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Abstract
In the current study, a novel method for deriving the governing equations of the skeletal system of the
human body has been presented. In this method, a novel approach for incorporating the kinematic
characteristics of biological joints and also the effects of complex kinematic chains of the skeletal
system has been proposed. The suggested method while utilizing the calculus of matrix-valued
functions, derives the governing equations of the skeletal system in the form of ordinary differential
equations. Moreover, since the formulations were presented in a recursive fashion, this paper suggests
a computationally efficient algorithm to derive the differential equations of motion for the skeletal
system. In order to examine the validity of the proposed formulations, a benchmark mechanism with
three closed-loop kinematic constraints were considered. We compared the results obtained from our
formulations with the outcomes presented in other studies and validated the proposed formulations.
Besides, in order to investigate the application of the suggested method in simulation of the skeletal
system of the human body, dynamical modeling of the shoulder rhythm was taken into consideration.
Two models were employed for describing the shoulder rhythm: Original model and simplified model.
The discrepancies observed between the outcomes of these two models delineate the necessity of using
the original data for the shoulder rhythm. While the limitations of the available formulations have
compelled the researchers to employ the simplified model for the shoulder rhythm, with the method
we propose in this study this problem is obviated.
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چکیده
در مطالعهی حاضر ،روشی نوين برای بهدست آوردن معادالت حاکم بر سيستم اسکلتی بدن انسان ارائه شدهاست .در اين روش،
رويکردی نوين برای وارد کردن ويژگیهای سينماتيکی مفاصل زيستی و همچنين اثر زنجيرههای پيچيدهی سينماتيکی سيستم اسکلتی
در معادالت حرکت ارائه شدهاست .روش پيشنهادی در اين مقاله با استفاده از حساب ديفرانسيل توابع ماتريسی ،معادالت حاکم بر
سيستم اسکلتی را بهصورت معادالت ديفرانسيل معمولی تحصيل میکند .عالوه بر اين ،ازآنجا که معادالت حاصل بهصورت بازگشتی
ارائهشدهاند ،اين روش برای بهدست آوردن معادالت ديفرانسيل حرکت سيستم اسکلتی بدن انسان ،رويکردی کارا از نظر محاسباتی
پيشنهاد میکند .بهمنظور بررسی صحت روابط پيشنهادشده در اين مقاله ،مکانيزمی استاندارد شامل سه حلقهی سينماتيکی بسته
موردتوجه قرار گرفت .نتايج حاصل از حل ديناميک مستقيم اين مکانيزم با استفاده از روش پيشنهادی ،با نتايج ارائهشده در ساير
مراجع معتبر مقايسه شدند و روش پيشنهادی صحتسنجی شد .بهعالوه ،بهمنظور بررسی کاربرد روش پيشنهادی در شبيهسازی
سيستم اسکلتی بدن انسان ،مدلسازی ديناميکی کمربند شانهای در حضور ريتم شانه در دستور کار قرار گرفت .برای توصيف رياضی
ريتم شانه از دو مدل رياضی استفاده شد :مدل اصلی و مدل سادهشده .تفاوت ميان نتايج شبيهسازی اين دو مدل بر ضرورت استفاده از
دادههای آزمايشگاهی اصلی برای مدلسازی ريتم شانه تأکيد میکرد .ازآنجا که علت عالقهمندی محققان به استفاده از دادههای
سادهشدهی ريتم شانه ناشی از محدوديت در فرمولهای موجود برای مدلسازی سيستم اسکلتی میشود ،با استفاده از روش
پيشنهادی در اين مقاله اين مشکل مرتفع میگردد.
کلیدواژهها :سیستم اسکلتی ،مدلسازی ریاضی ،ریتم شانه
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الويشن ،)7که تحت عنوان ريتم کمربند شانهای شناخته

 -1مقدمه
سيستم اسکلتی بدن انسان را میتوان بهصورت مجموعهای از

میشود ،در مطالعات گذشته بحث شدهاست [ .]66-9اين
گلنوهيومرال61

اجسام صلب متصل به هم درنظر گرفت ،که در آن اعضای

وابستگی ،ناشی از دوران

اين سيستم (يعنی استخوانها) از طريق مفاصل زيستی به

سينماتيکی بسته ميان قفسهسينه ،ترقوه و کتف میشود [.]61

يکديگر متصل شدهاند و زنجيرههای پيچيدهی سينماتيکی را

عالوه بر ريتم کمربند شانهای ،حرکت جفتشدهی ميان ستون
سهمی66

و نيز حلقهی

ايجاد میکنند .مدلسازی مفاصل زيستی با استفاده از مفاصل

فقرات و استخوان لگن در صفحهی

ايدهآل مکانيکی (مانند مفصل لوال برای زانو ،مفصل

ريتم کمر-لگن شناخته میشود) بهصورت آزمايشگاهی مورد

يونيورسال 6برای آرنج و مفصل گوی و کاسه برای لگن) و
همچنين صرفنظر کردن از زنجيرههای سينماتيکی پيچيده
(مانند ريتم کمربند شانهای) به روشهای رياضی ساده و

(که تحت عنوان

مطالعه قرارگرفتهاست .در همين راستا ،میتوان به وابستگی
دوران ساکرال 64به دوران تنه 63و نيز زاويهی خم و راست
کردن زانو اشاره نمود [.]64

سرراست برای مدلسازی سيستم اسکلتی بدن انسان منجر

بهمنظور ايجاد مدلهای رياضی از سيستم اسکلتی بدن

میشود؛ اما صحت نتايج حاصل از اين مدلها همواره با سؤال

انسان که به حالت يا شرايط واقعی اين سيستم نزديک باشند،

و ترديد روبهرو است.

