

 را اصیوخ چنین. شوندمی تحریک ،متفاوت ویسکواالستیسیته مکانیکی نورو خواص با تاندون ماهیچه های واحد

 حرکت بر حاکم معادالت  ،b 1 شکل اساس بر. زد تخمین زمان طول در مدل این دینامیک مشاهده با توانمی

 اعمال الگرانژ-اویلر روش طریق از که زیر استنتاج. آورد دست به دینامیکی مدلسازی از توانمی را سیستم

به عنوان فاصله از مفصل  ir متوالی، اتصال دو بین فاصله عنوان به i، il  بخش جرم عنوان به  im شود،می

 داشته توجه. است آنها میرایی و مفاصل سفتی ترتیب، به ،ik و  ib دوردست تا بخش های موقعیت مرکز جرم،

 ماهیچه هیچ چون. شودمی ایجاد مذکور مفاصل اطراف در ماهیچه وسیله به مفاصل میرایی و سفتی که باشید

 . نداریم مفاصل رد متقاطعی میرایی یا سفتی هیچ ما ندارد، وجود کندمی عبور پا قوزک از که مفصلی دو

𝑟𝑚𝑖  دستگاه، در جرم هر موقعیت
 :شودمی تعیین زیر صورت به و یافته تعمیم مختصات از تابعی عنوان به  ،

 

 

𝜃21که  = 𝜃2 − 𝜃1  و[𝑖و𝑗] ( نشان  داده شده است. انرژی جنبشی کل سیستم 1کسینوس مسیر در شکل )

(T با استفاده از سرعت هر جرم محاسبه شده به عنوان ) آید. پس انرژی به دست می 3و  2اولین مشتق زمان

 کل سیستم عبارت است از:جنبشی 

  

 

 است.  iلحظه اینرسی نسبت به محور چرخش مفصل   iIکه در آن، 
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 شود:شود، در نظر گرفته میتوسط عناصر ارتجاعی انبار می که (، از جمله مواردیvانرژی پتانسیل سیستم )

 

 

 دهد. سرعت گرانش را نشان می gسفتی مستقل از زمان مفصل قوزک و لگن است و  ikکه 

در  ibدر آخر الزم است که انرژی هدر رفته توسط میراگر ها را به عنوان تابعی از ضرایب میرایی متغیرالزمان 

 نظر بگیریم. انرژی تلف شده به صورت زیر است:

 

 شود:الگرانژ معموال به صورت زیر تعریف می

L=T-V                                                                                                      (7) 

 آید که :شود، به صورت زیر به دست میبه خواص دینامیکی آن در نظر گرفته میحرکت سیستم را که با توجه 

 

 که در آن: 

 

 دهد.، نیرو های خارجی وارد بر سیستم را نمایش میjFدر حالیکه 

توان با مین(، آونگ معکوس دوگانه را 8( و )7( و )6( با جایگزین کردن )kQ=0تحت هیچ نیروی خارجی )

 دستگاه غیر خطی مرتبه دو، توصیف کرد:

 

 که:
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 تخمین پارامترها

( را به عنوان 10و مکانیک، معمول است که مدل مرتبه دوم )های ویسکو االسیسته نورپارامتر برای تخمین مقدار

 ویسکو االسیسته بازنویسی کرد:تابعی خطی از پارامتر های 

 

 شامل مدل پارامتر های نور و مکانیکی و متغیرالزمان میرایی و سفتی است: λکه در آن 

  

Z  ،یک بردار گشتاور محاسبه شده از طریق دینامیک های مدل استH  به عنوان ماتریکس پیکربندی شناخته

 دهد.شود و پارامتر های مدل را به بردار گشتاور ربط میمی

 به صورت زیر است: λ(،یک بردار تخمین پارامتر، 14دستگاه خطی در شماره )برای  

 

 دهد.خطای برآورد را نشان می ρو 
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( با استفاده از روش های 18برای ) مقدار ثابت است، یافتن راه حلی یک λزمانی که  مینیحداقل مربعات تخ

 رگرسیون )بازگشتی( خطی استاندارد، امکان پذیر است.

