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Abstract
In this study, a portable upperlimb exoskeleton is designed for the purpose of rehabilitation and
helping the disabled people to do their daily activities. This exoskeleton has two active and one passive
degrees of freedom for the shoulder joint. In this system, the idea of cable transmossiom mechanism
and guidance pulley with the ability to change the force direction is used. The two active DOFs of the
shoulder joint is achived only by pulling one cable for each axis based on the novel design of this
mechanism. Each axis of the shoulder is driven independently which implies that a single axis can be
installed on the arm. This exoskeleton does not impose any limitation on the vertical motion of the
scapula. In addition, it is inexpensive, lightweight and can easily be used. In this paper, after
introducing the exoskeleton system, the required motor torques for generating a prescribed task are
obtained. In the next step, the kinematic and dynamic equations of this system are derived. By
simulating the exoskeleton in CATIA and MATLAB softwares, and presenting the results, the
performance of the exoskeleton is evaluated. The results show that this novel exoskeleton system
posses an excellent capacity to perform the rehabilitation excersises for shoulder joint.
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چکیده
در این تحقیق ،یک برونپوش باالتنه به منظور انجام تمرینهای توانبخشی و کمک به افراد دارای مشکل حرکتی در انجام کارهای
روزانه طراحی شده است .این برونپوش قادر به دوران دو درجهی آزادی مفصل شانه به صورت فعال و یک درجهی آزادی به صورت
غیرفعال است .در سیستم طراحی شده از ایدهی مکانیزم انتقال کابلی و پولی راهنما با قابلیت تغییر راستای اعمال نیرو بهره برده شده
است .در این طرح ،بر پایهی سیستمی با ساختاری ساده تنها از یک کابل برای حرکت رفت و برگشتی هر محور استفاده شده است.
مکانیزم میلهای طراحی شده در این طرح با دوران دو درجهی آزادی مفصل شانه ،قابلیت حمل آن را بدون نیاز به پایهای ثابت فراهم
آورده است .سیستم محرکهی هر محور مستقل از محور دیگر عمل میکند ،و بدین ترتیب ،میتوان تنها مکانیزم مربوط به یک محور را
روی بازو نصب و از آن استفاده نمود .این برونپوش حرکت کتف را در راستای عمودی محدود نمیسازد و در ضمن ،ارزان ،سبک ،و
قابل حمل بوده و به آسانی پوشیده میشود .در این مقاله ،پس از معرفی سیستم برونپوش ،روابط مربوط به گشتاور موتورها برای انجام
گسترهی مشخصی از وظایف بدست آورده میشود .در ادامه ،معادالت سینماتیکی و دینامیکی حاکم بر سیستم برونپوش استخراج
گردیده و با شبیهسازی سیستم در نرمافزارهای کتیا و متلب و ارائهی نتایج ،عملکرد آن مورد ارزیابی قرار میگیرد .نتایج حاصل
مشخص میکند که برونپوش طراحی شده به خوبی قادر به انجام تمرینهای توانبخشی برای مفصل شانه میباشد.
کلیدواژهها :برونپوش ،مفصل شانه ،تاندون کابلی ،عملگر سری االستیک
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 -1مقدمه
برونپوشها 8رباتهایی هستند که ساختاری مشابه با بدن
انسان دارند ،روی اعضای بدن سوار شده و به صورت موازی با
عضو مورد نظر کار میکنند .برای این رباتها ،برخالف
رباتهای صنعتی که در آنها سرعت و دقت از اهمیت باالیی
برخوردار است ،در مرحلهی اول ،امنیت و راحتی کاربر در
طراحی مورد توجه قرار میگیرد [ .]8هرساله افراد زیادی در
اثر سکته و یا آسیبهای نخاعی ،دچار مشکل در سیستم
عصبی و عضالنی و در نتیجه مشکالت حرکتی میشوند.
بسیاری از این افراد تحت درمان برای بهبود حرکت بازوی
خود قرار میگیرند تا با انجام تمرینهای توانبخشی،
تواناییهای حرکتی خود را بازیابند [ .]3 , 2پژوهشهای انجام
شده در این زمینه نشان میدهند که انجام این تمرینها به
صورت مداوم و با تکرار زیاد تاثیر بهسزایی در بهبود عملکرد
سیستم عصبی و ماهیچهای و همچنین در انجام کارهای
روزانه دارد .سیستمهای رباتیک برونپوش این امکان را فراهم
میسازند [ .]1دستهای از سیستمهایی که برای توانبخشی
بازو از آنها استفاده میشود ،سیستمهایی بر پایهی اتصال
نقطهی انتهایی 1هستند .این سیستمها فقط در یک نقطه به
دست یا ساعد متصل میشوند و از لحاظ مکانیکی دارای
طراحی و تحلیل سادهتری نسبت به برونپوشها هستند که از
معروفترین آنها میتوان به سیستم امآیتی-مانوس]8[ 2
اشاره کرد .برخالف سیستمهای بر پایهی اتصال نقطهی
انتهایی که دستگاه فقط به دست بیمار نیرو وارد میکند ،در
برونپوشها گشتاوری که به هریک از مفاصل و محورهای
دورانی وارد میشود ،را میتوان بهصورت جداگانه کنترل کرد
[.]2
هرچه برونپوش از لحاظ فیزیکی به بدن انسان شبیهتر باشد،
ضمن ایجاد احساس راحتی بیشتر برای بیمار ،در افزایش
سرعت و میزان بهبود نیز تاثیر بیشتری دارد [ .]2معموال
برونپوشها ،مانند کادن ،]2[ 12در مراکز پزشکی مورد
استفاده قرار گرفته و غیرقابل حمل میباشند .اما نمونههایی
نیز ساخته شدهاند که قابلحمل بوده و امکان انجام تمرینهای
توانبخشی را در منزل نیز برای بیمار فراهم میکنند و یا
میتوانند به افراد کمتوان و معلول در انجام کارهای روزانه
کمک کنند .برای این منظور این سیستمها باید سبک و قابل
8
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حمل باشند [ .]5مفصل شانه مهمترین مفصل در
برونپوشهای باالتنه است [ .]1این مفصل را میتوان به
صورت یک مفصل گوی و کاسه در نظر گرفت که بازو میتواند
حول سه محور آن سه حرکت ابداکشن-ادداکشن ،8فلکشن-
اکستنشن 2و چرخش داخلی-چرخش خارجی 2را انجام دهد
[.]1
از دههی  1970تاکنون فعالیتهای زیادی در زمینهی
برونپوشهای باالتنه انجام شده است [ .]81در بسیاری از
سیستمهای برونپوش مانند کارهای یوسفیکما و همکاران [1
و 88و ]81و یا برونپوش ارائه شده در [ ،]82از مفاصل لوالیی
صلب متوالی برای حرکت مفصل شانه استفاده شده است .در
اکثر این سیستمها از جابهجایی مفصل شانه صرفنظر شده و
مکان مفصل شانه ثابت درنظر گرفته میشود .در صورتی که
در طی حرکت بازو ،مفصل شانه نیز حرکت خطی دارد ،و ثابت
فرض کردن آن میتواند در بسیاری از کاربردها بهخصوص در
سیستمهایی که برای توانبخشی و یا کمک به افراد بیمار و
کمتوان استفاده میشوند ،موجب احساس ناراحتی برای کاربر
و یا حتی آسیبدیدگی فرد شود [ .]81در برخی از
برونپوشها مانند برونپوش آرمین ،]15[ 5درجههای آزادی و
مفاصل جداگانهای برای این منظور در نظر گرفته شده است.
دستهی دیگری از برونپوشها نیز ساخته شدهاند که برای
جلوگیری از وارد شدن گشتاورهای خارج از محور به مفصل
شانه ،به جای استفاده از مفاصل صلب برای انتقال نیرو ،با
اتصال کابل به بازو ،از خود بازو به عنوان لینک رابط جهت
حرکت دورانی استفاده کردهاند .این برونپوشها بهتر
میتوانند با انواع وضعیتهای بازوی انسان انطباق پیدا کنند و
ایمنی و راحتی بیشتری را برای کاربر فراهم سازند [ 82و
 .]82برای مثال ،در برونپوشهایی مانند کارهای یانگ]85[ 1
و آگراوال 81[ 81و  ،]11از سیستم کابلهای موازی برای
حرکت مفاصل استفاده شده است .در تحقیق منتشر شده در
[ ]18پس از معرفی سیستم برونپوش کابلی کارکس،88
روشی جدید به منظور تخمین موقعیت مرکز مفصل شانه
معرفی شده و سپس ،مدل سینماتیکی دقیقی جهت بهبود
فرآیند توانبخشی ارائه شده است .در [ ]22با توجه به آرایش
8
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ماهیچهها ،برونپوش نرمی طراحی شده که داری یک درجهی
آزادی برای حرکت ابداکشن-ادداکشن مفصل شانه است.
نکتهای که در مورد تمام این سیستمها وجود دارد این است
که چون کابلها تنها در حالت کشش عمل میکنند ،ضمن
اینکه تعداد کابلها در این نوع سیستمها زیاد است ،نقطهی
اتصال کابلها به بازو نیز بسیار مهم بوده و سیستم از لحاظ
طراحی و کنترل بسیار پیچیده میباشد .همچنین ،در
سیستمهایی مانند کارهای یانگ و آگراوال ،به پایهای ثابت و
یا سیستمهای تعلیق جهت جانمایی عملگرهای کابلی نیاز
است .به همین علت ،این سیستمها عالوه بر پیچیدگی در
طراحی و کنترل مجموعهی کابلها ،به فضای زیادی نیاز
داشته و بنابراین قابلیت حمل ندارند و استفاده از آنها تنها در
کلینیکهای توانبخشی ممکن میباشد.
در دستگاه توانبخشی ماریونت 23[ 8و  ،]24سیستم
محرکهی کابلی جدیدی به کار رفته است که در آن برای
کنترل گشتاور اعمال شده به بازو به جای تغییر نیروی کششی
کابل ،از تغییر راستای اعمال نیرو و یا تغییر بازوی گشتاور
استفاده شده است .این دستگاه ،سیستم توانبخشی لمسی1
است که برای دوران یک و یا دو درجهی آزادی بازو ساخته
شده است .همچنین ،در [ ]25نیز با استفاده از همین سیستم
محرکه ،یک برونپوش برای حرکت مفصل آرنج ساخته شده
است .از مزیتهای بسیار بارز این سیستم میتوان به استفاده
از تنها یک کابل جهت کنترل بازو در هر دو جهت مرکز دوران
بازوی متحرک اشاره کرد .به همین دلیل ،مشکل تعدد کابلها
و پیچیدگی کنترل و حفظ کشش در تمامی آنها ،که در
سیستمهای [ ]22-17مطرح بود ،در این سیستم وجود ندارد.
در این تحقیق ،بر اساس ایدهی تغییر راستای اعمال نیرو که
در [ ]25-23معرفی شده است ،برونپوشی به منظور انجام
تمرینهای توانبخشی و کمک به افراد کمتوان یا دارای
مشکل حرکتی در انجام کارهای روزانه طراحی شده است.
طرحهای ارائه شدهی پیشین [ ،]12-12تنها شامل
کاربردهایی با مفاصل متوالی و محورهای موازی میباشد ،در
صورتیکه ویژگی بارز طرح حاضر استفاده از مفاصلی با
محورهای متقاطع است .بنابراین ،برونپوشی با مکانیزمی کامال
جدید برای حرکت فعال دو درجهی آزادی مفصل شانه
طراحی شده است که با آناتومی شانهی انسان تطابق قابل
قبولی دارد .طراحی مکانیزم جدید برونپوش نیاز به استفاده از
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1