درنظر گرفتن اطالعات آزمايشگاهی ذکرشده در معادالت

ويژگیهای سينماتيکی مفاصل زيستی با استفاده از

حاکم بر اين سيستم امری ضروری است .در اين راستا ،می-

روشهای آزمايشگاهی قابلاستخراج است .برای مثال ،لغزش

توان مطالعات پيشين را به سه گروه تقسيم کرد .در گروه

ديستال2

اول ،تنها شرايط استاتيکی و يا شبه-استاتيکی مورد توجه قرار

استخوان ران 6در مفصل درشتنی-ران 5برحسب زاويهی خم

میگيرد .برای مثال ،ياماگوچی و زيجک [ ]4با وارد کردن

و راست شدن زانو به شکل رياضی توصيف شدهاست [.]3-6

اطالعات آزمايشگاهی مربوط به مفاصل درشتنی-ران و

کشکک-ران9

کشکک-ران در مدل رياضی مفصل زانو ،بازوی گشتاور

بهصورت توابعی هموار از زاويهی زانو بيان میشوند [.]2

ماهيچههای عضالت چهارسررانی را تخمين زدند .عالوه بر

همچنين  ،محققان با استفاده از روشهای آزمايشگاهی موفق

اين ،میتوان به پژوهش انجامشده توسط کارلسون و پيترسون

شدهاند حرکت مرکز آنی دوران در مفصل آرنج را بهصورت

[ ]63اشاره کرد .آنها با استفاده از دادههای سينماتيکی

کمی بيان کنند [ .]6تحقيقات گذشته نيز نشان داده شدهاست

ارائهشده توسط هوگفورس و همکارانش در [ ]9برای ريتم

که مجموعهی مفصل قوزک دارای يک درجهی آزادی در

شانه ،مدلی رياضی برای تخمين نيروهای عضالنی در مفصل

راستای يک مسير مشخص است [.]9 ,5

شانه در موقعيتهای استاتيکی ارائه کردند.

ميان انتهای پروکزيمال 4استخوان درشتنی 3و انتهای

عالوه بر اين ،جهتگيری و موقعيت مفصل

روشهای آزمايشگاهی همچنين برای شناسايی روابط

در گروه دوم ،محققان با درنظر گرفتن فرضيات سادهکننده

سينماتيکی ميان اعضايی از بدن ،که يک زنجيرهی سينماتيکی

به معادالت ديفرانسيل حرکت سيستم اسکلتی دست يافتند.

پيچيده را تشکيل میدهند ،مورد استفاده قرارگرفتهاند .بهعنوان

میتوان به مطالعهی اندرسون و پندی [ ]62اشاره کرد .در اين

مثال ،وابستگی جهتگيری فضايی استخوانهای ترقوه و کتف

پژوهش ،مفصل زانو بهصورت يک مفصل لواليی ساده با يک

به دو مختصهی تعميميافته (صفحهی الويشن 9و زاويهی

درجهی آزادی درنظر گرفته شده و از لغزشهای موجود در

1

Universal joint
Proximal
3
Tibia
4
Distal
5
Femur
6
Tibiofemoral
7
Pattellofemoral
8
Plane of elevation

مفصل درشتنی-ران و نيز مفصل کشکک-ران بهطورکلی

2

9

Elevation Angle
Glenohumeral
11
Sagittal plane
12
Sacral
13
Torso
10
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احسانی ،روشی نوين برای مدلسازی رياضی سيستم اسکلتی بدن انسان

صرفنظر شدهاست .میتوان به مطالعهی هولزبار و همکاران

پيشنهاد شدهاست [ .]46 ,42اگرچه اين موضوع قابلاجرا

[ ]66در اين گروه نيز اشاره نمود ،که در آن يک مدل -3

است ،اما يافتن ضرايب مناسب برای معادالت پايدار کننده

بعدی اسکلتی-عضالنی از باالتنه انسان ارائه شدهاست .در اين

امری دشوار و بسيار اساسی است [ .]43عالوه بر اين ،اين

مقاله ،بهمنظور مدلسازی ريتم کمربند شانهای ،اطالعات

روش به لحاظ محاسباتی بسيار پرهزينه است؛ بهخصوص اگر

آزمايشگاهی ارائهشده توسط دیگروت و برند [ ]61برای اين

تعقيب مسير و يا بهينهسازی ديناميک مطلوب موضوع يک

زنجيرهی سينماتيکی بهصورت سادهشده مورداستفاده قرار

مسئله اسکلتی-عضالنی باشد [.]45

گرفتهاست .همانطور که پيش از اين نيز اشاره شد،

با توجه به ساختار ويژهی سيستم اسکلتی بدن انسان

جهتگيری فضايی استخوانهای ترقوه و کتف تابعی از دو

(مفاصل زيستی و وجود زنجيرههای سينماتيکی پيچيده) و

مختصهی تعميميافته هستند .در حالی که در مطالعهی هولزبار

درنظر گرفتن مطالعات موجود ،واضح است که ارائهی

سيم6

روشهای نوين برای استخراج معادالت توصيف کنندهی

[ ]65وابستگی ميان جهتگيری اين دو استخوان به صفحهی

سيستم اسکلتی بدن انسان برای متخصصان فعال در حيطهی

الويشن ناديده گرفتهشد و اين جهتگيریها تنها به صورت

حرکتشناسی امری مفيد و ضروری است.

و همکاران ،به دليل محدوديتهای موجود در نرمافزار

تابعی از زاويهی الويشن لحاظ گرديد .بهعنوان مثالی ديگر از

در اين مطالعه ،روشی نوين و کارآمد از نظر محاسباتی

مطالعاتی که در اين گروه جای میگيرند ،الزم است که

برای استخراج معادالت توصيف کنندهی سيستم اسکلتی بدن

مطالعهی چادويک و همکاران [ ]69ازنظر گذرانده شود .اين

انسان ارائه میشود .در اين روش ،خواص و ويژگیهای

مطالعه نيز به مدلسازی اندام فوقانی اختصاص داشت و برای

سينماتيکی مفاصل زيستی و نيز زنجيرههای سينماتيکی

رهايی از مشکالت ناشی از مدلسازی ريتم کمربند شانهای،

پيچيدهی بدن انسان در بهدست آوردن معادالت حرکت دخيل

محققان استخوان کتف را ثابت فرض نمودند.

