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Abstract
Tremor is one of the most frequent movement disorders which is involuntary and approximately
sinusoidal. It affects various body joints such as elbow. Tremor on an elbow is considered as extension,
flection, and rotation of the forearm. There are miscellaneous types of treatments for tremor one of
which is electrical stimulation. In this research, we study existing stimulation methods in order to
reduce tremor and control stimulation pulses. It should be notified that studying these methods
requires 1- an electrical stimulator so that one can run natural experiments and estimate the validity
of the model, 2- a skeletal- neuromuscular model in order to study the tremor dynamics and the
system simulation, and 3- determining an appropriate stimulation scheme and control method in
order that one can control the stimulation parameters to reduce tremor. The antagonist muscle
stimulation technique for reducing tremor is in the form of either muscle co-contraction or anti-phase
stimulation. In the former method, considering the fact that the time-dependent system has time-delay,
disturbance, and non-linearities, a robust controller is needed. Hence, in this study, we take advantage
of MPC controller because of its features. The results show that MPC controller is more satisfactory
than the PID and fuzzy ones used in previous works and also demonstrate that one can theoretically
reduce tremor by applying appropriate electrical stimulation.

Key words: Tremor suppression, Surface functional electrical stimulation, MPC controller, Out of phase
stimulation, Muscloskeletal Model.
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کبّص لرزش دست بب استفبدُ از تحريک الکتريکي سطحي ػضلِ
رضب حبجيبى ،1فرزاد تَحيذخَاُ

*9

 1داًطجَي کبرضٌبسي ارضذ ،گرٍُ بيَالکتريک ،داًطکذُ هٌْذسي پسضکي ،داًطگبُ صٌؼتي اهيرکبير ،تْراى ،ايراى
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 9استبد ،گرٍُ بيَالکتريک ،داًطکذُ هٌْذسي پسضکي ،داًطگبُ صٌؼتي اهيرکبير ،تْراى ،ايراى.
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چکيذُ
لرزش از ضبيغتريي اختالالت حرکتي اًسبى است کِ حرکتي غيرارادي ٍ تقريببً سيٌَسي است .لرزش ،هفصلّبي هختلفي در
بذى از جولِ هفصل آرًج را تحت تأثير قرار هيدّذ .لرزش هفصل آرًج بصَرت حرکبت ببز ٍ بستِ ضًَذُ ٍ چرخطي سبػذ
است .درهبىّبي هتفبٍتي براي لرزش ٍجَد دارد کِ يکي از آىّب استفبدُ از تحريک الکتريکي است .در ايي رٍش الزم است
بِ هَاردي تَجِ ضَد کِ ػببرتٌذ از )1 8تحريک کٌٌذٓ الکتريکي ،بوٌظَر اًجبم آزهبيصّبي ٍاقؼي ٍ اػتببرسٌجي هذل )9 ،هذل
ػصبي -ػضالًي -اسکلتي براي بررسي ديٌبهيک لرزش ٍ ضبيِسبزي سيستن )1 ،تؼييي الگًَ ،حَٓ تحريک ٍ رٍش کٌترلي
هٌبسب براي کٌترل پبراهترّبي تحريک بِ ًحَي کِ لرزش کبّص يببذ .يکي از رٍشّبيي کِ براي تحريک الکتريکي ػضالت
هخبلف بوٌظَر کبّص لرزش استفبدُ هيضَد ،تحريک بِصَرت فبز هتقببل است .در ايي رٍش بب تَجِ بِ ايٌکِ سيستن داراي
تأخير زهبًي ،اغتطبش ،رٍابط غيرخطي ٍ هتغير بب زهبى استً ،يبزهٌذ استفبدُ از کٌترلکٌٌذُاي تَاًب ٍ قذرتوٌذ ّستين .در ايي
پصٍّص بب تَجِ بِ ٍيصگيّبي کٌترلکٌٌذُ  ،MPCاز ايي کٌترلکٌٌذُ استفبدُ ضذُ استً .تبيج ضبيِسبزي ًطبىدٌّذٓ ايي است
کِ  MPCدر هقبيسِ بب کٌترلکٌٌذُ  - Fuzzy ٍ PIDکِ قبالً از آًْب استفبدُ ضذُ است -ػولکردي رضبيتبخص دارد ٍ
ًطبىدٌّذٓ ايي هَضَع است کِ بصَرت تئَري هيتَاى لرزش را بب استفبدُ از تحريک الکتريکي کبّص داد.

کليذٍاشگبى 8کبّص لرزش ،کٌترل پيص بيي هبتٌي بر هذل ،تحريک الکتريکي ػولکردي سطحي ،هذل ػصبي -ػضالًي -اسکلتي ،تحريک
خبرج فبز.
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غیػتتی مؿاهده میؾود ک اش آن بسای کاهؽ لسشؼ دز ایتن

 -1هقذهِ
لسشؼ ،حسکتی غیس ازادی ،تناوبی و تقسیباً غینوغی اغت
اش عسیق انقبال غیس ازادی ػضالت ،باػت
ػضو دزگیس میؾود .این حسک

حسکت

پطوهؽ اغتیاده ؾده اغ .

