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Abstract
Multiple muscle groups may be activated simultaneously during the most of activities. So, the
appropriate muscle coordination must be emerged during a normal activity. Consequaently, for
rehabilitation of movements such as hand writing and paiting in patients for example suffering from
carpal channel syndrom or incomplete spinal cord injury, the correct muscle coordination patterns
between the finger muscles and wrist muscles must be reestablished. So, in this paper a prediction
methodology based on artificial neural networks (ANN) is proposed to approximate the Thumb fingure
extensor and flexor muscles desired activation pattern during the hand writing and Painting. In the
presented strategy, A nonlinear auto-regressive neural network (NARX), Recurrent Neural Network
(RNN), Radial Basis Function (RBF), Multy Layer Perceptron (MLP) and an Adaptive-network-based
fuzzy inference system (ANFIS) are trained to forecast the Extensor pollicis longus and Flexor pollicis
brevis muscles activity of one thumb finger of hand using Extensor carpi radialis brevis and Flexor
carpi ulnaris muscles activity of forearm. Quantitative evaluations show the promising performance of
developed neural networks. Eight healthy volunteers participated in the experiments.
Keywords: Muscle Activation Pattern, Artifitial Neural Networks, Movement Restoration, Hand Writing, Surface
Electromyogram
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یادداشت پژوهشی

پيشبينی الگوی فعّاليّت مطلوب عضالت انگشت شست هنگام عملکردهای حرکتی ترسيم و
نوشتن حروف با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
ساناز احمدزاده ،1حميدرضا کبروی ،*2سعيد

طوسیزاده3

 1کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ،ایران
 2استادیار ،گروه مهندسی پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ،ایران
 3استادیار ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ،ایران

چکيده
در اکثر فعالیتهای حرکتی ،بیشاز یک گروه عضالنی درگیر هستند ،لذا در روشهای بازتوانی حرکتی ،در طول زمان حرکت ،فرد باید
بتواند هماهنگی الزم را به بین زمان و شدّت فعّالیّت عضالت درگیر ،ایجاد نماید .عملکرد حرکتی نوشتن یا ترسیم ،ازجمله
عملکردهای حرکتی قرار دارد که بیشاز یک گروه عضالنی را درگیر میکند .در دستهای از بیماریها مانند دستهای از افرادی که مبتال
به فلج غیرکامل نخاعی یا تنگی کانال کارپال هستند ،ممکن است عضالت ساعد سالم باشند ،امّا عضالت انگشتان به طور خاص
عضالت انگشت شست ،دچار فلج نسبی یا مطلق باشد .لذا برای بازتوانی چنین حرکتی ،باید الگوی هماهنگی مربوط به نحوهی فعّالیّت
عضالت ساعد و انگشت شست برقرار شود .درین تحقیق ،یک مدل پیشبین مبتنی بر شبکههای عصبی برای روش شناسایی الگوی
سینرژی بین دستهای از عضالت ساعد و انگشت شست دست ،حین فرآیند رسم شکل و نوشتن حروف ارائه شد .به طوری که ورودی
شبکه عصبی مصنوعی ،الگوی فعّالیّت عضالت بازکننده و جمعکننده ساعد است ،درحالی که خروجی شبکهی عصبی مصنوعی ،الگوی
فعّالیت مطلوب عضالت بازکننده و جمعکننده انگشت شست دست را پیشبینی کرد .ابتدا سیگنالهای الکترومایوگرام عضالت ساعد و
انگشت شست ده فرد سالم ،حین نوشتن چهار حرف انگلیسی و رسم یک دایره ثبت شد .سپس ،با استخراج الگوی فعّالیّت عضالت از
سیگنالهای الکترومایوگرام دادههای آموزش شبکه به دست آمد .کارایی پنج شبکه عصبی پرسپترون چند الیه ،نارکس ،بازگشتی،
عصبی/فازی تطبیقی و پایهی شعاعی ارزیابی و مقایسه شد .نتایج نشان میدهد که شبکهی عصبی نارکس با ساختار سری/موازی در
مقایسه با چهار شبکه عصبی دیگر توانست با دقّت قابل قبولی الگوی فعّالیّت مطلوب عضالت انگشت شست دست را پیشبینی نماید.
کليدواژهها :الگوی فعّاليّت عضالت ،شبکههای عصبی مصنوعی ،بازتوانی حرکتی ،عملکرد حرکتی نوشتن ،الکترومایوگرام سطحی
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پرسپترون چندالیه ،9شبکهی عصبی با تابع شعاعی 1و

