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Abstract
Abstract: The statistical studies indicate that diseases, accidents and wares are the principal causes to
increase the number of amputees in the world. These studies also show that the most of mutilation
disabilities are related to musculoskeletal. Obesity, sedentary, lack of proper exercise as well as the risk
of some diseases, cause weaken in knee muscles and other difficulties of this hand. As a consequence, the
knee muscles can`t apply a mighty torque to accomplish knee motion.The objective of this study is to
propose a proper solution to improve the life quality of those who suffer from weak knees. In this study,
by investigating the biomechanical behavior of a healthy foot in a normal gait, the indispensable power
which can enforce a 50% weak Knee to achieve the same gait can be calculated. In order to naturalize
the mentioned knee, a new control-active orthosis is designed. The proposed design is specified by an
electromechanical actuator and an elastic component articulated in a light weight four-bar
mechanism. Its mechanical behavior is tested in a simulated walking gait and the optimum value of
elastic coefficient is estimated as 7KN/m. In this case, the maximum torque applicable to knee joint has
increased by 34 per cent.
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چکیده
تعریف مسئله :بررسيهاي آماري نشان ميدهند كه بيماريها ،تصادفات ،سوانح و جنگها از عوامل پایهاي در افزایش معلوالن در جهان
هستند كه از ميان آنها ،بخش عمدهاي از معلوليتهاي نقص عضو در اندامهاي حركتي و بهخصوص در عضوهاي زیر زانو مشاهده
ميشود .چاقي مفرط ،كم تحركي ،انجام ندادن حركات ورزشي مناسب و همچنين ابتال به برخي بيماريها ،از عواملي هستند كه موجب
ضعف زانو و چنين عوارضي مي شود و عدم تحمل گشتاورهاي باال در مفصل زانو از عواقب آن است .در این تحقيق ،عالوهبر بررسي
رفتار دیناميکي اجزاي یک پاي سالم در طول حركت در گيت قدم زدن ،توان مکانيکي الزم براي توانمندسازي زانوي ضعيفي تعيين
ميشود كه عضالت آن ميتوانند تنها تا  05درصد از حداكثر گشتاور الزم براي قدم زدن ،مانند یک پاي سالم ،را اعمال كنند.
راه حل :براي توانبخشي زانوي اشارهشده ،یک اورتز زانو از نوع كنترل فعال طراحيشده است .در طرح پيشنهادي ،اورتز از تركيب یک
عملگر الکترومکانيکي و یک عامل االستيک تشکيلشده است كه در یک سازة سبک چهار ميلهاي مفصلبندي شده به همدیگر متصل
شدهاند.
نتایج :با بررسي طرحهاي مختلفي كه تنها ضریب كشساني عامل االستيک در آنها متفاوت است ،بهترین طرح انتخاب و مدول كشساني
فنر آن با توجه به قيدهاي هندسي و مکانيکي طرح 7 ،كيلونيوتون بر متر تعيين شد .در این شرایط ،بيشينه گشتاور قابل اعمال توسط
زانو تا  43درصد افزایشیافته است.
كليدواژهها :اورتز زانو ،عملگر سري االستيک (جزو بخش چکيده نيست) ،توانبخشي ،مدل دیناميکي ،قدم زدن
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 -1مقدمه

زانوي آسيبدیده كه آن را با پوشيدن چنين اورتزي تقویت

زانو بزرگترین مفصل بدن است .این مفصل ،ساق را به ران

كرده است و مقایسة نتایج بهدستآمده با فرد سالم ،توان

متصل ميكند و بهعنوان یک واسطه ،نيروهاي عکسالعمل زمين

مصرفي اورتز پيشنهادي قابل اندازهگيري ميشود.