آید. این روش ش حداقل مربعات معمولی به دست میتواند با استفاده از رو، می λمینی، یک بردار پارامتر تخ 

تواند با یک محاسبه ساده می است. ، نشان داده شدهρبرای به حداقل رساندن نرم اقلیدسی خطای تعیین 

 پنروز انجام شود:-استقاده از ماتریکس معکوس مور

 

قابل معکوس  Hکه  اندازه گیری مستقل خطی باید وجود داشته باشد در حالت ایده آل، حداقل اندازه کافی

 ار برد. شده، به ک اند برای ایجاد یک سیستم فوق تاییدتوشدن است. در عمل، اندازه گیری های کافی می

غیر ثابت در نظر گرفته شود، یک رویکرد بازگشتی مناسب تر است. یک روش معمول،  λ(t)وقتی  فیلتر کالمان

کند. ( است که برآورد پارامتر فعلی را بر اساس اندازه گیری های جدید اصالح میKFاستفاده از فیلتر کالمان )

 شود:ت زیر نوشته میبه صور KFمعادالت 

 

 کواریانس kP کند.( در زمان گسسته تغییر میkλهای مدل )پارامترکنند که چگونه تعیین می Bو  Aکه در آن 

ممکن  KFهمان کواریانس اندازه گیری است. در حالیکه تخمین  Rدر حالیکه کواریانس مدل است،  Q ،برآورد

برای  معمول مورد استفاده یک استراتژی موفق نباشد، دقیقا شناخته شده نیستند، H ،Q ،A ،Rاست زمانی که 

ه گونه ای انتخاب شده که ب Qباشد. برای کار ارائه شده در اینجا، می Qافزایش عملکرد فیلتر، تنظیم 

توان به طور مناسب شناسایی کرد در حالیکه ه سازی شناخته شده را میپارامترهای دینامیکی یک مدل شبی

کند. با استفاده از داده های شبیه سازی، تعیین اینکه آیا عملکرد خطای اندازه گیری شناخته شده را فرض می
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KFمکان پذیر است. برای کار ارائه شده در اینجا، ما است یا نه، ا بوده ، قابل قبولkR  را به عنوان فردی که با

فرض اخیر به عنوان ماتریس هویت تعیین شده است، فرض کنیم. این  A و استفاده از نمونه های اولیه مکانیکی،

برای کاهش خطای  Qبه این معنی است که پارامتر های سفتی باید ثابت باشند. ماتریس کواریانس پردازش 

به این ترتیب، ما امیدواریم که اندازه گیری و مقادیر عدم  .(2)جدول  است تنظیم شده rsmeفیلتر مطابق با 

فیلتر برآورد ستفاده شده، تقریب خوبی باشند و اده های سوژه انسانی ابه ترتیب( که در د Qو  Rقطعیت مدل )

 درستی داشته باشد.

( برای تعیین میزان اطمینان موجود در پارامتر های برآورد شده استقاده کرد. kPین )توان از کواریانس تخممی

و  15بردار اندازه گیری است که به ترتیب در  kZمربوطه است،  ماتریس پیکربندی Hهمانطور که قبال ذکر شد، 

ی در مقادیر شود و تاثیر اندازه گیری های ورودبه عنوان ورودی کالمن شناخته می kKتعریف شده است.  16

 اسب است.نیک ماتریس هویت با اندازه م I. در نهایت، سنجدپارامتر تخمینی را می

 تجربی مدل دینامیکی پیشنهادی سنجیاعتبار

 سفتی با اولیه نمونه یک ابتدا. شد انجام شده، پیشنهاد دوبله پاندول مدل اعتبارسنجی برای مختلف آزمایش سه

. شد انجام انسانی سوژه حرکت با پایدار سازی شبیه یک سپس. شد بررسی و ساخته ثابت غیر مفاصل

 مقادیر با مقایسه در ثابت، غیر و ثابت مقادیر فرض با سازی شبیه مکانیک نورو ویسکواالستیسیته پارامترهای

 پارامترهای و مفاصل سفتی انسان، حرکت های داده از استفاده با نهایت، در .ندشد زده تخمین آنها مشخصه

 .هستند آزمایشات این جزئیات شامل زیر بخشهای. شدند تحلیل و زده تخمین توانا فرد ده میرایی

 مکانیکی اولیه نمونه یک با پیشنهادی مدل اعتبار 

 اولیه نمونه اتصاالت کردن سفت برای خطی بسط فنر از استفاده با ،(ببینید را 2 شکل)  دوبل معکوس مدل 

 تماس اصطکاک از غیر به .شدند پوشیده تفلون نوار با تماس سطوح تمام ،اصطکاک کاهش برای. شد ساخته

 شد گیری اندازه اولیه نمونه هایبخش جرم و طول. نشد گرفته نظر در میرایی عنصر هیچ هوا، مقاومت و مفصل

