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  پيشگفتار   ١ فصل



٢ پيشگفتار  ١فصل  
 

"Locomotion و از دو جزء شود گفته مي، به عمل يا توانايي حركت از مكاني به مكان ديگر 
Locus به معني مكان و Motionفرهنگ لغات  (" به معني حركت تشكيل شده استMacquarie.(  

  
 بر اين .باشد  ميموجودات زنده، يكي از نيازهاي اولية از جايي به جاي ديگرتوانايي حركت 

راه رفتن، . كنند هاي مختلفي براي حركت و نقل مكان استفاده مي موجودات زندة مختلف از روش اساس
، با هاي مختلف موجودات گونه است كه توسط ها اين روشكردن، خزيدن و پرواز كردن از جمله  شنا

 داراي يك آنها تمام وجود تنوع اين حركاتبا . شود ه كار گرفته ميتوجه به شرايط زيستي آنها، ب
  .باشند  ميتناوبي بودنخصوصيت مشترك 

هايي نظير تعداد درجات آزادي زياد كه به  حركت راه رفتن انسان با توجه به ويژگيدر اين ميان 
رة تناوب، همواره مورد رسد، تناوبي بودن و ناپايداري ذاتي سيستم در هر دو  درجة آزادي مي٢٠٠حدود 
به عنوان از آن ، موجب شده است كه  مسألة تناوبي بودن در اين حركت. بوده است محققينتوجه

چنانكه در راه رفتن بر روي يك مسير كامالٌ صاف، در . نام برده شود و بدون خالقيت ١حركتي تكراري
به همين . كنند اي را تكرار مي ادهت ساهاي حركتي، حرك  هر يك از اندامشود كه  ديده ميحالت عادي،

بنابر نظرياتي، اين امكان وجود دارد كه راه رفتن در حالت نرمال توسط مراكز عصبي سطوح نسبتاٌ دليل، 
 حركت بر روي يك ر شرايط غير نرمال، ماننداما از سوي ديگر د. تر مانند نخاع توليد و كنترل شود پايين

                                             
١  Stereotype 



٣ پيشگفتار  ١فصل  
 

بر . كنندة حركت در نظر گرفت ظيمنعصبي باالتر را نيز به عنوان تتوان نقش مراكز  مسير ناهموار، مي
  :همين اساس در مطالعة عملكرد سيستم كنترل عصبي راه رفتن، دو مسألة اصلي پيش روي ما قرار دارد

نحوة انجام حركت راه رفتن انسان و نيز نحوة همكنش اجزاي مختلف سيستم حركتي در  -١
 .نترل عصبي و عضالني و مراكز توليد الگوهاي حركتاعم از سيستم ك. توليد اين حركت

 . در شرايط غيرنرمالالگوهانقش سطوح بااليي كنترل در تنظيم اين  -٢

هاي مختلف، با دستيابي به   انجام حركت در اندام مطالعه بر روي الگوهاي حركتي و نحوة
در حالي كه . نوزدهم آغاز شدگيري و ثبت مكانيك راه رفتن در اواخر قرن  ها و تجهيزات اندازه دستگاه

اي كمتر از  شناخت فيزيولژي عصبي و اصول كنترل اعمال شده توسط سيستم كنترل عصبي داراي سابقه
  . باشد نيم قرن مي

هاي حركت انسان به طور كلي، شناخت بيومكانيك اين حركت يا به بيان  در بررسي سيستم
. باشد  ميعمل راه رفتن گيري و ثبت  ايج حاصل از اندازه، تا حدود زيادي مبتني بر نتآنديگر نحوة انجام 

 و تنها با اتكا به   راه رفتن،هاي كنترل عصبي اعمال شده در كانيزمدر نظر گرفتن روش مشابه براي درك م
 به دليل تعداد بسيار زياد  هاي عصبي توليد شده،  تمام سيگنال گيري نتايج حاصل از ثبت و اندازه

باشند، موجب   در كنترل ميهاي عصبي مؤثر  تعداد كل نورونمسأله، كه برابر بامتغيرهاي مستقل 
 در حدي كه با استفاده از ابزار ثبت و پردازش امروز قادر به استخراج قانون  .شود پيچيدگي زياد مسأله مي

  دريهاي رياض بر اين اساس در اين مطالعات از روش. باشيم حاكم بر اين فعل و انفعاالت عصبي نمي
 تأييد يك نظرية .شود استفاده ميي، هاي كنترل تئوريكارگيري قوانين و  هاي كنترل، با به مدل كردن سيستم

كنترلي خاص براي نشان دادن عملكرد سيستم كنترل حركت انسان نيازمند گذراندن سه مرحلة نظري و 
  :باشد تجربي به صورت زير مي

ركتي و نيز نحوة انجام حركت، ايدة كنترل ح-يسيستم حسبا توجه به شناخت فيزيولوژي  -١
 .شود مناسبي براي اين حركت پيشنهاد مي

 كنترل مورد نظر  سيستمبر اساس ايدة پيشنهاد شده و نوع حركت مورد مطالعه، مدلي براي -٢
 .آيد به دست مي



٤ پيشگفتار  ١فصل  
 
 مورد نظر بر روي مدل حركتي، با نتايج حاصل از ي كنترلسازي ايدة نتايج حاصل از پياده -٣

دهندة ميزان  شود كه در نهايت نتيجة اين مقايسه نشان حركت انجام شده مقايسه ميثبت 
  .باشد  به عنوان مدلي از سيستم كنترل حركتي انسان مياين مدل اعتبار

در دست داشتن مدل مناسبي از سيستم كنترل عصبي كه نقش هر يك از اجزاي سيستم اعصاب 
سازد داراي كاربردهاي زياد كلينيكي  ر راه رفتن مشخص هاي حركتي را د مركزي، پيراموني و سيستم

تواند در تفسير نتايج حاصل از ثبت   ميي مدلچنيندر تشخيص ضايعات مربوط به راه رفتن، . باشد مي
گيري  ، با اندازهParaplegia در بيماري نظير  به عنوان مثال.حركت و تشخيص منشأ ضايعه، مؤثر باشد

 برايي ترمعتبرتوان نتايج  مناسب مي يمدلشده در هر مفصل و به كار بردن اندازة گشتاورهاي توليد 
هاي حركتي و يا   در ترميم و يا جايگزيني اندام،از سوي ديگر. به دست آوردتشخيص نوع بيماري 

به عنوان مثال . به عنوان يك ابزار بهره بردمدل توان از اين  هاي مصنوعي، مي ي آسيب ديده با اندامعصب
هاي عصبي خاصي براي تحريك اعصاب مچ پا،   با به كار بردن محركParaplegia بيماري رمان ددر
تحريك اين  در حالي كه توليد بيمار توانايي ايستادن و حركت بر روي دو پا را باز بخشيد،توان به  مي

مناسب، بدون شناخت نحوة عمل سيستم كنترل عصبي و طريقة توليد سيگنال عصبي حركتي ممكن 
بهتري   نتايجتوان  ميچنين مدلي به كار بردن  با نيزهاي مصنوعي طراحي اندام عالوه بر اين در .باشد نمي

طراحي و توسعة پاي مصنوعي كه بتواند، به نحو مناسبي، جايگزين پاي از دست رفته . را به دست آورد
  .باشد رفتن ميحركتي راه -شود، مثال مهمي از كاربردهاي يك مدل مناسب از سيستم كنترلي

بودن و تطابق و در سطحي باالتر، هوشمندي و  هايي نظير مقاوم از سوي ديگر قابليت
كارگيري  هاي كنترل حياتي، مهندسين كنترل را به شناخت اين سيستم و به سازماندهي سيستم خود

و ساخت بر اين اساس در طراحي . هاي كنترل مصنوعي ترغيب نموده است هاي آن در سيستم آلگوريتم
سيستم كنترل حركت كاملي مانند كنترل راه در دست داشتن يك مدل رياضي مناسب از هاي دوپا،  روبات

  .تواند كمك زيادي به مهندسين روباتيك بنمايد رفتن انسان مي
 از سويي نيز، پيدايش رويكرد علمي نسبت به ورزش، امكان استفاده از اين ابزار را در بهبود 

  .است  فراهم آورده ،ها و باال بردن كيفيت لوازم ورزشي  نحوة تمرين،ها نحوة انجام حركت



٥ پيشگفتار  ١فصل  
 

كار برده شده  هاي به كارگرفته شده در روباتيك كه در آنها آلگوريتم كنترل به بر خالف روش
هاي به دست آمده براي سيستم كنترل حركتي  شود، در مدل متناسب با نوع حركت مورد نظر انتخاب مي

بر اين اساس . باشد حركات گوناگون ميتر به استفاده از يك تئوري كنترل مشترك براي تمايل بيشانسان 
باشد كه بتواند از آلگوريتم كنترل مشابه با حركات ديگر  كار بردن روشي مي در اين پروژه نيز هدف ما به

  .رفتن استفاده نمايد براي مدل كردن حركت سيستم كنترل راه 
اتي، به دليل سادگي حركت راه رفتن در حالت نرمال، اين حركت چنانكه گفته شد بنابر نظري

اي را   نظريهStein ١٩٨٥در سال   از سوي ديگر.شود تر توليد مي توسط مراكز كنترل سطوح نسبتاً پايين
 حركتي راه رفتن، براي متغيرهايمبني بر نقش مخچه به عنوان يك مركز كنترل سطح باالتر در نتظيم 

كارگيري آلگوريتم كنترلي براي نشان   در اين پروژه هدف به.مختلف حركتي بيان نمودتطابق با شرايط 
  .باشد دادن نقش مخچه در كنترل راه رفتن دوپايي بر روي سطوح ناهموار مي

 توحيدخواه روشي را براي مدل كردن عملكرد كنترل مخچه در تنظيم پارامترهاي ١٩٩٦در سال 
در اين تحقيق، آلگوريتم كنترل .  ارائه داد١بين مبتني بر مدل پيشعضله، بر اساس آلگوريتم كنترل 

كنايي دست در دو حالت  ناگون مانند حركت تعقيبحركات گو براي ٢بين امپدانس مبتني بر مدل پيش
.  يك مدل ساده مورد استفاده قرار گرفت برايتناوبي و نيز حركت راه رفتن دوپاييمسير تناوبي و غير

توانايي اين روش در مدل كردن دهندة   حاصل از به كار بردن اين آلگوريتم كنترل نشانقابل قبول نتايج
  بر اين اساس در اين پروژه آلگوريتم كنترل مذكور براي يك مدل دوپايي.باشد هاي مختلف مي حركت

پاية هاي  از بررسيكارگيري اين آلگوريتم  روند به.  درجة آزادي به كار گرفته شده است٨بعدي با  سه
هاي مكانيكي و الگوهاي حركتي و نيز معرفي  هاي به دست آوردن مدل فيزيولوژيك اين حركت، تا روش

  .نامه خواهد بود  بر روي مدل به دست آمده از مباحث اين پايانMPICسازي آلگوريتم كنترل  و پياده
شماي  راه رفتن انسان، يك ، با نگاهي به فيزيولژي حركت و به صورت خاصدومدر فصل 

هاي مختلف به   در فصل سوم روشآن در ادامة.  پيشنهاد خواهد شد براي اين حركتكنترل مفهومي
كار برده شده در اين پروژه   هاي مكانيكي راه رفتن معرفي شده و در اين ميان مدل به دست آوردن مدل

                                             
١ MPC: Model Predictive Control 
٢ MPIC: Model Predictive Impedance Control 



٦ پيشگفتار  ١فصل  
 
و در فصل پنجم به در فصل چهارم استراتژي كنترل امپدانس مبتني بر مدل معرفي شده . شود معرفي مي

در فصل ششم نيز نتايج . روش به كارگيري اين آلگوريتم در كنترل مدل مورد بحث پرداخته خواهد شد
سازي اين آلگوريتم در مدل مورد بحث نشان داده شده و با نتايج حاصل از مطالعات  حاصل از پياده

بندي  به دست آمده و جمعدر فصل هفتم ضمن يك بازنگري كلي به نتايج . شود تجربي مقايسه مي
   .گردد هايي براي بهبود آلگوريتم مورد بحث ارائه مي  روش،مطالب

   



 

   انسانراه رفتنژي سيستم كنترل وفيزيول   ٢ فصل



٨  انسانراه رفتنژي سيستم كنترل وفيزيول  ٢فصل  
 

بررسي حركات . اي پيچيده براي مطالعه است نحوة كنترل حركات در موجودات زنده پديده
 ، نوروفيزيولژي،لومي نظير بيومكانيكهاي مختلف در ع اندام در موجوداتي نظير انسان از ديدگاه

در حالي كه در آناتومي و فيزيولژي هدف شناخت . نوروآناتومي و مهندسي روباتيك بررسي شده است
كيفي اين حركات است در بيومكانيك و مهندسي روباتيك بررسي كمي اين حركت و به دست آوردن 

 شناخت ،د توجه در اين حركات در يك سطحعوامل مور. باشد هاي مهندسي آن بيشتر مورد نظر مي مدل
كنندة حركت است و بر همين اساس مطالعه بر   شناخت سيستم كنترل،اندام متحرك و در سطح ديگر

از كاربردهاي كلينيكي مانند ساخت . روي اين حركات از جوانب مختلف مورد توجه قرار گرفته است
ها كه  هاي مصنوعي عضله كنند و يا محرك ل ميهاي مصنوعي كه به جاي اندام متحرك مصدوم عم اندام

 گرفته ،دهند هاي عصبي آسيب ديده تحريك الزم براي انجام اعمال خاصي را به عضله مي به جاي نورون
هايي كه بر روي سيستم كنترل حركت شده و منجر به شناخت بهتر سيستم اعصاب مركزي  تا بررسي

  .انسان شده است
 با شرايط ٢ و تطابق١ مقاوم بودن،هايي نظير دقت و پايداري يژگياز سوي ديگر با توجه به و

دهي در سيستم كنترل حركت  هايي مانند يادگيري و خودسازمان مختلف عملكرد و از همه مهمتر قابليت
هاي كنترل و به كارگيري آن در طراحي و ساخت   به دست آوردن اين آلگوريتم،موجودات زنده

ها  موضوع مورد توجه در اين بررسي. رد توجه مهندسين روباتيك نيز بوده استها همواره مو كننده كنترل
                                             

١ Robustness 
٢ Adaptivtity 



٩  انسانراه رفتنژي سيستم كنترل وفيزيول  ٢فصل  
 

هاي كنترل مناسب توسط سيستم  هاي حسي و توليد سيگنال به دست آوردن روش پردازش سيگنال
هايي كه بر روي هر يك از اجزاي سيستم كنترل در انسان  با توجه به بررسي. باشد اعصاب مركزي مي
 نخاع و انشعابات عصبي كه با عضله در ارتباط ،گيرنده گرفته تا مخچه ه عنوان تصميمشده است از مغز ب

دار  ها همگي در حصول حركت مطلوب نقش اجزاي سيستم كنترل را عهده هستند و خود عضله
در . شود مراتبي گفته مي به چنين سيستم ساختاري براي يك سيستم كنترل ساختار سلسله. باشند مي

 انجام حركت تعيين ٢»مسير« براي انجام يك حركت در سطوح باال درك شده و ١»نياز« ساختار مزبور

سطوح . )٣-٢شكل  (٤شود ريزي مي  انجام حركت تعيين و برنامه٣»سينماتيك«در مرحلة بعد . شود مي
و و در نهايت سنسورهاي حركتي مانند سنسورهاي نير. تر وظيفة اجراي اين برنامه را بر عهده دارند پايين