 -1مقدمه

انفیس6

تحقیقات نشان میدهند برای ایجاد یک تحریک الکتریکی

الگوی فعّالسازی عضالت بازکننده و جمع کنندهی انگشت

مناسب در افراد دچار ضایعه نخاعی میتوان از الگوی سینرژی

شست هنگام نوشتن چهار حرف انگلیسی و نیز رسم یک دایره،

دینامیکی اولیه عضالت بهره گرفت [ .]4-9سینرژیهای

با استفادهاز الگوی فعّالسازی عضالت بازکننده و جمعکنندهی

دینامیکی با استفادهاز سیگنال الکترومایوگرام سطحی قابل

ساعد پیشبینی شود .شبکههای عصبی با استفادهاز سیگنالهای

استخراج هستند .تحقیقات نشان میدهند که در برخیاز
فعّالیّتهای حرکتی مانند کار با انگشتان دست ،سینرژی

الکترومایوگرام سطحی دو گروه عضالت بازکننده و جمعکننده
ساعد و انگشت شست دست ،آموزش دیدهاند [.]8-43

دینامیکی بین عضالت از الگوهای پایهی مشابهی استخراج می-

درین تحقیق ،شبکهی عصبی نارکس ازنوع ساختار

شوند [ .]1 ،9در برخی تحقیقات گذشته استخراج پروفایل

سری/موازی ،شبکهی عصبی بازگشتی ،شبکهی عصبی با تابع

سرعت در عمل نوشتن با استفادهاز شبکهی عصبی پایهی

شعاعی ،انفیس و شبکهی عصبی پرسپترون به وسیلهی دادههای

شعاعی صورت گرفتهاست .این پروفایل سرعت شامل یک

ثبت شده از افراد سالم مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد

ترکیب خطی از توابع پایهای است که سینرژی بین عضالت را

که شبکهی عصبی نارکس با ساختار سری/موازی ،در مقایسه با

تعدادی از تحقیقات نشان دادهاند که

چهار شبکهی عصبی انفیس ،بازگشتی ،شبکهی عصبی پایهی

الگوهای فعالسازی عضالت براساس ترکیبی از یکسری توابع

شعاعی و پرسپترون توانسته با د ّقت قابل قبولی الگوی سینرژی

اولیهی مشخص ،قابل بازسازی هستند [ .]5 ،6در فرآیند باتوانی

بین عضالت بازکننده و جمعکنندهی ساعد و انگشت شست

و کنترل حرکت ،برقراری سینرژی بین عضالت حائز اهمّیّت

دست که درگیر عملکرد حرکت هستند را پیشبینی نماید.

نشان میدهد [.]6

است .عملکرد حرکتی نوشتن یا ترسیم ،ازجمله عملکردهای
حرکتی است که بیشاز یک گروه عضالنی را درگیر میکند .در

 -2مواد و روشها

برخی بیماریها مانند انسداد کانال کارپال و برخی افراد دچار

 -1-2شبکههای عصبی

ضایعهی نخاعی ،امکان انقباض عضالت ساعد وجود دارد ،امّا

از شبکههای عصبی نارکس نوع ساختار سری/موازی ،شبکهی

این افراد قادر به انجام کارهای ظریف با استفادهاز انگشتان

عصبی بازگشتی ،سیستمهای تطبیقی عصبی/فازی ،شبکههای

دست مانند نوشتن و رسم شکل نیستند .ازین روی ،ایدهی

عصبی پایهی شعاعی و پرسپترون چندالیه برای پیشبینی الگوی

اصلی ارائه شده درین تحقیق ،مبتنی بر وجود الگوی سینژی بین

سینرژی بین دو گروه عضالت بازکننده و جمعکننده ساعد و

عضالت است .الگوی فعالسازی عضالت انگشتان با استفادهاز

انگشت شست دست استفاده میشود .شبکه عصبی پایه شعاعی

الگوی فعالسازی عضالت سالم ساعد ،پیشبینی میشود.