هستند .برخالف مطالعات ذکرشده در گروه سوم بند قبل ،در

در گروه سوم ،مشاهدات آزمايشگاهی به شکل قيود

روش ارائهشده در اين مطالعه معادالت حرکت سيستم

جبری لحاظ شده و درنهايت مجموعهای از معادالت

اسکلتی تنها بهصورت معادالت ديفرانسيل معمولی حاصل

ديفرانسيلی-جبری برای توصيف رياضی سيستم اسکلتی در-

میشوند .درنتيجه ،مشکالت ذکرشده در رابطه با معادالت

نظر گفته میشود .مطالعات موسنت و همکاران [ ،]69دوماس

ديفرانسيلی-جبری ايجاد نمیشوند .کاربرد اين روش

و همکاران [ ]67و ريبِيرو و همکاران [ ]41برای مدلسازی

پيشنهادی در مدلسازی سيستم اسکلتی بدن انسان با

اندام تحتانی ،گارنر و پندی [ ،]46کوانتال و همکاران [ ]44و

مدلسازی ريتم حرکتی مفصل شانه در اين مقاله مورد نظر

دیساپيو و همکاران [ ]65برای مدلسازی اندام فوقانی،

قرار دارد.

نمونههايی از مطالعات اين گروه هستند .اگرچه با استفاده از

در اين تحقيق ،بهمنظور بهدست آوردن معادالت حرکت

اين روش میتوان مشاهدات آزمايشگاهی را در توصيف

از حساب ديفرانسيل توابع ماتريسی استفاده میشود .تعاريف

رياضی سيستم اسکلتی درنظر گرفت ،اما حل عددی معادالت

و خواص مربوط به اين موضوع ،پيش از اين توسط

ديفرانسيلی-جبری حاصل با مشکالت عديدهای همراه است.

نويسندگان اين مقاله در مطالعهای ديگر [ ]49بنيانگذاری

معادالت جبری بايد در طول زمان شبيهسازی برآورده شوند و

شدهاست؛ اما با توجه به ميزان وابستگی مطالب مقالهی حاضر

با گذشت هر چه بيشتر از زمان شبيهسازی بيشتر  ،به دليل

به اين خواص ،در پيوست به اجمال به بررسی اين موضوع

انتشار و تجمع خطای عددی تخطی از قيود به مشکلی بسيار

پرداخته شدهاست .در ادامهی اين مقاله ،ابتدا در بخش 4

بزرگ تبديل میشود [ .]43به همين دليل برای رفع اين

فرمولهای رياضی اساسی بنيانگذاری میشوند .در ادامه و در

مشکل ،روشهای پايدار کننده برای حل عددی اين معادالت

همين بخش با استفاده از يک مسئلهی استاندارد ،صحت

)SIMM (MusculoGraphics, Evanston, IL, USA

1

فرمولها و روابط پيشنهادی در اين مقاله را مورد بررسی قرار
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میدهيم و در انتهای بخش  ،4کاربرد روابط حاصل را در

شناسهی کليهی اجداد يک جسم متحرک تحصيل میشود .در

مدلسازی کمربند شانهای نشان میدهيم .در بخش سوم نيز

ادامهی اين بخش ،ابتدا روابط سينماتيکی اساسی بنيانگذاری

ارائه ،بحث و بررسی نتايج در دستور کار قرار دارد.

میشوند و سپس با استفاده از اصل کار مجازی معادالت
ديفرانسيل حرکت تحصيل میشوند.

 -2مواد و روشها
در اين مطالعه ،سيستم مورد بررسی متشکل از  nbجسم
صلب متحرک فرض میشود؛ اين اجسام توسط مفاصل تک
درجهی آزادی (لواليی و لغزشی) به يکديگر و همچنين به
زمين (بهعنوان محل قرارگيری دستگاه اينرسی) مفصل
شدهاند .بهعبارت ديگر ،هر يک از مفاصل دارای يک متغير
مفصلی است ،که با  f iبرای  i  1, 2, , n jنمايش داده
میشوند n j .بيانکنندهی تعداد مفاصل موجود در سيستم
است .به دليل وجود قيود سينماتيکی ،حداقل تعداد مختصات
تعميم يافتهی موردنياز برای مشخص کردن وضعيت
سينماتيکی سيستم ،که با  nqنمايش داده میشود ،از تعداد
متغيرهای



مفصلی

کمتر

است.

فرض

کنيد

 -2-1سینماتیک
يک دستگاه مختصات متعامد راستگرد به هر يک از اجسام
تخصيص داده میشود .هر دستگاه مختصات محلی نسبت به
دستگاه مختصات عضو والد خود ،با استفاده از دو بردار يکه
و دو پارامتر نظير با هر يک از اين بردارها تعريف میشود.
موقعيت دستگاه مختصات  iام نسبت به دستگاه والد خود ،با
يک انتقال به اندازهی  d iدر راستای بردار يکهی  Vdحاصل
i

میشود .جهتگيری اين دستگاه نيز با يک دوران به اندازهی
  iدر جهت بردار يکهی  Vبهدست میآيد .اگر مفصل
i