  .شود كننده فرستاده و برنامة حركت اصالح مي موقعيت و بينايي نتيجة حاصل را به سيستم كنترل
 ابتدا نياز به حركت در سطوح بااليي مغز ، در راه رفتن،به عنوان يك حالت خاص حركت

پس از آن با استفاده از اطالعات به دست آمده از حسگر بينايي مسيري براي اين . شود احساس مي
ترين مسير براي رسيدن به مقصد حركت  ترين و نزديك در اين مرحله مناسب. شود حركت تعيين مي

 در اين ميان ،باشد ريزي و اجراي اين حركت مي  از اين پس وظيفة سطوح ديگر برنامه،شود تعيين مي
شي از مخچه كند و بخ  مغز به عنوان واحد انتخاب خط سير اندامها عمل مي٥ قشر انجمنييبنابر نظريات

البته در مورد عامل توليد اين . كند كنندة پيشخور دستورات كنترل مناسب را توليد مي به عنوان كنترل
اي كه بر طبق نظراتي اين مسير در  هاي مختلفي وجود دارد به گونه سينماتيك و نحوة توليد آن تئوري

هموار اين برنامه   بر روي سطوح ناشود و تنها در مورد حركات حركات سيكليك عادي در نخاع توليد مي
  ).]١٣[(شود  توسط سطوح باالتر اصالح مي

هاي كنترل   اجزاي مختلف سيستم،در اين فصل قبل از بررسي فيزيولژيك حركت راه رفتن
  . بررسي خواهند شد،دهندة سيستم كنترل راه رفتن حركت و حفظ تعادل به عنوان دو بخش تشكيل

                                             
١ Need 
٢ Path 
٣ Trajectories 
٤ Motor Programing 
٥ Associative Cortex 



١٠  انسانراه رفتنژي سيستم كنترل وفيزيول  ٢فصل  
 

 
 ،در اين سيستم مغز و مخچه در نقش كنترلر، نخاع و انشعابات عصبي آن.  طرحوارة كلي سيستم كنترل حركت در انسان١-٢  شكل
  .دكن در نهايت سيستم حسي اين حلقة كنترل را تكميل مي. باشند   و عضله در نقش عملگر سيستم ميدهندة سيگنالها كننده و انتقال تنظيم

   بررسي سيستم كنترل حركت ارادي   ١-٢

شكل ( كه سيستم كنترل حركت انسان را يك سيستم كنترل متداول در نظر بگيريم  در صورتي
باشد آنگاه نقش قسمتي از مغز و مخچه را  عملگر و مسيرهاي فيدبك مي،كننده كه داراي كنترل) ١-٢

ها كه مجموعاً تعداد آنها به حدود   قسمتهاي اين نرون. كننده در نظر گرفت توان به عنوان كنترل مي
اي كه به طور متوسط در اين   به گونه،باشند اي مي رسد داراي اتصاالت بسيار پيچيده ميليارد نرون مي١٠٠

 اين شبكه ،با توجه به همين ساختار پيچيده. باشد هزار نرون ديگر در ارتباط مي١٠ساختار هر نرون با 
 ،در ادامه. باشد هاي ديگر نظير يادگيري اعمال مختلف مي عاده باال و قابليتال داراي قابليت پردازش فوق

  . بررسي خواهد شد، با در نظر گرفتن نقش هر يك از اجزاي آن،اين سيستم

 بررسي ديناميك عضله به عنوان واحد عملگر   ١-١-٢

توان به عنوان عملگر در نظر   نقش عضله را مي،به طور كلي در يك سيستم كنترل حركت
 توليد گشتاور در مفاصل داراي  اگرچه عضله با توجه به ساختار پيچيده آن خود عالوه بر قابليت.فتگر

  .باشد  تطبيق و يادگيري نيز مي،هايي مانند تنظيم قابليت
اگرچه راندمان . وظيفة اصلي عضله تبديل انرژي شيميايي به انرژي مكانيكي و توليد نيرو است

درصد است ولي قدرت و دقت تؤام عضله در اين تبديل انرژي بسيار  ٢٠اين تبديل شيميايي تنها 



١١  انسانراه رفتنژي سيستم كنترل وفيزيول  ٢فصل  
 

باشد و بازگشت عضله به طول عادي آن به  نيروي محرك عضله تنها در جهت انقباض مي. باالست
  .شود صورت غيرفعال انجام مي

  ساختمان عضله   ١-١-١-٢

 تشكيل شده از واحدهاي حركتي به نام ،عضله واحدي است كه شامل يك قسمت محرك
هاي عرضي و توليد نيرو و  براي كسب اطالعات بيشتر در بارة نحوة عملكرد اين پل (١هاي عرضي پل

  :باشد هاي حسي شامل اجزاي زير مي و قسمت)  مراجعه شود] ٢٠[حركت در عضله به 
 .كنند هاي عضالني كه تغيير طول فيبرهاي عضالني و سرعت اين تغيير را معين مي دوك -١

ه نيروي كشش وارده به وتر عضله در جريان انقباض عضله يا هاي وتري گلژي ك اندام -٢
 .كند  مشخص مي راكشش آن

 

 
 در اين شكل تنش ايجاد شده در عضله به صورت تركيب دو تنش فعال و غيرفعال در عضله .تنش مربوط به عضله-منحني طول٢-٢  شكل

  .نشان داده شده است

  تنش در فيبر عضالني-رابطة طول   ٢-١-١-٢

 مشخص كرديد كه نيروي توليد شده در انقباض ١٨٩٥ در سال Blixبر اساس اولين تجربيات 
وي اين تجربه را در طولهاي مختلف تكرار كرد و حداكثر . كند ايزومتريك عضله با طول عضله تغيير مي

                                             
١ Cross Bridges 



١٢  انسانراه رفتنژي سيستم كنترل وفيزيول  ٢فصل  
 

ل را با تنش بررسي نمود و نموداري تنش ايزومتريك را در هر طول به دست آورد و سپس ارتباط طو
ها بيان شد ولي تا سال  گرچه توصيف كيفي اين پديده در آن سال.  رسم نمود٢-٢مشابه به نمودار شكل 

تنش ساركومر -اين رابطه را امروز به رابطة طول.  رابطة كمي مناسبي براي آن به دست نيامده بود١٩٦٠
هاي  د شده در عضله تابع مستقيم همپوشاني بين فيالمانشناسيم و نشانگر اين است كه تنش تولي مي

  .شود  منحني تغييرات تنش ماكزيمم با تغييرات طول مشاهده مي٢-٢در شكل . اكتين و ميوزين است

  ١حركتي-سفتي عضالت و دستگاه حسي   ٣-١-١-٢

سفتي عضالني توسط دوكهاي . سفتي عضالني نسبتي است بين تغييرات نيرو به تغييرات طول
دهندة  شود و نشان هاي مكانيكي مفصلي توليد مي هاي گلژي و گيرنده  با تأثير از اندامعضالني و

سفتي . كند شده توسط عضله را نيز كنترل مي  همچنين نيروي توليد حساسيت عضله به كشش است،
  :عضالني داراي دو تركيب است

   .(Intrinsic Stiffness)سفتي داخلي  -١
  .(Reflex Mediated Stiffness)سفتي رفلكسي  -٢

 همان انقباض ماليم عضالني و يا تون عضالني مي باشد در حالي كه سفتي  ،سفتي داخلي
  .باشد هاي مكانيكي آستانة پايين مفصل مي رفلكسي تحت تأثير شديد گيرنده

  : عصبي و تركيبي دخالت دارند،هاي عضالني در تنظيم سفتي عضالني عامل
 ، تداخل فيبرهاي عضالني، فعال شدن عضلههاي فاكتورهاي عضالني شامل فركانس •

 سرعت در ساركومرها و نيز ساختمان عضالني - تنش و نيرو -ارتباطات طول 
نيروي آن عضله -به اين ترتيب كه سفتي با پاسخ فركانسي عضله و رابطة طول.باشد مي

  .باشد و نيز اندازة طول نرمال آن در ارتباط مي
 شامل رفلكس كششي و رفلكس هتروژنيك  كهنيفاكتورهاي عصبي تنظيم سفتي عضال •

. كند باشددر اين مورد حساسيت دوك عضالني پاسخ به رفلكس كششي را تعيين مي مي
العمل هر عضله به عضلة مقابلش  از سوي ديگر رفلكس هتروژنيك نيز ميزان عكس

                                             
١ Muscle Stiffness and Sensorimotor Set 



١٣  انسانراه رفتنژي سيستم كنترل وفيزيول  ٢فصل  
 

ت آگونيس هاي آگونيست و آنتي باشد و اندازة اين رفلكس ميزان همكنش ميان عضله مي
 .كند عيين ميرا ت

مثالً طول . باشد ها و مفاصل مي  تاندون،فاكتورهاي تركيبي شامل ارتباطاتي بين عضالت •
فيبر عضالني در توليد نيرو توسط عضله و همچنين در تعيين سفتي مفصل و اندام مؤثر 

 .است

ه سفتي  به اين معني ك،هاي حركتي بسيار مؤثر است سفتي عضالني و سفتي اندام در توانايي
- ناكافي عضالت در اثر ضايعات مختلف نظير تخريب ليگاماني يا عدم عملكرد درست سيستم عصبي

به عنوان مثال در اندام . شود تحركي موجب اختالالت اساسي در حركت مي عضالني در اثر درد و يا بي
و پايداري در  همچنين تحمل وزن بدن ،تحتاني اين ضايعه موجب اختالل در راه رفتن و انتخاب جهت

 بر طبق نظرياتي سيستم كنترل مركزي انسان با تنظيم مقدار بهرة .شود مقابل نيروهاي اغتشاش مي
هاي كششي و هتروژنيك عضله در شرايط مختلف عملكرد مانند شرايط حركت سريع يا  رفلكس

رية تنظيم  به نظ،در بررسي نقش مخچه در كنترل حركت. كند مغشوش به حفظ پايداري سيستم كمك مي
 . اشاره خواهد شدكنندة مركزي  سيستم كنترلسفتي و ويسكوزيتة ماهيچه توسط

  هاي عضله انواع مدل   ٤-١-١-٢

تك فيبرهاي عضالني  به دليل ساختمان پيچيدة عضله و عملكرد آن كه ناشي از تأثير تك
  .باشد سازي عضله شيوة مناسبي براي شناسايي آن مي  مدل،باشد مي

 توسط هيل و همكارانش به دست ١٩٢٠كوپيك عضله در حدود سال هاي ماكروس اولين مدل
 ٣-٢ بود در شكل ١انند فنر و يك عنصر چسبنده ميراكنندهاين مدل كه شامل يك عنصر كشسان هم. آمد

هاي  تر و دانسته تر عضله كه با استفاده از ابزارهاي پيشرفته هاي دقيق البته مدل. نشان داده شده است 
با اين حال به تمام .  به وجود آمدند٥٠علم فيزيولوژي عضله ميسر شدند بعد از دهة بيشتر در زمينة 

نيروي عضله را با - نيرو و سرعت-اند و رابطة طول هاي اخير معرفي شده هاي مكانيكي كه در سال مدل
در . شود ته ميفهاي هيل گ دهند، نيز مدل استفاده از عناصر سيستمهاي مكانيكي مانند فنر و دمپر نشان مي

                                             
١ Damper 



١٤  انسانراه رفتنژي سيستم كنترل وفيزيول  ٢فصل  
 
 كه بيانگر (PE) ٢كنندة نيرو است، يك عنصر موازي  كه توليد(CE) ١ها يك عنصر انقباضي اين مدل

 كه بيانگر االستيسيته و (SE) با آن ٣االستيسيته و ويسكوزيتة پسيو عضله است و يك عنصر سري
  . در نظر گرفته شده است،باشد ويسكوزيتة تاندون مي

 
 نيز به SE و PEالمانهاي . كند   عمل ميaباشد كه با ايجاد تحريك   يك بخش انقباضي ميCE در اين مدل  Hillمدل عضلة ٣-٢  شكل

  )٤٠٦صفحة ] ٢٠([باشند  تاندون و ماهيچه مي) هاي ويسكواالستيك مجموع پارامتر(ترتيب نشان دهندة امپدانس 

 Huxleyهايي نيز بر اساس تئوري انقباضي  نيكي ارائه شده براي عضله مدلهاي مكا در كنار مدل
معرفي شدند كه در آنها براي مدل كردن عمل عضله فرآيندهاي الكتروشيميايي نيز لحاظ ) ١٩٥٧(

تري بوده و بنابراين داراي  هاي هيل داراي ساختار بسيار پيچيده ها در مقايسه با مدل البته اين مدل.اند شده
  .باشند ربرد محدودتري نيز ميكا

 و ديگري فرآيند EMG يكي فرايند توليد ،شود فرآيند تحريك عضالت در دو مرحله انجام مي
 اشاره ١٩٨٦ در سال Stark و Winters. گويند  مي٤وري عضله انتشار كه اين فرآيند دومي را كنش

ثابت  (گيرد  صورت ميباشد ندازة عضله مي تابعي از اكردند كه اين فرآيند با يك ثابت زماني كه اندازة آن
                                             
١ Contractive Element 
٢ Parallel Element 
٣ Series Element 
٤ Muscle Activation 



١٥  انسانراه رفتنژي سيستم كنترل وفيزيول  ٢فصل  
 

 اين فرآيند را با يك ديناميك مرتبة اول F.E.Zajak ١٩٩٠در سال ) زماني بيشتر براي عضالت بزرگتر
 براي Winters و Stark. نشان داد كه در آن ثابت زماني متناسب با دامنة سيگنال فرمان ورودي بود 

هاي زماني مختلف  اصل از وقوع دو ديناميك مرتبة اول با ثابت آنها را ح،نشان دادن فرآيندهاي تحريك
اي  هاي تحريك در بين فيبرهاي عضله شود به گسترش پتانسيل ديناميك اول كه مربوط مي. در نظر گرفتند

 :شود و با معادلة ديفرانسيل خطي مرتبة اول زير نشان داده مي

)١-٢(
ατ/)( eue −=& 

 ٣٠ ثابت زماني است كه معموالًً حدود eτ تحريك عصبي و e ، ورودي عصبي سيگنالuدر اين معادله 
شود به انقباض عضله كه در واقع فرآيندي  ديناميك دوم مربوط مي]. ٢٠[باشد  ثانيه مي  ميلي٦٠تا 

 :شود ي به صورت زير بيان ميمكانيكي است و آن نيز با معادلة مرتبه اول-شيميايي-الكتريكي

)٢-٢(
αταα /)( −= e& 

 ثانيه با توجه به نوع ١٥ تا ٥ و در حدود α به پارامتر e ثابت زماني تبديل تحريك aτكه در اين معادله 
  .حل نشان داده شده است اين مرا٣-٢در شكل . باشد و اندازة عضله مي

  تعيين طول عضله   ٥-١-١-٢

مطابق با آنچه گفته شد ايجاد . شود از ديدگاه كنترل عصبي حركت با تغيير طول ماهيچه انجام مي
توان گفت  بنابراين مي. شود  موجب انقباض عضله ميαهاي حركتي  يك تحريك عضالني توسط نرون

گيرد  ول ماهيچه كه توسط سيستم اعصاب مركزي مورد استفاده قرار ميهاي تغيير ط كه يكي از روش
مدلي كه در آن براي تغيير طول عضله از تغيير تحريك آن استفاده . باشد تغيير دادن اندازة تحريك مي