را به بدن انتقال ميدهد؛ از اینرو ،باید در شرایط كاري،
بزرگترین گشتاورها را تحمل كند .در زانو ،از یک طرف
استخوان ران با درشتني مفصل ميشود و از طرف دیگر
استخوان كشکک و ران در كنار هم ،یک مفصل دیگر را تشکيل
ميدهند [ .]1در حالت كلي ،نميتوان زانو را دقيق ًا یک مفصل
لوالیي ساده فرض كرد؛ اما بررسيها نشان ميدهند كه مقدار
جابجایي لحظهاي محور دوران ساق نسبت به ران ناچيز است.
بنابراین بسته به شرایط حركتي مورد نظر  ،مي توان با نادیده
گرفتن آثار این جابجایي كوچک محوري ،مفصل ران را یک
مفصل لوالیي ساده فرض كرد [ .]1این فرض در مطالعة رفتار
مکانيکي مفصل زانو در سيکل حركتي «قدم زدن» ،كه در این
پژوهش مطالعه شده است ،درنظرگرفته شده است.
با تعميم این فرض سادهكننده براي توصيف رفتار سينماتيکي
دیگر مفاصل پایينتنه ،مانند ران و مچ پا ،حركت اندامهاي بدن
در یک سيکل قدم زدن از نوع جابجایي دوبعدي در صفحاتي
به موازات صفحة ساجيتال درنظرگفته شده است .مطابق با داده-
هاي گزارششده دربارة ابعاد اندامهاي یک فرد سالم و همچنين
دادههاي توصيفكنندة رفتار سينماتيک مفاصل پایينتنه در طول
قدم زدن ،رفتار دیناميکي اندامهاي حركتي یک شخص سالم و
همچنين یک شخص بيمار با همان ویژگيهاي ابعادي و با 05
درصد ضعف در عضالت زانو ،مدل ميشود.
براي تقویت عضالت زانوي بيمار ،یک اورتز زانو طراحي مي-
شود كه با استفاده از یک عملگر الکترومکانيکي سري االستيک،
كه براساس یک الگوریتم كنترل تعریفشده فرمان ميپذیرد،
گشتاور الزم را در زمان مناسب بر زانو اعمال ميكند .با مدل-

 -3مروری بر پیشینهء پژوهش
تاكنون مطالعات مختلفي در زمينة توسعة اورتزهاي فعال و
اسکلت خارجي انجامشده است .
سال ، 2553

فارلي]4[ 2

هري1

در  ،2550آدم

و همکارانش [ ]2در

زوس 4و

همکارانش []3

در  ،2558وینبرگ [ ]0در  ،2550روي توسعة اورتزهایي با
عملگر نوع ماهيچة بادي كار كردهاند .این عملگرها ،مانند
سيستم ماهيچهاي عمل مي نماید و از یک لولة انعطافپذیر
الستيکي پُرشده از هواي تحت فشار تشکيل مي شوند كه با
ایجاد تغيير در فشار سيال ،تغيير طول ميدهند .با كنترل فشار
سيال در لولة عملگر ،براساس موضع حركتي مفصل مقيدشده
به اورتز ،جهت گشتاور وارده بر مفصل و مقدار آن تغيير مي-
كند .در پژوهشي مشابه،

فالورز3

و همکارانش [ ]1در سال

 1899توسعة اورتزهایي با عملگر هيدروليکي را ارزیابي كردند
(شکل .)3-1
ویليان 0و همکارانش [ ]7در  ،2513یک اورتز زانو را معرفي
كردند كه از یک عملگر سريشده با یک فنر پيچشي براي
اعمال گشتاور به زانو استفاده كرده بود .دنکنا 1و همکارانش
[ ]9در  ، 2513یک پروتز زانو را معرفي كردند كه در آن از یک
عملگر سريشده با یک فنر لول براي اعمال گشتاور به مفصل
زانو استفادهشده بود .از این روش انتقال قدرت در طرحهاي
مشابه دیگري نيز استفاده كردهاند كه ميتوان به طرحهاي
آرموگوم 7و همکارانش [ ، ]8پرات 9و همکارانش [ ، ]15,11
ماتيجسن 8و همکارانش [ ،]12ویالپاندو 15و همکارانش [،]14
هان 11و همکارانش [ ،]13ليو 12و همکارانش [ ]10و همچنين

سازي رفتار مکانيکي اندامهاي حركتي شخص بيماري با یک
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روحاهلل ثامري ندافي ،طراحي بهينهء یک اورتز زانو مجهز به عملگرهاي االستيک سري

وندربورت 1و همکارانش [ ]11اشاره كرد كه براي ساخت

در این پژوهش ،اورتز زانوي جدیدي با عملگر سري االستيک

مفصلهاي رباتهاي داراي پا اجرا شدهاند.

ارائهشده است كه در آن ،عامل االستيک تنها توسط یک فنر لول

نوع دیگر از عملگرهاي استفادهشده در اورتزهاي فعال،

تعریفشده تأمين مي شود و در مکان مناسبي در سازة اورتز

عملگرهاي مبتني بر استفاده از سياالت با لزجت كنترلپذیر

نصب ميشود .در این طرح با حذف فنر كمکي و مکانيزم قطع

هستند .این عملگرها كه اغلب براي كنترل گشتاور وارد شده

و وصل اثر آن ،محدودیتها و پيچيدگيهاي كنترل اورتز

بر مفصل استفاده ميشوند ،ساختار یک دمپر هوشمند

كاهشیافته است .در بخشهاي بعدي به چگونگي طراحي و

هيدروليکي را دارند كه در آنها از سياالت «الکترو رئولوژیکال»

بررسي عملکرد اورتز پيشنهادي پرداخته ميشود.