ميان جسم  iام و والد آن از نوع لواليی باشد  i ،متغير
مفصلی است و

di

يک ثابت است .اين در حالی است که اگر

 q  q1 q2شامل کليهی مختصات تعميم

اين مفصل از نوع لغزشی باشد ،آنگاه عکس اين موضوع

يافتهی موردنياز برای توصيف مسئله باشد؛ با فرض آنکه

برقرار است .موقعيت و جهتگيری دستگاه مختصات  iام

کليهی قيود حاکم بر مسئله هولونوميک هستند ،میتوان

نسبت به والد آن با استفاده از يک ماتريس انتقال همگن 2×2

بهصورت توابعی هموار از بردار

که با  Pr (i )i A4نمايش داده میشود ،بهصورت زير تعريف

T

qnq

متغيرهای مفصلی را
مختصات

تعميميافته

بهصورت

fi  fi  q 

برای

 i  1, 2, , n jبيان کرد .برای يک مفصل نمونه مانند  ،iبردار
گراديان و ماتريس هشين متغيرهای مفصلی نسبت به بردار

میگردد:
 pr (i )i A di Vd 
i


T
 031
1 



()6

) pr (i
i A4

مختصات تعميميافته بهترتيب به صورت  f iو  H iنمايش
داده میشوند .اين توابع مفصلی با استفاده از نتايج و
مشاهدات آزمايشگاهی از سيستم اسکلتی حاصل میشوند و
درنتيجه يافتن بردار گرديان و ماتريس هشين نظير آنها ميسر
است .نحوهی شمارهگذاری اجسام موجود در سيستم با توجه

در اين رابطه

) pr (i
iA

ماتريس دوران دو دستگاه نظير است و

با استفاده از رابطهی زير تعيين میشود:
()4

i
2

2

sin

2

 

 I3  Vi sin i  2 Vi

) pr (i
iA

به قراردادهای ذکرشده در [ ]49صورت پذيرفتهاست .بنابراين
زمين با شمارهی " "0شناخته میشود و به هريک از اعضای

در اين رابطه  Viماتريس پادمتقارن نظير با بردار  Vاست.

 ، {1, 2,مطابق با قواعد

برای تعيين ماتريس تبديل يک دستگاه مختصات محلی مانند

متحرک سيستم از مجموعهی } , nb

نامگذاری توصيفشده توسط فدرستون [ ،]49يک شناسهی

i

 ،iنسبت به دستگاه مختصات اينرسی نيز داريم:

عددی تعلق میگيرد .بهمنظور بهدست آوردن عدد شناسهی
مربوط به والد يک جسم از عملگر
همچنين

)Anc (.

)pr (.

استفاده میشود.

عملگری است که با استفاده از آن ،عدد

()3

) pr ( j
j A4





0
i A4

}jAnc (i ) {i
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موقعيت يک نقطهی دلخواه مانند  pکه بر روی جسم  iام قرار

که در آن:

دارد ،نسبت به دستگاه مختصات اينرسی (يعنی  ) 0 rpiعبارت

()66

است از:
r  0i A4 i rp

که در آن  i rpموقعيت نقطهی  pنسبت به دستگاه مختصات
محلی است .با مشتقگيری از رابطهی ( )2نسبت به زمان
خواهيم داشت:
d 0i A 4 i
rp
dt

()6

v ip 

Di 

و

0 i
p

()2

 Bi
q 2
2

 q q

()64

][2

q

همانطور که در روابط ( )9و ( )61مشخص است ،برای به-
دست آوردن سرعت و شتاب يک نقطهی دلخواه از سيستم،
الزم است که مشتق جزئی اول و مشتق جزئی دوم ماتريس

0

 B iنسبت به بردار مختصات تعميميافته محاسبه شود .برای

ازآنجاکه  0i A 4يک تابع ماتريسی برحسب بردار مختصات

اين منظور روابط بازگشتی را استخراج میکنيم.
 Bi  0i AT4 و با استفاده

pr ( i ) T
0 T
i A 4 pr ( i) A 4

تعميميافته است ،برای محاسبهی مشتق آن نسبت به زمان از

با توجه به اينکه

خاصيت  2حساب ديفرانسيل توابع ماتريسی (پيوست را

از خاصيت  6و خاصيت  4در پيوست ،پيش از اين در []49

ببينيد) استفاده میکنيم:

نشان دادهايم:
T

d 0i A 4  Bi 

 I4  q
dt
 q 

()5

i

()63





Bi   0i A4 

T

در اين رابطه ،بهمنظور اختصار در عالئم

  f

ˆT 0 T
i A4 i A4

)  B pr (i
 I nq 
 q



pr (i ) T
i A4





Bi

q



فرض شدهاست .با جایگذاری رابطهی ( )5در معادلهی ()6

که در آن  i Aˆ T4ماتريس مفصل iام است .اگر اين مفصل

و بهکارگيری ويژگی ضرب -مخلوط 6برای حاصلضرب

لواليی باشد ،داريم:

کرونکر خواهيم داشت:

vip  DTi  i rp  q 

()9
Bi
که در آن،
q

0

 Di است .با درنظر گفتن خاصيت ،2

میتوان رابطهای مشابه را برای تغيير شکل مجازی نقطهی ،p
يعنی  ،  0 rpiبهدست آورد .به عبارت ديگر داريم:
()9

 0 rpi  DTi  i rp  I n   q

الزم به ذکر است که در بهدست آوردن اين رابطه از ويژگی
ضرب-مخلوط حاصلضرب کرونکر نيز استفاده کردهايم.
با مشتقگيری از دو سمت رابطهی ( )9نسبت به زمان خواهيم
داشت:
()7


 q 



r
i

p

و برای يک مفصل لغزشی خواهيم داشت:





()66

i
pr (i ) A Vdi

0

033

A

i 4
 0T31


با مشتقگيری از دو سمت رابطهی ( )63نسبت به بردار
مختصات تعميميافته ،میتوان به رابطهای بازگشتی برای