پایهی ثابت ،که در [ ]24نیز به کاربرده شده ،را از بین برده و
سیستمی سبک و قابلحمل ارائه میکند .طبق [ ]27حرکات
فلک شن ،اکستنشن ،ابداکشن و ادداکشن مفصل شانه ،بیشترین
استفاده را برای انسان در انجام کارها دارند .لذا در این مقاله
نیز برونپوشی برای حرکت فعال مفصل شانه در دو محور
فلکشن-اکستنشن و ابداکشن-ادداکشن با استفاده از تنها دو
کابل طراحی شده است .درجههای آزادی سیستم طراحی
شده با درجههای آزادی محور شانه حول سه محور دورانی
اصلی مفصل بدن انسان مطابق بوده ،بدین صورت که
برونپوش بهصورت عمومی برای دوران فعال مفصل شانه برای
حرکات فلکشن-اکستنشن در صفحهی ساژیتال و حرکات
ابداکشن-ادداکشن در صفحهی عرضی بدن طراحی شده و
همچنین امکان دوران غیرفعال برای حرکت مدیال-لترال در
صفحهی افقی بدن را به کاربر میدهد .این برونپوش ضمن
بهره بردن از فواید یک سیستم محرکهی کابلی ،نسبتا ساده،
کم حجم و ارزان قیمت بوده و استفاده از آن نیز آسان
میباشد .همچنین ،این مکانیزم به علت استفاده از عنصر
االستیک کابل و نحوهی کنترل گشتاور ،میتواند مانند یک
عملگر سری االستیک عمل کرده و کنترل سختی مفصل
بازوی متحرک را در طول حرکت میسر سازد .یعنی در عمل،
نیرو و جابهجایی به صورت مستقل قابل کنترل هستند .این
خصوصیت میتواند تعاملی امن و راحت را بین برونپوش و
کاربر فراهم کند.
در بخش دوم این مقاله ،برونپوش طراحیشده به طور کامل
معرفی میشود .در بخش سوم ،روابط حاکم بر سیستم در
حالت سینماتیکی و دینامیکی استخراج شده و تعادل سیستم
مورد بررسی قرار میگیرد .پس از آن ،سیستم در نرمافزارهای
کتیا و متلب شبیهسازی شده و نتایج شبیهسازی در بخش
چهارم مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 -2معرفی سیستم برونپوش
این برونپوش دو درجهی آزادی مفصل شانه ،شامل حرکت
ابداکشن-ادداکشن و فلکشن-اکستنشن را به صورت فعال
کنترل کرده و برای محور سوم مفصل شانه نیز یک درجهی
آزادی غیرفعال دارد .از مهمترین مشخصههای این برونپوش،
قابلیت حمل و محدود نکردن حرکت خطی مرکز مفصل شانه
در راستای عمودی میباشد .ضمن اینکه مجموعههای حرکتی
مربوط به هریک از محورهای شانه کامال از یکدیگر مستقل
بوده و میتوان تنها مجموعهی حرکتی مربوط به یک محور را

© Copyright 2018 ISBME, http://www.ijbme.org

مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،88شماره  ،1تابستان 8212

روی بازو نصب کرد و از آن استفاده نمود .در برونپوش
طراحی شده ،از سیستم تاندون کابلی استفاده شده است ،به
صورتی که با اتصال کابل به بازو میتوان از خود بازو به عنوان
لینک رابط استفاده کرده و نیازی به لینکها و مفاصل صلب
وجود ندارد .در نتیجه ،برونپوش سبک و کم حجم شده ،و در
کل سیستمی ساده و ارزان قیمت طراحی شده است.
در این برونپوش ،از تاندونهای کابلی با قابلیت تغییر راستای
نیرو استفاده شده است .برای تغییر راستای اعمال نیرو ،از
مسیرهای دایروی به صورت هم محور با مفصل شانه استفاده
شده و همین ویژگی امکان دوران بازو در هر دو جهت مفصل
شانه را تنها با استفاده از یک کابل فراهم میسازد .تصویر
ساده شدهی هریک از مکانیزمهای کابلی در شکل ( )8نشان
داده شده است.

شکل ( -)1طرح سیستم کابلی ،پولی راهنما و بازو

همانگونه که در شکل مشاهده میشود ،کابل از موتور
کشندهای که به صورت هممحور با مفصل شانه قرار دارد،
خارج شده و پس از عبور از پولی راهنما که روی یک بازوی
دورانی هممحور با مفصل شانه قرار دارد ،به انتهای بازو متصل
میشود .در حالتی که بازوی پولی راهنما همراستا با بازوی
انسان باشد ،گشتاوری از طرف کابل به بازو وارد نمیشود.
بهمنظور حفظ همصفحه بودن موتور کشنده ،پولی راهنما و
نقطهی اتصال کابل به انتهای بازو ،موتورهای کشنده در هر دو
مجموعه باید به صورت هممحور با مفصل شانه و روی خود
بازو قرار گرفته و همراه با بازو حرکت کنند .همچنین ،جهت
جلوگیری از برخورد صفحهی دورانی پولی راهنما با بدن و
امکان قرارگیری دو مجموعه به صورت همزمان روی بازو،
حرکت پولی راهنما به جای یک دیسک راهنما ،توسط یک
بازوی دورانی که به صورت هممحور با مفصل شانه قرار دارد،
انجام میشود .در شکل ( )1مجموعهی موتورکشنده ،بازوی
راهنما و موتور مربوط به آن به همراه جعبهدندههای موتورها
نشان داده شده است .در این سیستم برای کنترل گشتاور
اعمالی به هر محور مفصل شانه ،دو پارامتر قابل کنترل وجود
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دارد :نیروی کشش کابل که توسط موتورهای کشنده تنظیم
شده و بازوی گشتاور که توسط پولیهای راهنما کنترل
میشود.