( )ERF2یا «سياالت مگنتو رئولوژیکال» ( )MRF4استفاده مي-
شود .در پروژه «آكرود» ( )Akrod3كه توسط پوپوویچ 0و
همکارانش [ ]17معرفيشده است ،از یک دمپر  ERFسري با

 -4مدلسازی بیومکانیک زانوی سالم

یک عملگر استفادهشده است .طرح ارائهشدة چن 1و همکارانش

راه رفتن ،نتيجة مجموعهاي از حركات تکراري عضالت است

[ ]19از نمونههاي مشابه است كه در آن از یک دمپر MRF

كه درمجموع به جلو راندن فرد در یک حالت پایدار منجر

سري با یک عملگر استفادهشده است.

ميشود [ .]25در طراحي اورتز زانو ،شناخت رفتار مکانيکي

كنترل سياالت  ERFنسبت به  ، MRFمستلزم اعمال ولتاژ

اجزاي پا در طول حركت الزم است تا بتوان بر آن اساس،

الکتریکي بسيار باالتري است .در این حالت عالوه بر نياز به

مناسبترین طرح را ارائه كرد؛ درنتيجه در این پژوهش،

در اختيار داشتن منابع تغذیه با ولتاژ مناسب براي كنترل دمپر،

متداولترین روش حركت پا كه همان حركت در گيت قدم زدن

مشکل عایقبندي الکتریکي مسير جریان برق نيز مطرح است،

است ،معيار بهينهسازي طرح درنظرگرفته شده است.
چریست7

با این وجود در هر دو مورد ،امکان ذخيرة توان مکانيکي وجود

گيل

ندارد .این ضعف را ميتوان با استفاده از عملگر سري االستيک

چگونگي اجراي حركت و تعيين مشخصههاي آن انجام دادهاند

كه توانایي ذخيره انرژي را دارد ،جبران كرد.

و با استفاده از نمودارهاي مختلف تجربي مبتني بر دادههاي

شماعي و همکارانش [ ]18در سال  2513اورتزي را طراحي

آزمایشگاهي ،گشتاور و سرعت زاویهاي مفاصل را در یک

كردند كه فرمانهاي كنترل از طریق ميکروسوئيچهاي نصبشده

سيکل قدم زدن اندازهگيري كردهاند .شکل ( ،)1نمودار حاصل

در كف پا ارسال ميشدند .در این طرح از دو فنر براي كنترل

از دادههاي اندازهگيري سينماتيکي حركت یک فرد را در گيت

گشتاور اعمالي بر مفصل استفاده ميشود .در فاز سوئينگ كه

قدم زدن ،كه پس از انجام آزمایشهاي گوناگون نرماليزه شده

مفصل معلق بوده و نياز به گشتاور زیاد نيست ،تنها یکي از دو

است ،نشان مي دهد .در این نمودار ،اندامهارابطهاي صلبي

فنر در مدار انتقال قدرت قرار ميگيرد؛ اما در فاز استانس كه

هستند كه در مفاصل به همدیگر مي پيوندند.

گشتاور باالیي براي مفصل نياز است ،هر دو فنر در مدار قرار

قرارداد قابل قبول یا تأیيدشده براي سنجش رفتار سينماتيکي و

ميگيرند .عملکرد مناسب این مکانيزم به سرعت عمل باال در

دیناميکي اندامهاي حركتي ،در شکل ( )2نشانداده شده است.

قطع و وصل اثر فنر كمکي نياز دارد ،كه ممکن است در قدم
زدن سریع مشکلساز باشد .همچنين كنترل اورتز ،پيچيدهتر از

و

وینتر9

[ ،]25تحقيقات گستردهاي را دربارة

در این شکل θi ،زاویة بين لينکها و  θivزاویة هر لينک با افق
است .همچنين  Fنيرو a ،شتاب خطي α ،شتاب زاویهايT ،
گشتاور I ،ممان اینرسي M ،جرم و  gشتاب جاذبه هستند.