هيچه كه توسط از ديدگاه نظرية نقطة تعادل ما.  به دست آمدBizzi  ناميده شده و توسط αشود مدل  مي
Feldman مطرح شد تغيير طول عضله با استفاده از تغيير حساسيت دوك عضالني توسط ١٩٦٦ در سال 

بر اساس اين مدل با .شود  گفته ميFeldman يا مدل λ مدل ،به اين مدل. شود  انجام ميγسيگنال 



١٦  انسانراه رفتنژي سيستم كنترل وفيزيول  ٢فصل  
 

 ) II وAI( توسط سيستم اعصاب مركزي سيگنال رفلكس حاصل از دوك عضالني  γتغيير سيگنال 
  .دهد را تغيير ميعضله ) نقطة تعادل(كند و در نتيجه طول نرمال  يير ميتغ

  مراكز عصبي كنترل حركت   ٢-١-٢

 
 تا به ،گيرد در اين شكل از مرحلة درك نياز كه در قسمت عالي مغز صورت مي. مراتبي كنترل حركت در انسان ساختار سلسله ٤-٢  شكل

- در نهايت نخاع و سيستم اسكلتي وشود  انجام مي مغز و حركتيقشر انجمنيبه ترتيب توسط   كه برنامة حركتو نقشهدست آوردن 
هاي توليد شده در سه سطح مختلف براي اصالح   در اين شكل فيدبك همچنين.دنشو  ديده مي،باشد ركت ميكنندة ح عضالني كه توليد

  ].٤٩ [نشان داده شده است حركت نيز  برنامة حركت و نقشة،)فيدبك نخاعي(حركت

 به صورتمراتبي  در قسمت قبلي گفته شد سيستم كنترل حركت عصبي داراي ساختار سلسله
گونه كه گفته شد در ابتدا در قسمت دركي مغز نياز به   همان، در چنين ساختاري.باشد  مي٢-٤شكل 

به عنوان مثال با ايجاد احساس تشنگي، انسان نياز به حركت براي دست يافتن . شود حركت احساس مي
اي از مسير حركت براي رسيدن به هدف  پس از آن در قشر انجمني مغز نقشه. كند به آب را درك مي

هاي حركتي   اين نقشه در واقع تصويري از حركت الزم براي هر يك از ارگان.١شود ر تعيين ميمورد نظ

                                             
١ Navigation 



١٧  انسانراه رفتنژي سيستم كنترل وفيزيول  ٢فصل  
 

با به دست آمدن نقشة حركت در قشر حركتي مغز با استفاده از . باشد براي رسيدن به هدف مطلوب مي
 Basalدر اين ميان دو قسمت مخچه و . شوند متغيرهاي كنترل تعيين مي ، كنترل حركتتجربيات قبلي

Gangliaهاي متحرك سيگنال  با توجه به ساختار اندام. ]١٢ [ نقش تنظيم كنندة حركت را بر عهده دارند
تك  توليد شده در سطح مياني سيستم كنترل حركت كه بايد به سيگنال مناسب براي كنترل حركت تك

 زيادي فرآيند تبديل اين بنابر نظريات. باشند تبديل شود هاي عضالني مي هاي حركتي كه همان فيبر المان
شود كه در يك ساختار  بنابراين ديده مي. گيرد سيگنال در قسمت نخاع و انشعابات عصبي آن صورت مي

 شده و به تدريج در سطوح پايين اين سيستم جزئيات تبي در سطوح باال كليات حركت تعيينمرا سلسله
هاي اين سيستم در كنترل حركت   قسمتدر ادامه به نقش هر يك از. شود حركت تعيين ميبيشتري از 

  .پرداخته خواهد شد

  ١قشر حركتي   ١-٢-١-٢

 

هاي مختلف قشر حركتي با توجه به اندام متحرك  مرتبط با هر قسمت ديده  در اين شكل قسمت.   برش پيشاني قشر حركتي مغز٥-٢  شكل
  .گيرد هاي هر طرف از بدن توسط نيمة سمت مخالف صورت مي شود كنترل حركت اندام ده ميچنانكه در اين شكل دي. شود مي

هاي ديناميك و سينماتيك حركت در  گونه كه گفته شد در اين قسمت با استفاده از مدل همان
ين قشر با ا .آيد به دست ميسطح باالتر  برنامة كنترل مناسب براي حصول حركت تعيين شده در همخچ

                                             
١ Motor Cortex 



١٨  انسانراه رفتنژي سيستم كنترل وفيزيول  ٢فصل  
 

 در عضله انجام شده است EMGهاي اين بخش و توليد  تي كه بر روي فاصلة فعال شدن نرونمطالعا
باشد كه در  دهد كه اين قسمت آخرين بخشي از مغز مي در واقع اين تجربه نشان مي. شناسايي شده است

همين . ثانيه ثبت شده است  ميلي٥٠ مذكور در اين مطالعات فاصلة زماني. توليد حركت نقش دارد
هاي مختلف قشر حركتي يك تناظر  هاي متحرك بدن و قسمت دهد كه ميان بخش مطالعات نشان مي
شود كه قسمت مياني قشر حركتي   با توجه به اين شكل ديده مي)٥-٢شكل  (باشد مكاني بر قرار مي

   .كند درتوليد حركت راه رفتن عمل مي

  ١مخچه   ٢-٢-١-٢

تر به نسبت اندازه ولي در عين حال داراي هاي بيش در مقايسه با مغز مخچه داراي تعداد نرون
تحقيقات نشان داده است كه اين بخش به صورت مستقيم در تحريك . باشد تري مي آرايش نروني ساده

ها و ايجاد حركت نقشي ندارد و در واقع اين عمل براي توليد حركات ارادي در قشر حركتي  عصبي اندام
ت تجربي بر روي حركت موجودات نشان داده شده است كه در عين حال با مطالعا. شود مغز انجام مي

اين مسأله به ]. ١٢[سازد  برداشتن مخچه و يا آسيب رساندن به آن حركت را با مشكل جدي مواجه مي
  .باشد دليل نقش اساسي مخچه در كنترل حركت مي

ة كنند  مخچه نقش تنظيم،هاي ورزشي به خصوص در حركات يادگيري شدة سريع مانند بازي
هاي موجود در انجام يك حركت  بر اساس نظريه. داردهاي قبلي را  حركت بر اساس تجربيات و آموخته

بيني   نتيجة حاصل را قبل از انجام حركت پيش، مخچه با به كارگيري مدلي از آن حركت،مهارتي و سريع
هاي انجام شده بر  بيني تر شده و پيش با افزايش مهارت در انجام حركت اين مدل نيز تكميل. كند مي

هاي   از ديدگاههاي داخلي مخچه را  مدل١٩٩٨  در سال Kawato و Wolper . شود تر مي اساس آن دقيق
 در ،شدههاي معكوس و مستقيم ارائه  در اين بررسي ضمن بررسي انواع مدل ،اند  بررسي كردهمختلف

 مدل چنيندر . ائه شده استهاي آن ار نامبك سيستم براي تخمين حالتنهايت مدل مستقيمي از دي
گونه  همان. باشد  ورودي سيستم طول نرمال عضالت و خروجي آن طول واقعي هر عضله مييديناميك

ها   با تغيير آستانة رفلكس تاندونFeldmanكه گفته شد طول نرمال يا نقطة تعادل عضله بر اساس نظرية 
                                             
١ Cerebellum 



١٩  انسانراه رفتنژي سيستم كنترل وفيزيول  ٢فصل  
 

ه عنوان نظرية ديگري مبني بر وجود يك مدل مستقيم از ديناميك  ب.كند   تغيير ميγتوسط سيگنال 
دند كه در اين  اين امكان را بررسي نمو١٩٩٣ در سال Stein و Miall عضالني انسان- سيستم عصبي

در مورد اين سيستم كنترل در . كند  اصالح شده عمل ميSmithكنندة  بيني  مخچه همانند يك پيشسيستم
از سوي ديگر در مورد حركات مهارتي سريع نظرية ديگري مبتني . خواهد شد فصل چهارم توضيح داده

البته با توجه به محدوديت ] ٥٩[باشد  مدت مخچه مي بر وجود مدل معكوسي از سيستم در حافظة بلند
توان  باشند مي هاي كنترل از اين نظريه تنها در حركات مهارتي كه دراي ديناميك پايدار مي دامنة سيگنال

  .فاده كرداست
كنندة  ستم كنترل  سي،در شرايط وجود اغتشاش ١از سوي ديگر در سيستم كنترل حفظ وضعيت

غيير سفتي مفاصل اغتشاشات وارد تبا   ودر عضالت مكمل α و γهاي   با تنظيم همزمان سيگنال،عصبي
 يك  امكان يادگيريSmith ١٩٩٦ همين نظريه در سال  تعميمبا. نمايد شده به سيستم را جبران مي

در نظرية ]. ٤٧[ بررسي كرد  را توسط مخچه، عضالت و ويسكوزيتةتنظيم سفتي بهينه براي استراتژي
براي  مخچه با يادگيري الگوهاي تحريك توليد شده ، در انجام يك حركت،Smithمطرح شده توسط 

در اين . كند ر جبران اغتشاشات وارد شده به سيستم  بازي مينقش مهمي را د ٢ عضالت مكملكنترل
پديد آمدن اغتشاش را  ،نظريه مخچه با توجه به تجربيات قبلي خود در صورتي كه در حين انجام حركت

  اغتشاشبه پايداري سيستم در برابر ،االستيك عضالت  با افزايش اندازة پارامترهاي ويسكو،بيني كند پيش
 در شرايط حركت بر روي يك ،اين مسأله در سيستم كنترل راه رفتن انسان .نمايد ميكمك  ايجاد شده

شود، كه در اين شرايط عضالت پا   با توجه به احتمال برخورد با موانع مختلف ديده مي،مسير ناهموار
 عالوه بر چنين قابليت .سفتي بيشتري نسبت به حالت حركت بر روي يك مسير كامالً هموار را دارند

 با توجه به قابليت يادگيري مخچه به ،گيرد تطبيقي كه با تغيير ساختار سيستم توسط مخچه صورت مي
 ، در  سطحي باالتر نيز در صورت تغيير كلي اجزا و قوانين حاكم بر سيستم،مفهوم اصالح مدل ديناميك

 ،ر روي يك مسير لغزنده در راه رفتن ب.باشد پذير مي باز هم قابليت تطابق با شرايط كامالً جديد امكان
 با توجه به احتمال زمين خوردن و بر اساس تجربيات يادگيري شده در ،قبل از يادگيري حركت بهينه

                                             
١  Posture Control 
٢ Agonist / Anti-agonist Muscles 



٢٠  انسانراه رفتنژي سيستم كنترل وفيزيول  ٢فصل  
 

شوند و به تدريج  مخچه عضالت پا و حتي اندام فوقاني كه در اصالح تعادل نقش دارند كامالً سفت مي
جديدي براي چنين حركتي به دست هاي  با افزايش يادگيري از سفتي عضالت كاسته شده و مهارت

هاي حركت باور نكردني بر روي يخ  بازها با به كار بردن اين مهارت به سرعت چنانكه اسكيت. آيد مي
  .يابند دست مي

 نخاع   ٣-٢-١-٢

تر توسط نخاع به مراكز عصبي  سيگنال فرمان توليدشده توسط قشر حركتي در سطح پايين
گرها نيز به مراكز عصبي باالتر   حسي توليد شده در حسهاي رسد و از سوي ديگر سيگنال تر مي پايين

عالوه بر اين ساختار عصبي نخاع بدون نياز به سيگنال فرمان مراكز باالتر قادر . ]٣٥ [شوند منتقل مي
 بر اساس نظرياتي، منشأ حركت راه رفتن عادي بر روي مسير .اي را توليد كنند باشد كه حركات ساده مي

نخاع و مسيرهاي فيدبك محلي منتهي [هاي سيستم كنترل حركت  نش زيرسيستمحاصل از همك«هموار 
هاي  هايي است كه در مدار  از اين حركات حاصل رفلكساي ديگر دسته]. ٦٠[» باشند مي] شده به آن

مثالً زماني كه سيگنال حاصل از . كند العمل سريع ايجاد مي  عكس،نخاعي توليد شده و در مواقع خاص
اين . باشد  حد آستانة درد باالتر رود رفلكس طبيعي فاصله گرفتن از منبع توليد حرارت ميحسگر دما از

هاي كنترل محلي نخاع انجام  حركات بدون نياز به فرمان از طرف مراكز بااليي كنترل و توسط حلقه
 در Hip در عضالت مكمل رد نخاع در توليد يك حركت رفلكسي نحوة عملك٦-٢ در شكل .شوند مي
هاي مختلف حركتي حاصل از مراكز  در حالت عادي سيگنال. ان تاب خوردن پا نشان داده شده استزم

در . باشند  بر روي يكديگر مي١هاي كششي و هتروژنيك عضالت داراي اثر باز دارندگي باالتر و رفلكس
 در نظر گرفته شده است كه شخص در هنگام حركت با يك فرورفتگي در سطح  حالتياين حركت

 الزم است در زمان برخورد العمل سطح ايجاد شده كه با بروز اين حالت نيروي عكس. واجه شده استم
كند و با از بين رفتن رفلكس باز دارندة   پا مقاومت كند عمل نميExtension به موقع پا با زمين در برابر

 .كند كنترل مغز توليد مي را بدون نياز به اعمال Flexionالعمل  حركت پا در اين حالت عضلة ديگر عكس

                                             
١  Inhibitory 



٢١  انسانراه رفتنژي سيستم كنترل وفيزيول  ٢فصل  
 

تر آن نسبت به  با توجه به اهميت مدارهاي نخاعي در حركات رفلكسي و ارادي در عين ساختمان ساده
  ].٥[هاي زيادي براي نشان دادن عملكرد آن به دست آمده است   مدل،سطوح باالتر سيستم كنترل حركت

 
در اينجا سيگنال حركت توليد شده در سطوح باالتر به  . Hip شماي مدارهاي نخاعي و نقش آنها در تنظيم حركت عضلة  ٦-٢  شكل

هاي كششي حاصل از عملكرد تاندون و رفلكس  رفلكس.  نشان داده شده است(SupraSpinal) صورت سيگنال كنترل فرانخاعي
. شود د حركت رو به جلو و عقب در اين شكل ديده ميهتروژنيك حاصل از همكنش دو عضلة مؤثر در ايجا

]http://cord.ubc.ca/~steeves/gord .[  

  حسگرها   ٤-٢-١-٢

هاي مختلف   مانند قسمت١-٢با معرفي اجزاي سيستم كنترل نشان داده شده در شكل 
از حسگرهاي مختلف موجود در .  در ادامه نقش سيستم حسي بررسي خواهد شد،كننده و عملگر كنترل

حسي انسان حسگرهايي نظير حسگرهاي ماهيچه كه قبالً به آنها اشاره شد و نيز حسگرهاي فشار سيستم 
 داراي نقش مؤثري در كنترل حركت انسان ،و بينايي و نيز حسگرهاي خاص سيستم تعادلي انسان

گرهاي خاص حفظ تعادل بررسي خواهد   حس،هاي تعادلي انسان در ادامه و با بررسي حركت. باشند مي
  .دش



٢٢  انسانراه رفتنژي سيستم كنترل وفيزيول  ٢فصل  
 

باشد كه با وجود  در نهايت پس از معرفي اجزاي سيستم كنترل حركت ذكر اين نكته ضروري مي
 متكي به درنظر گرفتن اجزاي تفكيك شده و ارتباط دادن اين اجزا بر اساس نقشي كه هر هكه ديدگا اين