شکل ( -)2مجموعه موتور کشنده ،جعبه دنده و پولی راهنما و
موتور پولی راهنما

بنابراین ،این مکانیزم به علت استفاده از المان االستیک کابل و
نحوهی کنترل گشتاور ،نوعی عملگر سری االستیک محسوب
میشود که میتواند سختی مفصل را در طول حرکت تنظیم
کند و در عمل ،نیرو و جابهجایی در این سیستم به صورت
مستقل قابل کنترل هستند .با توجه به قابل حمل بودن
برونپوش ،برای حفظ صفحهی مجموعهی عملگرهای هر دو
محور نسبت به بازو ،هر دو مجموعه میبایست روی خود بازو
نصب شده و همراه با آن حرکت کنند که در اینجا مسالهی
حفظ سکون مجموعهی محرک نسبت به بازو مطرح است.
جهت رفع این مساله مکانیزم جدیدی طراحی شده است که
در شکل (-2الف) طرح نهایی برونپوش نشان داده شده است.
در مکانیزم طراحی شده لینکی روی بازو قرار گرفته و توسط
بستهایی به دور بازو بسته میشود .یک نبشی  11درجه نیز
به باالی این لینک متصل شده که روی مفصل شانه قرار
میگیرد .این نبشی همواره نسبت به بازو ثابت بوده و همراه با
آن حرکت میکند .هر یک از مجموعههای موتور کشنده و
پولی راهنما توسط یک بال بیرینگ روی یک وجه نبشی قرار
گرفته و محور هر یک از آنها ،که از مرکز مفصل شانه
میگذرد ،نسبت به نبشی حول محور خود ،آزادی حرکت دارد.
همانگونه که در شکل (-2ب) مشاهده میشود ،مکانیزم
شامل لینک صلب  Lشکل ( OAکه همان مجموعهی موتور
کشنده و پولی راهنما است و از مرکز مفصل شانه یعنی
نقطهی  Oآغاز شده و تا نقطهی  Aادامه دارد) و لینکهای
 ،BC ، ABو  CDو پنج مفصل  ،C ،B ،A ،Oو  Dمیباشد.
این مکانیزم ضمن اینکه اجازه میدهد مجموعهی عملگر هر
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محور همراه با بازو حرکت کند ،در زمانی که خود مجموعه
عامل حرکت بازو باشد ،به علت عمود بودن محور مفاصل ،A
 Bو  Cبر محور دوران مجموعهی عملگر خود ،اجازهی حرکت
به مجموعه را نداده و آن را ثابت نگه میدارد.
در سیستم طراحی شده ،با توجه به شبیهسازیهای انجامشده
در نرم افزار کتیا ،فضای کاری سیستم تا جایی که اجزای
سیستم با یکدیگر برخوردی نداشته باشند ،در نظر گرفته
میشود .جدول ( )8مقایسهای بین آزادی حرکت برونپوش در
دو محور فعال آن و نتایج تجربی استخراج شده از [ ]2را برای
آزادی حرکت مورد نیاز محورهای مفصل شانه در انجام
کارهای روزانه ،انجام میدهد .نتایج نشان میدهد که سیستم
طراحی شده به خوبی میتواند محدودهی حرکتی مورد نیاز
برای انجام کارهای روزانه را برای کاربر پوشش دهد.

 -3بررسی معادالت سیستم برونپوش
 -1-3محاسبهی گشتاور مکانیزم کابل و پولی
با توجه به شکل ( ،)8محور پولی راهنما و موتور کشنده برای
هر یک از محورهای ابداکشن-ادداکشن و فلکشن-اکستنشن،
از مفصل شانه میگذرد .خطچین نشان داده شده ،مسیر
دایرهای حرکت پولی راهنما را مشخص میکند .کابل از موتور
کشنده (نقطهی  )Oخارج شده و با عبور از پولی راهنما
(نقطهی  )Pبه انتهای بازو (نقطهی  )Eمتصل میشود.
مختصات قطبی موتور کشنده ،پولی راهنما ،و نقطهی اتصال
کابل به انتهای بازو به ترتیب برابر است با ( ،(𝑅𝑃 , 𝜁) ،)0,0و
( )RA,θکه  θزاویهی دوران بازوی متحرک 𝜁 ،زاویهی پولی
راهنما RA ،طول بازوی محرک ،و  RPشعاع پولی راهنما است.
برای محاسبهی گشتاور اعمال شده از هر کابل به مفصل شانه
باید نیروی کشش کابل ،که در ادامه با  Tنشان داده میشود،
در بازوی گشتاور ضرب شود .بازوی گشتاور که با  lنشان داده
شده است ،از روش هندسی ،به صورت زیر محاسبه میشود:
()8

()1

)𝜃 𝑅𝐴 𝑅𝑃 sin(𝜁 −
𝐴𝑃𝐿

=𝑙

)𝜃 𝐿𝑃𝐴 = √𝑅𝐴2 + 𝑅𝑃2 − 2𝑅𝐴 𝑅𝑃 cos(𝜁 −

با این فرض که در هر دو مجموعه ،کابلها به انتهای بازو
متصل شده باشند ،گشتاور مجموعهی ابداکشن-ادداکشن به
صورت زیر نوشته میشود:

(الف)

()2

(ب)
شکل ( -)3طرح نهایی برونپوش در نرمافزار کتیا
جدول ( -)1مقایسه بین فضای کاری برونپوش و فضای مورد نیاز

)𝜃 𝑅𝐴 𝑅𝑃 𝑎𝑏𝑑 sin(𝜁 −
𝑑𝑏𝑎 𝐴𝑃𝐿

𝑑𝑏𝑎𝑇 = 𝑑𝑏𝑎𝜏

پارامترهای 𝑑𝑏𝑎𝜏 ،𝑅𝑃 𝑎𝑏𝑑 ،𝑇𝑎𝑏𝑑 ،و 𝑑𝑏𝑎 𝐴𝑃𝐿 بهترتیب گشتاور
وارد شده به بازو حول محور ابداکشن-ادداکشن توسط
مجموعهی محرکه ،نیروی کشش کابل ،شعاع پولی راهنما و
طول کابل از پولی راهنما به انتهای بازو هستند .برای
مجموعهی فلکشن-اکستنشن نیز میتوان نوشت:
()1

)𝜑 𝑅𝐴 𝑅𝑃 𝑓𝑙𝑥 sin(𝜙 −
𝑥𝑙𝑓 𝐴𝑃𝐿

𝑥𝑙𝑓𝑇 = 𝑥𝑙𝑓𝜏

برای انجام کارهای روزانه
روزانه (درجه)
[ ]2

برون پوش
(درجه)

881

811

فلکشن-اکستنشن

811

18

ابداکشن-ادداکشن

در رابطهی باال اندیس  flxبه معنای پارامتر مورد نظر در
مجموعهی فلکشن-اکستنشن بوده و 𝜙 زاویهی بازو حول
محور فلکشن-اکستنشن مفصل کروی شانه و 𝜑 زاویهی پولی
راهنمای مجموعه است.
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طبق تعریف ،سختی با مشتقگیری از گشتاور پیچشی سیستم
نسبت به زاویهی دوران بازو به دست میآید .با فرض ثابت
بودن نیروی کشش در طول کابل میتوان نوشت:
𝜏𝑑
𝑥 𝑑2
=𝑇 2
𝜃𝑑
𝜃𝑑

()8

=𝐾

که 𝑥 طول کابل است .با نوشتن سختی با توجه به پارامترهای
مربوط به هر یک از مجموعهها ،سختی مفصل مربوط به
محورهای ابداکشن-ادداکشن و فلکشن-اکستنشن به ترتیب به
صورت زیر بهدست میآید:
)𝜁 𝑅𝐴 𝑅𝑃 cos(𝜃 − 𝜁) 𝑅𝐴 2 𝑅𝑃 2 sin2 (𝜃 −
(𝑇 = 𝑑𝑏𝑎𝐾
−
)
𝐴𝑃𝐿
𝐴𝑃𝐿3

(-2الف)
2

2

2

)𝜑 𝑅𝐴 𝑅𝑃 cos(𝜙 − 𝜌) 𝑅𝐴 𝑅𝑃 sin (𝜙 −
−
)
𝐴𝑃𝐿
𝐴𝑃𝐿3

(𝑇 = 𝑥𝑙𝑓𝐾

(-2ب)
از رابطهی ( )2میتوان دریافت که در هر مجموعه با تنظیم
میزان کشش کابل و زاویهی نسبی پولی راهنما و بازو میتوان
برای هر درجهی آزادی ،سختی و گشتاور (یا نیرو و
جابه جایی) را به صورت مستقل از هم کنترل نمود .یعنی در
عمل برای هر محور دو پارامتر قابل کنترل وجود دارد :نیروی
کشش کابل و زاویهی نسبی بازو و پولی راهنما.
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نیروی کشش هر کابل ،عالوه بر ایجاد گشتاور حول محور
مورد نظر که در روابط ( )2و ( )1به دست آمدند ،به علت
فاصله داشتن از بازو حول دو محور دیگر نیز گشتاور تولید
میکند .این گشتاورها در این قسمت بررسی خواهند شد.
ابتدا با در نظر گرفتن مجموعهی عملگر محور ابداکشن-
ادداکشن و با اعمال فاصلهی صفحهی کابل و پولی راهنما از
دست ،طبق شکل (-8الف) میتوان نوشت:
(-2الف)