موارد پيشين است.
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شکل  :1زاویة مفاصل یک پا در یک سيکل قدم زدن []25

كل وارده از طرف عضالت بر مفاصل ران ،زانو و مچ پا به-
صورت زیر بهدست ميآید:
()1
) T = I (θ
3
3 3
3π
) -[M3gc3sin( -θ3v
2
3π
) +a yc3M3c3sin( -θ3v )+a xc3M3c3sin(π-θ3v
2
3π
+F
(r sin
- θ )+ F
]) r sin(π - θ
43y 3
3v
43x 3
3v
2

()2
3
(T  I (   )- [M gc sin
) -
2
2 1
2
2 2
2v
2
3
) a yc 2M 2c 2 sin( -2v )axc 2M 2c 2 sin( -2v
2
3
F
(r sin
- )  F
]) r sin( - 
32 y 2
2v
32x 2
2v
2

()4
3
(- [M gc sin
) -
1 1
1v
2
3
) a yc 1M 1c 1 sin( -1v )axc 1M 1c 1 sin( -1v
2
3
F
(r sin
- )  F
]) r sin( - 
21 y 1
1v
21x 1
1v
2

T I 

1 1v

1

در تمام روابط باال  𝑟iو 𝑖𝐶 بهترتيب طول رابط بين دو مفصل
مجاور (طول لينک) و فاصلة مركز جرم رابط iام تا مفصل قرار-
گرفته در ابتداي آن هستند و نمادهاي دیگر مطابق با قرارداد
نشانداده شده در شکل ( )2درجشده است.
شکل  :2نمودار پيکر آزاد اندامهاي حركتي پا در سيکل قدم زدن

با توجه به ضرایب تناسب ابعادي و جرمي اندامهاي بدن یک
شخص طبيعي گزارششده توسط وینتر ] [25و درنظر گرفتن

با درنظرگرفتن تمام عوامل مؤثر در حركت ،مطابق با قرارداد
پذیرفتهشده و اعمال روابط دیناميکي مربوطه ،گشتاورهاي الزم
براي كنترل حركت مفاصل و همچنين توان الزم براي ایجاد
آنها قابلمحاسبه خواهند شد .بر این اساس در فرمولبندي رفتار
دیناميکي زانو ،شتاب نقطة تماس پا با سطح زمين برابر با صفر
فرض ميشود.طبق نمودار گيت ،با معلوم بودن زاویة مفاصل
برحسب زمان ،سرعتهاي زاویهاي آنها و مشخصاتي كه بيانگر
رفتار سينماتيکي تمامي نقاط پا هستند را ميتوان محاسبه كرد.
با درنظرگرفتن روابط توصيفكنندة نيروهاي دیناميکي اعمالي
بر هریک از اندامهاي مؤثر در حركت پاي مدلشده ،گشتاور

جرم  92كيلوگرم و قد  119سانتيمتر  ،ميپذیریم كه در هنگام
قدم زدن و در حاليكه مركز جرم بدن با سرعت ثابتي در
راستاي افق جابجا ميشود ،حركتي نوساني را نيز در راستاي
قائم خواهيم داشت .با درنظر گرفتن این نکته كه پاي مورد نظر
در فاز استانس توسط زمين مقيد ميشود و در فاز سوئينگ از
زمين جدا ميشود ،مقادیر گشتاور برحسب زاویه و شتاب
زاویهاي مفاصل محاسبه ميشوند.
با حل مدل ریاضي باال ،توان و گشتاور الزم براي تحریک زانو
در پاي سالم برحسب زمان محاسبه ميشود (شکل  .)4توان
مکانيکي اشارهشده توسط عضالت مرتبط با زانو تأمين ميشود.
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در یک امتداد قرار ميگيرند ،محل نصب فنر بهوسيلة دستک
بازوي ساق از بدنة این بازو دور نگهداشته ميشود.
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شکل  :4گشتاور و توان الزم براي تحریک زانو در پاي سالم در
یک سيکل قدم زدن

 -4طرح مفهومی اورتز زانو
اگر بهجز مفصل ناتوان زانوي فرد بيمار ،دیگر مفاصل او
عملکردي مشابه با مفاصل فرد سالم داشته باشند و مفصل ناتوان
تنها قابليت اعمال  05درصد از بيشينه گشتاور الزم براي كاركرد
صحيح خود را داشته باشد ،براي اینکه فرد بيمار بتواند مانند

شکل  :3مدل دوبعدي از طرح مفهومي اورتز

یک فرد سالم قدم بزند باید ضعف زانو با اورتز جبران شود.
شکل ( ،)3مدل دوبُعدي از طرح مفهومي اورتز پيشنهادي را