کت

نوغتانی

بس قػتت هتای متتفیتی اش

بدن مثل غس ،دغ  ،پا و قدا تأثیس میگرازد ک بیؿتسین تأثیس
آن بس دغ  ،و مؿهود اغ  .لتسشؼ مهتتتسین و ؾتایغتتسین
اختالل حسکتی دز انػان اغ  .میبایػت

کت

توجت داؾت

لتتسشؼ ب ت تنهتتایی تهدیتتدی بتتسای حیتتات بیتتتاز م ػتتو
نتیؾود؛ اما باػ

اف

کییی

ؾکل  -)1نتوداز جؼب ای کفی غیػتم بسای کاهؽ لسشؼ با

شندگی وی میؾود[.]3-1

اغتیاده اش ت سیک الکتسیکی

دزمانهای پصؾکی مؤثسی بسای این بیتتازی وجتود دازد

دز نتوداز جؼب ای ؾکل  ،)1ابتتدا  MPCبتا اغتتیاده اش

کتت دازای م تتدودی هتتایی هػتتتند؛ بنتتابساین اغتتتیاده اش

مدل میكل ،گؿتاوز موزد نیاش بسای کتاهؽ لتسشؼ زا تولیتد

زوؼهای کتکی و جایگصین ضسوزی ب نظس میزغد .یکی اش

میکند .غپع این گؿتاوز هتتساه اعالػتات شاویت و غتسػ

این زوؼها اغتیاده اش ت سیک الکتسیکی ػضفة مستؼؽ ؾتده

شاوی ای ب مدل وازون ػضف داده میؾتود؛ کت خسوجتی آن

اغ  .ایدة کاهؽ لسشؼ ب وغیفة زوؼ مرکوز زا اولتین بتاز

پهنای مناغ

و ب ت سیککننتده و غتپع

پسوؾتتتاشکا 1دز غتتتال1989مغتتتس کتتتسد و دز غتتتال 1992

غیگنال ت سیک ب ػضف اػتتال متیؾتود .دز نتیجت ػضتف

تکتیلیافت آن منتؿس ؾد[ .]4این ایده بس پایة ت سیتک ختاز

ت سیک ؾده؛ نیسو تولید میکند .این نیسو ،زوی میكل تبتدیل

فاش 2بود ک دز غالهای اخیس دز پطوهؽهای متتفف بسزغتی
ؾده اغ [.]1،3

پالع  )PWاغ

ب گؿتاوز ؾده و باػت
انتظاز دازیم حسک

زوؼهای کنتسلی موزد اغتیاده دز هتس یتک اش مغالؼتات
انجام ؾده ،دازای مؼایبی هػتند؛ بنتابساین بسزغتی زوؼهتای

باػ

ایجتاد حسکت

متیؾتود .بنتابساین
دز بسابتس لتسشؼ،

ایجاد ؾده بتا متالیت

کاهؽ لسشؼ دز خسوجی ؾود.
دز بتؽ دوم این مقال اقول کنتتسل پتیؽبتین زا ازاهت

کنتسلی دیگس ضسوزی ب نظس میزغد .تؼدادی اش ایتن مؼایت

میکنیم؛ غپع دز بتؽ غتوم متدل اغتتیاده ؾتده دز کنتتسل

ػبازتند اش:

پیؽبین و ؾبی غاشی ازاه خواهد ؾد .دز بتؽ چهازم ن وة

 کنتسلکنندة فاشی 3عساحی ؾده دز مسجغ [ ،]1با

اجسای کنتسل پیؽبین بسای مػألة کاهؽ لتسشؼ دغت

افصایؽ فسکانع لسشؼ دچاز خغا میؾود و غیگنال

بتؽ پنجم نتایج حاقل اش ؾبی غاشی ازاه میؾوند.

کنتسل و لسشؼ همفاش ؾده و لسشؼ تقوی
 دز منبغ [ ]3ب ثب

میؾود.

غیگنال  EMGنیاش اغ

بسای کازبسدی کسدن این زوؼ چندان مناغ

ک

ب نظس

نتیزغد.
بنابساین با توج بت مؼایت

 -9کٌترلکٌٌذُ MPC
ػتوماً  MPCب ػنوان یک مػألة بهین غتاشی قیتدداز مؼسفتی
میؾود ک هدفؽ بهینت کتسدن تتابغ هصینت بت قتوزت )1

فتو و بتا توجت بت اینکت

غیػتم ما غیسخغی و دازای تتأخیس اغت ؛ متدلی کت اش ایتن

اغ [:]6
)

غیػتم دز اختیاز دازیم ،غیس دقیق اغ  .هتچنین با توجت بت

Hp

کنتتتسلکننتتدههتتای دیگتتس [ ،]5اش کنتتتسلکننتتده  MPCدز ایتتن
پتتطوهؽ اغتتتیاده متتیکنتتیم .دز ؾتتکل  )1نتتتوداز جؼب ت ای
Model Predictive Control