یک نگاشت غیر خطی چند بعدی وابسته به فاصله بین بردار

الگوی فعالسازی پیشبینی شده ،میتواند مبتنی بریک نگاشت

ورودی و بردار مرکزی (کالسترها) است .شبکه عصبی

نه چندان پیچیده ،الگوی تحریک الزم برای استفادهاز تحریک

بازگشتی معموالً به صورت یک شبکه دوالیه است و دارای یک

الکتریکی عملکردی را تولید نماید [.]0

فیدبک از اولین الیه خروجی به اولین الیه ورودی است .در

با توجه به اینکه شبکههای عصبی مصنوعی قابلیت

سیستمهای استنتاج فازی 5معموالً هدف دستیابی به مدلی

یادگیری و پیشبینی رفتار سیستمهای غیرخطی را دارند ،لذا

است که مشخصات ورودی را به توابع عضویت 0ورودی ،توابع

درین تحقیق با استفادهاز شبکه عصبی نارکس ازنوع ساختار

عضویت ورودی را به قوانین ،8قوانین را به مشخصههای

سری/موازی ،4شبکهی عصبی بازگشتی ،6شبکهی عصبی
3

)Multy Layer Perceptron (MLP
)Radial Basis Function (RBF
5
)Adaptive-network-based fuzzy inference system (ANFIS
6
Fuzzy inference system
7
Membership function
8
Rules
4

NARX with Parallel Architecture
Recurrent

1
2
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خروجی ،مشخصههای خروجی را به توابع عضویت خروجی و

اکستنسور کارپی ردیالیس

در نهایت توابع عضویت خروجی را به خروجی تک مقداری،

اولناریس 46در قسمت ساعد و دو الکترود ثبت دیگر نیز روی
عضالت فلکسور پالیسیس

یا یک تصمیم در ارتباط با خروجی نگاشت دهد.
یکیاز انواع شبکههای عصبی ساده و پایهای برمبنای یک
واحد محاسباتی به نام پرسپترون 3با تابع فعّالسازی

خطی47

ساخته میشود .یک پرسپترون برداری از ورودیهایی با مقادیر

النگوس40

برویس45

و فلکسور کارپی
و اکستنسور پالیسیس

در قسمت انگشت شست دست قرار داده شد.

شکلهای ( )9 ،6 ،4نحوهی الکترود گذاری و نحوهی انجام
آزمایشها را نشان میدهند.

حقیقی را دریافت کرده و یک ترکیب خطی ازین ورودیها را
محاسبه میکند.
شبکههای عصبی نارکس معماری خاصی از شبکههای
دینامیکی بازگشتی است که در آنها اتصالهای پسخوردی،44
خروجی الیه آخر شبکه را به الیهی ورودی شبکه متصل
میکند .اساس ساختار نارکس مبتنی بر مدل خود بازگشتی
است که معموالً در پیشبینی سریهای زمانی 46استفاده میشود.
رابطهی ( ،)4ضابطهی کلی یک رابطه بازگشتی را نشان میدهد.
()4

Y(t) = f(y(t-1), y(t-2), … , y(t-ny), u(t-1),
))u(t-2), …, u(t-nu

شکل ( -)1محل الکترودگذاری عضالت  ECRBو  FCUساعد
و عضالت  FPBو  EPLانگشت شست در
هنگام ثبت سیگنال الکترومایوگرام

در رابطهی ( ،)4مقدار بعدی سیگنال خروجی وابستهی
) y(tبه ترکیب غیرخطی (تابع  )fاز مقادیر گذشتهی خروجی
) y(tو مقادیر گذشتهی سیگنال ورودی غیر وابستهی

خارجی49

بستگی دارد .برای پیادهسازی مدل نارکس و تخمین تابع  fاز
شبکههای عصبی بهره گرفته میشود.
این پیادهسازی امکان داشتن ورودیها و خروجیهای چند
بعدی (برداری) را فراهم میکند .این شبکه یک دینامیک ذاتی

شکل ( -)2تصویری از نحوهی ثبت سیگنال  EMGدر

دارد که کارایی مناسبی در پیشبینی خروجی سیستمهای

هنگام رسم شکل

دینامیکی مانند سیستمهای حیاتی را به خود اختصاص میدهد.