Di

دستيافت .برای اين منظور الزم است که از خاصيت  3و 6
مشتقگيری ماتريسی در پيوست استفاده کنيم .واضح است که
در اين رابطه عالوه بر بردار گراديان مفصل ،ماتريس هشين

T

0 i
p

 -2-2دینامیک

با سادهسازی سمت راست اين معادله خواهيم داشت:
()61

()62

آن ،يعنی  ، H iنيز نقش مهمی را ايفا میکند.

d   B 
a   i 
dt   q 

 q[2]   DTi  i rp  q 

031 

0 


 V
i
 T
 031


ˆ

i A4

r
i

p

aip   Di 

T

ذرهای به جرم  dmiرا واقع در نقطهی دلخواه  pاز جسم  iام
0

Mixed-product property

1

درنظر میگيريم .بهسادگی میتوان کار مجازی متناظر با نيروی
اينرسی را برای اين ذره محاسبه کرد .با انتگرالگيری از اين
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کار مجازی بر روی کل جسم صلب ،میتوان رابطهی زير را

بسته و صريح اين تانسور در [ ]47ذکر شدهاست .با توجه به

برای کار مجازی متناظر با نيروی اينرسی جسم iام ،يعنی

اين نکته ،خواهيم داشت:

* ، Wiبهدست آورد:

 dmi

()65



T




trace  0 aip  0 rpi
Ri






()46
 Wi* 





part dmi  DTi  J i  q qT  Di



 1

st

Ri

که در آن  J iتانسور اينرسی تغيير يافتهی متناظر با جسم  Iام

که در آن ] trace[.نمايش دهندهی عملگر اثر يک ماتريس

است .با توجه به معادلهی ( )46و اين نکته که

است .پيش از آنکه به محاسبهی اين انتگرال بپردازيم ،ابتدا

 ، q qT   qqTداريم:
trace 1st part  dmi 



الزم است به اين نکته توجه کنيم که با توجه به روابط ( )9و
( )61داريم:

()44
aip  0 rpi   DTi  i rp  q  i rpT   qT  Di
T

()69

0

1st part

 q[2]  i rpT   qT  Di

r
i

p

Di 










Ri

trace  DTi J i   q qT


حال با استفاده از عملگر ) ، vec(.سمت راست معادلهی ()44

  Di 

T

را به شکل زير بازنويسی میکنيم:

2nd part

با استفاده از ويژگی ضرب-مخلوط داريم:
aip  0 rpi   DTi  i rp i rpT    q qT   Di
T

0



()43

  vec  D 
i



trace  DTi  J i  q qT  Di 


 



 J i   q qT

4

I

  vec  Di  

T

1st part

(69

با بهکارگيری ويژگی ضرب-مخلوط و شرکتپذيری

  Di   i rp i rpT    q[2] qT   Di

)

T

حاصلضرب کرونکر ،سمت راست رابطهی ( )43را به

2nd part

صورت زير ساده میکنيم:

با توجه به رابطهی ( ،)69میتوان رابطهی ( )65را به روش
زير بازنويسی کرد:
()67

(42
trace 1st part  dmi





Ri

 Wi*  



trace  2nd part  dmi


Ri

i

 vec  D   ξ ζ
i

i



 Ji   qqT

4

I

 vec  Di 

T

)
که



 I4  Ji   q 

()46

ξ i   vec  Di  

T

عمليات سادهسازی را با محاسبهی انتگرال بخش اول آغاز

و

میکنيم .با توجه به خطی بودن عملگرهای انتگرال و اثر

()45

ماتريس ،میتوان گفت:

در ادامه با انجام عمليات الزم ،روش جدا کردن   qو  qرا

trace 1st part  dmi



()41



 


1 part dmi 

st

Ri



Ri


 trace 


با توجه به عبارت ( ،)69مشخص است که تنها بخشی که
الزم است انتگرال آن محاسبه شود ،عبارت  i rp i rpTاست.
انتگرال اين عبارت نسبت به متغير جرم يک ماتريس 2×2
متقارن است ،که حاوی اطالعات مربوط به توزيع جرم جسم
iام است و تانسور اينرسی تغييريافته ناميده میشود .شکل





ζi  I16  qT vec  Di 

از ساير متغيرهای عبارتهای ( )46و ( )45نشان میدهيم.
برای  ξ iداريم:



()49
بنابراين:



()49
بهعبارت ديگر داريم:
()47



ζi  I 4  I 4  q  vec  Di 





T



ζi  vec I 4  q  Di


T



ζi  vec I 4  q  Di


T
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درنتيجه اين عبارت بهصورت زير قابلبيان است:



()31

نيروهای خارجی وارد بر سيستم متشکل از نيروی وزن و



 

ζi  DTi  I 4 vec I 4  qT

حال با اثر دادن عملگر  vec .بر روی حاصلضرب کرونکر
ماتريس همانی و ترانهادهی بردار شتاب تعميميافته ،خواهيم

داشت:





که



C1  vec  I 4   I nq

()34
در رابطهی (،)36

4 nq 4 nq

وزن ،يعنی

mg

 ،  Wiبرای جسم iام عبارت است از:

()39



 I nq Di g

r
i

cm

  q mi
T

mg

 Wi

که در آن  gبيانگر بردار شتاب گرانش نسبت به دستگاه

ζi  DTi  I 4 I 4  U nq ,4 C1q

()36

نيروهای مجموعه ماهيچه-تاندون است .کار مجازی نيروی

 Unq ,4 يک ماتريس جايگشت

مختصات اينرسی است و  miجرم جسم iام را نشان میدهد.
در رابطه با کار مجازی نيروهای عضالنی ،يعنی  ، Wimtنيز
داريم:
Wimt   qT R Fmt

()37

است .برای تعريف اين ماتريس به [ ]31مراجعه شود.