Hp

min j (x k , u k
uk

ویطگتتیهتتای بهتتتس کنتتتسلکننتتدة  4MPCدز مقایػتت بتتا

4

و دز

Fuzzy

3

)1

i=0 y (k  i | k )  r (k  i | k ) 2
H -1
2
 
) u (k  i | k
i=0
H p -1

j =Q

u

2

Out of phase stimulation

1

Prochazka
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بتؽ اول این تابغ هصین  ،مجروز خغا و بتتؽ دوم آن
انسضی غیگنال کنتسل اغ  .دز ب
حاهص اهتی

بهین غاشی این دو مؤلیت

اهتیتی ندازد ،بفک اثس وشنی آنها نػتب

بت هتم یؼنتی



)

موزد توج و مهتم اغت  .ایتن دو مؤلیت ػکتع هتم ػتتل
میکنند ،یؼنی هسچ انسضی بیؿتس زد و بدل ؾود ،خغتا کتتتس
میؾود و اگس انسضی م دود باؾد ،خغا شیاد میؾود .دینامیک
غیػتم زا بكوزت شیس نتایؽ متیدهتیم کت متریتس کنتتسل و
متریس حال  ،زوی افق کنتسل و افق پیؽبینی ػضتو مجتوػت
 Xو  Uهػتند و دزواقغ مقید ؾدهاند:
) x i 1  f (x i |k ,u i |k
x 0|k  x k

)2

] i  [0 H u
] i  [0 H p

x i |k  
u i |k U

مجتوػة  Xو  Uک دزواقغ قیود ما هػتتند ،بت قتوزت شیتس

)4

] u k  [u 0|k u1|k ... u Hu -1|k u Hu -1|k ... u Hu -1|k

دز هس نتونة شمانی ،مػألة کنتسل بهین بتا افتق م تدود ،بتسای
فواقل شمانی ثاب
بس این اغ

افق پیؽبینی) حل خواهد ؾتد و فتسل

ک متریسی قابل کنتسل  ) y kدازیم کت مػتیسی

مسجغ  ) rزا باید دنبال کند .دز ؾکل  )2خسوجی پیؽبینی
ؾده دز گرؾت

 ) y kو آینتده  ،) y kزوی افتق پتیؽبینتی

نتایؽ داده ؾده اغ  .وظییة کنتسل پیؽبین بهین کسدن تتابغ
هصین ی  jبا دز نظس گسفتن قیود موجود بس غیػتتم و بدغت
آوزدن بسداز  u kاش وزودیهای پیدزپی  u i|kزوی افق کنتسل
اغ  .هتچنین فسل بس این اغ
 Huام ب بؼد یؼنی

 Hp

 ) Huثاب

ک غیگنال کنتسل اش نتونتة
اغ .

شمانی ک م اغبات کنتسل بهین انجام ؾد ،مقتداز اولتین
نتون اش غیگنال کنتسل  ) u 0|kزا ب غیػتم اػتال میکنتیم و

تؼسیف میؾوند:
)3

غیػتتتم ت ت

قوزت شیس خواهد بود:

هػتند .وشن تک تک ایتن مؤلیت هتا بت تنهتایی
Q

کنتتتسل دز شمتتان  kاغت

و بتتسداز وزودی بت

X : xk m | xmin  xk  xmax

بقیة نتون های غیگنال کنتسل زا دوز میزیصیم .بسای نتون های

U : uk m | umin  uk  umax

بؼدی تتام فسایندهای باال زا تکساز میکنیم و هتتة م اغتبات

متریسهای داخفی کنتسلکننده زا ک بایػتی اش شمتان  kبت بؼتد

باال دز هس نتونة شمانی ب زوشزغانی خواهند ؾد.

پیؽبینی ؾوند ،با ؾاخكی مضاػف  -ک با خغی ػتودی اش
هم جدا میؾوند -نتایؽ میدهیم؛ ؾاخف دوم نؿان دهنتدة
ل ظ ای اغ

ک تتتین شده میؾود ، x 0|k =x k .حال

اولیتة

ؾکل  -)2اقول عساحی کنتسل پیؽبین [.]7
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هتانغوز ک دز مؼسفتی کنتتسلکننتده  MPCاؾتازه ؾتد ،ایتن
کنتسلکننده ب مدلی اش غیػتم نیاش دازد .بنابساین نیاش اغت

تتا

مدلی بسای غیػتم موزد نظس داؾت باؾیم ک بسای دو هدف اش
آن اغتیاده میکنیم؛ ک ػبازتند اش:

 اغتیاده دز کنتسلکننده پیؽبین مبتنی بس مدل
 اغتیاده دز ؾبی غاشی غیػتم موزد نظس

 -1سبختبر هذل

ؾکل  -)4مدل تک لینک دغ  .ؾتا

گسانؽ شمین دز زاغتای

توقیف زفتاز میكل ،ب دلیل وجتود ػضتالت و وزودیهتای

منیی م وز ػتود فسل ؾده اغ  .مسکص جسم لینک دز وغظ لینک

ػكبی مسبوط ب آن یا ت سیک الکتسیکی) کاز مؿکفی اغت .