واره بايد اين كند ولي هم كنند به شناسايي بهتر اين سيستم كنترل كمك مي يك در كنترل حركت ايفا مي
قش اساسي در نهاي حياتي سينرژي و روح حاكم بر سيستم  مسأله را نيز در نظر گرفت كه در سيستم

  .عملكرد سيستم دارد و بايستي در تمامي مراحل شناسايي مورد توجه قرار گيرد

   بررسي سيستم كنترل حركات تعادلي انسان   ٢-٢

اي  از حركات ساده. باشد ر انسان ميحفظ تعادل در شرايط مختلف يك حركت يادگيري شده د
مانند ايستادن تا حركات خاصي مانند چرخش بر روي لبة تيز يك اسكيت گرفته همه از جمله اين 

در شرايط عادي سه حركت . باشد كه نياز به يادگيري و در مرحلة دوم كسب مهارت دارد ها مي حركت
  :كند  اساسي و اصلي را بازي مياز جمله حركاتي هستند كه حفظ تعادل در آنها نقشزير 

  .١ايستادن و حفظ وضعيت ايستاده -١
 .راه رفتن آهسته -٢

 .دويدن -٣

 تا ،اين حاالت از قائل شدن چنين تفكيكي به اين دليل است كه مسألة حفظ تعادل در هر يك
در زمان ايستادن اين حفظ تعادل توسط تنظيم سفتي عضالت پا صورت . باشد حدود زيادي متفاوت مي

 در حالي كه در حركت دويدن اين تعادل به وسيلة حفظ هماهنگي ميان ،)] ٢٧ [Hofmann(يردگ مي
باشد يعني در اين حالت  حالت سوم يا همان راه رفتن آهسته تركيبي از اين دو مي. آيد ها به دست مي گام

كوزيته در حفظ تعادل به وسيلة كنترل پيوستة جابجايي مركز جرم با تنظيم دو پارامتر سفتي و ويس
  .آيد ها به دست مي ها و نيز ايجاد هماهنگي ميان گام عضله

ديدگاه .  اين حركت از دو ديدگاه بررسي خواهد شد،براي بررسي سيستم كنترل راه رفتن انسان
نحوة توليد  با توجه به اين نكته، باشد و اول  وجه اشتراك اين حركت با ساير حركات بدن مي

                                             
١ Posture Control 



٢٣  انسانراه رفتنژي سيستم كنترل وفيزيول  ٢فصل  
 

ديدگاه ديگر در نظر گرفتن جنبة حفظ تعادل در راه . شود يجاد حركت بررسي ميهاي الزم براي ا سيگنال
در ادامه سيستم حفظ . شود باشد و بر طبق آن عملكرد سيستم كنترل براي اين منظور بررسي مي رفتن مي

 بررسي شده و با در نظر گرفتن دو ديدگاه فوق در نهايت مدلي براي سيستم راه رفتن انسان ،تعادل بدن
  .ارائه خواهد شد

هاي مختلف  در مدل اثر قسمت. شود  شماي مدلي از كنترل حفظ وظعيت ديده مي٥-٢در شكل 
  .شود حسي و حركتي در كنترل وضعيت ديده مي

 
، عملگر )مراكز بااليي مغز و مخچه(كننده  ل در اين شكل سيستم كنترل شامل كنتر. ساختار كنترل حفظ تعادل در انسان٧-٢  شكل

  . شوند و حسگرهاي مختلف براي تعيين وضعيت بدن ديده مي) هاي پا واقع در ساق و ران ماهيچه(

هاي  در حفظ تعادل الزم است كه سيستم كنترل كننده اطالعات كاملي از وضعيت تمام اندام
پيش خواهد آمد كه نيروي گرانشي كه به مركز وضعيت نامتعادل زماني . حركتي و تعادلي داشته باشد

شود داراي مؤلفة بزرگي در راستاي عمود بر بدن باشد كه اين مسأله در اثر انحراف  جرم بدن وارد مي
بنابراين سيستم كنترل نياز به اطالعاتي در بارة وضعيت . آيد بدن نسبت به وضعيت عمودي پديد مي زياد



٢٤  انسانراه رفتنژي سيستم كنترل وفيزيول  ٢فصل  
 

 دست آوردن اين وضعيت حسگرهاي خاصي توسط سيستم كنترل تعادل براي به. بدن نسبت به افق دارد
  .گيرند كه در ادامه به بررسي آنها پرداخته خواهد شد مورد استفاده قرار مي

. آيند هاي تحتاني به دست مي هاي حسي واقع در سر و اندام  توسط ارگان موقعيتاطالعات
باشد كه   ميSomatosensory  و Visual، Vestibularاجزاي اصلي كنترل وضعيت سه سيستم 

در ادامه به . شود  فرستاده ميCNSها اين سه سيستم به صورت مستقيم و يا از طريق نخاع به  سيگنال
  :ها پرداخته خواهد شد معرفي هر يك از اين سيستم

  سيستم بينايي   ١-٢-٢

كه در   اينباشد؛ اول  در كنترل حركت راه رفتن نقش سيستم بينايي از دو جهت داراي اهميت مي
از سوي ديگر با پردازشي كه مغز بر روي . كند  اين سيستم به قشر انجمني مغز كمك مي،تعيين مسير

تواند وضعيت نسبي بدن را نيز نسبت به افق به دست  كند مي تصاوير به دست آمده از اين سيستم مي
هاي  هاي موقعيت عضله رحسگ(اين پردازش بر روي اطالعات حاصل از زاوية رتينا نسبت به سر . آورد

شود و  انجام مي) هاي گردن حسگرهاي موقعيت عضله(و زاوية سر نسبت به بدن ) حركت دهندة چشم
 .شوند در آن زواياي فوق به زوايايي در قاب ثابت خارجي تصوير مي

 
كند و  اين حسگر به صورت دائم وضعيت سر نسبت به راستاي عمود را تعيين مي. اي آن دايره هاي نيم  ساختار گوش مياني و كانال٨-٢  شكل

  ]).٢٠[(شود   يمجموع اطالعات حاصل از آن به همراه حسگر عمقي گردن منجر به تعيين وضعيت بدن نسبت به راستاي عمود م
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  Vestibularسيستم    ٢-٢-٢

رود و عالوه بر آن احساسي كه به آن  اين سيستم براي شناسايي جهت و حركت سر به كار مي
ساختمان گوش داخلي  ٨-٢در شكل . آيد  سيستم به دست ميشود توسط اين احساس تعادل گفته مي

دايرة گوش است كه براي درك حركات چرخشي به كار   نيم كانالحسگر اول .  شده استنشان داده
دارد و جهت سر را با درك نيروي جاذبة  كه در عمق گردن قرار باشد  ميUtricleرود و حسگر ديگر  مي

 مستقل  همانند حسگرهاي فشاري موجود در پاها بوده وعملكرد اين حسگر. آورد وارد شده به دست مي
  .باشد  مي گردناز عملكرد حسگر نيروي

  Somatosensoryسيستم    ٣-٢-٢

گونه  شود كه همان ها را شامل مي هاي مربوط به عضله به طور كلي اين سيستم مجموعة حسگر
ها  شود و در سيستم كنترل حفظ تعادل اين حسگر هاي موقعيت و نيرو مي كه گفته شد شامل حسگر

مجموع اين . باشد باشند كه عمدتاً شامل مفاصل پاها و كمر مي هاي مؤثر در تعادل مي مربوط به عضله
ت به راستاي عمود هاي فشار در كف پا زاوية بدن نسب ها در اندام تحتاني و كمر به كمك حسگر حسگر

  .كنند را تعيين مي
باشند اما در شرايط واقعي محيط   اين سه سيستم فعال مي به طور كلي در حالت طبيعي تمامي
به عنوان مثال در شرايطي كه خط افق . ها غيرفعال شوند ممكن است يكي و يا بيشتر از اين سيستم

تواند در درك راستاي بدن   سيستم نميمشخصي در تصوير به دست آمده از چشم به دست نيايد اين
گيرد  كمك كند و در شرايط ديگر در زماني كه شخص تحت تأثير يك شتاب افقي نيز قرار مي

  . نقش كمتري نسبت به سيستم بينايي خواهند داشتVestibularها و  هاي حسگر عضله سيستم
مه شماي مفهومي از پس از بررسي انجام شده بر روي سيستم كنترل حفظ وضعيت بدن در ادا

  . ارائه خواهد شدGaitسيستم كنترل حركت 



٢٦  انسانراه رفتنژي سيستم كنترل وفيزيول  ٢فصل  
 

  سيستم كنترل راه رفتن در انسان   ٣-٢

. باشد گونه كه گفته شد حركت راه رفتن تركيبي از كنترل وضعيت و كنترل حركت تؤام مي همان
مه يك  در ادا،كت و كنترل وضعيتهاي كنترل حر شده قبلي در بارة سيستم با استفاده از مفاهيم بررسي

 . راه رفتن انسان پيشنهاد شد براي  Mori توسط آقاي ٢٠٠٣شود كه در سال  طرح مفهومي معرفي مي

 
ها در هنگام راه رفتن نشان داده  كنندة اندام در اين شما به صورت مفهومي اجزاي كنترل. كنندة راه رفتن در انسان  شماي كنترل٢ ٩-٢  شكل
هاي حسي و دركي مغز مراكز توليد حركت راه  هاي مختلف سيستم اعصاب مركزي از جمله قسمت به ترتيب از سمت چپ قسمت. شده اند

  )٢ صفحة ٢٠٠٣ Mori.(شود رفتن و مركز كنترل وضعيت و نيز مراكز تحريك عصبي ديده مي

براي بيان نحوة انجام كنترل راه رفتن در شود  ديده مي ٩-٢تصوير شمارة واره كه در طرحاين 
هاي كنترل وضعيت و حركت و  هاي دركي و حسي مغز و سيستم  قسمت شده و در آنانسان پيشنهاد
  . لحاظ شده استكنترل رفلكس

. در اين شكل مراكز حسي و دركي مغز و مراكز كنترل حركت و وضعيت نشان داده شده است
 با مسير توليد شده در مركز ٢ و كنترل وضعيت١ي توليد شده در دو مركز كنترل حركتها در اينجا فرمان

                                             
١ Evoking Center 
٢ Posture Control Center 
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هاي توليد شده توسط اين سه مركز به مركز   به طور دائم مقايسه شده و مجموع سيگنال١توليد مسير

در بارة نحوة عملكرد اين قسمت گفته شد كه سيگنال فرمان . شود  فرستاده مي٢ها آوري سيگنال جمع
شود از همكنش رفلكس و  هاي عصبي حركت فرستاده مي كننده ليد شده در اين مركز كه به تحريكتو

با افزايش مهارت در راه رفتن و كم شدن ميزان اغتشاش اثر . آيد برنامة حركت سيستم به دست مي
 خور هاي رفكلس در حركت كمتر شده است كه به معني تبديل سيستم حركت به يك كنترل پيش سيگنال

 اين اثر در ،باشد در عوض كاهش اثر فيدبك در توليد حركت بر اساس مدل ديناميك سيستم حركتي مي
شود و اين به معني كاهش نياز سيستم كنترل وضعيت به اعمال سيگنال  كنترل حفظ وضعيت بيشتر مي

و حسي مغز هاي دركي  در اين سيستم قسمت. باشد كنندة مركزي مي كنترل اصالح كننده از جانب كنترل
كنندة  قسمت كنترل. شود آوري مي ها جمع ها و محرك شوند كه در آنها اطالعات سنسوري نيز ديده مي

بين يا در واقع همان قشر حركتي  نيز بر اساس اين اطالعات و مدلي كه از ديناميك حركت راه  پيش
  .كند خور را توليد مي هاي كنترل حركت پيش رفتن به دست آمده سيگنال

  صهخال   ٤-٢

ترين   به عنوان يك روش بررسي سيستم كنترل حركت راه رفتن، يكي از متداول در اين فصل،
باشد معرفي شد و بر اساس اين  مراتبي مي هاي كنترل حركت انسان، كه داراي يك ساختار سلسله مدل

رفي هاي حسي و حركتي مع تك اجزاي اين سيستم، اعم از اجزاي سطوح بااليي تا اندام مدل نقش تك
هاي به دست آمده   و مدلHillهاي رياضي و معادالت حاكم بر اين اجزا، نظير مدل عضلة  مدل. شدند

  . و نخاع از جملة ابزارهاي مورد استفاده در اين بررسي بودند براي اجزايي نظير مخچه
هر يك از اجزاي سيستم كنترل حركت انسان، در نهايت هاي تجربي از عملكرد  بر اساس دانسته

 Moriهاي اخير توسط آقاي  يك مدل مفهومي از سيستم كنترل حركت راه رفتن ارائه شد كه در سال
بر اساس اين مدل حركت راه رفتن در مركزي تحت عنوان مركز توليد . مورد استفاده قرار گرفته است

 بين مغز توليد شده و در دو سطح براي حفظ هاي حركت، و تحت نظارت سيستم كنترل پيش مسير
                                             
١ Reference Center (CPG :Central Pattern Generator) 
٢ Integrating Center 
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هاي قابل  مزيت مدل به كار برده شده نزديكي آن به ايده. شود وضعيت و پايداري حركت كنترل مي
در فصل آينده ضمن نگاهي به كيفيت حركت راه رفتن، اين حركت از نظر . باشد اجراي كنترلي مي
  .گردند هاي مختلف ارائه شده براي آن معرفي مي  تحليل شده و مدل نيزمكانيكي و كمي



 

سي مدلهاي رياضي و مهندسي راه رفتن برر   ٣ فصل
  انسان



 ٣٠  سي مدلهاي رياضي و مهندسي راه رفتن انسانبرر  ٣فصل  
 

.  در انسان با توجه نقش هر يك از اجزاي آن معرفي شددر فصل گذشته سيستم كنترل راه رفتن
 ،... صرف نظر از نحوة حركت و درجات آزادي و ،در اين فصل تنها به نقش سيستم كنترل كننده

 حركت راه رفتن و  نحوة توجه بيشتر بر روي هدف مااين مباحث در اين فصل در ادامة .پرداخته شد
هاي  و به دست آوردن مدل بررسي مكانيك راه رفتن  كيفيت انجام اين حركت و پس از آنبررسي

نهايت نيز مدل خاصي معرفي خواهد شد و معادالت  در .باشد مختلف مكانيكي براي اين حركت مي
  .آيد  آن به دست مييديناميك

  تنبررسي كيفي حركت راه رف   ١-٣

 سريع و دويدن ،هاي راه رفتن آهسته  در انسان تحليل حركت راه رفتن در دو حالتGaitآناليز 
از جمله در . باشد شناخت كيفي اين حركت داراي كاربردهاي زياد كلينيكي و غيركلينيكي مي. باشد مي

رزش با كند در حالي كه در و پزشكي اين تحليل به شناخت اختالالت حركتي در بيماران كمك مي
گونه كه قبالً اشاره  از سويي همان. يابند هاي تمرين بهبود مي استفاده از اين آناليز ابزار ورزشي و روش

  .ارد كاربرد د١نما هاي انسان شد در روباتيك نيز شناخت كيفي اين حركت در طراحي روبات
. آمده استي به دست هاي تجرب هاي موجود براي شناخت كيفي اين حركت از طريق روش داده

همان گونه كه در معرفي سيستم كنترل تعادل در انسان گفته شد حركت راه رفتن در انسان در شرايط 

                                             
١ Anthropomorphic 



 ٣١  سي مدلهاي رياضي و مهندسي راه رفتن انسانبرر  ٣فصل  
 

ها در بررسي مراحل مختلف  اين تفاوت. باشد هاي متفاوتي مي مختلف راه رفتن و دويدن داراي كيفيت
  .راه رفتن بيان خواهد شد