شکل ( ،)0نصب این اورتز روي پاي كاربر را بهصورت نمادین

نشان ميدهد .طبق این مدل ،اورتز از دو بازو تشکيلشده است

نشان ميدهد .بازوهاي ران و ساق بهترتيب بر ران و ساق

كه در یک مفصل لوالیي به همدیگر وصل شدهاند .با توجه به

شخص بهگونهاي نصب ميشوند كه مفصل آنها ،انطباق نسبي

اینکه بازوهاي نامبرده روي ران و ساق پاي استفادهكننده نصب

بر محور اصلي زانو داشته باشد .بازوي ران كه با قاب پليمري

ميشوند ،آنها را بهترتيب با عنوان «بازوي ران» و «بازوي ساق»

به فرم بدنة ران یکپارچهشده است ،توسط كمربندهایي به ران

از همدیگر متمایز ميكنيم .در بدنة بازوي ران ،پایهاي براي

شخص وصل ميشود و نيروهاي وارده را در سطح بدنة ران

نصب موتور و محل دیگري براي نصب فنر پيشبيني شده

توزیع ميكند .بازوي ساق نيز با قاب پليمري دیگري به فرم

است .در بدنة بازوي ساق نيز مکاني براي نصب یک پولي و

ساق پا یکپارچهشده است و توسط كمربندهایي كه به ساق پا

نيز دستکي درنظرگرفته شده است كه فنر در انتهاي این دستک

وصل شده ،نيروهاي وارده را در سطح بدنة ساق پخش ميكند.

نصب ميشود .عضو دیگر اورتز ،یک موتور الکتریکي است كه

خاصيت انعطافپذیري در عضالت ساق ،ران و همچنين در

بدنة آن نسبت به بازوي ران ثابت بوده و روتور آن با مفصل

واسطههاي اتصال آنها بر اورتز ،اجازه مي دهد كه در صورت

اورتز ،هممحور است .موتور بهوسيلة دو پولي و كابلي ،كه آن

وجود جابجایي جزئي بين محور دوران ران با محور مفصل

دو را به یکدیگر وصل ميكند  ،بر بازوي ساق گشتاور اعمال

اورتز ،این دو بتوانند با مقاومت مکانيکي كمتري خود را بر

ميكند .یکي از پوليها با موتور هممحور است و دیگري ،با

یکدیگر منطبق كنند.

فاصلهاي نسبت به آن ،بر بازوي ساق ثابتشده است .موتور با
یک سنسور زاویهسنج ،كه با آن هممحور است ،كوپل شده است
و زاویة چرخش موتور را ميسنجد .عامل االستيک در طرح
اورتز ،یک فنر لول از نوع فشاري است كه از دو سر بر نقاط

© Copyright 2016 ISBME, http://www.ijbme.org

مجله مهندسي پزشکي زیستي ،دوره  ،8شماره  ،4پایيز 1483

411

 عملگر :موتور ميتواند هم در هنگام خم شدن و هم در باز
شدن زانو ،گشتاور اعمال كند؛ با این حال ،تعامل این دو
وضعيت با عامل االستيک به شرح زیر است:
 oدر هنگام خم شدن زانو ،بخشي از توان توليدشده
توسط موتور در فنر ذخيره ميشود؛
 oدر هنگام باز شدن زانو ،بخشي از توان ذخيرهشده در
فنر به موتور كمک كرده و زانو با توان بيشتري باز مي-
شود.
 عامل االستیک :با توجه به طرح اورتز ،فنر تنها در هنگام باز
شدن زانو ميتواند به آن گشتاور مثبت وارد كند .در هنگام
خم شدن زانو ،بازدارنده است و در برابر حركت زانو

شکل  :0مدل دوبُعدي پا به همراه اورتز

مقاومت ميكند.