𝑧𝑇 = ) 𝑑𝑏𝑎𝜆(𝑇𝑎𝑏𝑑 cos

(-2ب)

𝑦𝑇 = ) 𝑑𝑏𝑎𝜆(𝑇𝑎𝑏𝑑 sin

که 𝑧𝑇 و 𝑦𝑇 مولفههای نیروی کشش کابل و 𝑑𝑏𝑎𝜆 زاویهی کابل
با راستای عمودی در مجموعهی ابداکشن-ادداکشن میباشد.
برای بردار نیروی کشش کابل و بردار مکان اعمال نیرو به بازو،
بهترتیب میتوان نوشت:
(-5الف)

⃗ 𝑎𝑏𝑑 = 𝑇𝑦 y
𝑇
𝐵⃗ 𝐵 + 𝑇𝑧 z

(-5ب)

𝐵𝑟𝑎𝑏𝑑 = 𝑑𝑝 x⃗ 𝐵 − 𝑅𝐴 z

پارامتر 𝑝𝑑 فاصلهی صفحهی پولی راهنما از بازو است .بنابراین
بردار گشتاور به صورت زیر محاسبه میشود:
⃗ 𝑎𝑏𝑑 = 𝑑𝑝 𝑇𝑦 z𝐵 − 𝑑𝑝 𝑇𝑧 y
𝑇 × 𝑑𝑏𝑎𝑟 = 𝜏1
𝐵⃗⃗ 𝐵 + 𝑅𝐴 𝑇𝑦 x

()1

 2-3بررسی گشتاور مؤثر کابلها
در شکل ( )1دستگاههای مختصات اینرسی و بدنی بازو که به
ترتیب با  Iو  Bنشان داده شدهاند ،معرفی میشوند .همانگونه
که در شکل مشاهده میشود ،مراکز هر دو دستگاه روی مرکز
مفصل شانه قرار گرفته است .محورهای دستگاه اینرسی با ،xI
 ،yIو  zIو محورهای دستگاه متصل به بازو با  ،yB ،xBو  zBنشان
داده شده است.

(الف)

(ب)

شکل ( -)5پولی راهنما و کابل متصل به بازو ،مربوط به محور
(الف) ابداکشن-ادداکشن و (ب)فلکشن-اکستنشن

بر اساس رابطههای ( )2و ( )1و تعریف 𝜃  𝜉 = 𝜁 −رابطه زیر
حاصل میشود:
شکل ( -)4دستگاه مختصات اینرسی و بازو

()81

)𝜉(𝑅𝐴 𝑅𝑝𝑎𝑏𝑑 sin
𝑑𝑏𝑎𝐴𝑃𝐿

𝑑𝑏𝑎𝑇 = 𝐴𝑅 𝑦𝑇 = 𝑑𝑏𝑎𝜏
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در نهایت ،با ساده کردن رابطهی ( ،)81عبارتهای مربوط به
کسینوس و سینوس زاویهی کابل در نقطهی اتصال به بازو،
یعنی 𝑑𝑏𝑎𝜆 ،به صورت زیر محاسبه میشوند:
(-88الف)
(-88ب)

)𝜉(𝑅𝑝𝑎𝑏𝑑 sin
𝑑𝑏𝑎𝜏
=
𝑑𝑏𝑎𝐴𝑃𝐿
𝐴𝑅 𝑑𝑏𝑎𝑇
)𝜉( 𝑅𝑝2𝑎𝑏𝑑 sin2
𝑑𝑏𝑎𝐴𝑃𝐿2

(-81ب)

𝑧𝑇 = ) 𝑥𝑙𝑓𝜆(𝑇𝑓𝑙𝑒𝑥 cos

𝑧𝑇 و 𝑥𝑇 مولفههای نیروی کشش کابل و 𝑥𝑙𝑓𝜆 زاویهی کابل با
راستای عمودی میباشد .برای بردار نیرو و بردار مکان اعمال
نیرو به بازو ،به ترتیب میتوان نوشت:
(-82الف)

𝑟𝑓𝑙𝑥 = 𝑑𝑝 y
𝐵⃗ 𝐵 − 𝑅𝐴 z

(-82ب)

𝐵⃗ 𝑓𝑙𝑥 = −𝑇𝑥 x⃗𝐵 + 𝑇𝑧 z
𝑇

که 𝑥𝑙𝑓⃗𝑇 بردار نیروی کشش کابل و 𝑥𝑙𝑓𝑟 بردار مکان انتهای
بازو است .در نتیجه برای گشتاور وارد شده از طرف کابل
مجموعهی فلکشن به بازو به دست میآید:
⃗ 𝑓𝑙𝑥 = 𝑑𝑝 𝑇𝑥 z𝐵 + 𝑑𝑝 𝑇𝑧 x⃗ 𝐵 + 𝑅𝐴 𝑇𝑥 y
𝑇 × 𝑥𝑙𝑓𝜏2 = r
𝐵⃗

بنابراین طبق روابط ( )1و ( )81و تعریف
میتوان نشان داد:
()88

𝜑𝜈 =𝜙−

𝑥𝑙𝑓𝑇 = 𝐴𝑅 𝑥𝑇 = 𝑥𝑙𝑓𝜏

عبارتهای مربوط به کسینوس و سینوس زاویهی کابل در
نقطهی اتصال به بازو یعنی 𝑥𝑒𝑙𝑓𝜆 ،به صورت زیر به دست
میآید:
(-82الف)
(-82ب)

𝑥𝑙𝑓𝜏
𝐴𝑅 𝑥𝑙𝑓𝑇

= ) 𝑥𝑙𝑓𝜆(sin

√𝑇𝑓𝑙𝑥 2 𝑅𝐴 2 − 𝜏𝑓𝑙𝑥 2
𝐴𝑅 𝑥𝑙𝑓𝑇

= ) 𝑥𝑙𝑓𝜆(cos

)𝜈( 𝑅𝑝2𝑓𝑙𝑥 sin2
𝑥𝑙𝑓𝐴𝑃𝐿2

cos(𝜆𝑎𝑏𝑑 ) = √1 −

(-81الف)

𝑥𝑙𝑓𝐴𝑃𝐿

𝐵

(-82الف)

𝑥𝑇 = ) 𝑥𝑙𝑓𝜆(𝑇𝑓𝑙𝑒𝑥 sin

)𝜈(𝑅𝐴 𝑅𝑝𝑓𝑙𝑥 sin

) 𝑥𝑙𝑓𝜆(∑ 𝑀𝑇x⃗ = 𝜏𝑎𝑏𝑑 + 𝑑𝑝 𝑇𝑓𝑙𝑥 cos

= ) 𝑑𝑏𝑎𝜆(sin

سپس با در نظر گرفتن مجموعهی فلکشن-اکستنشن ،مطابق
شکل (-8ب) ،برای گشتاور اعمال شده به بازو روابط زیر
بهدست میآید:

()81

در نهایت ،طبق رابطههای ( )1تا ( ،)82برآیند گشتاورهای
ناشی از مکانیزمهای کابلی حول سه محور مفصل شانه به
صورت زیر محاسبه میشود:

= 𝜏𝑎𝑏𝑑 + 𝑑𝑝 𝑇𝑓𝑙𝑥 √1 −

) 𝑑𝑏𝑎𝜆(∑ 𝑀𝑇y⃗ = 𝜏𝑓𝑙𝑥 − 𝑑𝑝 𝑇𝑎𝑏𝑑 cos
𝐵

(-82ب)

)𝜉( 𝑅𝑝2𝑎𝑏𝑑 sin2
𝑑𝑏𝑎𝐴𝑃𝐿2

(-82ج)

= 𝜏𝑓𝑙𝑥 − 𝑑𝑝 𝑇𝑎𝑏𝑑 √1 −

) 𝑑𝑏𝑎𝜆(∑ 𝑀𝑇z⃗ = 𝑑𝑝 𝑇𝑎𝑏𝑑 sin
𝐵
𝑥𝑙𝑓𝜏
𝑑𝑏𝑎𝜏
𝑝𝑑 = ) 𝑥𝑙𝑓𝜆(+ 𝑑𝑝 𝑇𝑓𝑙𝑥 sin
𝑝𝑑 +
𝐴𝑅
𝐴𝑅

همانطور که از رابطهی ( )82مشاهده میشود ،به علت
فاصلهی کابلها از بازو ،هر یک از کابلها عالوه بر محور مورد
نظر خود حول دو محور دیگر نیز گشتاور تولید میکند که
نامطلوب است .برای خنثی نمودن این گشتاورهای نامطلوب،
دو گشتاور به یکی از مفاصل هر مکانیزم میلهای اعمال
میشود .در ادامه ،تحلیل سینماتیکی این مکانیزمهای میلهای
و تعیین گشتاورهای خنثیکنندهای که به آنها اعمال
میشود ،توضیح داده شده است.