 
شود موقعيت پاها دوبار عوض شده و در طي آن دو گام   گفته ميstride  در يك دورة تناوب حركت راه رفتن كه به آن ١-٣  شكل

(step)در طي يك . شود  پيموده ميstride٦صفحة ] ٤٢. ([گردد  موقعيت دوپا به صورت ابتداي دورة تناوب برمي.(  

گفته  ١ تناوب كه به آن يك قدم كامل  در هر دورة.باشد حركت راه رفتن يك حركت تناوبي مي
شكل (شود   دو بار عوض مي موقعيت پاها به اين معني كه،شود  پيموده مي٢شود و در طي آن دو گام مي
د ن اين مراحل بررسي خواه، ادامه در.كنند  پاها دو فاز مختلف را طي ميدورة تناوبنيم در هر ). ١-٣

  .شد

 
% ٤٠شود در حدود  كونه كه ديده مي انهم.   تفكيك زماني مراحل مختلف حركت براي يك پا در طي يك حركت راه رفتن عادي ٢-٣  شكل

  )٤صفحة ] ٤٢. ([باشد  پا در مرحلة تاب خوردن مي،مدت هر گام% ٦٠ن حركت پا در مرحلة ايستا و در زما

   رفتناجزاي زماني حركت راه   ١-١-٣

  مرحلة.  باشد٤ و يا ايستاده٣خوردن تواند در مرحلة تاب در هنگام راه رفتن هر يك از دو پا مي
كند شروع شده و تا زماني كه نوك پنجة پا از زمين جدا  اي كه پاشنة پا با زمين برخورد مي  از لحظهايستا

                                             
١ Stride 
٢ Step 
٣ Swing 
٤ Stance/Support 



 ٣٢  سي مدلهاي رياضي و مهندسي راه رفتن انسانبرر  ٣فصل  
 

 پنجه تا زمان برخورد پاشنة پا با و از سوي ديگر فاصلة زماني از لحظة جدا شدن. يابد شود ادامه مي مي
  .ناميم  ميتاب خوردنزمين را مرحلة 

اين زمان در حالت % ٤٠ از زمان هر سيكل در مرحلة ايستاده و در %٦٠به طور تقريبي هر پا در 
تعاريف مربوط به وضعيت پاها در اين دو مرحله به صورت زير .  )٢-٣شكل  (باشد تاب خوردن مي

  ]:٤٢[باشد مي

 
  Foot flat) ٢ Heel Strike) ١: باشد دار در يكي از مراحل زير مي  در هر مرحلة فوق پاي عالمت، مراحل مختلف راه رفتن٣-٣  شكل
٣ (Mid stance  ٤ (Terminal stance-heel off  ٥ (Pre swing-toe off  ٦ (Initial swing  ٧( Mid swing   

٨ (Terminal swing          [http://www.turk-ortopedi.net].  

  :Stance اجزاي زماني حركت راه رفتن در طي مرحلة -الف
 اين  باباشد مرحلة ايستايي پا كه زمان برخورد پاشنة پا با زمين مي: Heel Strike -١-الف

  .شود برخورد آغاز مي
كند و به طور كامل بر روي  ا زمين تماس پيدا ميزماني است كه كف پا ب: Foot Flat -٢-الف
  .گيرد زمين قرار مي
  .شود زماني است كه وزن بر روي كف پا انداخته مي: Mid Stance -٣-الف
اين حركت خود در . شود اي است كه پا به تدريج از زمين جدا مي مرحله: Push off -٤-الف

شود و به آن مرحلة پاياني   پا از زمين جدا ميگيرد ؛ يكي زماني است كه پاشنة دو مرحله صورت مي



 ٣٣  سي مدلهاي رياضي و مهندسي راه رفتن انسانبرر  ٣فصل  
 
 ٢تاب شود و به آن مرحلة پيش شود و ديگري زماني است كه پنجة پا از زمين جدا مي  گفته مي١ايستايي
  .شود گفته مي

  :Swing اجزاي زماني حركت راه رفتن در طي مرحلة - ب
  .سمت جلومرحلة جدا شدن پا از زمين و پرتاب آن به : Initial Swing -١- ب
در اين . كند زماني كه پاي در حال تاب خوردن از كنار پاي ايستا عبور مي: Mid Swing -٢- ب

  .باشد  ميMid Stanceزمان پاي ايستا در مرحلة 
  .شود يابد و به زمين نزديك مي زماني كه سرعت پا كاهش مي: Terminal Swing -٣- ب

  فازهاي مختلف راه رفتن   ٢-١-٣

 Heel Strike فاصلة زماني ميان دو ،مدت زمان يك سيكل راه رفتن ،همان گونه كه گفته شد
 در  به اين مسأله نيز اشاره شد كه.شود گفته مي) يا سيكل كامل (Strideباشد كه به آن  براي يك پا مي

از اين زمان، در حال تاب خوردن % ٤٠از زمان سيكل در حالت ايستا و % ٦٠طول يك سيكل هر پا 
به اين ترتيب براي راه . باشند از زمان يك سيكل هر دوپا در حالت ايستا مي% ٢٠در ين باشد بنابرا مي

  :توان دو فاز مختلف قائل شد رفتن آهسته و عادي انسان مي
٣ -١SSP :  يا زماني كه تنها يك پا بر روي زمين قرار دارد و پاي ديگر در حال تاب خوردن

 .باشد مي

٢- DSPمين قرار دارنديا زماني كه هر دو پا بر روي ز : ٤. 

. باشد در نظر گرفتن اين دو فاز در موقع به دست آوردن معادالت ديناميك اين حركت حائز اهميت مي
مشخص است كه در نظر گرفتن يك يا دو نقطة اتكا براي بدن موجب تغيير كل معادالت ديناميكي 

  .شود مي

                                             
١ Terminal Stance 
٢ Pre swing 
٣ Single Support Phase 
٤ Double Support Phase 



 ٣٤  سي مدلهاي رياضي و مهندسي راه رفتن انسانبرر  ٣فصل  
 

  راه رفتنهاي   محرك   ٣-١-٣

ها را در توليد اين حركت بررسي  نقش هر يك از اندامتوان   اكنون مي،با بررسي كيفي انجام شده
  سر و گردن و تنه،ها  مانند دستهاي فوقاني هاي محرك راه رفتن شامل پا و كمر بوده و اندام اندام. نمود

 اين ،بنابراين در مجموع. كنند  ميكمكپايداري سيستم به در اين حركت نقش محرك نداشته و تنها 
ها  با در نظر گرفتن سه جزء اصلي اين اندام. )٤-٣شكل (شود  ناميده مي ١ شونده حمل،ها روه از اندامگ

  ]).٤٢ ([٢ها به كار برد  را براي مشخص نمودن آنHAT لفظ Elfmanها و تنه   دست،شامل سر

 
هاي فوقاني داراي وضعيت نسبتاً  در طي راه رفتن اندام. يك در راه رفتنهاي بدن بر اساس عملكرد هر    تقسيم بندي اندام٤-٣  شكل

  )٢٠صفحة ] ٤٢. ( [باشند هاي تحتاني شامل پاها و كمر مي تري نسبت به اندام غيرفعال

هاي محرك در توليد   به بررسي نقش اندام،هاي بدن بندي براي اندام با در نظر گرفتن اين تقسيم
 Hip ، ران،عضالت مؤثر اصلي در توليد اين حركت شامل عضالت ساق. د شدراه رفتن، پرداخته خواه

 در .باشد در اين حركت وظيفة پاي ايستا تحمل وزن بدن و توليد حركت رو به جلو مي. باشند و كمر مي
شود در هر لحظه يكي از اين عضالت   عضالت مختلف پا حاصل مي اين حركت كه از مجموع همكنش

  .توان مرحلة ايستاي پا را سه مرحله در نظر گرفت بر همين اساس مي. باشند تر مي داراي نقش اساسي

                                             
١ Passenger 
٢ HAT: Head + Arms + Trunk 



 ٣٥  سي مدلهاي رياضي و مهندسي راه رفتن انسانبرر  ٣فصل  
 

 
در اين شكل سه مرحلة فعال شدن .  مراحل مختلف فعال شدن عضالت مختلف براي توليد حركت بهينة رو به جلوي بدن ٥-٣  شكل

 bمرحلة  و ران براي جبران كردن اثر ضربه عمل كرده و در Hip زماني است كه عضالت aمرحلة . ستعضالت در نظر گرفته شده ا
در مرحلة پاياني ايستايي نيز براي تعديل سرعت حركت رو . شود هاي ران و ساق جبران مي اثرهاي وزن بدن با استفااده از فعال شدن ماهيچه
  )٤٦فحة ص] ٤٢. ( [ عضلة ساق پا فعال شده است،به جلو

گونه كه   همان، پا با زمين در ابتداي مرحلة ايستابا برخورد پاشنة: ١العمل بارگذاري  عكس-الف
 فعال ضربة ايجاد شده و جلوي ران براي جبران Hip نشان داده شده است، عضالت ٥-٣در شكل 

سرعت با انقباض اين عضالت سيستم كنترل كنندة حركت بدن سعي بر يكنواخت ساختن . شوند مي
  .نمايد حركت رو به جلو مي

در اين زمان با فعال شدن عضلة پشت ساق پاي ايستا حركت رو به جلوي  :  ٢ ميان ايستايي- ب
در اين مدت عضالت . شود باشد مهار مي بدن در طي راه رفتن ميبدن كه ناشي از وضعيت ناپايدار 

براي جبران اثر گرانش كه در جهت جلوي ران كه نقش جبران كنندة ضربه در مرحلة قبل را داشتند 
باشند كه با كاهش مؤلفة گرانش در اين جهت، از فعاليت آنها نيز  كند، فعال مي بستن مفصل زانو عمل مي

  .شود كاسته مي

                                             
١ Loading Response 
٢ Mid Stance 



 ٣٦  سي مدلهاي رياضي و مهندسي راه رفتن انسانبرر  ٣فصل  
 
در اين مرحله سيستم كنترل بدن حداكثر استفاده را از وضعيت ناپايدار بدن  : ١ پايان ايستايي- ج

باشد كه براي  در اين زمان تنها عضلة فعال، عضلة پشت ساق  مي. كند در توليد حركت رو به جلو مي
   موجب،هماهنگ ساختن زمان به زمين رسيدن پاي ديگر و به دست آوردن زاوية مناسب برخورد پا

 مراحل فعال شدن عضالت مختلف در ٥-٣در شكل  . شود  مي٢ن پنجة پاي ايستا به زمينآورد فشار 
  . نشان داده شده استمدت زمان مرحلة ايستايي

  هاي مهندسي مكانيك راه رفتن و مدل   ٢-٣

اند  بر اساس تحقيقات متعددي كه تا كنون حركت راه رفتن را به صورت كيفي بررسي كرده
از اطالعات سينماتيكي و سينتيكي مربوط به . اطالعات بسيار زيادي از اين حركت به دست آمده است

هاي بيولوژيكي در حين راه رفتن و  ها و سيگنال وضعيت عضلهاين حركت گرفته تا اطالعات مربوط به 
  .اطالعات ديگري مانند كار انجام شده و ميزان سوخت و ساز بدن

 نحوة توليد و انجام حركت ، مسائل مورد توجه،در بررسي مكانيكي سيستم راه رفتن انسان
ها و نيروهاي توليد شده و   گشتاوراين بررسي مربوط به مسائل فيزيكي مسأله و توليد نحوة اثر. باشد مي

 به مكانيزم تبديل سيگنال شيميايي به حركت در عضله ها  منتهي تغييرات متغيرهاي سينماتيك بوده و
 ،باشند كه صرف نظر از مسائل مربوط به نيرو و گشتاور  متغيرهايي مي، متغيرهاي سينماتيك.شود مي

هاي  ها و مؤلفه اي اندام رها شامل جابجايي خطي و زاويهاين متغي. نمايند راه رفتن را توصيف ميحركت 
هاي بعدي اين فصل به بررسي اين   در قسمت.باشند مي...  شتاب و ،مرتبة باالتر آنها مانند سرعت

  از سوي ديگر. بررسي خواهد شد،سينماتيك پرداخته و نحوة تغييرات هر يك از پارامترهاي سينماتيك
. شوند  در مباحث مربوط به سينتيك مسأله مطرح مي،بر حركتورهاي سيستم ها و گشتا بررسي اثر نيرو
 نيروهاي ،نيروهاي داخلي. شود  اثر هر دو ترم نيروهاي داخلي و خارجي سيستم مطرح مي،در اين مبحث

هاي مفاصل و نيروهاي ايجاد شده از مجموع اصطكاك و سفتي و اينرسي هر يك  العمل حاصل از عكس
هاي مسأله مانند نيروهاي توليد   حاصل از محرك،از سوي ديگر نيروهاي خارجي. باشد ميهاي  از اندام

                                             
١ Terminal Stance 
٢ Dorsi Flexion 



 ٣٧  سي مدلهاي رياضي و مهندسي راه رفتن انسانبرر  ٣فصل  
 

 با در نظر گرفتن .باشد العمل سطح و نيز نيروي گرانش مي شده توسط عضالت و نيروهاي عكس
 در بررسي سينتيكي ، تغييرات حركت اثرات حاصل بر به دست آوردن ونيروهاي وارد شده به يك جسم

بارة سينتيك هاي بعدي اين فصل در قسمت در .آيد  پديد مي نيز مسائل مربوط به كار و انرژيراه رفتن
  . خواهد شدپرداختهراه رفتن  در  توليد شدهمسأله و اثر نيروهاي مختلف

   راه رفتنيمكانيكتحليل    ١-٢-٣

ست هايي براي به د گيري  تحليل راه رفتن انسان مستلزم انجام اندازه،از ديدگاه علوم مكانيك
ها به همراه تعاريف كمي، ما را در شناخت و  گيري اين اندازه. باشد هاي اين حركت مي آوردن پارامتر

 Marey ١٨٧٤توان به ابزاري اشاره كرد كه در سال  براي نمونه مي. كند تحليل بهتر راه رفتن ياري مي
هدف از چنين . مودگيري زمان تماس هر يك از پاها با زمين در هر سيكل طراحي ن براي اندازه

 در مدت زمان كوتاهي از هر سيكل ،در هنگام دويدن. گيري ايجاد تمايز ميان راه رفتن و دويدن بود اندازه
اين تعريف كيفي از دويدن مبنايي براي استفاده از اين ابزار . شود تماس هر دو پاي انسان با زمين قطع مي

بناي تغييرات شتاب حركت در طي يك سيكل ارائه هاي ديگري نيز بر م  روشMareyپس از . باشد  مي
در ادامه سينماتيك و . ها نيز از تعريف ديگري براي دويدن استفاده شده است شد كه در اين روش

روند مرور  هايي كه براي تحليل اين سينتيك و سينماتيك به كار مي سينتيك حركت راه رفتن و مدل
  .خواهند شد

  سينماتيك راه رفتنبررسي    ١-١-٢-٣

در تاريخ هنرهاي ترسيمي . باشد هاي انسان داراي پيشينة طوالني مي ه به نحوة انجام حركتتوج
هاي انسان و يا حيوان در حال حركت توانسته است  وضعيت اندام شود كه نشان دادن دقيق ديده مي

اولين تصاوير متحرك به دست آمده . كمك زيادي به ايجاد حس مناسب براي درك اين حركت بنمايد
 به ،وسط عكسبرداري نيز با توجه به عالقه و توجه بر روي نحوة حركت موجودات زنده به دست آمدت