 -2-2ثبت دادههای انسانی
آزمایشها روی  47فرد سالم در بازهی سنی  69تا  68سال
انجام شد .به منظور ثبت سیگنالهای الکترومایوگرام عضالنی از
دستگاه  8کاناله ثبت سیگنالهای عضالنی (یک دستگاه پاورلب
و دو عدد بایوامپ) ،استفاده شد .دو الکترود ثبت روی عضالت

شکل ( -)3تصویری از نحوهی ثبت سیگنال  EMGهمزمان در
هنگام نوشتن

9

Perceptron
Linear activation function
11
Feedback connections
12
Time series prediction signal
13
Independent (exogenous) input signal
10

14

Extensor carpi radialis brevis
15
Flexor carpi ulnaris
16
Flexor pollicis brevis
17
Extensor pollicis longus

© Copyright 2015 ISBME, http://www.ijbme.org

مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،8شماره  ،3پاییز 3333

332

از افراد خواسته شد ،درحالی که روی یک نیمکت نشسته

نمونهای از سیگنالهای الکترومایوگرام ثبت شده از چهار

بودند ،با استفادهاز یک قلم معمولی ،مطابق شکل ( )6و ( )9یک

عضله ساعد و انگشت شست دست یک فرد درهنگام عملکرد

دایره را رسم و سپس نیز چهار حرف انگلیسی  C ،B ،Aو  Dرا

حرکتی درشکل ( )6مشاهده میشود.

یادداشت نمایند .برای راهنمایی افراد الگویی از چهار حرف
انگلیسی و یک دایره انتخاب شد و در مقابل آنها قرار گرفت.

سیگنالهای الکترومایوگرام ثبت شده ،از فیلترهای ناچ 67
هرتز و میانگذر  47تا  677هرتز عبور دادهشد .سپس ،یکسو

شکل ( )1آزمایشهای مربوط به رسم شکل و نوشتن

شده و از یک فیلتر پایین گذر عبور دادهشد .بدین ترتیب،

حروف انگلیسی را نشان میدهد .برای جمعآوری حجم مناسب

الگوی فعّالیّت عضالت به دست آمد .شکل ( )6نمونهای از

داده ،هرفرد هریک از عملکردهای حرکتی مورد مطالعه را چند

الگوهای فعّال ّیت عضالنی به دست آمده را نشان میدهد.

بار تکرار کرد .برای جلوگیری از خستگی عضالنی بین

الگوهای فعّالیّت عضالت باز کننده و جمع کننده ساعد به

تکرارهای مجدد عملکردهای حرکتی 97 ،ثانیه زمان استراحت

عنوان ورودی و الگوهای فعّال ّیت عضالت باز کننده و جمع

لحاظ شد.

کننده انگشت شست به عنوان خروجی شبکههای عصبی مورد
استفاده در نظر گرفته شد.

 -3نتایج
برای نمونه ،نتایج پیشبنی الگوی فعّالسازی عضالت باز کننده
و جمعکننده انگشت شست دست یکیاز افرادی که با پنج
شکل ( -)4آزمایشهای مربوط به رسم شکل و نوشتن حروف

شبکهی عصبی پرسپترون چندالیه ،نارکس با ساختار سری
موازی ،بازگشتی ،عصبی/فازی تطبیقی و پایه شعاعی به دست
آمده برای عملکرد رسم شکل و نوشتن ،در شکلهای ( )5تا
( )47نشان داده شدهاست .الگوی فعّالسازی حاصلاز عضالت
بازکننده و جمع کنندهی ساعد به عنوان ورودیهای شبکه
عصبی و الگوی فعّالسازی حاصلاز عضالت بازکننده و جمع
کننده انگشت شست دست به عنوان خروجیهای شبکه عصبی
در نظر گرفته شد %07 .از دادهها برای آموزش شبکه و %97
دادهها برای تست به شبکهی عصبی داده شد .بدین منظور ،از
الگوریتم آموزش بیزین رگوالریزیشن 48برای آموزش شبکهی
عصبی استفاده شد .به منظور ارزیابی کمّی عملکرد شبکههای
عصبی در پیشبینی الگوی فعّالسازی عضالت سیستم عضله/
مفصل ،ریشهی دوم میانگین مربعهای خطای 43بین خروجی