 -3-3تحلیل سینماتیک مکانیزمهای میلهای
برونپوش و خنثی نمودن گشتاورهای نامطلوب
مراحل طراحی مکانیزمهای میلهای برای دو محور یکسان
میباشد .بدین صورت که هر دو مکانیزم طبق شکل (-2ب)،
شامل لینکهای صلب  ،BC ،AB ،OAو  CDهستند .لینک
 CDحول مفصلی که محور آن از مرکز مفصل شانه گذشته و
بر راستای محور  zIاینرسی منطبق است ،دوران میکند.
زاویهی دوران آن با 𝜂 نشان داده شده است .زوایای لینکهای
 BCو  ABنسبت به خط افق به ترتیب با 𝛽 و  γمشخص شده
است .لینک صلب  OAهمان مجموعهی عملگر هر مکانیزم
است که محور آن از مرکز مفصل شانه گذشته و میتواند حول
محور خود دوران کند که این زاویهی دورانی نیز با 𝛼 نشان
داده شده است.
برای استخراج روابط سینماتیکی ترتیب دورانی ابداکشن-
ادداکشن و سپس فلکشن-اکستنشن برای بازو در نظر گرفته
میشود .در نتیجه ترتیب دوران به صورت 𝜃 𝐑𝐨𝐭 𝑥,و سپس
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𝜙 𝐑𝐨𝐭 𝑦,است .ماتریس دوران از دستگاه اینرسی به دستگاه
متصل به بازو به صورت زیر به دست میآید:

()85

𝜙 sin
] 𝜃 −cos 𝜙 sin
𝜃 cos 𝜙 cos

0
𝜃 cos
𝜃 sin

𝜙𝐑𝐁𝑰 = 𝐑 𝑥,𝜃 𝐑 𝑦,
𝜙 cos
𝜃 = [ sin 𝜙 sin
𝜃 −sin 𝜙 cos

در ادامه ،روابط سینماتیکی مربوط به زاویهی مفاصل مکانیزم
ابداکشن-ادداکشن استخراج میشود .قابل ذکر است که روابط
مکانیزم مجموعهی فلکشن-اکستنشن نیز به صورت مشابه
قابل استخراج است با این تفاوت که به علت ترتیب دوران در
نظر گرفته شده ،زوایای 𝛼 و  ηدر آنها صفر هستند .در شکل
( )2صورت ساده شدهی مکانیزم میلهای مجموعهی ابداکشن-
ادداکشن پس از دوران بازو حول محور فلکشن ،به همراه طول
لینکها از  L1تا  ،L6نشان داده شده است.
برای اینکه بتوان روابط زوایای 𝛾 ،𝜂 ،𝛽 ،و 𝛼 مکانیزم را برحسب
زوایای دوران بازو ،یعنی  θو  ،ϕاستخراج کرد ،به چهار
معادلهی مستقل نیاز است .اگر مختصات نقطهی  Aرا از دو
مسیر  OHAو  ODCBAبه دست آورده و برابر قرار دهیم،
سه قید سیستم به دست میآیند .قید مستقل دیگری که در
مکانیزم میتوان تعیین کرد ،این است که محور مفصل A
همواره بر محور موتور عمود است .در نتیجه چهار قید مکانیزم
به صورت زیر به دست میآیند:
(-81الف)

𝛼−𝐿1 cos𝜙 − 𝐿2 (sin𝜙sin𝜃sin
)𝛼+ cos𝜃sin𝜙cos
+ (𝐿5 + 𝐿4 cos𝛽 + 𝐿3 cos𝛾)cos𝜂 = 0

(-81ب)

−𝐿1 sin𝜃sin𝜙 − 𝐿2 (−(cos 2 𝜃(1
𝛼− cos𝜙) + cos𝜙)sin
)𝛼+ cos𝜃sin𝜃(1 − cos𝜙)cos
+ (𝐿5 + 𝐿4 cos𝛽 + 𝐿3 cos𝛾)sin𝜂 = 0

(-81ج)
(-81د)

𝐿1 cos𝜃sin𝜙 − 𝐿2 (−cos𝜃sin𝜃(1
)𝜙− cos𝜙)sin𝛼 + (sin2 𝜃(1 − cos
𝛽+ cos𝜙)cos𝛼) + (𝐿6 + 𝐿4 sin
+ 𝐿3 sin𝛾) = 0

881

مکانیزم میلهای که در معادلهی ( )81به دست آمد ،برای چند
موقعیت متفاوت بازو پاسخ حل عددی معادالت در نرمافزار
متلب با سیستم طراحیشده در محیط دیامیو کینماتیک8
نرمافزار کتیا مقایسه ،و مشاهده شد که در همهی حاالت
پاسخ هر دو نرمافزار کامال برهم منطبق هستند .در جدول ()1
یک نمونه از جوابها آورده شده است که نشان میدهد پاسخ
هر دو نرمافزار کامال یکسان است.

شکل ( -)6مکانیزم میلهای مجموعهی ابداکشن-ادداکشن پس از
دوران اول بازو حول محور فلکشن
جدول ( -)2زوایای مکانیزم میلهای ابداکشن به ازای موقعیت بازو
در𝟎𝟐 = 𝜽 و 𝟓𝟑 = 𝝓 درجه
)η(deg
82/1225

)γ(deg
121/1181

)β(deg
-2/255

)α(deg
-2/1825

کتیا

82/1225

121/1181

-2/255

-2/1825

متلب

برای خنثی نمودن گشتاورهای نامطلوب که در رابطهی ()82
به دست آمد ،به مفاصل  Cهریک از مکانیزمهای میلهای،
گشتاورهای خنثیکنندهای اعمال میشود .اگر اندازهی اثر
گشتاورهای جبرانکنندهی هریک از مکانیزمهای مجموعههای
فلکشن و ابداکشن در مفصل شانه ،یعنی نقطهی  ،Oبهترتیب
با 𝑥𝑒𝑙𝑓𝑀 و 𝑑𝑏𝑎𝑀 نشان داده شود ،بردار این دو گشتاور در
دستگاه  Bبه صورت زیر خواهد بود:

𝜙tan𝜂 = sin𝜃 tan

(-11الف)
در اینجا باید دقت شود که برای زاویهی  𝛼 ≠ 0چون
مجموعهی عملگر حول محور خود دوران داشته و به تبع آن
پولی راهنما نیز همراه با مجموعه میچرخد ،برای جلوگیری از
بروز این خطا همزمان با دوران مجموعه ،پولی راهنما باید به
ازای 𝛼 −دوران کند .برای صحت سنجی معادالت سینماتیکی

𝜙 cos
] = 𝑀𝑓𝑙𝑥 [ 0
𝜙 sin

⃗⃗⃗

𝑥𝑙𝑓𝐵M

0
⃗
⃗⃗
𝜂cos𝜃cos
M
=
𝑀
[
]
𝑑𝑏𝑎
𝑑𝑏𝑎 𝐵
𝜂 − sin 𝜙 sin 𝜂 − cos 𝜙 sin 𝜃 cos

(-11ب)
DMU Kinamatic

8
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در نتیجه با توجه به روابط ( )82و ( )11با اعمال گشتاورهای
جبرانکننده به مکانیزمهای میلهای ،برآیند گشتاورها حول
مفصل شانه به صورت زیر به دست میآید:

برای حذف اثرگشتاور نامطلوب حول محور اول در رابطهی
( )12رابطهی زیر باید برقرار باشد:
()11

)𝜈( 𝑅𝑝2𝑓𝑙𝑥 sin2
𝑥𝑙𝑓𝐴𝑃𝐿2

∑ 𝑀x⃗𝐵 = 𝜏𝑎𝑏𝑑 + 𝑑𝑝 𝑇𝑓𝑙𝑥 √1 −
𝜙+𝑀𝑓𝑙𝑥 cos

𝜙𝑅𝑝𝑓𝑙𝑥 sin(𝜈) cos
𝜙sin

𝑥𝑙𝑓𝐴𝑃𝐿

=

)𝜈( 𝑅𝑝2𝑓𝑙𝑥 sin2
𝑥𝑙𝑓𝐴𝑃𝐿2

√1 −

همچنین برای حذف اثر گشتاور نامطلوب حول محور دوم در
رابطهی ( ،)12رابطهی زیر باید برقرار باشد:

(-18الف)
)𝜉( 𝑅𝑝2𝑎𝑏𝑑 sin2
𝑑𝑏𝑎𝐴𝑃𝐿2

∑ 𝑀y⃗𝐵 = 𝜏𝑓𝑙𝑥 − 𝑑𝑝 𝑇𝑎𝑏𝑑 √1 −
𝜂+𝑀𝑎𝑏𝑑 cos𝜃 cos

(-18ب)
𝑥𝑙𝑓𝜏
𝑑𝑏𝑎𝜏
𝑝𝑑 +
𝜙+ 𝑀𝑓𝑙𝑥 sin
𝐴𝑅
𝐴𝑅
)𝜂+𝑀𝑎𝑏𝑑 (−sin𝜙 sin𝜂 − cos𝜙 sin𝜃 cos

𝑝𝑑 = 𝐵⃗∑ 𝑀z

(-18ج)
در نتیجه برای از بین بردن تأثیر گشتاورهای نامطلوب حول
محور دورانی سوم که به صورت غیرفعال در مکانیزم حضور
دارد ،روابط زیر باید برقرار باشد:

𝜙𝑠𝑜𝑐 𝜃𝑠𝑜𝑐 )𝜉(𝑅𝑝𝑎𝑏𝑑 sin
𝑑𝑏𝑎𝐴𝑃𝐿
𝜃𝑛𝑖𝑠

(-11الف)

𝑥𝑙𝑓𝜏
𝜙𝑅𝐴 sin

(-11ب)

𝑑𝑏𝑎𝐴𝑃𝐿2

()18
با توجه به اینکه طبق [ ]15طول بازو برای یک مرد بالغ 28
سانتیمتر در نظر گرفته شده است ،و همچنین ،برای اینکه
روابط ( )11و ( )18جواب داشته باشد ،طول پولی راهنمای
مجموعهی فلکشن-اکستنشن  12سانتیمتر ،و طول پولی
راهنمای مجموعهی ابداکشن-ادداکشن  21سانتیمتر در نظر
گرفته میشود .با استفاده از کار مجازی برای مکانیزمهای
میلهای طبق رابطهی ( ،)81گشتاورهایی که باید به مفاصل C
در مکانیزمهای میلهای مجموعهی فلکشن و ابداکشن وارد
شوند ،بهترتیب برابر است با:
𝑓𝑁
𝑓𝐷
)𝛾 𝑁𝑓 = 𝐿3 𝐿4 (cos 𝛽 sin 𝛾 − sin 𝛽 cos
)𝜃 𝐷𝑓 = −𝐿3 cos 𝛾 (𝐿1 sin 𝜃 + 𝐿2 cos
)𝜃 −𝐿3 sin𝛾(−𝐿1 cos 𝜃 + 𝐿2 sin
𝑥𝑙𝑓𝑀 = 𝑥𝑙𝑓𝛽𝑀

𝑑𝑏𝑎𝑀

𝑑𝑏𝑎𝜏
𝑝𝑑 =
)𝜂𝑅𝐴 (sin𝜙 sin𝜂 + cos𝜙 sin𝜃 cos

=

)𝜉( 𝑅𝑝2𝑎𝑏𝑑 sin2

√1 −

(-12الف)

𝑝𝑑𝑀𝑓𝑙𝑥 = −

با جایگذاری رابطهی ( )11در رابطهی ( ،)18برآیند
گشتاورها حول محور سوم در مفصل شانه صفر شده و برآیند
گشتاورها حول دو محور دیگر به صورت زیر به دست میآید:

(-12ب)

𝑎𝑁
𝑑𝑏𝑎𝑀 = 𝑑𝑏𝑎𝛽𝑀
𝑎𝐷
)𝛾 𝑁𝑎 = 𝐿3 𝐿4 (cos 𝛽 sin 𝛾 − sin 𝛽 cos
)𝛿 𝐷𝑎 = −𝐿3 cos 𝛾 (𝐿1 sin 𝛿 + 𝐿2 cos
)𝛿 −𝐿3 sin𝛾(−𝐿1 cos 𝛿 + 𝐿2 sin

 -4-3روابط دینامیکی سیستم
)𝜈( 𝑅𝑝2𝑓𝑙𝑥 sin2
𝑥𝑙𝑓𝐴𝑃𝐿2

(-12الف)
)𝜉( 𝑅𝑝2𝑎𝑏𝑑 sin2
𝑑𝑏𝑎𝐴𝑃𝐿2

(-12ب)

∑ 𝑀x⃗𝐵 = 𝜏𝑎𝑏𝑑 + 𝑑𝑝 𝑇𝑓𝑙𝑥 √1 −
𝜙𝜏𝑓𝑙𝑥 cos
𝜙𝑅𝐴 sin

𝑝𝑑−

∑ 𝑀y⃗𝐵 = 𝜏𝑓𝑙𝑥 − 𝑑𝑝 𝑇𝑎𝑏𝑑 √1 −
𝜙𝑠𝑜𝑐 𝜃𝑠𝑜𝑐 𝑑𝑏𝑎𝜏
𝐴𝑅
𝜃𝑛𝑖𝑠

𝑝𝑑+

در ادامه با توجه به مشخصات وزن و طول مجموعه بازوی
برای یک مرد میانسال که از [ ]15به دست آمده ،روابط
دینامیکی سیستم برونپوش استخراج میشود .این نکته قابل
ذکر است که در این مطالعه از حرکت مفصل آرنج صرف نظر
شده و ساعد همواره در راستای بازو در نظر گرفته میشود .در
این قسمت ،روابط دینامیکی حاکم بر سیستم ،با استفاده از
روش الگرانژ برای سه زاویهی دورانی مفصل شانه استخراج
میشوند .معادالت دینامیکی برای حرکات ابداکشن-ادداکشن
و فلکشن-اکستنشن به صورت زیر به دست میآیند:
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2
𝑤𝑙 𝑤𝑚𝜃̈ (cos 2 𝜙 (𝑚𝑎𝑟𝑚 𝑑 2 𝑎𝑟𝑚 + 𝑚𝑓𝑜𝑟 𝑑𝑓𝑜𝑟 2 + 2

) 𝑟𝑜𝑓𝑧𝐼 + 𝐼𝑥𝑎𝑟𝑚 + 𝐼𝑥𝑓𝑜𝑟 ) + sin2 𝜙 (𝐼𝑧𝑎𝑟𝑚 +
) 𝑥𝑙𝑓𝑥𝐼 + 𝑚𝑓𝑙𝑥 𝑑 2𝑓𝑙𝑥 +
𝑚𝑟𝑎 + 2𝜃̇𝜙̇ (sin𝜙 cos𝜙 (𝐼𝑧𝑎𝑟𝑚 + 𝐼𝑧𝑓𝑜𝑟 − 𝑚𝑎𝑟𝑚 𝑑 2
2
𝑤𝑙 𝑤𝑚− 𝑚𝑓𝑜𝑟 𝑑𝑓𝑜𝑟 2 − 2
)) 𝑟𝑜𝑓𝑥𝐼 − 𝐼𝑥𝑎𝑟𝑚 −

) 𝑤𝑙 𝑤𝑚 + 𝑔 cos𝜙 sin𝜃(𝑚𝑎𝑟𝑚 𝑑𝑎𝑟𝑚 + 𝑚𝑓𝑜𝑟 𝑑𝑓𝑜𝑟 +
) 𝑑𝑏𝑎𝑑 𝑑𝑏𝑎𝑚(𝜙+ 𝑔 cos𝜃(𝑚𝑓𝑙𝑥 𝑑𝑓𝑙𝑥 ) + 𝑔 sin𝜃 sin

(-12الف)

وارد شوند .در این حالت گشتاورهای 𝑥𝑙𝑓𝑀 و 𝑑𝑏𝑎𝑀 به صورت
زیر تعیین میشوند:
2
𝑥𝑙𝑓𝑑 𝑥𝑙𝑓𝑚 𝑀𝑓𝑙𝑒𝑥 = 𝜃̈ (𝐼𝑥 𝑓𝑙𝑥 + 𝐼𝑧 𝑎𝑟𝑚 + 𝐼𝑧 𝑓𝑜𝑟 +
)
𝜙cos
̇𝜙̇𝜃+
𝐼(
𝑟𝑜𝑓 𝑧𝐼 + 𝐼𝑧 𝑎𝑟𝑚 +
𝑥𝑙𝑓 𝑥 𝜙 sin
2
𝑥𝑙𝑓𝑑 𝑥𝑙𝑓𝑚+
𝜃) + 𝑔𝑚𝑓𝑙𝑥 𝑑𝑓𝑙𝑥 cos
𝑥𝑙𝑓𝜏
𝑝𝑑−
(-11الف)
𝜙𝑅𝐴 sin

𝑑𝑏𝑎𝜏 =

2
𝑤𝑙 𝑤𝑚𝜙̈ (𝑚𝑎𝑟𝑚 𝑑 2 𝑎𝑟𝑚 + 𝑚𝑓𝑜𝑟 𝑑𝑓𝑜𝑟 2 + 2
𝑚𝑟𝑎𝑦𝐼 +

) 𝑑𝑏𝑎𝑦𝐼 + 𝐼𝑦𝑓𝑜𝑟 + 𝑚𝑎𝑏𝑑 𝑑 2 𝑎𝑏𝑑 +
𝑚𝑟𝑎 − 𝜃̇ 2 cos𝜙 sin𝜙 (𝐼𝑧𝑎𝑟𝑚 + 𝐼𝑧𝑓𝑜𝑟 − 𝑚𝑎𝑟𝑚 𝑑 2
2
𝑤𝑙 𝑤𝑚− 𝑚𝑓𝑜𝑟 𝑑𝑓𝑜𝑟 2 − 2
) 𝑟𝑜𝑓𝑥𝐼 − 𝐼𝑥𝑎𝑟𝑚 −