فسل ؾده اغ .

نیسوی تولیدی ػضف  ،تابؼی غیس خغی اش وزودیهای ػكتبی،
عول ،غسػ  ،غغح خػتگی ػضف و ػوامتل دیگتسی اغت .

 -9-1اًقببض ػضلِ

بنابساین فسایند مدلغاشی زا ب غ بتؽ تقػیم میکنیم:

دینامیک انقباضی ػضالت ،اغف

 دینامیک میكل

اغ

 دینامیک انقباضی

یا بس اغاظ متدلهتای

ک ویطگیهای فیصیولوضیک انقبال دز آنها اهتی

میکند و یا بس اغاظ مدل هیتل 6اغت

 دینامیک فؼالغاشی

HH

5

پیدا

کت بیؿتتس اش دیتدگاه

غیػتتی بسزغی میؾود .دز ایتن پتطوهؽ متا متدل هیتل زا

ک دز ؾکل  )3شیس نتوداز جؼب ای مسبوط ب این مدل نؿتان

انتتا

داده ؾده اغ .

دق

کسدیم؛ شیسا این مدل مكال ة خوبی بین پیچیتدگی و
بسقساز کسده اغ  .البت دز بؼضی پطوهؽها اش مدلهتای

غادهتسی نیص اغتتیاده ؾتده اغت
غادهغاشیها مغفو

کت دز ایتن پتطوهؽ ایتن

نیػ [.]10-8

دز مدل هیل ،ػضف اش یک جصء انقباضی فؼتال )CE 7و
دو جصء غیسفؼال 8تؿکیل ؾده اغ

ؾکل  -)3نتوداز جؼب ای مسبوط ب مدل میكل

اش :جصء مواشی )PE 9ک مسبوط ب خاقی
اغت

 -1-1ديٌبهيک هفصل
دز این پطوهؽ تتسکص تنها بس کنتسل حسک

ک این دو جتصء ػبازتنتد

تک میكل آزنتج

با یک دزجة آشادی بتاش و بػتت ؾتدن غتاػد؛ حسکت هتای

و جتتصء غتتسی

10

ازتجتاػی ػضتف

 )SEکت مسبتتوط بت تانتتدون اغت .

نتون ای اش پیکسه بندی این اجصا دز ؾکل )5ؾکل نؿان داده
ؾده اغ .

چسخؿی غاػد موزد توج نیػتند) اغ  .بنابساین دز این مدل
تنها غاػد ،و مانند پاندولی دز نظس گسفت ؾتده اغت

[ؾتکل

 ])4ک مؼادلة دینامیک آن بكوزت مؼادلة  )5اغ [:]1
1
1
( ml 2  I )  mgl cos( )  T
4
2

)5

دز این مؼادل  Tمجتوع گؿتاوزهای اػتالی ب میكتل آزنتج
اغ

ک باػ

حسک

غاػد میؾود m .جسم غتاػد I ،متتان

اینسغی l ،عول غاػد و  gثاب

8

Passive

گسانؽ شمین اغ .

Active Contractile

ؾکل  -)5مدل ػضف بس اغاظ مدل هیل ،ک متؿکل اش جصء فؼال
 )CEو اجصای غیسفؼال  PEو )SE

7

6

Hill Model
Serial Element

10

5

Houcin Huxley
Parallel Element

9

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

هجلِ هٌْذسي پسضکي زيستي ،دٍرُ ّطتن ،ضوبرُ  ،1بْبر 97 -17 ،1171

92

نیسویی ک  CEتولید میکند ،وابػت ب عتول ،غتسػ
غغح فؼالغاشی ػضف اغ
ػضف

max

و

و با نیتسوی بیؿتینة ایصومتسیتک

بهنجاز ؾده اغ  .بنابساین خواهیم داؾ :

m
Fmt

)6

) f ce (lce ,v ce , am

max

m
m
Fmt
(lce ,v ce , am )  Fmt

) f ce (lce ,v ce , am )  am f l (lce , am )f v (v ce , am

و دز  f l ،)7و  f vب تستی
نیسو و غسػ

نؿاندهنتده زوابتظ بتین عتول

بهنجاز ؾده هػتتند کت اش زوابتظ شیتس
m
v ce

)8

m
v ce
0

m
0

پازامتسهای ػضتف ) و
اغ ت .