 حركت اسبي ،هاي عكاسي  اولين تصاوير متحرك به دست آمده توسط دوربين١٨٨٠شكلي كه در سال 
ها و  دامهاي حركت ان  مباحثي نظير مسير،راه رفتنسينماتيك در تحليل . داد را در حال دويدن نشان مي



 ٣٨  سي مدلهاي رياضي و مهندسي راه رفتن انسانبرر  ٣فصل  
 
 مانند اندام حركتي راه يك سيستم صلب در اين تحليل براي .باشد  مورد نظر مي، زواياي آنهاتغييرات

هاي حركتي   اندام مسائلي از قبيل طول.  الزم است كه در ابتدا هندسة آن سيستم را به درستي بدانيم،رفتن
هاي سينماتيكي براي  توانيم مدل  ميبر اساس همين اطالعات. و حدود و جهت تغيير زواياي ميان آنها

 با استفاده از اطالعات به دست آمده از حركت به دست ،هاي سينماتيكي  مدل.حركت به دست آوريم
 در واقع چنين مدلي توصيف كنندة راه رفتن .باشد آمده و ابزار مناسبي براي تحليل اين حركت مي

  .باشد مي
ها هر  باشند كه در اين مدل  مي١نما هاي انسان  مدل،هاي سينماتيكي حركت يك دسته از مدل

شود و  اندام متحرك به صورت يك جسم دو يا سه بعدي داراي ابعاد مشابه با خود اندام، نشان داده مي
در هيچ يك از . شوند هاي مشابه جايگزين مي مفاصل بدن نيز با مفاصلي با درجات آزادي و محدوديت

اند؛ از  ت آوردن سينماتيك حركت تمام اجزا متحرك لحاظ نشدههاي به دست آمده براي به دس مدل
ها  به طوري كه تنها حركت اندام. ها تقليل بعد نيز صورت گرفته است سوي ديگر در بسياري از اين مدل

اين ساده سازي در زماني كه ما تنها به ]). ٤٥[و ] ٤٤([ در نظر گرفته شده است Sagittalدر صفحة 
هاي اصلي حركتي مانند پا تنها در يك راستا داشته باشيم،  وص حركت انداماطالعات كلي در خص

 بررسي سينماتيك حركت در دو صفحة عمود .شود موجب كاهش حجم محاسبات و پيچيدگي مسأله مي
  .دهد  كل اطالعات مربوط به اين حركت در سه بعد را به ما ميFrontal و Sagittal مثالً صفحة ،بر هم

 
زمي بر اساس پتانسيومتر داراي مكاني و شود گيري تغييرات زاوية مفاصل به كار برده مي  اين ابزار براي اندازه،الكتروگونيومتر  ٦-٣  شكل

  ).١٢صفحة ] ٤٢([. نمايد  تغييرات زاويه را به تغييرات ولتاژ تبديل ميبا استفاده از اين ابزار. باشد مي

                                             
١   Anthropomorphic 
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استفاده از . شود براي به دست آوردن سينماتيك راه رفتن ابزارهاي مختلفي به كار برده مي
 براي بررسي حركت ١٨٨٥ در سال Marey همانند روشي كه ،هاي مبتني بر عكسبرداري سريع روش

ي كه در هاي  گرفته تا روش،باشد هاي جديد كه مبنتي بر فيلمبرداري مي دويدن انسان به كار برد و روش
اي   ابزار سادهالكتروگونيومتر. شود متر استفاده ميلكتروگونيوآنها از ابزارهاي ثبت موقعيت مفاصل مانند ا

گيرد و تغييرات زاوية اين  باشد كه بر روي هر يك از مفاصل مورد مطالعه قرار مي مانند پتانسيومتر مي
ردن چنين روشي براي به دست آوردن ، مشخص است كه به كار ب)٦-٣شكل (يد نما مفاصل را ثبت مي

زيرا به كار بردن تعداد زيادي . باشد  با كاهش درجات آزادي سيستم تؤام مي،سينماتيك راه رفتن
  .باشد گيري تغييرات تمام زوايا تؤام با مشكالت زيادي مي الكتروگونيومتر براي اندازه

ي بر روي مدل سينماتيك به هاي هندس در اينجا به دست آوردن حركت بدن به يك سري تحليل
هاي مختلف كه  ها با توجه به درجات آزادي مفاصل و محدوديت اين تحليل. شود دست آمده منجر مي
دهندة محدوديتهاي حركت در  هاي مدل كه نشان محدوديت. گيرد شوند صورت مي در مدل تعريف مي

  :شود باشد به چند دسته تقسيم مي انسان مي
شود كه به علت ساختار  ها گفته مي به آن دسته از محدوديت: هاي آناتوميك محدوديت -١

در اين ساختار هر مفصل داراي تنها چند درجة . باشند عضالني بدن مي-سيستم اسكلتي
به عنوان مثال زاوية . باشد كه آن نيز توسط حدود مشخصي محدود شده است آزادي مي

 .مفصل زانو تنها در محدودة خاصي قابل تغيير است

شود كه  هايي گفته مي ها به آن دسته از محدوديت اين محدوديت: هاي عملكردي وديتمحد -٢
به عنوان مثالي از اين محدوديت . شود به دليل موانع حركتي و محيط به سيستم تحميل مي

 .١باشد  لزوم عدم برخورد نوك پا با زمين در مرحلة تاب خوردن مي،در حركت راه رفتن

هايي گفته  هاي مكانيكي به آن دسته از محدوديت دوديتمح: هاي مكانيكي محدوديت -٣
به . شود شود كه توسط قوانين مكانيكي مثالً براي حفظ پايداري به سيستم تحميل مي مي

عنوان مثال در صورتي كه طول گام به حدي افزايش يابد كه زاوية برخورد پاشنة پا با زمين 
 .شود يز خوردن پا و افتادن مياز حد خاصي كوچكتر شود در هنگام برخورد موجب ل

                                             
١ Ground Clearance 
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   سينماتيك راه رفتننما براي به دست آوردن استفاده از مدلهاي انسان   ٢-١-٢-٣

در .  به عنوان يك دسته از مدلهاي سينماتيكي معرفي شدند،نما هاي انسان مت قبلي مدلدر قس
آل به  از مفاصل ايدهشوند كه با استفاده  اجزاي صلبي مدل ميهاي متحرك با استفاده از   اندام،ها اين مدل

را نيز در مدل لحاظ ... در صورتي كه بخواهيم مسائلي از قبيل لقي مفاصل و . اند يكديگر متصل شده
 استفاده Prismatic و يك مفصل Revoluteتوانيم از تركيب مفاصل مختلف مانند يك مفصل  نماييم مي

نما پرداخته  مدل انسانبا استفاده از يك  ،در ادامة اين بخش به بررسي سينماتيك حركت راه رفتن. نمود
  .خواهد شد

 
. گيرد  مورد استفاده قرار ميFrontal   مدل انتروپومرفيك اندام انسان كه در به دست آوردن سينماتيك راه رفتن در صفحة  ٧-٣  شكل

  )٤٨صفحة ] ٥٣. ([باشد  در اين مدل معادل با قد شخص ميHپارامتر 

 در ،هاي مختلف هاي اختيار شدة اندام  اندازه،به صورت معمول براي معرفي يك مدل انسان نما
هاي مختلف براي افراد مربوط به هر  هاي ميان اندام  نسبت،به طور كلي. باشد يك حدود متوسط مي
پوست و زردپوست  يان افراد سياهها در م به عنوان مثال اختالف نسبت اندام. باشد جمعيت متفاوت مي
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 يها نما با در نظر گرفتن نسبت ميان اندام  يك مدل سينماتيك انسان٧-٣در شكل . باشد كامالً مشهود مي
  .افراد سفيدپوست نشان داده شده است

هاي مبتني بر  توان از روش  مي،گونه كه گفته شد براي به دست آوردن سينماتيك راه رفتن همان
 .دهد هاي مختلف به ما مي نداماستفاده از اين روش اطالعات زيادي را از حركت ا. ده نمودتصوير استفا

هاي   تصاوير به دست آمده پردازش شده و تغييرات زواياي اندام،براي استفاده از مدل سينماتيك حركت
  .گيرد ار ميهاي مختلف مورد بررسي قر  در ادامه حركات ثبت شده براي اندام.آيند مدل شده به دست مي

١- Ankle-Knee-Hip Flexion / Extension :زانو و صل مچ پااحركتي است كه مف Hip در 
 .دهد دو جهت جلو و عقب انجام مي

٢- Hip Abduction / Adduction : حركتي است كه مفصلHip به سمت چپ و راست 
ا كند كه دو پاي چپ و راست ر در حركت راه رفتن عادي شخص سعي مي. دهد انجام مي

 الزم است كه اين مفصل در طول زمان ،بنابراين. در امتداد يكديگر بر روي زمين قرار دهد
 .تاب خوردن با سمت داخل حركت كند

٣- Pelvis Tilt :حول محور عمود بر صفحة ،ان لگنو حركتي است كه استخ،اين حركت 
Frontalدهد  انجام مي. 

٤- Pelvis Rolling : در شكل . دهد عمودي انجام ميحركتي است كه قسمت لگن حول محور
 . اين حركت نشان داده شده است٨-٣

 
اين . گيرد  به صورتي كه در شكل نشان داده شده است اين حركت، حول محور عمود صورت مي،Pelvis Rolling   ٨-٣  شكل

  )صفحة ] ٤٢.([ست نشان داده شده ا(Step)تغييرات در طول يك گام 
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٥- Lateral Displacement:حركت بدن به سمت چپ و راست.  

توان حركات مدل به دست آمده را به  الذكر مي با آگاهي از كيفيت هر يك از حركات فوق
گيري كه در قسمت قبلي به آنها اشاره   با استفاده از يك روش تجربي اندازه.صورت كامل تحليل نمود

هاي تعريف شده در اين قسمت را به دست آورد و در نهايت با  يك از حركت هر  اندازةتوان شد، مي
  ٩- ٣ در شكل .توان اطالعات جديد مطلوب را از مدل استخراج نمود  مي،هاي هندسي استفاده از دانسته

  .بعدي نشان داده شده است  مدل سينماتيك سهبه دست آمده از ،جابجايي مركز جرم بدن

 
با استفاده اطالعات حركتي به دست .  جابجايي مركز جرم بدن كه با استفاده از يك مدل سينماتيك سه بعدي به دست آمده است٩-٣  شكل

ن اين ابعاد به دست آورد. كند  حركت ميمسير مستطيل شكليها نشان داده شده است كه مركز جرم بدن بر روي  آمده براي هر يك از اندام
  )صفحة ] ٤٢.([باشد پذير مي بعدي راه رفتن امكان با استفاده از مدل سينماتيك سه

هاي   لزوماً مدل مدل سينماتيك راه رفتن ذكر اين نكته الزم است كه با مطالب عنوان شده دربارة
 از حركت ،بعدي وهاي د به عنوان مثال در مدل. باشند  قادر به مدل كردن كلية اين حركات نمي،سينماتيك

  .نظر شده است هاي ذكر شده براي لگن صرف بدن به سمت چپ و راست و حركت
 با استفاده از ،هاي به دست آمده براي مدل سينماتيك راه رفتن بنابر آنچه تا كنون گفته شد، مسير

 شده است هاي مهندسي نيز به كار برده  روش،ها  به غير از اين روش.اند هاي تجربي به دست آمده روش
 سعي بر به دست آوردن كيفيتي مشابه با كيفيت حركت واقعي ، رياضيابزار يك  استفاده ازكه بر مبناي
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 ،هاي به دست آمده  مسير، بر روي اين حركت صورت گرفته استي كه مطالعات در اكثر.انسان شده است
 در سال .شود ه رفتن تعيين ميكه توسط سيستم كنترل حركت رااند  اي در نظر گرفته شده هاي بهينه مسير
١٩٧٣ Rim و Chao سازي، نتايج به  سازي حركت و تغيير معيارهاي بهينه با استفاده از يك روش بهينه

هاي اخير  در سال]. ١٠[ده در آزمايشگاه نزديك نمودند دست آمده را تا حد امكان به نتايج به دست آم
 را با استفاده از يك Sagittalهاي مختلف در صفحة   مسيرهاي بهينة حركت براي اندام) م٢٠٠١(رستمي 

 درجة ٥ داراي ، مدلي دوبعدي،مدل استفاده شده در اين روش]. ٤٥و٤٤[سازي به دست آورد  روش بهينه
سازي با  هاي مبتني بر بهينه  ايدة استفاده از روش.است در نظر گرفته شده SSP تنها در فاز  وآزادي

 تالش الزم ، با افزايش مهارت،هاي يادگيري شده توسط انسان  كه در حركتباشد توجه به اين نظريه مي
گيرد كه معيار به  يعني اين حركت به نحوي صورت مي]. ١٦[يابد  براي انجام اين حركت كاهش مي

 در تعاريف مختلفي از ،بر اساس همين اصل.  شود كمينه»تالش«دست آمده بر اساس هر تعريفي از 

  :ه شده است به كار برد»تالش«
 .)]٤٤[(دلي گشتاور توليد شده در مفاصل هاي توليد شده در عضالت و يا به طور معا نيرو -١

 .)]٤٤[(ار مكانيكي انجام شده در عضالت ك -٢

 .)]٢١[(الت دامنة سيگنال كنترل توليد شده براي حركت عض -٣

ي براي هاي تركيبي، به شكلي كه تركيبي از هر يك از تعاريف فوق، به عنوان معيار روش -٤
در بررسي سيستم كنترل بهينه در فصل بعد، معيارهاي . شود تالش شخص در نظر گرفته مي

 .شود به كار برده شده براي به دست آوردن بهترين الگوي حركت به تفصيل بررسي مي

  سينتيك راه رفتن   ٣-١-٢-٣

 به طور كلي نحوة انجام ،گونه كه در قسمت قبلي گفته شد در مبحث سينماتيك حركت همان
هاي توليد شده و نحوة توليد  باشد مسائل مربوط به نيرو ها مورد نظر مي ركت توسط هر يك از اندامح

هاي آزمايشگاهي مختلفي براي   تا كنون روش.شوند حركت در ذيل سينتيك حركت بررسي مي
ورت ها به ص اي از اين روش دسته. هاي توليد شده در عضالت به كار برده شده است گيري نيرو اندازه

ها و  گيرند نيرو هايي كه توسط اعمال جراحي در تاندون و مفصل قرار مي مستقيم و با استفاده از ايمپالنت
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البته به كار گيري اين روش ]. ٥٣[كنند  گيري مي گشتاورهاي توليد شده در عضالت و مفاصل را اندازه
ن به كارگيري آن تنها در حيوانات  امكا،ترين محدوديت آن نيز مهم. باشد هاي زيادي مي داراي محدوديت

 ،هاي به دست آوردن غير مستقيم پارامترهاي سينتيك سيستم   روش،با وجود اين محدوديت. باشد مي
هاي تغييرات  ها، با در دست داشتن نحوة انجام حركات و مؤلفه در اين روش. باشند كارگيري مي قابل به

ها و گشتاورهاي مورد نظر  توان تمام نيرو ناميك سيستم، مياي، و با به كارگيري معادالت دي خطي و زاويه
  .را به دست آورد

اي و  هاي زاويه  سرعت،تغييرات دقيق تمام زوايابه كارگيري اين روش مستلزم در دست داشتن 
 معادالت كامل ديناميك سيستم و تمام نيروهاي خارجي وارد شده به سيستم ،اي مفاصل هاي زاويه شتاب