) 𝑤𝑙 𝑤𝑚 + 𝑔 sin𝜙 cos𝜃(𝑚𝑎𝑟𝑚 𝑑𝑎𝑟𝑚 + 𝑚𝑓𝑜𝑟 𝑑𝑓𝑜𝑟 +

(-12ب)
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𝑥𝑙𝑓𝜏 = 𝑑𝑏𝑎𝑑 𝑑𝑏𝑎𝑚𝜙−𝑔 cos𝜃 cos

در روابط باال ،بازو و ساعد به صورت متقارن محوری در نظر
گرفته شدهاند .طول بازو ،فاصلهی مرکز جرم آن تا مفصل
شانه ،و جرم آن بهترتیب با 𝑚𝑟𝑎𝑅 ،𝑑𝑎𝑟𝑚 ،و 𝑚𝑟𝑎𝑚 و فاصلهی
مرکز جرم تا مفصل شانه و جرم برای مجموعهی ساعد و
دست نیز به ترتیب با 𝑟𝑜𝑓𝑑 و 𝑟𝑜𝑓𝑚 نشان داده شدهاند𝐼𝑖𝑎𝑟𝑚 .
و 𝑟𝑜𝑓𝑖𝐼 نیز به ترتیب ممانهای اینرسی بازو و مجموعهی ساعد
و دست را حول محور  iدستگاه متصل به بازو نشان میدهند.
وزنهای که در دست کاربر حمل میشود ،نیز به صورت یک
جرم متمرکز در نظر گرفته شده و جرم آن با 𝑤𝑚 و فاصلهی
آن تا مرکز شانه با 𝑤𝑙 ،نشان داده شده است .همچنین𝑚𝑎𝑏𝑑 ،
و 𝑥𝑙𝑓𝑚 بهترتیب ،جرم مجموعههای عملگر ابداکشن و
فلکشن ،و 𝑑𝑏𝑎𝑑 و 𝑥𝑙𝑓𝑑 ،فاصلهی مرکز جرم آنها تا مرکز
مفصل شانه ،یعنی نقطهی  Oاست.
جهت حفظ تعادل دینامیکی بازو باید برآیند گشتاورهای
دینامیکی حول محور سوم شانه ،که به صورت غیرفعال در
مکانیزم حضور دارند ،برابر با صفر شود:
2
𝑥𝑙𝑓𝑑 𝑥𝑙𝑓𝑚 𝜃̈ (sin 𝜙 (𝐼𝑥𝑓𝑙𝑥 + 𝐼𝑧𝑎𝑟𝑚 + 𝐼𝑧𝑓𝑜𝑟 +
))
2
𝑥𝑙𝑓𝑑 𝑥𝑙𝑓𝑚 + 𝜃̇𝜙̇ (cos 𝜙 (𝐼𝑥𝑓𝑙𝑥 + 𝐼𝑧𝑎𝑟𝑚 + 𝐼𝑧𝑓𝑜𝑟 +
))

+ 𝑔(𝑚𝑎𝑏𝑑 𝑑𝑎𝑏𝑑 sin𝜃 + 𝑚𝑓𝑙𝑥 𝑑𝑓𝑙𝑥 cos𝜃sin𝜙) = 0

()15
برای خنثی کردن گشتاور نیروهای گرانشی و اینرسی حول
محور سوم بازو در حالت دینامیکی باید گشتاورهای
جبرانکننده به فرم معادالت ( )12به مفاصل  Cمکانیزمها

𝜙 cos
𝜂 cos

𝑔 𝑑𝑏𝑎𝑑 𝑑𝑏𝑎𝑚𝑀𝑎𝑏𝑑 = −

𝑑𝑏𝑎𝜏
)𝜂𝑅𝐴 (sin𝜙 sin𝜂 + cos𝜙 sin𝜃 cos

𝑝𝑑+

(-11ب)
در نهایت با اعمال این گشتاورها به سیستم ،معادالت
دینامیکی محورهای ابداکشن-ادداکشن و فلکشن-اکستنشن،
به ترتیب به صورت زیر به دست میآیند:
2
2
𝑚𝑟𝑎𝑑 𝑚𝑟𝑎𝑚( 𝜙 𝜃̈ (cos 2
𝑟𝑜𝑓𝑑 𝑟𝑜𝑓𝑚 +
𝑟𝑜𝑓𝑥𝐼 + 𝐼𝑥𝑎𝑟𝑚 +

)) 𝑤2𝑚𝑤 𝐿2

− 𝐼𝑧𝑎𝑟𝑚 − 𝐼𝑧𝑓𝑜𝑟 +

2
𝑟𝑜𝑓𝑑 𝑟𝑜𝑓𝑚 + 𝜃̇ 𝜙̇ (2 sin 𝜙 cos𝜙 (−𝐼𝑥𝑎𝑟𝑚 − 𝐼𝑥𝑓𝑜𝑟 −
2
𝑚𝑟𝑎𝑑 𝑚𝑟𝑎𝑚 −
) 𝑤− 2𝑚𝑤 𝐿2
𝜙cos
+ (2cos𝜙 sin 𝜙 −
𝐼( )
) 𝑟𝑜𝑓𝑧𝐼 +
𝑚𝑟𝑎𝑧 𝜙 sin
𝜙 cos
2
+
𝑥𝑒𝑙𝑓𝑑 𝑥𝑒𝑙𝑓𝑚 (−𝐼𝑥𝑓𝑙𝑒𝑥 −
))
𝜙 sin
𝑟𝑜𝑓𝑑 𝑟𝑜𝑓𝑚 + 𝑔(cos 𝜙 sin 𝜃 (𝑚𝑎𝑟𝑚 𝑑𝑎𝑟𝑚 +

(-21الف)

𝑑𝑏𝑎𝜏 = )) 𝑤𝐿 𝑤𝑚+

2
2
𝑚𝑟𝑎𝑑 𝑚𝑟𝑎𝑚 𝜙̈ (𝐼𝑦𝑎𝑟𝑚 + 𝐼𝑦𝑓𝑜𝑟 +
𝑟𝑜𝑓𝑑 𝑟𝑜𝑓𝑚 +
2
𝑑𝑏𝑎𝑑 𝑑𝑏𝑎𝑚 + 2𝑚𝑤 𝐿2𝑤 +
) 𝑑𝑏𝑎𝑦𝐼 +

𝑟𝑜𝑓𝑧𝐼 + 𝜃̇ 2 (sin 𝜙 cos𝜙 (𝐼𝑥𝑎𝑟𝑚 + 𝐼𝑥𝑓𝑜𝑟 − 𝐼𝑧𝑎𝑟𝑚 −
2
2
𝑚𝑟𝑎𝑑 𝑚𝑟𝑎𝑚 +
𝑟𝑜𝑓𝑑 𝑟𝑜𝑓𝑚 +
)) 𝑤+ 2𝑚𝑤 𝐿2

(-21ب)

𝑟𝑜𝑓𝑑 𝑟𝑜𝑓𝑚 + 𝑔(cos 𝜃 sin 𝜙 (𝑚𝑎𝑟𝑚 𝑑𝑎𝑟𝑚 +
𝑥𝑒𝑙𝑓𝜏 = )) 𝑤𝐿 𝑤𝑚+

 -4شبیهسازی برونپوش و بررسی نتایج
در این قسمت ،با استفاده از معادالت استخراج شده در بخش
قبل ،به شبیهسازی و بررسی عملکرد برونپوش طراحی شده
در نرمافزار متلب پرداخته میشود .سپس ،طراحی مسیر برای
برونپوش انجام شده و گشتاورهای دینامیکی الزم جهت
برقراری تعادل دینامیکی سیستم محاسبه میشوند .بدین
ترتیب ،پارامترهای قابل کنترل سیستم به صورتی تعیین
میشوند که برونپوش بتواند مسیر مورد نظر را دنبال کند.
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 -1-4طراحی مسیر و محاسبهی گشتاورها
با استناد به تمرینهای توانبخشی و با توجه به فضای کاری
سیستم ،بهمنظور بهدست آوردن تخمینی از گشتاور محورهای
دوران و نیروی کشش کابلها ،طراحی مسیر برای حرکات
ابداکشن و فلکشن انجام شده است .بر اساس شرایط اولیه و
پایانی که در رابطهی ( )28آمدهاند ،طراحی مسیر بر اساس
چند جملهای درجهی پنج و به صورت تابعی از زمان ،از  1تا 1
ثانیه انجام میشود:

()28

deg
( 𝜃𝑓̇ , 𝜙̇𝑓 = 0
)
s
deg
) 𝜃̈𝑖 , 𝜙̈𝑖 = 0 ( 2
s
deg
) 𝜃𝑓̈ , 𝜙̈𝑓 = 0 ( 2
s

دادههای تجربی به دست آمده از گشتاورهای تولید شده
توسط بازوی انسان در طی انجام کارهای روزانه حول دو محور
دورانی مورد نظر که از مراجع [ 2و  ]2استخراج شدهاند،
مقایسه شده است ،در این مقاالت ماکزیمم محدودهی گشتاور
مورد نیاز به ترتیب 11 ،و  81نیوتنمتر ذکر شده که با مقایسه
با نمودارهای شکل ( )2مشاهده میشود که گشتاورهای
برونپوش هم در بازهی گشتاورهای بازوی انسان هستند و
برونپوش با اعمال این گشتاورها قادر است به اشخاص دارای
مشکل حرکتی در انجام کارهای روزانه کمک کند.