 .ه استشد ارائه سه جدول در و

مورد  (کند می سازی شبیه را پا قوزک که)  مدل اتصال اولین در N/m 850 ثابت سختی با خطی فنر چهار 

𝜃1) خنثی حالت در ،که حالی در. گرفت قرار استفاده = 𝜃2 =  در متریمیلی 2/74 گشتاور بازوی یک فنر  (0

 مفصل دهنده نشان که) مفصل دومین در متر، بر نیوتن  690 ثابت با فنر دو مشابه، طور به. دارد مفصل اطراف

. گرفتند قرار استفاده مورد خنثی، حالت در و مفصل اطراف در یمتر میلی 1/37 بازوی گشتاور یک با( است ران

 یک در فنر است، حرکت در اولیه نمونه که حالی در که است ایگونه به فنر استراحت طول که است ذکر به الزم

dep-bme.ir

dep-bme.ir



24 
 

 جابجایی برای و اولیه نمونه برای. ماندمی باقی محکم ران مفصل طرف دو هر در فنر. شود آرام پا، مچ مفصل

𝑘𝑟: باشد صورت این به مفصل هر سفتی رودمی انتظار ای،زاویه کوچک های = 𝑛. 𝑘𝜄𝑟
 سفتی  𝑘𝑟 که 2

 رفتار یک فرض با .است فعال فنرهای کل تعداد  n و متناظر گشتاور یوباز r فنر، خطی سختی  lk و چرخشی

 به تعادل، وضعیت در مفاصل تقریبی استحکام که رودمی انتظار ،ایزاویه کوچک جابجایی و فنر ثابت خطی

 . باشد ران مفصل و قوزک مفصل برای ترتیب به ،  Nm/rad 88/1 و Nm/rad 38/9 ترتیب،

 از تابعی عنوان به مفصل، تا گشتاور بازوی طول کنند، عبور هم از آونگ های بخش که هنگامی حال، اینبا 

 محاسبه اولیه نمونه هندسه اساس بر تغییر حال در گشتاور بازوهای  .(θ2و  1θ) کندمی تغییر مفصل زاویه

 سه آبی خط یک از استفاده با ،3 شکل .گرفتند قرار استفاده مورد مفصل، ثابت غیر سفتی تخمین برای و شدند،

 .دهدمی نشان مربوطه مفصل زاویه از تابعی عنوان مفصل هر اطراف در انتظار را مورد سختی ،بعدی

  دوگانه معکوس پاندول یک برای شده گیری اندازه مدل پارامترهای ، 3 جدول* 

 

 به آونگ آزمایش، طول در. شد ثبت آن حرکت اولیه، نمونه اتصاالت از یک هر برای سفتی مقادیر تخمین برای

𝜃1) حالت استراحت نگه داشته شد در آنجا در که شد منتقل تصادفی ابتدایی موقعیت یک = 𝜃2 =  و (0

 . شد ثبت ثانیه بر فریم 22 فریم سرعت با  CCD های دوربین از استفاده با حرکت این. شد آزاد ناگهان سپس

 افزار نرم از استفاده با (سر و لگن قوزک، به مربوط)  غیرفعال نشانگر 3 موقعیت ردیابی با بخش هر گیری جهت

kinovea  شد انجام فرد به منحصر اولیه شرایط با مختلف آزمایش 8 مجموع در. شد گیری اندازه. 

 استفاده مورد کالمن فیلتر یک از استفاده با اولیه نمونه اتصاالت سختی تخمین برای آمده دست به های داده

 زمان به وابسته ایزاویه موقعیت که آنجا از. بود مجاز زاویه به وابسته سفتی برآورد منظور به این. گرفتند قرار

 .است محور زمان نیز مفصل سختی که شودمی استنباط چنین است،

 برای رفتار که آنجا از. هستند مشهور مکانیکی نمونه این برای خوبی به کالمن، فیلتر  H و  B و A پارامترهای

 مقادیر یافتن و مدل به اعتماد برای دانش این از استفاده شده، درک خوبی به نیز زاویه به وابسته مفاصل سفتی

 مقادیر با  KF اجرای با کار این .است پذیر امکان کند،می مشخص را گیری اندازه اختشاش که R برای مناسب
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 گیری اندازه کوواریانس ماتریکس. شد اجرا شد، انجام انتظار مطابق  KF که زمانی تا  R برای  منتخب مختلف

  .باشد مناسب اینجا در استفاده مورد تنظیمات در استفاده برای باید روش این در آمده دست به