  .باشد العمل سطح مسير حركت مي هاي اغتشاش وارد شده به بدن و نيروي عكس واعم از نير
گيري مستقيم و يا  دربارة نحوة به دست آوردن مسيرهاي حركت با استفاده از روشهاي اندازة

 نحوة به دست آوردن معادالت  در بارة. استفاده از ابزارهاي رياضي مهندسي در قسمت قبل صحبت شد
 به دست آوردن .توضيح داده خواهد شدو مدل ديناميك نيز در قسمت بعدي اين فصل ديناميك سيستم 

  .شود نيروها و گشتاورهاي خارجي، از ابزاري مانند صفحة نيرو استفاده مي
. باشد هاي الكتريكي مي يگنالكنندة نيروي وارد شده بر سطح آن به س اين ابزار در واقع تبديل
. گيرد ي از مبدلهاي معمول نظير سنسورهاي پيزوالكتريك صورت ميچنين تبديلي با استفاده از يك

اين تبديل با . آورند  سه مؤلفة نيروي وارد شده بر سطح را به دست مي،صفحات نيروي چندبعدي
  .گيرد استفاده از سنسورهاي مجزا صورت مي

بر ، )١٠-٣شكل (اي با ابعاد در حدود متر شكل ظاهري اين صفحات نيرو به صورت صفحه
ة هاي ديگري نيز، نظير قرار دادن صفح البته روش. ايستد باشد كه شخص بر روي آن مي روي زمين مي

اي از سيگنال ثبت شده توسط صفحة   نمونه١١-٣در شكل ]. ٥٣ [نيروسنج در داخل كفش وجود دارد
  .نيرو نشان داده شده است

اه رفتن، توان و انرژي نيز با با مطرح شدن نيرو و گشتاورهاي توليد شده در سينتيك حركت ر
بر همين . شوند هاي سينماتيكي حركت مطرح مي استفاده از اطالعات حركتي به دست آمده در بررسي
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هاي گفته شده براي به دست آوردن نيرو و   با استفاده از روش،گيري توان و انرژي حركتي اساس اندازه
  .باشد حركت قابل محاسبه مي

هاي مستقيم همچون  توان از روش رژي و توان حركتي راه رفتن ميبراي محاسبة مستقيم ان
 استفاده ١هاي متابوليك و بررسي تبادالت گازي تنفسي هاي غير مستقيم مانند روش كالريمتري و يا روش

  ].٥٣[نمود 

 
  .العمل سطح گيري نيروي عكس  براي اندازه(Force Plate) وضعيت قرار گيري بر روي يك صفحة نيرو ١٠-٣  شكل

با .  وجود داردEMGگيري توان سيگنال  هاي ديگري نيز بر مبناي اندازه عالوه بر اين روش
 ثبت شده در عضالت و توان EMGاستفاده از اين روش در ابتدا نسبت مناسبي ميان توان سيگنال 

گيري توان سيگنال ثبت شده در  توان با اندازه  صورت ميدر اين. آيد مصرف شده در آنها به دست مي
  ].٥٣[ توان مصرف شده را به دست آورد ،شرايط مختلف

 
  ).٧٧صفحة ] ٥٣.([شوند ديده مي نيروهاي ثبت شده در سه جهت براي يك گام . از صفحة نيرو ثبت شدة با استفادهنيروهاي  ١١-٣  شكل

                                             
١  O2 / CO2 Exchange 
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توان  ها نيز مي هاي اندام گيري و حركت به طريق معكوس و با استفاده از تغييرات توان اندازه
 D. A. Winter ١٩٨٥اي در سال  بر مبناي چنين ايده. هاي سينتيك راه رفتن را محاسبه نمود پارامتر

ده از اطالعات مربوط به در اين روش با استفا. روشي را براي به دست آوردن اين متغيرها معرفي كرد
 نيروهاي توليد شده توسط عضالت ساق و زانو در ، عضالتEMGتغييرات زواياي مفاصل و سيگنال 

هاي ديناميك ارائه شده براي راه   بازنگري كلي بر مدل،در ادامه]. ٤٠[شد  هنگام راه رفتن محاسبه مي
  .رفتن صورت خواهد گرفت

  هاي ديناميكي مدل   ٢-٢-٣

زيادي براي نشان دادن ديناميك حركت راه رفتن ارائه شده است و آن را به هاي  تا كنون مدل
هاي اين سيستم  تعداد ورودي و خروجي. اند چند خروجي مدل كرده–صورت يك سيستم چند ورودي

با افزايش اين تعداد درجات مدل به . به تعداد درجات آزادي در نظر گرفته شده براي مدل بستگي دارد
گونه كه قبالً نيز گفته شد تعداد  شود البته همان تر مي باشد نزديك  همان بدن انسان ميسيستم واقعي كه

باشد كه در نظر گرفتن تمام آنها در آناليز   درجه مي٢٠٠درجات آزادي در مدل كامالً واقعي حدوداً 
اي نشان دادن هايي كه تا كنون بر در نتيجه در مدل. سازد  مسأله را با پيچيدگي زيادي مواجه مي،حركت

ديناميك بدن در هنگام راه رفتن ارائه شده است تماماً با تقليل درجات آزادي از پيچيده شدن معدالت 
  .شود هاي مسأله انجام مي سازي با توجه به شرايط و خواسته اين ساده. ديناميك سيستم احتراز شده است

مثالً در يك مدل . اشندب در يك مدل ديناميك خروجي و ورودي داراي تعاريف ثابتي نمي
باشد و خروجي آن نيز زواياي  در هر مفصل مي) ها عضله(شده توسط عملگرها  هاي توليد ورودي گشتاور

ها به اين صورت  هاي دوپا غالباً ورودي و خروجي  در روباتيك و تحليل ديناميكي روبات،اند مفاصل
  تحريك عصبي عضله و خروجي آنانتوتواند  هاي ديگري اين ورودي مي در مدل. شوند تعريف مي

هاي  كه چنين تعريفي از ورودي و خروجي بيشتر در تحليل. سرعت حركت افقي شخص باشد
به هر حال با در نظر گرفتن هر تعريفي از ورودي و خروجي . فيزيولژيك حركت انسان كاربرد دارد

م استفاده از يك ابزار رياضي  به دست آوردن معادالت رياضي توصيف كنندة ديناميك آن، مستلز،سيستم
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روش رياضي براي به دست آوردن اين معادالت با . باشد در به كارگيري قوانين و اصول مكانيك مي
  .شود هاي مسأله و تعداد درجات آزادي، انتخاب مي توجه به پيچيدگي
 Sagittal مدل دوبعدي را براي بررسي ديناميك راه رفتن در صفحة Hemami ،١٩٧٦در سال 

در . كه پس از آن توسط افراد زياد ديگري مورد استفاده قرار گرفت]. ٢٣[ معرفي نمود SSPو در فاز 
هاي  با توجه به تعداد حالت.  مدل سادة دو لينكي را به كار گرفتHemamiبررسي پايداري راه رفتن 

 ،ها  پايداري سيستم او با به كارگيري روش دوم لياپانوف در تحقيق،محدود سيستم راه رفتن در اين مدل
 لينكي را ٧  يك مدل D. A. Winter ١٩٧٩در سال  ].٢٤[داري ايستاده را بررسي نمود  پايظشرايط حف

گاه پا نيز در نظر گرفته  در اين مدل جزئيات بيشتري نظير ابعاد تكيه. براي راه رفتن انسان معرفي نمود
كارگيري سيستم كنترل حركت   در به از اين مدلTsumatsu Mita ١٩٨٣ در سال ].٥٥[شده بود 

 كه هر يك ،هاي مختلف ديناميك راه رفتن  در ادامه مدل،با ذكر مقدمة فوق. بسته استفاده نمود حلقه
  .باشند بررسي خواهد شد داراي كاربرد خاص مي

  يهاي ديناميك انواع مدل   ١-٢-٢-٣

باشد و در  ميگونه كه گفته شد حركت راه رفتن در طي يك سيكل شامل فازهاي مختلف  همان
هاي ديناميك ارائه شده براي  مدل. هر فاز نيز معادالت ديناميك توصيف كنندة اين حركت متفاوت است

  :اند  اين حركت را در سه فاز حركتي مختلف بررسي كرده،حركت راه رفتن
هاي  تري نسبت به حركت در فاز حركت راه رفتن در اين فاز معادالت نسبتاً ساده: SSPفاز  -١

توان كل سيستم را به صورت يك پاندول  در به دست آوردن اين معادالت مي. داردديگر 
هاي مبتني   هاي تحليل مكانيكي كالسيك مانند روش مركب در نظر گرفت و از يكي از روش

 ١٩٨٥هايي كه تا سال   غالب مدل.بر قانون دوم نيوتن و يا قانون انرژي الگرانژ استفاده نمود
 .اند  در نظر گرفتهSSPرا در فاز  حركت مزبور ،اند ه شدهبراي اين حركت ارائ

.  داردSSPتري نسبت به فاز  راه رفتن در اين فاز نسبتاً معادالت ديناميك پيچيده: DSPفاز  -٢
هايي كه  توان از روش در به دست آوردن معادالت مربوط به ديناميك مدل در اين حالت مي

 ،بازوهاي موازي. ه شده است، استفاده نمودتا كنون در تحليل بازوهاي موازي استفاد
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در سال  . ابتدا و انتهايي آنها ثابت استباشند كه فاصلة دو سر بازوهايي با چند لينك مي
١٩٨٤ Yaun-Fang Zheng و H. Hemami مدل قبلي را براي حالت DSP توسعه دادند 

خصوصاً در (ت شدن اين فاز در حركت عليرغم پيچيدگي بسيار زياد معادالقائل ]. ٢٥[
 .شود موجب تعادل بهتر در حركت مي) مدلهاي داراي درجات آزادي زياد

 يا زمان Heel Strikeدر تحليل كيفي حركت راه رفتن :  با زمينSwingبرخورد پاي  -٣
باشد با زمين را به عنوان شروع مرحلة ايستايي در  برخورد پايي كه در حال تاب خوردن مي

باشد ولي از نظر كمي به   ميDSPاز نظر كيفي اين مرحله در فاز بنابراين . نظر گرفته شد
دليل مسألة ضربه در هنگام برخورد پا در اين لحظه مدل داراي ديناميك كامالً متفاوتي 

 و Yaun-Fang Zheng ١٩٨٤در سال . باشد  ميMid Stanceنسبت به حالت 
H.Hemamiن را كه موجب تغييرات  اثر ضربة ايجاد شده به هنگام تماس پاشنه با زمي

شود بررسي كردند و مدلي را براي آن به  اي در مفاصل پا مي هاي زاويه ناگهاني سرعت
 مدل ١هاي  به صورت تابعي از حالت در اين روش تغييرات سرعت]. ٢٥[دست آوردند 

اي  هاي زاويه  سرعت،ها شامل تمام زوايا اين حالت. آيد دوپايي در زمان برخورد به دست مي
 .باشد اي در مفاصل مي هاي زاويه و شتاب

گونه كه گفته شد در بررسي ديناميك حركت راه رفتن و به دست آوردن مدل ديناميك در  همان
گيريم كه در آن   چند خروجي در نظر مي–ابتدا اين سيستم را به صورت يك سيستم چند ورودي 

هاي سيستم يا همان  ها تركيبي از حالت هاي كنترل يا گشتاورهاي مفاصل و خروجي هاي فرمان ورودي
با توجه به اين مسأله در به دست آوردن مدل اين سيستم . باشند هاي آنها مي زواياي مفاصل و مشتق

  .سيك و يا مدرن نيز استفاده كردسازي كال هاي مدل توان از يكي از روش مي

  هاي تقريبي مدل   ٢-٢-٢-٣

تك اجزاء سيستم و به كارگيري قوانين  هايي كه با استفاده از شناخت تك در قسمت قبل مدل
به چنين مدلي يك مدل تقريبي راه رفتن گفته . آيند، معرفي شدند مكانيك حاكم بر آنها به دست مي

                                             
١ States. 
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غالباً با در نظر گرفتن (هاي صلب  اي از لينك زيرا در اين مدل اجزاي سيستم به وسيلة مجموعه. شود مي
هاي ورودي  با مشخص كردن پارامتر. شود  آنها تقريب زده ميو مفاصل ميان) جرم متمركز در مركز جرم

سازي  هاي مدل توان يكي از روش براي به دست آوردن مدل تقريبي اين سيستم مي،و خروجي سيستم
تواند تا حدودي  به عنوان مثال استفاده از ضرايب پاسخ پله مي. كالسيك خطي  يا مدرن را به كار برد

سازي به كار گرفته شده براي به  هاي مدل در ادامه به روش.  مدل فراهم آوردديناميك اين سيستم را در
  :شود دست آوردن مدل راه رفتن انسان اشاره مي

سازي كالسيك در به دست  تقريب خطي سيستم راه رفتن و به كار گيري يك روش مدل -١
 كم باشد كه درجات آزادي مدل  اين روش تنها در مواردي مفيد مي: آوردن مدل خطي

هاي اين مدل  با افزايش تعداد درجات آزادي يا در واقع تعداد ورودي و خروجي. باشد مي
ها نتايج به دست آمده از مدل خطاي  به دليل اثرات غيرخطي متقابل اين ورودي و خروجي

نتايج به دست آمده در . زيادي نسبت به نتايج واقعي به دست آمده از سيستم خواهند داشت
 و نتايج حاصل از معادالت ديناميك غيرخطي در فصل پنجم Hemamiمدل خطي شدة 

اي داراي دو درجة آزادي را با در نظر   جعفري مدل ساده١٣٧٧در سال . اند مقايسه شده
گرفتن يك لينك براي هر پا و با فرض قرار داشتن كل جرم اندام فوقاني به صورت متمركز 

 آمده از پاسخ به ورودي پله را در در مفصل لگن، به كار گرفت و ضرايب به دست
 ].٢[آلگوريتم كنترل مبتني بر مدل به كار برد 

ها نيز با استفاده از  در اين روش: سازي مبتني بر يادگيري هاي مدل به كار بردن روش -٢
 مدلي ،خروجي به دست آمده از تجربه و به كارگيري يك شبكة يادگيرنده-هاي ورودي داده

چنين . آيد هاي نظير تصوير نمايد به دست مي يستم را به خروجيهاي س كه بتواند ورودي
باشد روش مناسبي   خاصي از سيستم مي١كردن حالت  در زماني كه هدف مدل،هايي مدل
 به كار برد از ٢٠٠١ براي كنترل يك روبات دو پا در سال Chi-Ljangدر روشي كه . است

او اين مدل را براي . ا استفاده نمودهاي سوئيچينگ پ يك سيستم فازي براي يادگيري زمان
هاي به   توحيدخواه روش١٩٩٧در سال . به كارگيري در يك روش كنترل لغزان استفاده كرد

                                             
١ States. 
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او . عضالني را بررسي كرد-هاي عصبي هاي عصبي براي مدل كردن سيستم كارگيري شبكه
راي مدل سوي پرسپترون ب خور هاپفيلد و پيش هاي پس هاي مختلف نظير شبكه از شبكه

عضالني استفاده كرد و نتايج حاصل را مقايسه -كردن حركت در يك سيستم عصبي
 .]٤٩[نمود

سازي براي به دست آوردن مدل سيستم راه رفتن داراي مزايايي مانند  هاي مدل استفاده از روش
 ،هشد باشد، اما در شرايطي كه با توجه به نوع ورودي و خروجي تعيين تر بودن محاسبات مي ساده