موتور انتخابي براي اجراي این طرح ،یک موتور  DCمجهز به

الگوریتم كنترل موتور در اورتز ،براساس الگوهاي مشخصي

گيربکس ساخت شركت بوهلر 1است كه با شمارة مدل

برنامهریزي ميشود .پس كافي است تا زمانهاي شروع و پایان

« »1.11.114تجاريشده است .نمودار مشخصة رفتار

هر فاز از حركت پا در یک سيکل قدم زدن شناسایي شود تا

الکترومکانيکي موتور براي تبدیل توان الکتریکي به مکانيکي،

بتوان بر آن اساس ،گشتاور الزم براي عملکرد صحيح زانو را

در شکل ( )1ارائه شده است [.]21

براساس مدل ریاضي محاسبه كرده و در صورت لزوم ،از عملگر
اورتز براي تأمين آن بهره برد؛ از اینرو الزم است تا با قراردادن
حسگرهایي در كف پا ،زمان شروع و پایان فازهاي استانس و
سویينگ را تشخيص داد .براي رسيدن به این هدف ،چهار
ميکروسوئيچ بهترتيب در پاشنه و پنجة كفشها نصب ميشوند.
پتانسيومتر كوپلشده به محور موتور ،حسگري است كه زاویة
جابجایي ساق نسبت به ران را در هر لحظه ميسنجد و نتایج

شکل  :1نمودار مشخصة رفتار الکترومکانيکي موتور اورتز

را بهصورت فرمان الکتریکي به كنترلكنندة اورتز ارسال ميكند.
براي پردازش آني 2دادههاي ورودي و ارسال فرمانهاي الزم

همانطور كه توضيح داده شد ،در این طرح از یک موتور

براي كنترل موتور اورتز ،از توانمنديهاي یک كامپيوتر استفاده

الکتریکي بهعنوان عملگر استفاده ميشود كه گشتاور خود را

ميشود .براي این منظور ،برنامة نرمافزاري مناسبي براساس مدل

بهوسيلة یک جفت پولي بر مفصل زانو وارد ميكند .از یک فنر

ریاضي تدوین ميشود كه نشاندهندة رفتار دیناميکي اندامهاي

لولهاي نيز استفاده ميشود كه در مقابل خم شدن زانو مقاومت

حركتي باشد .براي انتقال دادههاي اندازهگيري شده توسط

ميكند .با این شرایط ميتوان نقش این دو عامل ،موتور و فنر،

ميکروسوئيچها و پتانسيومتر به كامپيوتر و همچنين اعمال

را اینگونه توصيف كرد:

فرمانهاي كنترلي ارسالي به موتور ،الزم است كه سخت-
افزارهاي مناسبي طراحي و ساخته شوند.
0Buhler

Real Time

2
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 -5شبیهسازی رفتار مکانیکی اورتز طراحیشده در
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با درنظرگرفتن موارد باال و نمادهاي هاي درجشده در شکل
( ، )9گشتاور كل وارده از طرف عضالت در شرایط جدید بر

یک سیکل قدم زدن
با درنظرگرفتن یک فرض طراحي كه بر آن اساس ،فاصلة نقاط
اتصال فنر بر بازوهاي ران و ساق تا محور مفصل این دو بازو

هر مفصل بهصورت زیر بهدست ميآید:
() 1

) - 3v

با هم مساوي هستند ،روابط ریاضي نشاندهندة تأثير مکانيکي

3

(T3  Ieq3 (3 ) -[( M 3  M m  m f ) gc3 sin

2

) - 3v ) axc 3 M 3c3 sin( - 3v

3



فنر بر مفصل اشارهشده بهصورت زیر خواهند بود.

2

) - 3v )  F43 x r3 sin( - 3v
( )4

) Fs = k(l - l0

β
(Ms = Fs × l1 ×Cos( ) )5
2

θ +α
Ps = k(l12Sin(θ2α) - l0 × l1 ×Cos( 2
())θ2 )1
2

]

) - 2v

3

نسبت به مدل توصيفشده براي پاي سالم در شکل ( )2تغيير
ميكند .شکل ( ،)7دیاگرام آزاد پا را در حضور اورتز نشان
ميدهد.

2

( F43 y r3 sin

)  Fs bs  ( F1  F2

2

(T2  Ieq2 ( 3   2 ) - [( M 2  mt ) gc2 sin
3
2

) -  2 v )  F32 x r2 sin( -  2 v

كشساني فنر  𝑙0 ،طول اولية فنر و 𝑠𝑃 توان مکانيکي ذخيرهشده

با نصب دستگاه اورتز روي زانو ،دیاگرام آزاد رفتار دیناميکي پا

2

) -  2 v )  a xc 2 M 2 c2 sin( -  2 v

اورتز 𝐹𝑠 ،نيروي وارده از فنر بر بازوهاي اورتز 𝑘 ،ضریب

تعریف شدهاند.