که در آن  Rماتريس بازوی گشتاور نظير نيروهای عضالنی

مراحل سادهسازی برای  ζ iکامالً مشابه است .در اين مورد

است .پيش از اين ،در [ ]49توسط نويسندگان مقالهی حاضر،

نتيجهی زير حاصل میشود:

يک شکل بسته برای اين ماتريس استخراج گرديد .بنابراين





ξi   qT C1T J i  UTnq ,4  Di  I 4 

()33

درنهايت با جایگذاری روابط ( )34و ( )33در معادلهی ()42
و انجام پارهای سادهسازیها ،به نتيجه بسيار مهم زير دست
میيابيم:
trace 1st part  dmi   qT M i q



()32
که









Ri

 Fmtنيز برداری است که شامل کليهی نيروهای ماهيچهی
تاندون حاضر در سيستم میشود.
درنهايت کل کار مجازی جسم iام به قرار زير حاصل
میشود:
()21

Wi  Wi*  Wimg  Wimt

با درنظر گرفتن کل سيستم و بهکارگيری اصل کار مجازی،



Mi  C1T J i  UTnq ,4 Di DTi  I 4 I 4  U nq ,4 C1

(36

اين موضوع مجدداً مورد بررسی قرار نمیگيرد .در فرمول باال،

معادالت ديفرانسيل سيستم به صورت زير بهدست میآيد:

)

()26

عبارت باال سهم جسم iام را در ماتريس جرم کل سيستم

که در آن داريم:

نمايش میدهد .در ادامه به توضيح بهتر اين موضوع می-
پردازيم.
محاسبهی انتگرال بخش دوم رابطهی ( )67در اساس

M  q  q  N  q, q  q  G q   R q  Fmt

nb

()24

Mi

i1
nb

()23

i

()22

()35

trace  2nd part  dmi   qT Ni q





Ri

که در آن  N iبردار حاوی اثرات کوريوليس و جانب مرکز
است .درنتيجه ،کار مجازی نيروی اينرسی برای جسم iام
بهصورت زير بهدست میآيد:
()39

 Wi*   qT  Mi q  Ni q 

N
i1
nb

کامالً مشابه بخش اول است .در رابطه با اين انتگرال ،با انجام
عملياتی مشابه به نتيجهی زير میرسيم:



i

G

M q  

N q  
G q  

i1

 -2-3صحتسنجی روابط
بهمنظور بررسی صحت روابط استخراجشده در بخش قبل،
مکانيزم حلقهی بسته با تک درجهی آزادی ارائهشده در شکل
 6موردنظر قرار گرفت .حل اين مکانيزم در حالت ديناميک
مستقيم ،بهعنوان يک مسئلهی استاندارد برای مقايسهی
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روشهای مختلف در بهدست آوردن معادالت حرکت حاکم

در اين مقاله ،برای مدل رياضی ريتم شانه از دو مدل ارائهشده

بر يک سيستم اجسام صلب در ميان متخصصان اين زمينه

در مقاالت پيشين استفاده میکنيم .مدل اول ،که به نام «مدل

رواج دارد .تمامی اطالعات سينماتيکی و ساختاری مکانيزم از

اصلی» نامگذاری شدهاست ،بر مبنای مدل رگرسيونی ارائهشده

[ ]36اقتباس گرديد .نتايج حل عددی اين مکانيزم در بخش 3

توسط دیگروت و برند [ ]61است .مدل دوم ،که به نام «مدل

ارائه شدهاست.

سادهشده» خوانده میشود ،از پژوهش هولزبار و همکاران
[ ]66به اقتباس شدهاست .به دليل محدوديتهای موجود در

 -2-4مدلسازی دینامیکی کمربند شانهای

نرمافزار سيم [ ،]65هولزبار و همکارانش نتايج آزمايشگاهی

اتصال ميان قفسهسينه (در نواحی قدامی و خلفی) ،استخوان

ارائهشده توسط دیگروت و برند را ساده کرده و در اين

ترقوه و استخوان کتف يک زنجيرهی سينماتيکی پيچيده را

نرمافزار به مدلسازی رياضی کمربند شانهای مبادرت

ايجاد میکند ،که تحت عنوان کمربند شانهای شناخته میشود.

ورزيدند .نرمافزار سيم قادر است که هر مفصل را تنها به يک

مطالعات متعددی نشان دادهاند که ميان اعضای استخوانی اين

مختصهی تعميميافته وابسته کند .درنتيجه ،در اين نرمافزار

مکانيزم ،آهنگ حرکتی مشخصی وجود دارد .با درنظر گفتن

نمیتوان جهتگيری فضايی استخوانهای ترقوه و کتف را به

اين آهنگ ،دو مختصهی تعميميافته برای معرفی سينماتيک

دو مختصهی تعميم يافتهی موردنظر وابسته کرد .بنابراين در

اين مکانيزم پيشنهاد شده است .مختصهی تعميم يافتهی اول (

مدل سادهشده ،جهتگيری فضايی اين دو استخوان تنها

 ،) q1يعنی صفحهی الويشن ،و مختصهی تعميم يافتهی دوم (

بهصورت توابعی از زاويهی الويشن لحاظ شدهاند.

 ،) q2يعنی زاويهی الويشن ،در شکل  4به تصوير کشيده
شدهاند .در مدلی که در اينجا برای اين مکانيزم ارائه میشود،
عالوه بر اين دو مختصهی تعميميافته ،يک مختصهی تعميم
يافتهی سوم (  ) q3نيز برای لحاظ کردن دوران محوری
استخوان بازو در نظر گفتهايم.