m

و

l ce

m

v ce 

و

lcem
lcem0

lce 

عتتول بهینتة جتتصء انقباضتتی وابػتتت بت

l ce

v ce

m
0

v ce

غتسػ

بتیبتازی جتصء انقباضتی
 )m/sواقؼتتی جتتصء

عتتول  )mو غتتسػ

انقباضی هػتند .نیسوی ػضفة فؼال ب ؾدت بت عتول ػضتف
m

l ce

وابػت اغت

و

max

m
 Fmtدز عتول بهینتة ػضتف

m
0

l ce

زخ

میدهد.
بسای اجسای این مدل و م اغبة  Fmtبت م اغتبة عتول
 lmtو غتتسػ

 vmtػضتتف نیتتاش اغت ؛ بنتتابساین مهتتمتتتسین

قػت  ،م اغبة عول و غسػ

ػضف اغت  .دزقتوزتی کت

جصء غسی زا نادیده بگیسیم ب ػبازت دیگس غیتی تانتدونهتا
زا بینهای

فسل کنیم) ،ب زاحتی میتوانیم با اغتتیاده اش 

و  میكل ،عول و غسػ
ب دغ

)10

ػضف  amوابػت اغ

ک بت غتغح فؼالیت
میآید:

و اش مؼادلة  )11بدغ

lce max (am )  k l 2  k l 3 1  am 

)11
هتچنین بسای زابغة بین غسػ

هػتتتند.

و نیسو تابؼی ب ؾکل شیتس دز

نظس گسفت ؾده اغ [:]11،14

م اغب میؾوند:

دز ایتتن زابغت

2
 l l
ce
ce max (am )  

f l (lce , am )  exp   
 
 
k l1
 
 

دز زوابتتظ  )10و  )11پازامتسهتتای  ، k l13ثابتت

نیتسو هػتتند .دزضتتن  lceو  v ceبت تستیت

مؼسف عول و غسػ

نیسوی ػضف اغتیاده ؾده اغ [:]13

 lce maxبیؿینة عول جصء انقباضی اغ

ک دز  f ce (lce ,v ce , am ) ،)6بسابس خواهد بود با:
)7

اینجا اش یک تابغ گوغین بسای مدلغاشی زابغتة بتین عتول و

آوزیم ک زونتد

ػضف زا بدغ

آوزدن آنها ب قوزت شیس اغ [:]11

)12

 -1-1ديٌبهيک فؼبلسبزي
دینامیک فؼالغاشی مؼسف زویدادهای فیصیولوضیک اغت

)9

دز زابغة   )9شاوی میكل آزنج 0 ،شاویة اغتتساح

کت

بین وزودیهای ت سیکی زغتیده بت ػضتف

 ،) e mو حالت

فؼال تولید ؾده  ) amاتیا میافتد و باػ

انقبال فیبسها و

تولید نیسو بوغیفة جصء انقباضی میؾود .این دینامیکها با آشاد
11

کسدن کفػیم و مقیتد کتسدن تتسوپین دیکتت متیؾتود[.]15
میبایػ

توج داؾ

ک فیبسهای ػضالنی متتفف ،دینامیک

فؼالغاشی متیتاوتی دازنتد؛ بتسای مثتال فیبسهتای غتسیغ ،دز
مقایػ با فیبسهای کند ،دینامیک فؼالغاشی غسیغتتسی دازنتد.
ب هس حال با توج ب مدل پیؿنهاد ؾده دز منبغ [ ]16میتوان
متوغظ زفتاز مؿاهده ؾده دز فیبسهای ػضالنی زا با دینامیتک
مستب ی اول با ثاب های شمانی   acثاب
و   daثاب

شمانی فؼالغتاشی)

شمانی بیاثسغاشی) مدل کسد:

)13

lcem  r (  0 )  lcem0
vcem  r

f v (v ce )  0.54arctan 5.69v ce  0.51  0.745

e m  am 

1

 da





e m 2  e m am 

1

 ac

دز مؼادلة  e m )13وزودی ت سیک زغیده ب ػضف اغ

am 

کت

و r

آن زا اش نظس فیصیولوضیک میتوان بسابس با غتیگنال یکػوؾتدة

باشوی گؿتاوز ػضف اغ  .ولی دز قوزتی ک جصء غتسی زا

 12EMGمسبوط ب ػضفة موزد نظتس ،دز نظتس گسفت [ .]17اش

دز نظس بگیسیم و بتواهیم عتول و غتسػ
آوزیم نیاش ب اعالػات دیگسی اغ
آنها زا با شاویة میكل بدغ

ػضتف زا بدغت

اینسو بسای بدغ

ک ب زاحتتی نتتیتتوان

آوزد[.]13،12

ازتجاػی فؼال ػضف  ،توابغ اختكاقی بیان ؾده اغت

ابتدا  EMGخام زا با اغتیاده اش زابغة  )13فیفتس کسده؛ غتپع
 amبدغ

دز پتتطوهؽهتتای متتفتتف بتتسای ختتواـ چػتتبندگی و
کت دز

آوزدن زابغة بتین  EMGو نیتسوی ػضتف ،

آمده زا ب ػنوان وزودی دینامیک انقباضتی ػضتف

دز نظس میگیسیم.
بسای بدغ

آوزدن  ، e mزاه مؼتول این اغ

ک ب جتای

اغتیاده اش خود غیگنال ت سیک  -ک مؼتوالً اش قغاز پالع دو
Electromyography

12

Troponin

11
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فاش تؿکیل ؾده اغ  -آن زا مػتقیتاً اش پازامتسهتای ت سیتک