dp

3

() 4

در این معادالت 𝑀 𝑠 ،گشتاور وارده از فنر بر مفصل بازوهاي

در فنر هستند .نمادهاي دیگر در این روابط ،مطابق شکل ()2

( a yc 3 M 3c3 sin

]

dp
2

( a yc 2 M 2 c2 sin

3
2

( F32 y r2 sin

)  Fs bs  ( F2  F1

() 8

) - 1v

3
2

(T1  I11v - [ M 1 gc1 sin

) - 1v )  a xc1 M 1c1 sin( - 1v

3
2

( a yc1 M 1c1 sin

]) - 1v )  F21 x r1 sin( - 1v

3
2

( F21 y r1 sin

شکل  :9معرفي پارامترهاي مشخصة اورتز

شکل  :4نمودار پيکر آزاد اندامهاي حركتي پاي مجهز به اورتز در
سيکل قدم زدن

با اعمال دادههاي مشخصة طرح اورتز ،طبق جدول ( ،)1ميتوان
نتایج حاصل از شبيهسازي رفتار مکانيکي پاي مجهز به اورتز
در یک سيکل قدم زدن را توصيف كرد.
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تمام دادههاي ذكرشده در این جدول از ثابتهاي طراحي

گشتاور و توان اعمالي بر زانو توسط مجموعة اورتز و عضالت

هستند .تنها ضریب كشساني فنر اورتز كه مقداري متغير براي

مرتبط با زانو در هر لحظه محاسبه ميشوند .این نتایج بهترتيب

آن در این جدول فرضشده است ،در مرحلة اجراي طرح بهينه

در نمودارهاي نشان داده شده در تصاویر ( 8و  )15توصيف

ميشود.

شده و نتایج آن با رفتار یک زانوي سالم مقایسهشده است.

با حلّ معادالت مشخصة رفتار مکانيکي پاي مجهز به اورتز،
جدول  :1داده هاي مشخصة ابعاد دستگاه
پارامتر

مقدار

پارامتر

مقدار

پارامتر

مقدار

] mf [kg

3/453

] ms [kg

3/333

] mt [kg

523/3

] Ieq3[kg .m2

3/3111

] Ieq2[kg .m

3/1151

]d p [mm

100

] c 3[m
] k [N / mm

3/1

] c 2[m

4/3

] mm[kg

1

5,7,10,15

] i m [kg .m 2

3

] l 0[mm

255

] l 1[mm

133

] h1[mm

104

2

 -1بهینهسازی طرح مکانیکی اورتز
همانطور كه پيش از این ذكرشده بود ،عامل االستيک پيشبيني

براي این منظور ،این معادالت بهازاي چهار مقدار متفاوت ،k

شده در طرح اورتز ميتواند انرژي مکانيکي را تحت شرایطي

كه بهترتيب برابر با  15 ،7 ،0و  10نيوتون بر ميليمتر هستند،

ذخيره كرده و در شرایطي دیگر ،با آزاد سازي آن بر توان
مکانيکي وارده بر زانو تأثير بگذارد .براي بررسي تأثير ضریب
كشساني فنر اورتز بر توان مصرفي توسط موتور در طول یک

ارزیابي شدهاند.
نتایج حاصل از تحليل مدل رفتار مکانيکي زانوي مجهز به اورتز
و تأثير ضریب كشساني فنر بر گشتاور وارده بر زانو توسط

سيکل قدم زدن ،معادالت مشخصة رفتار مکانيکي پاي مجهز به

مجموعة اورتز و عضالت مرتبط با زانو ،در شکل ( )8ارائه

اورتز بهازاي مقادیر متفاوت ضریب كشساني تحليل ميشود.

شدهاند.

شکل  :8گشتاور وارده بر زانو توسط مجموعة اورتز و عضالت مرتبط با زانو بهازاي ضرایب كشساني متفاوت اورتز
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براساس مقایسة نتایج نشانداده شده در شکل ( ،)8مقدار

 تا  155درصد از سيکل قدم زدن) كه در آن ،پا از زمين

گشتاور ذخيرهشده با افزایش ضریب كشساني فنر افزایش مي-

جداشده است و زانوي معلق تنها تحت تأثير نيروهاي وزن

یابد و به گشتاور طبيعي نزدیک ميشود .نتایج دیگري از بررسي

و اینرسي اندامهاي زیر زانو قرار دارد ،مجموعة موتور و فنر

این نمودار استنباط ميشود كه عبارتاند از:

اورتز در عمل از مدار تقویت زانو خارج ميشوند .در این

 در فاز استانس از سيکل حركت پاي كمتوان (در حدود  5تا

شرایط با كاهش تأثير اورتز در تقویت گشتاور زانو ،تنها

 35درصد از سيکل قدم زدن) كه در آن ،پا بر زمين تکيه

وظيفة موتور این است كه فنر را بهگونهاي شل یا سفت كند

كرده است و تمام یا بخشي از نيروي وزن بدن را تحمل

كه مانع از حركت زانو نشود.