 انسان حرکت ثبت های داده سازی شبیه

. گرفت قرار آزمایش مورد در سازی شبیه در پارامتر تخمین روش انسان، به مربوط های داده آوری جمع از قبل 

 .شدمی معلوم پارامترها واقعی مقادیر صورت، این در

-runge چهارم تقریب از استفاده 10 رابطه شماره در شده ارائه دینامیکی سیستم برای عددی حل راه یک 

kutta  ثانیه 30 برای مکانیک نورو پویای سیستم تکاملی سیر. شد مشخص ایثانیه یلیم 10 ثابت گام یک با 

 هندسی پارامترهای. شد فرض متر 7/1 قد و کیلوگرم 85 وزن با مرد سوژه یک سازی شبیه .شد سازی شبیه

 استفاده ( 1k ،(t)2k(t)) سفتی برای متغیرالزمان مقادیر. شد استخراج سنجی تن از(  𝑚1،𝑚2 ،𝜄1 ،𝑟،𝜄2) الزم

 توابع .بود شده گرفته نظر در ثابت( 2(t),b1b(t)) مفصل میرایی حالیکه، در .شدند پیشنهاد هاللی، تابع از

 الزمان متغیر پارامترهای به هنوز که حالی در شدند، انتخاب سفتی مقادیر در ناپیوستگی از اجتناب برای هاللی

و سایرین  Coronado توسط شده گزارش نتایج با است، میرایی ضرایب که همانطور آنها، اندازه .دهندمی اجازه

 پارامتر تاثیر .اندشده داده شرح چهار جدول در استفاده، مورد الزمان متغیر پارامترهای و پارامترها. است سازگار

η کرد مشاهده  9 شکل در توان می را ویسکواالستیسیته پارامترهای افزایش روی . 

 جرم مرکز زمین تصویر که شدند انتخاب مسئله این از اطمینان برای ، 5 جدول در شده داده نشان اولیه شرایط 

 .است محدود مدل پای توسط محدوده، داخل در مدل

. شد خراب گاوسی سفید نویز با شده سازی شبیه ایزاویه جابجایی حرکت، ثبت های داده تکرار هدف با 

(𝑆𝑁𝑅 ≈ 0.1 𝑑𝑏  )که الزمان متغیر سیستم تعیین برای و دهندمی نشان را بدن های بخش گیریجهت آنها 

 هرتز 30 باالی فرکانس با ،پایین فرکانس با صفر فاز فیلتر یک. گرفتند قرار استفاده مورد شده، داده شرح 18 در

 به شتاب و ایزاویه سرعت. کند حذف را باال فرکانس نویز، تا شد اعمال شده گیری اندازه زاویه حالت به که

-سیگنال هردو.  آمد دست به فاز تغییر معرفی از اجتناب برای مرکزی تفاضل تقریب از استفاده با عددی روش

 . اندشده داده نشان 10 شکل در دار، نویز و شده فیلتر های

𝜌𝑖 صورت به را خطا پارامتر، تخمین دقت ارزیابی برای = 𝑍 − 𝐻𝑖𝜆𝑖  است صفر زمانی تا .کنیممی تعریف 

^𝜆که = 𝜆 .شناخته ویسکواالستیسیته مکانیکی نورو پارامترهای الزمان متغیر مقادیر که وقتی عالوه، به 

 محاسبه(  NRSME)طبیعی  ریشه میانگین جذر خطای و (RSME) ریشه میانگین جذر خطای اند،شده

  .شدند
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 زی برای پارامترهای ویسکو االستیسیته: داده ی شبیه سا4*جدول 

 

 

 ηپارامتر از تابعی عنوان به مفاصل سفتی متفاوت رشد سرعت:  9 شکل* 

 

 سازی شبیه هایداده تهیه برای استفاده مورد اولیه شرایط 5 جدول* 
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 با آنها. شد انجام دیگر سازی شبیه 9 پیشنهادی،  KF روش و سازی شبیه مدل هایمحدودیت بررسی برای 

 هر.  هستند متناظر( متر 1 و 7/1 و 6/1 قد ترتیب، به و کیلوگرم 90 و 70 و 50 جرمهای) جدید سوژه سه

 .گرفت قرار ارزیابی مورد ویسکواالستیسیته پارامترهای در تغییر سرعت و زمان در شرط سه از استفاده با سوژه،

 مشخصه که شد اعمال (سیگموئید) هاللی تابع به مستقیماً شرایط، این (.کند و قاعده با سریع، هایعنوان با)