شکل ( -)2تعريف صفحهی الويشن و زاويهی الويشن بهعنوان
مختصات تعميميافته برای مکانيزم شانه .در اين شکل صفحهی
الويشن در دو زاويهی  1و  71درجه ترسيم شده است .در هر يک
از اين دو حالت ،زاويهی الويشن نظير مشخص شدهاست .الزم به
شکل( -)1تصوير شماتيک مکانيزم استاندارد برای صحتسنجی
روش توسعه دادهشده در مقالهی حاضر .اين مکانيزم تنها دارای يک
درجهی آزادی است ،که در اينجا زاويهی عضو  OFبا خط افق
بهعنوان مختصهی تعميميافته مورد نياز تعريف شدهاست .طول
اتصاالت ،محل قرارگيری مرکز جرم ،ممان اينرسی ،ثابت و طول
اوليهی فنر و محل قرارگيری مفاصل با زمين ،منطبق بر مسئلهی
استاندارد در [ ]36انتخاب شدهاند.

ذکر است که بهجز استخوان بازو ،باقی استخوانها در حالت صفر
بودن اين دو مختصه ترسيم شدهاند.

در مقالهی حاضر برای هر دو مدل ،محورهای مورد نياز
مفاصل (يعنی  Vdو  ) Vاز [ ]34استخراج شدند و
پارامترهای آنتروپومتريک (جرم اعضا ،محل قرارگيری مرکز
جرم و تانسور اينرسی اعضا) از [ ]44اتخاذ گرديد.
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برای بهدست آوردن معادالت ديفرانسيل حرکتی سيستم

همانطور که در شکل  3نمايش داده شدهاست ،يک مسير

اسکلتی بدن انسان پيشنهاد میکند.

مطلوب برای صفحهی الويشن درنظر گرفته شدهاست .به-

برای بررسی صحت فرمولهای ارائهشده در بخش  ، 3-4يک

عالوه ،يک مقدار ثابت  -31درجه برای دوران محوری بازو

مسئلهی استاندارد در ديناميک مجموعه اجسام صلب حل

فرض شدهاست .در حالت اول ،يک مقدار ثابت  61درجه را

میشود .نتايج حاصل از حل عددی اين مکانيزم در شکلهای

برای زاويهی الويشن فرض میکنيم .در حالت دوم نيز ،مقدار

 2و  6به تصوير کشيده شدهاست .اين نتايج با آنچه در []36

اين مختصهی تعميميافته را برابر با  71درجه درنظر میگيريم.

ارائه گرديد ،مقايسه شدند .خطای جذر متوسط مربع نتايج

برای آنکه مکانيزم شانه بتواند اين مسيرهای مطلوب را با

مقالهی حاضر با موارد ارائهشده در اين مرجع  ،برای مختصه-

کمينه خطای ممکن تعقيب کند ،از الگوريتم کنترل گشتاور

ی تعميميافته و سرعت تعميميافته بهترتيب برابر با  106و

استفاده شد [ .]33با استفاده از روابط بهدست آمده در بخش

 104بهدست آمدند.

 4-4و اين روش کنترلی ،گشتاور موردنياز برای بهانجام
رسيدن اين حرکات در هر يک از دو مدل (مدل اصلی و مدل
سادهشده) محاسبه شد .نتايج اين محاسبات در بخش بعد
ارائه شدهاست.

شکل ( -)4نمودار مختصهی تعميميافته مکانيزم شکل ( )6در طول
 6ميلیثانيه شبيهسازی ديناميک مستقيم

شکل ( -)3مسير مطلوب برای صفحهی الويشن در هر دو حالت
درنظر گرفتهشده برای حرکت کمربند شانهای

 -3یافتهها و بحث
در مطالعهی حاضر با استفاده از روشی نوين ،ويژگیهای
سينماتيکی مفاصل زيستی و همچنين اثر زنجيرههای پيچيدهی
سينماتيکی سيستم اسکلتی در بهدست آوردن معادالت
ديفرانسيل حرکت سيستم اسکلتی بدن انسان ارائه شد .روش

شکل ( -)5نمودار سرعت تعميميافته مکانيزم شکل ( )6در طول 6
ميلیثانيه شبيهسازی ديناميک مستقيم

پيشنهادی در اين مقاله ،معادالت حاکم بر سيستم اسکلتی را

در بخش  ،2-4به کاربرد روش پيشنهادی در اين مقاله در

بهصورت معادالت ديفرانسيل معمولی تحصيل میکند .عالوه

مدلسازی مکانيزم کمربند شانهای بدن انسان پرداختهشد.

بر اين ،ازآنجا معادالت حاصل بهصورت بازگشتی

گشتاور متناظر با هر يک از دو مختصهی تعميميافته مربوط به

ارائهشدهاند ،اين روش رويکردی کارآمد از نظر محاسباتی

ريتم شانه در هر يک از دو حالت در نظر گرفتهشده برای
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حرکت ،برای هر دو مدل مورد ارزيابی (مدل اصلی و مدل

کردند تا با استفاده از اين نتايج آزمايشگاهی ،مدلی ديناميکی

سادهشده) در شکلهای ( )5و ( )9نمايش داده شدهاست.