اغتتدام مکتانی مؼتسف دینامیتک ت سیتک تتک واحتد

آوزد[ .]18،19هتچنین میتتوان دینامیتک یتک واحتد

ک اغف  ،ب عوز مػتقیم اش فسکانع ت سیک f

بدغ

حسکتی اغ

حسکتی زا جداگان اغتتدام شمانی) و غغح اغتتدام چنتدین

م اغب میؾود .می بایػ

واحد حسکتی زا  -ک ػضف زا تؿکیل متیدهنتد -اغتتتدام

بسای غیػتمهایی میید اغ

مکانی) ،جداگان متدل کتسد .بنتابساین  e msمؼتسف اغتتتدام

نگاه داؾت میؾود[:]19،20

مکانی e mt ،مؼسف اغتتدام شمانی اغ
و  e mtبدغ

و  e mاش ضس

e ms

میآید:

)14

e m  e ms .e mt

بسای م اغبة  ، e msابتتدا فتسل بتساین بتود کت بت کتازگیسی
واحدهای حسکتی تابؼی اش یکتی اش پازامتسهتای دامنت  )iیتا
و آن زا با تابؼی غیگتوهید ؾکل مدل

پهنای پالع  )pwاغ

توج داؾ

این نوع متدلغتاشی

ک دز آن فسکانع ت سیک ثابت
 0.1f 2
2
1   0.1f 

)18

e mt 

 -2-1اػتببرسٌجي هذل
بتنظوز اػتبازغنجی مدل ازاهت ؾتده ،الگوهتای ت سیکتی بتا
فسکانعهای متیاوت ،هتانند قػت

الف) ؾکل  ،)6غاخت

ؾده دز این الگو موجی غینوغی با فسکانع  3/5هستص بتسای

کسده بودند[]21-19؛ اما بؼداً مدلی ازاه ؾتد کت دز آن بتسای

زوی پهنای پالع مدول ؾده اغ )؛ ب متدل دغت

ب کازگیسی واحدهای حسکتی هس دو پتازامتس بت ػنتوان متریتس

واقؼی اػتال ؾد .دز این آشمایؽها هدف بسزغی پاغخ دغ

اغتیاده میؾود و هس دو پازامتس تؼتداد واحتدهای حسکتتی زا

واقؼی و مدل دغ

کنتسل میکنند[.]7

بنابساین با توج ب این نکت ک حسک

)15

0 z  pwd


  z  pwd 
ems  
pwd  z  PWs
 pws  pwd

1 z  PWs

ems  kam1  tanh  am  kam2  tanh kam2 





)16








 pw   
 1  kam4 
  
 
 pwmax   
 am  kam3 

 i  q 


 1  kam5  i

 max   qmax 
 

و دغت

ب غتیگنالهتای ت سیتک متتفتف بتود.
موزد نیاش بسای کتاهؽ

لسشؼ دغ  ،حسکتی غینوغی ؾکل اغ ؛ بسزغتی ایتن نتوع
حسک

دز مدل و دز واقؼی

ضسوزی ب نظس میزغید .نتتایج

این آشمایؽ زا دز ؾکل  )6مؿاهده میکنید .پاغخ فسکانػتی
مدل و دغ

واقؼی نیص دز ؾکل  )7نؿان داده ؾتده اغت .

هتانگون ک انتظاز میزف  ،دز مدل و آشمایؽ واقؼی حسکتی
ب ؾکل غینوغی و با فسکانع  3/5هستص تولید ؾده اغت  .دز
ضتن بسای ؾبی غاشی مدل فو و مقایػ با نتتایج واقؼتی اش
پازامتسهای موجود دز جداول  )1و  )2اغتیاده ؾده اغ .

دز زابغة  )15پازامتسی کت تؼتداد واحتدهای حسکتتی متوزد
اغتیاده زا کنتسل میکند ،فقظ پهنای پالع اغ  .دز این زابغ

ً -2حَٓ پيبدُسبزي کٌترلکٌٌذٓ MPC

 ، pw dپهنای پالع آغتان و  ، PW sپهنای پالع اؾباع اغت .