)𝜃𝑖 , 𝜙𝑖 = 10 (deg
)𝜃𝑓 , 𝜙𝑓 = 60 (de g
deg
( 𝜃̇𝑖 , 𝜙̇𝑖 = 0
)
s

بنابراین معادالت زوایای دورانی سیستم برحسب زمان به
صورت زیر نوشته میشوند:
(𝜃(𝑡), 𝜙(𝑡)) = 10 + 62.5𝑡 3 − 42.875𝑡 4 + 9.375𝑡 5

()21
این نکته قابل ذکر است که تابع درجهی  8در طراحی مسیر،
مسیری هموار و یکنواخت را بدون تغییرات ناگهانی در
دینامیک سیستم فراهم میآورد ،ضمن اینکه امکان کنترل
روی شتاب را به صورت مطلوب ایجاد میکند .بنابراین،
میتواند از وارد شدن ضربههای ناگهانی به کاربر جلوگیری
کند .با جایگذاری مقادیر زوایا ،سرعتهای زاویهای و
شتابهای زاویهای در روابط (-21الف) و (-21ب)،
گشتاورهای مورد نیاز برای هر یک از محورهای دوران به
منظور تعقیب مسیر مورد نظر در دو حالت بدون حمل وزنه و
با حمل وزنه محاسبه شده است .شکل ( )2نتیجه را نشان
میدهد.
همانطور که در قسمتهای قبل نیز گفته شد ،این برونپوش
عالوه بر انجام تمرینهای توانبخشی ،میتواند به منظور کمک
به افراد کمتوان در انجام کارهای روزانه ،از جمله جابهجا کردن
و گذاشتن و برداشتن اشیاء نیز به کار رود .در این صورت
برونپوش باید قادر باشد ،عالوه بر تحمل وزن مجموعهی
بازوی شخص ،وزن جسم را نیز تحمل کند .طبق شکل ()2
همانگونه که انتظار میرفت در حالتی که شخص وزنهای را
در دست خود حمل میکند ,نسبت به حالت بدون وزنه ،به
گشتاور بیشتری برای حرکت نیاز است و این خود نشان
دهندهی عملکرد مناسب برونپوش است .برای ارزیابی
گشتاورهای به دست آمده ،مقادیر نمودارهای شکل ( )2با

(الف)

(ب)

شکل ( -)7گشتاور موردنیاز حول محورهای ابداکشن و فلکشن
جهت طی مسیر مورد نظر

در ادامه ،با محاسبهی زوایای دو مکانیزم میلهای در طی
مسیر ،گشتاورهای جبرانکنندهای که به مفاصل  Cمکانیزمها
توسط عملگرهای هر یک وارد میشوند محاسبه شده است.
این گشتاورها نیز برای دو حالت بدون وزنه و با وزنهی 1
کیلوگرمی و از روابط ( )12و ( )11محاسبه شده و در شکل
( )5نشان داده شدهاند.
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شکل ( -)9زوایای نسبی پولیهای راهنما

(الف)

(ب)

شکل ( -)8گشتاورهای جبرانکنندهی وارد شده به مفاصل

(الف)

مکانیزمهای میلهای برای طی کردن مسیر مورد نظر

با اعمال این گشتاورهای جبرانکننده به مکانیزمهای میلهای،
گشتاورهای نامطلوب حول محور سوم که به صورت غیرفعال
است ،خنثی شده و تعادل دینامیکی سیستم حفظ میشود .با
حمل وزنهای در دست ،گشتاورهای نامطلوب حول محور سوم
اندازهی بزرگتری نسبت به حالت بدون وزنه خواهند داشت و
قاعدتا به گشتاورهای جبرانکنندهی بزرگتری نیاز است.
همانگونه که در شکل ( )5نیز مشاهده میشود برای هر دو
مکانیزم ،در حالت حمل وزنه ،با صرف نظر از عالمت،
گشتاورهای با اندازهی بزرگتری به دست آمدهاند.

-2-4

محاسبهی

پارامترهای

قابل

کنترل

مجموعههای کابل و پولی
طبق گشتاورهای به دست آمده برای تعقیب مسیر موردنظر،
که در شکل ( )2نشان داده شد ،پارامترهای قابل کنترل
سیستم ،یعنی نیروی کشش کابلها و زاویای نسبی پولیهای
راهنما ،محاسبه شده و در شکل ( )1نشان داده شده است.

(ب)

شکل ( -)11نیروهای کشش کابلها( :الف) کابل فلکشن،
(ب) کابل ابداکشن

در شکل ( )1در هر دو حالت بدون حمل وزنه و با حمل وزنه
در دست ،زوایای پولیهای راهنما یکسان خواهند بود .دلیل
این مورد این است که طبق معادالت ( )11و ( )18تنها دو
زاویهی شانه در زوایای پولیهای راهنما اثر دارند و گشتاورها
بیثاثیر هستند .اما همانگونه که انتظار میرود ،در شکل
( )81در حالتی که شخص وزنهای را در دست خود حمل
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میکند نسبت به حالت بدون وزنه ،به نیروی کشش کابل
بیشتری برای تامین گشتاور مورد نیاز هر محور نیاز است.
در بررسی عملکرد این سیستم در دو حالت شبیهسازی بدون
حمل بار و با حمل بار با توجه به نتایج بیان شده مشاهده
میشود که گشتاورهای تولید شده توسط سیستم کابل و پولی
راهنما در هر دو محور حرکتی مفصل شانه و همچنین،
گشتاورهای جبرانکنندهای که باید گشتاور حول محور سوم
شانه را خنثی کنند ،در حالت حمل بار بیشتر از حالت بدون
حمل بار می باشند .همچنین قابل ذکر است که علیرغم
اینکه در این تحقیق روی طراحی کنترلر تمرکز نشده است،
اما در استخراج روابط سیستم ،تعادلهای استاتیکی و
دینامیکی سیستم با در نظر گرفتن اعمال بار خارجی به دست
کاربر برقرار شده تا گشتاور نامطلوبی به بازوی شخص وارد
نشود و آسیبی برای وی نداشته باشد .در این کار بخشی از
گشتاورهای نامطلوب طبق روابط (-21الف) و (-21ب) با
گشتاورهای سیستمهای کابل و پولی راهنما خنثی شده و
بخشی نیز توسط گشتاورهای خنثی کنندهی (-11الف) و
(-11ب) که به مفاصل مکانیزمهای میلهای وارد شده ،جبران
میشوند و بنابراین ،گشتاورها با احتساب نیروی وزن و اینرسی
محاسبه شدهاند و گشتاور نامطلوبی به بدن وارد نمیشود.

 -5نتیجهگیری
در این مقاله ،برای مفصل شانه ،برونپوش جدیدی با استفاده
از تاندونهای کابلی طراحی شد که شامل دو درجهی آزادی
فعال برای محورهای دورانی ابداکشن-ادداکشن و فلکشن-
اکستنشن و یک درجهی آزادی غیرفعال برای محور مدیال-
لترال این مفصل است .در این برونپوش از مکانیزم کابلی با
قابلیت تغییر راستای نیرو استفاده شده است که مانند یک
عملگر سری االستیک عمل کرده و در عمل برای هر محور دو
پارامتر قابل تنظیم را در اختیار گذاشته و میتوان گشتاور و
دوران را به صورت مستقل از هم کنترل نمود .ضمن این که به
علت استفاده از تنها یک کابل برای هر محور سیستم بسیار
سادهای ارائه شده است .طراحی یک مکانیزم میلهای برای
سیستم قابلیت حمل برونپوش را نیز فراهم ساخته است.
روابط سینماتیکی و دینامیکی سیستم کابلی ،بازو و
مکانیزمهای میلهای استخراج شد و با شبیهسازی سیستم در
نرمافزارهای کتیا و متلب و بررسی نتایج حاصل عملکرد خوب
برونپوش را در انجام تمرینهای توانبخشی نشان داد.
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