شکل ( -)5نمونهای از سیگنالهای  EMGثبت شده به طور همزمان

شبکههای عصبی و مقادیر واقعی مربوط به الگوی فعّالیّت

از عضالت  ECRBو  FCUساعد و عضالت  FPBو  EPLانگشت

عضالت انگشت شست دست محاسبه شد .همچنین میانگین

شست درهنگام رسم شکل؛  (aسیگنال  EMGخام؛  (bپوش سیگنال

ضرایب همبستگی بین خروجی شبکههای عصبی و مقادیر

 EMGیکسو شده که الگوی فعّالیّت عضالت را نشان میدهد.

18

Bayesian Regularisation
)Root Mean Squer (RMS

19
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واقعی مربوط به الگوی فعّالیّت عضالت انگشت شست ،برای
جدولهای ( )4تا ( )1معیارهای کمی محاسبه شده مربوط

Measured
Predicted

به عملکرد شبکهی عصبی نارکس با ساختار سری/موازی،

0.52

شبکهی عصبی بازگشتی ،انفیس ،پایهی شعاعی و پرسپترون
چندالیه را نشان میدهد .آنچه درین جدولها آمده ،میانگین
معیارهای کمّی به دست آمده مربوط به نتایج حاصلاز دادههای

80

100

هرفرد مورد آزمایش است .بدین روی ،هرچه مقدار میانگین
باشند ،کارایی شبکهی عصبی در پیشبینی الگوی فعّالیّت

40
60
]Time [Sec
(الف)

2.142

Measured
Predicted

2.141

عضالت شست دست ،بهتر خواهد بود.

2.14
2.139

 -4جمعبندی

80

درین تحقیق ،کارایی شبکههای عصبی نارکس با ساختار

40
60
]Time [Sec
(ب)

سری/موازی ،انفیس ،بازگشتی ،تابع شعاعی و پرسپترون
و جمعکنندهی انگشت شست مقایسه شد .با توجه به نتایج

Measured
Predicted

2.75

حاصل ،در استفادهاز شبکه عصبی نارکس سری/موازی در

2.5

عملکرد رسم شکل ،ضرایب همبستگی برای فرد  SSدارای
باالترین مقدار و نزدیک به یک و ریشه دوم میانگین مربعهای
خطا برای فرد  SAدارای کمترین مقدار و نزدیک به صفر است.

100

60
60
]Time [Sec
(ج)

80

در استفادهاز شبکهی عصبی نارکس سری/موازی در عملکرد

2.36

Measured
Predicted

میانگین ریشه دوم مربعهای خطا مقادیری نزدیک به صفر دارد.

2.35

ازطرفی شکلهای ( )5تا ( ،)49مربوط به عملکرد رسم

2.34

شکل ،نتایج خوبی را نشان میدهند .با توجّه به نتایج این
تحقیق ،شبکهی عصبی نارکس از نوع ساختار سری/موازی ،با
دقّت بیشتری نسبت به شبکهی عصبی بازگشتی ،شبکه انفیس،
تابع شعاعی و پرسپترون چندالیه ،توانسته الگوی فعّالسازی

100

80

40

60

20

2.33
0

Normalized Extensor
Muscle Activation

نوشتن نیز میانگین ضرایب همبستگی مقادیری نزدیک به یک و

40

20

2.15
0

Normalized Flexor
Muscle Activation

چندالیه به منظور شناسایی الگوی فعّالسازی عضالت بازکننده

20

Normalized Extensor
Muscle Activation

مربعهای خطای شناسایی و ضرایب همبستگی به یک نزدیکتر

20

0.5
0

Normalized Flexor
Muscle Activation

فرد مورد آزمایش ،اندازهگیری شد.

0.54

]Time [Sec

(د)

عضالت بازکننده و جمعکنندهی انگشت شست را پیشبینی

شکل( -)6الگوی فعّالسازی عضالت انگشت شست پیشبینی شده

نماید.