ميكند  ،مجموعة موتور و فنر اورتز ،زانو را تقویت ميكند

نتایج حاصل از تحليل مدل رفتار مکانيکي زانوي مجهز به اورتز

تا با خم و راست شدن ،نقش خود را در فرآیند حركت بدن

و تأثير ضریب كشساني فنر بر توان مصرفي مجموعة اورتز و

به انجام رساند.

عضالت مرتبط با زانو در شکل ( )15نشانداده شده است.

 در فاز سوئينگ از سيکل حركت پاي كمتوان (در حدود 35

شکل  :15توان مصرفي توسط مجموعة اورتز و عضالت مرتبط با زانو بهازاي ضرایب كشساني متفاوت اورتز

براساس مقایسة نتایج ارائهشده در شکل ( ،)15ميتوان با

ميتوان سهم اورتز از تأمين توان زانو را ارزیابي كرد (شکل .)11

افزایش ضریب كشساني فنر ،توان منفي بيشتري را در فنر ذخيره

با توجه به توان كاري  95وات براي موتور ،بهترین سختي برابر

كرد .این نمودارها همچنين نشان ميدهند كه با توجه به كاهش

با  7نيوتون بر ميليمتر است .با تحليل مدل رفتار مکانيکي

سرعت جابجایي زانو در محدودة تغيير فاز از استانس به

زانوي مجهز به اورتز بهينهشده ،گشتاور اعمالي توسط مجموعة

سوئينگ ،مجموعة فنر و عملگر درعمل محدودة  5تا  40درصد

اورتز و عضالت مرتبط با زانو با شرایطي كه در آن از اورتز

از سيکل قدم زدن زانو را تقویت ميكند و پس از آن ،وظيفه

استفاده نشده است ،مقایسه ميشود .نتایج در شکل ( )12ارائه

موتور این است كه فنر را بهگونهاي شل یا سفت كند كه مانع

شدهاند.

از حركت زانو نشود.

در تحليل نمودارهاي ارائهشده در شکل ( ،)12مشاهده ميشود

با تفاضل توان اعمالي توسط مجموعة پاي ناسالم و اورتز

كه بيشينه گشتاور قابل اعمال توسط اورتز تا  43درصد افزایش

نصبشده بر آن ،از توان قابل اعمال توسط همان پا بدون اورتز،

ميیابد.
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شکل  :11توان اعمال شده توسط موتور بهازاي ضرایب كشساني متفاوت اورتز در فاز استانس

120

گشتاور زانو ناسالم به با K=73N.M
{بهینه}

100

گشتاور پای ناسالم بدون اورتز

60
40

گشتاور ][N.M

80

20
0
86

71

42

57

29

16

6

0

-20

درصد سیکل قدم زدن

شکل 12مقایسة گشتاور اعمالشده بر زانوي توانبخشي شده با اورتز بهينه ،با گشتاور اعمالشده بر زانوي بدون اورتز

 -4نتیجهگیری

نتایج بهدستآمده ،با نصب اورتز بهينهشده با فنري به سختي 7

در این پژوهش ،رفتار دیناميکي اجزاي پا در هنگام قدم زدن با

كيلونيوتون بر متر ميتوان گشتاور قابل اعمال توسط زانوي

ارائة یک مدل ریاضي مبتني بر دادههاي تجربي توصيف شد .با

ناتوان را تا  43درصد افزایش داد.

فرض ناتواني در حدود  05درصد در یکي از زانوهاي فرد مورد
نظر ،طرح جدیدي از یک اورتز زانو شبه فعال ارائه شد كه با
استفاده از یک عملگر الکترومکانيکي در آن ،انرژي الزم براي
توانبخشي به زانوي ناتوان تأمين ميشود و همچنين با استفاده
از یک عامل االستيک ،بخشي از انرژي عملگر و عضالت
مرتبط با زانو ذخيره شده و در زمان مناسب استفاده ميشود.
عملکرد پاي مجهز به اورتز پيشنهادي در شرایط كاري یکسان
با پاي سالم ،مدل شد .هدف از بهينهسازي،بهبود سفتي فنر بهكار
رفته در آن و كمينه كردن توان مصرفي در عملگر است .براساس
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