اش مدل میكل ب ػنوان مدل پیؽبین اغتتیاده متیکنتیم؛ ایتن

دز زابغة  )16پازامتس قابل کنتسل پهنای پتالع و دامنتة پتالع

مدل  -هتانعوز ک دز بتؽ  1-3ازاه ؾتد -بكتوزت شیتس

اغتت  .دز ایتتن زابغتت  k am15پازامتسهتتای ثابتت

و  i maxو

اغ :

 pw maxپازامتسهای وابػتت بت ؾتتف هػتتند کت اش قبتل
)19

تؼیین میؾوند.
دز زابغة  )17مجتوع باز الکتسیکتی انتقتال یافتت
اغ

 ) qبسابتس

با:
)17



q  idt

 1 2

1

 4 ml  I    2 mgl cos  

Tt  Tv  Tat  

T  ,

 p


 

بسای غادگی گؿتاوز حسک

ازادی زا بسابتس قتیس T at ،زا بت

ػنوان وزودی دز نظس میگیسیم و  Ttبت ػنتوان اغتؿتاؼ بت
غیػتم اػتال میؾود تا دز غیػتم لسشؼ ایجاد کند .هتچنین
 T pوابػت ب  و  اغ .
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جدول  -)1پازامتسهای مدل ػضف ک مػتقل اش میكل هػتند[]1،3
زیر سیستم

پارامتر

مقدار

پارامتر

مقدار

I

0/013

m

1/6

l

0/32

M max

51Nm

vce0

5

kl3

0/2

kl1

0/25

0


6

k l2

1/050

r

 0/03

kam1

1

 ac

40

kam2

0/25

 da

70

kam3

3/23

PWd

100

kam4

-0/436

PWs

500

kam5

1/95

دینامیک مفصل

انقباض عضله

فعالسازی عضله

جدول  -)2پازامتسهای مدل ػضف ک وابػت ب میكل هػتند []3 ,1

با تؼسیتف

پبراهتر

ٍاحذ

دٍسر ببزٍيي

سِ سر ببزٍيي

Fmtmmax

][N

900

900

lcem0

][m

0/136

0/084









1
 u  T atو f  ,  T p  ,  mgl cos 
2

مؼادلتة

دز  MPCاغتیاده کنیم -تبدیل ؾده اغ .

فو زا میتوانیم بكوزت شیس باشنویػی کنیم:
)20

 f  ,   u 

1



x m    

ببتتسیم کتت بتتا تؼسیتتف

خواهیم داؾ :
x m1  x m 2

)21

 f  x m1, x m 2   u 

1

1

x m 2   ml 2  I 
4


غپع با خغی غاشی آن حول نقغ ی کاز ب فسم ػتومی یتک
مؼادل ی حال
)23

کنتسلکننده  MPCهتانغوز کت دز ؾتکل  )1نؿتان داده

1

   ml 2  I 
4


بسای اینک بتوانیم اش مدل فتو دز  MPCاغتتیاده کنتیم ابتتدا
بایػتتتی آن زا بتت فضتتای حالتت

حال زابغة  )23ب ؾکل اغتانداز مؼادل حال

 -ک میتوانیم

بسای اغتیاده دز  MPCمیزغیم.

ؾده اغ  ،گؿتاوز مناغ

 ) Tatزا تولید میکند و باید ایتن

گؿتاوز زا ب مدل وازون ػضف اػتال کنتیم تتا پهنتای پتالع
مناغ

بسای اػتال ب ت سیککننتده یتا بتسای ؾتبی غتاشی و

اػتال ب مدل ،بدغ

آید.

 -3بحث ٍ ًتيجِگيري
نتایج بدغ

آمده دز این پطوهؽ ،دز این بتؽ ازاه خواهتد

ؾد؛ ولی دز ابتدا بیان چند نکت دز موزد ؾتبی غتاشی غیػتتم

x m  Am x m  B m u

فو ضسوزی اغ :

y Cm x m
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انتتا

بسای پازامتسهای  MPCدز

مقادیس مناغ

پایدازی آن تأثیس شیادی دازد .افق پیؽبین زا دز این
غیػتم ب دلیل اینک دز خسوجی ،غیگنالی متناو
دز نظس بگیسیم؛ H p  50

دازیم ،باید یک دوزه تناو

و افق کنتسل زا نیص  H c  2دز نظس

میگیسیم 0.1 .

Q



دز نظس میگیسیم ،با افصایؽ این پازامتس خغا دز خسوجی
افصایؽ و غیگنال کنتسل کاهؽ پیدا میکند و با کاهؽ
این پازامتس خغا دز خسوجی کاهؽ و غیگنال کنتسل
افصایؽ پیدا میکند.
دز ادام غیگنالهای خسوجی بسای کنتتسلکننتدة  PIDو
 )MPCو غیگنال کنتسل بسای کاهؽ لسشؼ بسای لتسشؼهتای
 3هستتتص دز ؾتتکل  3 ،)8هستتتص دز ؾتتکل  )9و  7هستتتص دز
ؾکل  -)6الف) الگوی ت سیک غاخت ؾده.
ت سیک ) .پاغخ دغ

ؾکل  )10نؿان داده ؾده اغ .

) پاغخ مدل ب

دز جدول  )3میصان بهبود لسشؼ بسای کنتسلکننده فتاشی

ب ت سیک.