با شبکهی عصبی  NARXسری/موازی مربوط به فرد سالم  AZدر

توجیح نتایج به دست آمده ،میتواند به ویژگیهای خاص
شبکهی نارکس مرتبط باشد .شبکههای عصبی نارکس معماری

هنگام رسم شکل؛ الف) عضلهی بازکننده؛ ب) عضلهی جمعکننده در
هنگام نوشتن؛ ج) عضلهی بازکننده؛ د) عضلهی جمعکننده.

خاصی از شبکههای دینامیکی بازگشتی دارند.
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Measured
Predicted

2.304
2.302
2.3
2.298
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Normalized Flexor
Muscle Activation

Normalized Flexor
Muscle Activation
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Time [Sec]

Measured

0.48

Predicted

0.47
0.46
0

20

Normalized Extensor
Muscle Activation

2.3

Measured
Predicted

2.2
2.32
2.31
2.3
2.2
20

40

60

80

100

120

140

160

180

Time [Sec]

Normalized Extensor
Muscle Activation

)(الف

40

60
60
Time [Sec]
)(الف

2.141

2.139
2.138
2.137
2.136
0

20

Predicted

2.302
2.3
2.298
60

80
100
Time [Sec]

120

140

160

Normalized Flexor
Muscle Activation

Normalized Flexor
Muscle Activation

Measured

2.304

40

2.4
2.3
2.2
2.1
60

80

100

120

140

Time [Sec]
)(د
RBF

 الگوی فعالسازی پیشبینی شده با شبکهی عصبی-)8( شکل

Normalized Extensor
Muscle Activation

Normalized Extensor
Muscle Activation

Measured
Predicted

2.5

40

100

Measured
Predicted

2.14
2.12
2.1
2.08
2.06
0

)(ج

20

40

Time [Sec]
)(ب

2.306

20

100

Measured
Predicted

2.14

)(ب

0

80

20

40
60
Time [Sec]
)(ج

80

100

Measured
Predicted

2.14
2.138
2.136
2.134
0

20

40

100

Time [Sec]

)(د
 الگوی فعّالسازی پیشبینی شده با شبکهی عصبی-)7( شکل

 درهنگام رسم شکل؛ الف) عضلهی بازکننده؛AZ مربوط به فرد سالم

 درهنگام رسم شکل؛ الف) عضلهیAZ بازگشتی مربوط به فرد سالم

)ب) عضلهی جمعکننده درهنگام نوشتن؛ ج) عضلهی بازکننده؛ د

بازکننده؛ ب) عضلهی جمعکننده درهنگام نوشتن؛ ج) عضلهی

.عضله جمعکننده

.بازکننده؛ د) عضلهی جمعکننده
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2.306

Normalized Flexor
Muscle Activation

Normalized Flexor
Muscle Activation

300

Measured
Predicted

2.304
2.302
2.3
2.298
2.296
0

20

40

60

80

Measured
2.304

Predicted

2.302
2.3
2.298

100

0

20

40

60
80
Time [Sec]

Time [Sec]

Measured
Predicted

2.304
2.302
2.3
2.298
2.296
0

20

40

60

80

Normalized Extensor
Muscle Activation

Normalized Extensor
Muscle Activation

2.306

2.306

Measured
Predicted

2.304
2.302
2.3
2.298
20

100

40

60

Time [Sec]

2.3
2.2
2.1
40

60

80

100

Normalized Flexor
Muscle Activation

Measured
Predicted

2.4

20

80
100
120
Time [Sec]

Measured
Predicted

2.301
2.3
2.299
20

120

30

40

50

60

70

80

90

100

Time [Sec]

)(ج

Measured
Predicted

2.302
2.301
2.3
2.299
2.298
40

60

80

Normalized Extensor
Muscle Activation

)(ج

2.303

20

160

2.302

Time [Sec]

0

140

)(ب

)(ب

Normalized Flexor
Muscle Activation

120

)(الف

)(الف

Normalized Extensor
Muscle Activation

100

Time [Sec]