 معادل اینرسی از وسیعی طیف ارائه برای شده سازی شبیه فرد سه ارتفاع و جرم .کندمی تعیین را پارامتر زمانی

 دست به مدل نهایی پایداری از قبل نوسانات، از وسیعی دامنه ترتیب، بدین .شدند انتخاب پا، مچ مفصل تا

 .اندآمده

 

 زاویه های مقدار کامل آبی خط. است شده سازی شبیه زاویه مقدار یک مدل، این از بخش هر برای:  10 شکل*  

  butterworth صفر فاز فیلتر اعمال از بعد را مقادیر قرمز، تندروی خط که حالی در .دهدمی نشان را دار نویز ای

 .دهد می نشان
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 و دار نگه روش از استفاده با مفصل االستیسیته یسکوو پارامترهای تخمین برای آزمایشی اندازی راه:  11 شکل*  

 حفظ را تعادل باید و شودمی آزاد ناگهان سوژه( b. است داده تکیه ممتحن به که دهدمی نشان را سوژه( a. کن آزاد

 .است کرده پیدا عمودی حالت یک سوژه، (c. آورد دست به را ایستاده وضعیت تا کند

 انسانی سوژه هایگیریاندازه 

80.7 وزن با مرد هفت و زن سه ) انسانی سوژه 10 برای حرکت ثبت هایداده ± 11.7 𝑘𝑔 1.67 قد و ±

0.08 𝑚  )کردند شرکت تحقیق این در آزادانه و کردند ابراز را خود رضایت ها سوژه همه. آمدند دست به. 

 قوزک و لگن مشخص زاویه یک در سوژه نگهداشتن شامل که شد انجام کن آزاد و نگهدار  الگوی با آزمایش، این

 در آزمایش روش. بود احتمالی سقوط از بهبودی به شروع برای آن اجبار و آن آزادسازی ناگهانی طور به و بود پا

 .است شده داده نشان 11 شکل

نیز  و ران مفصل و پا مچ روی بر شده داده قرار های عالمت موقعیت تشخیص با بدن هایبخش بین های زاویه

 چهارچوب kinovea از استفاده با ها عالمت موقعیت. شدند محاسبه بود، شده تعبیه سوژه، تنه روی بر که یکی

  گیری اندازه برای معتبر و اعتماد قابل ابزار یک  kinovea که شده یافت. شد گیری نمونه هرتز 20 متوسط

 در که آنهایی مانند صفحه یک در ها گیری اندازه روی بر که است تحقیقی در دورتر متر 5 تا ها زاویه و فواصل

-Hawk سیستم یک با را kinovea سایرین و Nord Adnan عالوه،به. کندمی تمرکز شده، ارائه اینجا

cortex شکل سهمی صفحه در حرکت گیری اندازه برای سیستم اطمینان قابلیت با رابطه در مشابه نتایج با 

 . کردند مقایسه

 تغییر از جلوگیری برای مرکزی تفاوت از استفاده با ایزاویه هایگیریاندازه شد، داده توضیح قبال که همانطور

 .نمود متمایز مرکزی تفاوت از استفاده با را زمان و کرده گذر پایین فیلتر از داده، در فاز

  KF و LSM هایروش از استفاده با سوژه هر برای مکانیکی نورو ویسکواالستیسیته پارامترهای نهایت، در

 .شدند زده تخمین

  متغیر مشخصه  است، معمول پیکربندی ماتریس بازگشتی روش از استفاده با مربعات حداقل روش حالیکه در 

 اجرا نیز  KF بر مبنی تخمین یک دلیل، همین به. کندنمی ثبت را شودمی تحمیل پارامترها روی بر که الزمان

 با آنها، از کامل دانش داشتن. شود پیشنهاد Q و A و R برای مقادیری است الزم  ،KF سازی پیاده برای. شد

 هویت ماتریس عنوان به A اینجا، در شده ارائه های آزمایش برای. نیست ضروری ولی شودمی توصیه اینکه

 توان می را مدل پارامترهای الزمان متغیر هایویژگی ،Q مدل قطعیت عدم ماتریس تنظیم با. است شده تنظیم
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 از ناشی قطعیت عدم حالت، این در. است گیری اندازه قطعیت عدم دهنده نشان R ماتریس مقادیر. کرد مشاهده

 .است شده معرفی ها، شتاب و ایزاویه سرعت عددی محاسبه وسیله به که است باال فرکانس با اختشاش

 

 

 

Abbreviations 

GTO: Golgi tendon organ; KF: Kalman filter; LSM: Least squares method; RMSE: Root mean 

squared error. 
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