از کمربند شانهای ارائه کنند .برای ارائهی اين مدل از نرمافزار
سيم استفاده شد؛ اما به دليل محدوديتهای موجود در اين
نرمافزار ،مجبور به سادهسازی نتايج آزمايشگاهی ارائهشده
توسط دیگروت و برند شدند .نکته قابلتوجه در اينجا،
بررسی اثر اين سادهسازی بر روی خروجیهای مدل ديناميکی
کمربند شانهای است؛ که اين موضوع توسط هولزبار و
همکارانش موردتوجه قرار نگرفت
جدول ( -)1خطای  RMSنرمالشده ) (NRMSEو ضريب

شکل ( -)6گشتاور متناظر با صفحهی الويشن برای هر دو حالت

همبستگی ميان گشتاور متناظر با صفحهی الويشن و زاويهی الويشن

حرکت با درنظر گرفتن مدل اصلی و مدل سادهشده

حاصل از مدل اصلی و مدل سادهشده .اين دو کميت برای نتايج
اين دو مدل در هر دو حرکت مطلوب درنظر گرفتهشده در اين
مطالعه (حالت  6و حالت  )4گزارش شدهاست.
NRMSE

گشتاور صفحهی
الويشن
گشتاور زاويهی
الويشن

r

حالت 6

حالت 4

حالت 6

حالت 4

0.5488

0.1328

0.9985

0.9991

0.3357

0.2184

0.4712

0.6246

شکل
( -)7گشتاور متناظر با زاويهی الويشن برای هر دو حالت حرکت

روش ارائهشده در اين مقاله  ،محدوديت ذکرشده در نرمافزار

با درنظر گرفتن مدل اصلی و مدل سادهشده

سيم را ندارد .بنابراين ،در مدل اصلی ارائهشده برای کمربند
شانهای از اطالعات آزمايشگاهی کامل ارائهشده توسط

بهمنظور آنکه تفاوت نتايج حاصل از دو مدل اصلی و

دیگروت و برند استفاده شدهاست .بهمنظور بررسی فرض

سادهشده محسوس نباشد ،در جدول ( )6خطای جذر متوسط

سادهکنندهی هولزبار و همکارانش ،مدل آزمايشگاهی

مربع نرمال ) (NRMSEو ضريب همبستگی ) (rميان نتايج

استفادهشده توسط آنها نيز ،تحت عنوان مدل سادهشده ،در

نمايش داده شدهاست.

اين مقاله مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به نتايج ارائهشده

همانطور که در بخش  2-4اشاره شد ،دادههای

در شکلهای ( )5و ( )9و جدول ( ،)6واضح است که در

آزمايشگاهی مربوط به آهنگ حرکت شانه از نتايج تحقيقات

صورت غالب بودن اثر صفحهی الويشن بر زاويهی الويشن ،

آزمايشگاهی دیگروت و برند [ ]61بهدست آمدهاست .البته

نتايج مدل سادهشده از نتايج مدل اصلی فاصله میگيرد و

در اين مطالعه ،دیگروت و برند تنها روابط ميان جهتگيری

درنتيجه اعتبار سادهسازی انجامشده در کار هولزبار و

استخوانهای ترقوه و کتف را با صفحهی الويشن و زاويهی

همکاران با خدشه روبهرو میشود.

الويشن به شکل تجربی بهدست آوردند وليکن هيچگونه

همانطور که در مطالعهی دیساپيو و همکاران [ ]65نشان

مدلسازی رياضی برای بررسی ديناميکی کمربند شانهای

داده شدهاست ،امکان وارد کردن روابط آزمايشگاهی ريتم

انجام داده نشد .در ادامه ،هولزبار و همکارانش [ ]66سعی

شانه بهصورت قيد جبری در کنار معادالت حاکم بر سيستم
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خاصيت  :6برای ماتريس دلخواه

روشی بود که درنهايت معادالت حرکت را بهصورت

A
B
B   A  Ir 
q
q

ديفرانسيلی ارائه کند و درنتيجه از مشکالت ناشی از معادالت

خاصيت  :4برای تابع اسکالر

ديفرانسيلی-جبری پرهيز کنيم.

در اين مقاله روشی نوين برای بهدست آوردن معادالت
حرکت سيستم اسکلتی بدن انسان ارائه شد .اين روش به دليل
الگوريتم بازگشتی خود ،از نظر محاسباتی  ،بسيار کارآمد
است .همچنين ،قادر است ويژگیهای سينماتيکی پيچيدهی

خاصيت  :3برای ماتريس دلخواه

معادالت حاکم بر سيستم را به شکل ديفرانسيلی-جبری ارائه
میدهند ،روش حاضر سيستم اسکلتی را با استفاده از
معادالت ديفرانسيل معمولی مدل میکند.
در اين مقاله ،کاربرد روش پيشنهادی در مدلسازی
ساختار پيچيدهی کمربند شانهای ارائه شد .میتوان اين روش
را برای مدلسازی مفصل پيچيدهی زانو بهکار برد و از
سادهسازیهای نابجا برای مدلسازی اين مفصل اجتناب کرد.

 -5پیوست
mn

 A را با استفاده از ماتريسهای

مقدماتی )  ( Eikmnمیتوان به شکل زير توصيف کرد:
m

n

 A E

mn
ik ik

(پ )6

A

i 1 k 1

که در آن  Aikدرايهی سطر iام و ستون kام ماتريس A

است.
مشتق جزئی ماتريس  Aنسبت به بردار دلخواه

r

 q را

بهصورت زير تعريف میکنيم:
(پ )4

Aik
q



n

m

 E

mn
ik

i 1 k 1

A

q

آنچه در ادامه مطرح میشود ،خواص اساسی اين تعريف را
مشخص میکند .پيش از اين در [ ]27اين خواص توسط
نويسندگان اين مقاله اثبات گرديد و در اينجا تنها به ذکر
صورت خواص بسنده میکنيم.

s p

 A

q
  aA 
q

C

 A

C
 I m  U s,r 
 C  A 
q
 q






  A  C
q

خاصيت :2

 I n  dq 

سيستم اسکلتی را در معادالت بيان کند .برخالف روشهای
مرسوم برای مدلسازی سيستمهای ديناميکی مقيد که



  AB 

a
a
A
a
q
q

 -4نتیجهگیری

ماتريس دلخواه

nt

B

T





 AT
dA  
 q


dA
و   Aرا نيز
تبصره :با استفاده از اين خاصيت میتوان
dt

با روابطی کامالً مشابه تعيين کرد.
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