)(د
 الگوی فعاّلسازی پیشبینی شده با شبکهی عصبی-)11( شکل
) درهنگام رسم شکل؛ الف) عضلهی بازکننده؛ بAZ  مربوطANFIS
عضلهی جمعکننده درهنگام نوشتن؛ ج) عضلهی بازکننده؛ د) عضلهی
.جمعکننده
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Measured
Predicted
2.31

2.3

.
0

20

40

60

80

100

Time [Sec]

)(د

MLP

 الگوی فعّالسازی پیشبینی شده با شبکهی عصبی-)9( شکل

 درهنگام رسم شکل؛ الف) عضلهی بازکننده؛AZ مربوط به فرد سالم
)ب) عضلهی جمعکننده درهنگام نوشتن؛ ج) عضلهی بازکننده؛ د
.عضلهی جمعکننده
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در شبکهی عصبی نارکس با آرایش سری/موازی ،به جای
پسخورد خروجی تخمین زده شده با شبکه ،خروجی واقعی
(منحنی فعّالیّت ثبت شده از عضالت  ECRBو  FCUساعد) به
ورودی شبکه ارائه میشود که این کار دو مزیت مهم دارد:

میشود) و افق پیشبینی (خروجی با فاصله چند نمونه از لحظه
که اکنون باید پیشبینی شود) است.
براساس نتایج ،شبکههای عصبی مصنوعی نارکس با
ساختار سری/موازی ،میتواند برای توسعهی راهکاری نوین

 -4ورودیهای شبکه ،دقیق هستند و خطا در آنها وجود
ندارد ،که این امر به آموزش بهتر شبکه منتهی میشود.

تنطیم الگوی تحریک الکتریکی عضالت انگشت شست دست،
در پروتزهای عصبی حرکتی مربوط به عملکرد نوشتن ،موثر

 -6از آنجاکه حلقه فیدبک در شبکه تحت آموزش باز

واقع شود.

شدهاست ،روند آموزش زمان کمتری میبرد.
اساس ساختار نارکس مبتنی بر مدل خودبازگشتی است که

 -5سپاسگزاری

معموالً در پیشبینی سریهای زمانی مورد استفاده قرار میگیرد.

از همکاران آزمایشگاه کنترل سیستمهای عصبی/عضالنی گروه

ازدیگر مسایل مهم در آموزش شبکهی نارکس ،انتخاب

مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد مشهد و بخش مغز و اعصاب

مناسب حافظه درونی (تعداد تأخیرهایی از گذشتههای سیگنال

بیمارستان قائم مشهد که آزمایشهای انسانی و پردازشهای این

خروجی شبکه و ورودی خارجی که در ورودی شبکه استفاده

تحقیق را به عهده داشتند ،صمیمانه تشکر و قدردانی میشود.

جدول ( -)1محاسبه میانگین ریشه دوم مربعهای خطا مربوط به عضله باز کننده  1فرد درحین رسم شکل با شبکههای عصبی به کار رفته
شبکههای
عصبی

RECURRENT

ANFIS

MLP

NARX

RBF

707776±7074

7076±707774

7079±70776

70776±70777535

7076±70774

AZ

707776±7074

70774±70776

7074±7076

70776±70777774

7076±70774

SA

707776±7075

7076±707776

7076±7074

70776±70777771

70779±707776

KN

7074±70770

7076±70776

7079±70774

70766±70777776

70774±707776

KM

افراد

جدول ( -)2محاسبه میانگین ضرایب همبستگی مربوط به عضلهی باز کننده  1فرد درحین رسم شکل با شبکههای عصبی به کار رفته
شبکههای
عصبی

RECURRENT

ANFIS

MLP

NARX

RBF

70910±7076

70996±70746

70776±704

70811±7076

70444±70776

AZ

70666±7096

7066±704

70466±7076

709376±706

70766±7074

SA

70166±7076

70766±7074

70766±7076

704691±7076

70766±7073

KN

70406±704

-7076±7076

70770±7046

70665±709

70749±7070

KM

افراد
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جدول ( -)3محاسبه میانگین ریشه دوم مربعهای خطا مربوط به عضله جمع کننده  1فرد درحین رسم شکل با شبکههای عصبی به کار رفته
شبکههای
عصبی