عساحتتی ؾتتده دز مسجتتغ [ ،]1کنتتتسلکننتتده  PIDو  ،MPCدز
فسکانع هتای متتفتف نؿتان داده ؾتده اغت  .هتتانغوز کت
مؿتتاهده متتیؾتتود میتتصان بهبتتود دز فسکتتانع  5هستتتص بتتسای
کنتسلکننده فاشی  %85و بسای  %95 MPCاغ .
جدول  -)3نتایج مسبوط ب بهبود لسشؼ دز کنتسلکنندههای متتفف
کنترلکننده

MPC

PID

Fuzzy

 3هرتس

 %98بهبود

 %68بهبود

-

 5هرتس

 %95بهبود

 %50بهبود

 %85بهبود

 7هرتس

 %85بهبود

تشدید لرزش

-

فرکانس

ؾکل  -)7پاغخ فسکانػی الف) غیگنال بدغ
غیگنال ثب



آمده اش مدل.

)

ؾده اش آشمایؽ واقؼی.

دازای تتأخیس شمتتانی اغت  .هتتتانغوز کت دز نتتتایج مؿتتاهده
کدهای مسبوط ب کنتسلکنندة  MPCو مدل غیػتم

دز نسمافصاز  Matlabنػتة  2009نوؾت ؾد.


هتانگون ک ذکس ؾد غیػتم ت

بسزغی ،غیس خغی و

بسای ؾبی غاشی لسشؼ زوی میكل ،لسشؼ زا ب

میؾود کنتسل کننتده  PIDشمتانی کت فسکتانع افتصایؽ پیتدا
میکند خغایؽ افصایؽ پیدا کسده؛ غیگنالی همفاش بتا غتیگنال
لتتسشؼ تولیتتد متتیکنتتد و باػ ت

تؿتتدید لتتسشؼ متتیؾتتود.

ػنوان اغتؿاؼ دز نظس گسفت ایم و آن زا ب مدل میكل

کنتسل کننده فاشی ازاهت ؾتده نیتص ؾتبی غتاشی ؾتد کت ایتن

لسشؼ ،حسکتی

کنتسلکننده نیص دز افصایؽ فسکانع با چنتین مؿتکفی زوبت زو

اػتال کسدهایم .با توج
غیسازادی ،متناو

ب

اینک

و تقسیباً غینوغی اغ  ،غیگنالی

میؾود.

غینوغی با فسکانع  5 ،3و  7هستص ب مدل میكل اػتال
ؾده اغ [.]22
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ؾکل  -)8غیگنالهای مسبوط ب لسشؼ  3هستص الف) غیگنال آبی

ؾکل  -)10غیگنالهای مسبوط ب لسشؼ  7هستص الف) غیگنال

مسبوط ب لسشؼ کاهؽ یافت با کنتسل  PIDو غیگنال قسمص زنگ

آبی مسبوط ب لسشؼ کاهؽ یافت توغظ کنتسل  PIDو غیگنال قسمص

مسبوط ب غیگنال اولی .

) هتانند الف) بسای

کنتسلکننده MPC

زنگ ،مسبوط ب غیگنال اولی .

) هتانند الف) بسای کنتسلکننده

) غیگنال کنتسل ضد لسشؼ و غیگنال اغتؿاؼ لسشؼ .د) پهنای

 ) MPCغیگنال کنتسل ضد لسشؼ و غیگنال اغتؿاؼ لسشؼ .د)

پالع تولیدؾده با مدل وازون.

پهنای پالع تولیدؾده توغظ مدل وازون.

اما نتایج نؿان دهندة این اغ

ک کنتسلکننتده  MPCبتا

افصایؽ فسکانع دچاز تتأخیس فتاش نتتیؾتود؛ ضتتن ایتنکت
غیػتم غیس خغی اغ

و دز قػت

پیؽبینتی  MPCاش متدل

خغی ؾده اغتیاده و غیگنال کنتسل ب غیػتم غیسخغی اػتال
ؾده اغ  .این بدان مؼناغ

ک میان مدل پیؽبینی و غیػتم

ػدم تغابق وجود دازد .هتچنین تا دزقدی پازامتسهای ثابت
زا  -ک دز جداول  )1و  )2مؿتاهده متیؾتود -بتین متدل
پیؽبین و غیػتم ترییس دادهایم ک نتایج باشهم زضای بتتؽ
بوده اغ  .بنابساین کنتتسلکننتده  MPCعساحتی ؾتده نیتص دز
بسابس ترییسات فسکانع و دز بسابس ػدم تغابقهتا دز مقایػت بتا
کنتسلکنندههای بکازبسده ؾده ،تا حدودی مقاوم اغ .
ؾکل  -)9غیگنالهای مسبوط ب لسشؼ  5هستص الف) غیگنال آبی
مسبوط ب لسشؼ کاهؽ یافت با کنتسل  PIDو غیگنال قسمص زنگ
مسبوط ب غیگنال اولی .

) هتانند الف) بسای

کنتسلکننده MPC

) غیگنال کنتسل ضد لسشؼ و غیگنال اغتؿاؼ لسشؼ .د) پهنای
پالع تولیدؾده با مدل وازون.
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