RECURRENT

ANFIS

MLP

NARX

RBF

70776±7076

70776±70746

7076±7076

7077738±7079

70776±70776

AZ

707776±70776

70774±7074

7074±7076

7077766±7076

70776±7079

SA

707776±70776

70776±707775

7076±7079

7074±70777776

707776±7079

KN

70774±70776

-70776±70766

7076±70766

7074±70777774

707766±70774

KM

افراد

جدول ( -)1محاسبه میانگین ضرایب همبستگی مربوط به عضله جمع کننده  1فرد درحین رسم شکل با شبکههای عصبی به کار رفته
شبکههای
عصبی

RECURRENT

ANFIS

MLP

NARX

RBF

7076 ±70999

7076±70644

7079±70779

70588±7074

7076±70649

AZ

7076±70666

70664±7076

70666±7079

7076±70666

7074±70746

SA

7076±70166

7074±70746

70766±70744

7079±70866

70775±70756

KN

7079±70480

70779±70764

70776±70778

70796±70586

70786±70766

KM

افراد

جدول ( -)6محاسبه میانگین ریشه دوم مربعهای خطا مربوط به عضله باز کننده  1فرد درحین عمل نوشتن با شبکههای عصبی به کار رفته
شبکههای
عصبی

RECURRENT

ANFIS

MLP

NARX

RBF

70766±7074

70749±7076

7079±70746

7070775±70746

70716±70744

AZ

70776±7074

70744±70776

7074±7076

707776±70776

70796±70779

SA

707766±7075

707786±7076

7074±7076

7077776±70776

70779±707746

KN

70744±70770

70796±70776

7079±70774

70764±70777776

70776±70774

KM

افراد

جدول ( -)6محاسبه میانگین ضرایب همبستگی مربوط به عضله باز کننده  1فرد درحین عمل نوشتن با شبکههای عصبی به کار رفته
شبکههای
عصبی

RECURRENT

ANFIS

MLP

NARX

RBF

7076±70166

70976±7073

70776±7078

70886±70776

70764±7079

AZ

70661±7076

7079±7076

70446±7073

70386±7075

70744±706

SA

70149±7066

7074±7064

70796±7059

70881±7086

7074±706

KN

70666±7066

70766±709

70748±7066

70865±7076

70766±7068

KM

افراد
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 فرد درحین عمل نوشتن با شبکههای عصبی به کار رفته1  محاسبه میانگین ریشه دوم مربعهای خطا مربوط به عضله جمع کننده-)7( جدول
شبکههای
عصبی

RBF

NARX

MLP

ANFIS

RECURRENT

AZ

70766±70746

7077764±70769

70746±7074

70766±70744

70756±7079

SA

70776±7074

7077746±70779

7074±7076

70776±7074

707769±7079

KN

7076±70769

70777774±7096

70779±7064

707775±70776

707776±7064

KM

70766±7076

70777769±76.

70766±7076

70776±7079

70744±70776

افراد

 فرد در حین عمل نوشتن با شبکههای عصبی به کار رفته1  محاسبه میانگین ضرایب همبستگی مربوط به عضله جمع کننده-)8( جدول
شبکههای
عصبی

RBF

NARX

MLP

ANFIS

RECURRENT

AZ

70999±70775

70838±70763

70746±70779

70444±7066

70666±7076

SA

70666±7074

70816±7075

70766±708

70766±7076

70766±7076

KN

70651±7078

70368±70776

70746±70775

70766±7076

70966±7076

KM

70756±7070

70088±7075

70766±7071

70766±706

70460±7066

افراد

During Healthy Gait With A New Walking Speed
Control Strategy” IEEE Proceeding pp 4906-4909,
2010.
[8] H. Bezine, A. M. Alimi, N. Derbel, “Handwriting
Trajectory Movements Controlled by a Bêta-Elliptic
Model” IEEE Proceeding 2003.
[9] E. Engeberg, M. Frankel, S. Meek, “Biomimetic
Grip Force Compensation Based on Acceleration of
a Prosthetic Wrist Under Sliding Mode Control”
IEEE Proceeding 210-215, 2008.
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Control of a Neural Prosthesis” IEEE Proceeding
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