 از روش محاسبة مستقيم معادالت ديناميك ،هاي مدل و قوانين حاكم بر آنها شناخته شده باشند پارامتر
 .هاي به دست آوردن اين معادالت خواهيم داشت در ادامه مروري به روش. شود  استفاده مي،سيستم

  هاي تحليل ديناميك راه رفتن روش   ٣-٢-٢-٣

هاي ديناميك راه رفتن به  ه دست آوردن مدلهاي ب هايي كه بر روي انواع روش پس از بررسي
در به دست . هاي به دست آوردن معادالت ديناميك مدل بررسي خواهند شد عمل آمد در ادامه روش

هايي  سازي  مجبور به اعمال ساده، براي اجتناب از پيچيدگي زياد مسأله،آوردن اين معادالت ديناميك
  :باشند ها شامل موارد زير مي يساز اين ساده. نسبت به سيستم واقعي هستيم

در اين مورد قبالً نيز اشاره شد كه در . كاهش درجات آزادي مدل نسبت به سيستم واقعي -١
 از حد مدل  كه موجب پيچيدگي بيش نظر گرفتن تمام اين درجات آزادي عالوه بر اين

شود در موارد زيادي نتايج به دست آمده توسط آن مزيت قابل توجهي نسبت به  مي
 .هاي با درجة آزادي كمتر ندارد مدل

كه معادالت ديناميك  در اين مورد به دليل اين. Single Supportتحليل مدل تنها در فاز  -٢
كنند و اين تغيير در معادالت ايجاد   كامالً تفاوت ميDS و SSحركت راه رفتن در دو فاز 

حليل شده و همپوشاني  تSSكند، سيستم تنها در حالت  اشكال و پيچيدگي در تحليل آن مي
در واقع برخورد هر پا با زمين . شود زماني دو پا در مرحلة ايستايي، در نظر گرفته نمي
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(Heel Strike) دقيقاً با جدا شدن پاي ديگر از زمين (Toe Off) در يك زمان انجام 
 ].٤٣[شود   گفته مي١به چنين عملي سوئيچ كردن پاها. شود مي

هاي ارائه شده تا كنون از  در بسياري از مدل . ٢هنگام راه رفتنصرف نظر از اثر ضربه در  -٣
 در معادالت ديناميك ،وارد كردن اثر ضربه در هنگام برخورد پاي در حال حركت با زمين

هاي هر دو پا  نظر شده است و اين اثر كه منجر به تغييرات آني در سرعت حركت صرف
يچ كردن، در مدل لحاظ شده  زمان سوئشود به صورت عوض شدن اندازة سرعت آنها در مي

 و Blajierو  ١٩٧٦ در سال Hemami و Zhengهايي كه  اين مسأله در مدلاست 
Werner٦[و ] ٢٣[ ارائه دادند نيز وجود دارد ١٩٩١ در سال.[ 

توان  هاي خاصي مي گونه كه قبالً اشاره شد در حالت به غير از مواردي كه در باال ذكر شد، همان
هايي كه بازة تغييرات زاوية  مثالً در مدل. هايي را نيز به كار برد ست آوردن اين معادالت تقريببراي به د

. شود آنها كمتر است، براي ساده شدن مدل، در حوالي تغييرات اين زوايا از مدل خطي شده استفاده مي
1GBLRدر ادامه مدل روبات  −) Hemami – ادالت ديناميكي آن بررسي  معرفي شده و مع)١٩٨٥

  .خواهند شد
گونه كه قبالً نيز اشاره شد اين مدل داراي دو  همان.  نشان داده شده است٦-٣اين مدل در شكل 

هاي بااليي مانند  هاي اندام باشد و اثر حركت هاي ران و ساق در هر پا مي لينك براي مدل كردن قسمت
ها و تغييرات وضعيت مركز جرم  و كل جرم كل اين اندامها و سر در اين مدل در نظر گرفته نشده  دست

بنابراين اين مدل در مجموع با در نظر . آن به صورت متمركز به صورت يك لينك لحاظ شده است
هاي مچ پاي ايستا و  اين درجات آزادي مربوط به مفصل. باشد  درجة آزادي مي٥ داراي ، لينك٥گرفتن 

در اين مدل از گشتاور توليد شده در مچ پاي ايستا نيز . باشد  مي در هر دو پاHipها و مفاصل  زانو
  .باشد  سطح مي العمل هاي عكس نظر شده است و تنها گشتاور موجود در اين مفصل، حاصل از نيرو صرف

هاي مكانيك  توان از روش براي به دست آوردن معادالت ديناميك مربوط به اين دو مدل مي
و يا روش قانون ] ٤٣[ني بر قانون دوم نيوتن مثالً استفاده از باندگراف هاي مبت  مانند روش،كالسيك

                                             
١ Leg Commutation 
٢ Impact Effect 
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 در استفاده از معادالت الگرانژ براي به دست آوردن معادالت ديناميك يك .انرژي الگرانژ استفاده كرد
يافته تعريف  سيستم، براي يك سيستم چند عضوي مانند سيستم راه رفتن، نيروها و گشتاورهاي تعميم

  ].٥٢[شوند   معادالت انرژي بر اساس اين تعريف جديد بازنويسي ميشده و

 
1GBLR مدل روبات ١٢-٣  شكل  درجة ٥اين مدل يك مدل دوبعدي با .  معرفي شدH. Hemami توسط ١٩٨٥ اين مدل در سال −

  )١صفحة ] ٦. ([گاه بر روي زمين بدون بعد در نظرگرفته شده است قطة تكيهباشد كه در آن دو ن آزادي مي

معادالت ديناميك حركت به دست آمده توسط معادالت حركت الگرانژ براي اين مدل به 
 :باشند صورت زير مي

)١-٣(DTCghBA =++ )()()()( θθθθθ &&& 
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iT گشتاور توليد شده در مفصل i ام و iθ، iθ& و iθ&&اي و شتاب   به ترتيب زاويه، سرعت زاويه
هايي هستند كه با استفاده از معادلة    ثابتih و ijp، ijqهاي  پارامتر.  ام هستندiاي مربوط به لينك  زاويه

-اي خواهيم داشت به روش استفاده از معادلة انرژي در ادامه اشاره. آيند حركت الگرانژ به دست مي
  .حركت الگرانژ و استفاده از اين روش براي به دست آوردن معادالت ديناميك مربوط به مدل

  استفاده از معادلة انرژي الگرانژ در به دست آوردن معادالت ديناميك   ٤-٢-٢-٣

هاي جنبشي   رابطة ميان تغييرات انرژي بر اساس،معادلة كلي الگرانژ براي حركت آزاد يك جسم
اين معادله در . آيد و پتانسيل آن جسم نسبت به جابجايي در ازاي اعمال نيرو به آن جسم به دست مي

 : نشان داده شده است٢-٣رابطة 
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باشد كه به  هاي وارد شده به جسم مي  برابر با مجموع نيروH بردار جابجايي جسم و xكه در آن 
توان به صورت رابطة  اين معادله را براي يك سيستم چرخشي مي.  نشان داده شده است∑Fصورت 

ها با گشتاورهاي اعمال شده حول مراكز مختلف جايگزين  نويسي نمود كه در آن به ترتيب نيرو  باز٣-٣
 . و جابجايي جسم نيز با تغييرات زاوية آن نسبت به همان مراكز جايگزين شده استشده
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=∑اي مربوط به جسم بوده و   نيز به ترتيب زاويه و سرعت زاويه&θ، θدر اين معادالت  TH برابر 
و پتانسيل هاي جنبشي   نيز برابر با تفاضل انرژيL ،باشد مي هاي وارد شده به جسم  وع گشتاوربا مجم

 .آيد به دست مي ٤-٣باشد و از رابطة  مي

)٤-٣(
PKL −= 

  .باشد تانسيل مربوط به جسم متحرك مي انرژي پP انرژي جنبشي و Kدر اين معادله 
 معادلة الگرانژ براي هر ،براي استفاده از اين معادله در به دست آوردن معادالت ديناميك مدل

 مطلق راي مقادي هاي زاويه و سرعت زاويه  نوشته شده پارامتر در معادلة. شوند ها نوشته مي يك از لينك
 در نظر گرفته  بنابراين گشتاور.  در نظر گرفته شده است )يعني زاوية لينك نسبت به خط عمود(آنها 

. شود هاي ايجاد شده در دو مفصل انتهايي آن در نظر گرفته مي براي هر لينك، به صورت مجموع گشتاور
باشد ولي  هاي گشتاور مي ها بايد در نظر داشت كه مجموع گشتاور در اينجا برآيند بردار در مورد گشتاور

كند بنابراين بردارهاي گشتاور در راستاي عمود بر   مدل ما تنها در دو بعد حركت ميكه به دليل اين
  .باشد هاي آنها متفاوت مي شوند و بنابراين هر دو در يك راستا بوده و تنها جهت صفحه ايجاد مي

 را به دست ١-٣توان معادلة حركت  ها مي در نهايت با استفاده از اين معادالت براي تمام لينك
  . آمده است، و محاسبات كامل آن١-٣روش به دست آوردن معادلة ) a(در ضميمة . ردآو

  خالصه   ٣-٣

از ديدگاه كيفي . در اين فصل حركت راه رفتن انسان از دو ديدگاه كيفي و كمي بررسي شد
 به صورت كيفي نقش هر يك از عضالت .اجزاي زماني اين حركت و فازهاي مختلف آن معرفي شدند

 از سوي ديگر با در نظر گرفتن يك نگرش . حركت رو به جلوي بدن مطالعه شدمحرك در توليد
اين حركت مورد بررسي ) سينتيك(و نحوة توليد ) سينماتيك(مكانيكي نسبت به راه رفتن، نحوه انجام 
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بررسي نحوة انجام راه رفتن  نما به عنوان ابزار هاي سينماتيك انسان براي اين منظور مدل و قرار گرفت

 پس از آن انحاء مختلف به دست آوردن نيروها و گشتاورهاي توليد شده در اين حركت .في شدندمعر
. كنندة نحوة توليد حركت معرفي شد توصيفهاي ديناميك سيستم به عنوان ابزار رياضي  گفته شده و مدل

1GBLR مدل روبات ،هاي مختلف معرفي شده از ميان مدل يداي مناسب براي به  به عنوان كاند−
پيچيدگي نسبتاً كمتر معادالت حاكم بر . كنندة مورد بررسي در اين پروژه معرفي شد كارگيري در كنترل

هاي داراي درجات آزادي بيشتر و در عين حال قابليت توصيف نسبي مناسب  آن در مقايسه با مدل
در فصل بعدي در ابتدا مقدمة . اشندب سيستم راه رفتن واقعي انسان دو دليل به كار بردن اين مدل مي

بين مبتني بر مدل خواهد آمد و  سازي و روش كنترل پيش هاي كنترل مبتني بر بهينه كوتاهي در بارة روش
1GBLR اصالح شدة روبات  مدل،در ادامه در . شود كارگيري در مسألة مورد نظر معرفي مي  براي به−

ه بر تغيير تعداد ابعاد ورودي و خروجي سيستم، با تبديل پارامترهاي ورودي  عالو،مدل اخير اصالح شده
 شرايط الزم براي به كار بردن آن در كنترل كنندة مورد نظر فراهم ،از فضاي گشتاور به فضاي امپدانس

  .شود مي



 

 كنترل امپدانس مفاصل و آلگوريتم استراتژي   ٤ فصل
  بين كنترل پيش
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  :، دو سؤال اساسي پيش روي طراح قرار دارند نخستام در گ، طراحي يك سيستم كنترلدر
 .ها در سيستم بايد كنترل شوند كدام متغير -١

 .ها به كار گرفته شود چه روشي براي  كنترل اين متغير -٢

هاي كنترل حركت، در نهايت استراتژي كنترل مربوط به آن  پاسخ به اين دو سؤال در سيستم
هاي كنترل  هاي كنترل بيولوژيك، بر خالف سيستم تم تا كنون در سيس.سازد  را مشخص ميحركت

 سعي شده ،شود  استراتژي كنترل بر اساس نوع حركت مورد نظر تعيين ميهاحركت روباتيك، كه در آن
 .هاي كنترل حركت به كار برده شود كارگيري در تمام سيستم براي به» عام«است كه يك استراتژي كنترل 

 ١بين امپدانس مبتني بر مدل كارگيري استراتژي كنترل پيش ه دست آمده از به ب قابل توجهبا توجه به نتايج
، هاي به كار برده شده ر اين فصل ضمن مروري بر اين روش و قياس با ساير روشهاي گذشته، د در سال
  .شود  در كنترل راه رفتن بررسي ميآنكارگيري  امكان به

  استراتژي كنترل امپدانس   ١-٤

هاي كنترل  بررسي كه انجام داد نظريات محققين مختلف در مورد متغير در Stein ١٩٨٢در سال 
هاي كنترل حركت در انسان   در بررسي سيستم.)]٤٨[(هاي كنترل حركت انسان را بررسي كرد  در سيستم
ها ارائه   سفتي و ويسكوزيته و يا تركيبي از اين متغير، سرعت، طول، نظرياتي مبني بر كنترل نيروتا كنون

                                             
١ MPIC: Model Predictive Impedance Control 
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 بيشترين نظريات ارائه شده تا ١٩٨٢ در سال Steinهاي انجام شده توسط  بر طبق بررسي. ستشده ا
هاي كنترل مزبور به طور همزمان توسط سيستم كنترل  كنون مؤيد كنترل شدن بيش از يك متغير از متغير

  لف در بارةكند كه نظريات مخت  در اين بررسي اين مسأله را نيز بيان ميStein.باشد  اعصاب انسان مي
عضالني انسان همگي در واقع رويكردهاي مختلف از تنها -هاي كنترل عصبي متغيرهاي كنترل در سيستم
.  پارامتري را به نام امپدانس عضله معرفي كردHoffer ١٩٨٢در سال . باشند يك متغير كنترل واحد مي

 به دست آمد Feldmanقطة تعدل  و نظرية كنترل ن)٢فصل  (Hillاين پارامتر كه با توجه به مدل عضلة 
به » امپدانس مفصل« تعريفي از ١٩٨٨ در سال Winters. باشد تركيبي از سفتي و ويسكوزيتة عضله مي

عضالني در يك مفصل براي مقاومت در -امپدانس، توانايي طبيعي سيستم عصبي«: اين صورت ارائه داد
البته .]٥٧[» باشد مل آگاهانه توسط مغز ميالع برابر يك گشتاور اعمال شده به مفصل قبل از يك عكس

باشد و تعريف امپدانس عضله به صورت توانايي  اين تعريف براي يك مفصل شامل عضالت مكمل مي
 اين مسأله را ١٩٩٠  در سالHogan. باشد عضله براي مقاومت در برابر يك نيروي اعمال شده به آن مي

و پايداري در برابر اغتشاش ) ٢فصل (نترل حفظ تعادل بيان نمود كه امپدانس نقش مهم و مؤثري در ك
  .)]٢٨[( دارد

العمل توليد شده در عضله به ازاي تغيير طول   عكس سفتي يا امپدانس استاتيك عضله نيروي
گونه كه گفته شد اين پارامتر  دربارة سفتي عضله در فصل دوم توضيح داده شد و همان. باشد عضله مي

باشد و نيز به اين مسأله اشاره شد كه نيروي توليد شده در  سرعت عضله ميتابع غيرخطي از طول و 
 عضله و ديگري اثر پارامترهاي ويسكواالستيكعضله در اثر تغييرات طول آن حاصل از دو عامل، يكي 

 در اندام تحتاني اين رفلكس در نخاع به  كهباشد هاي محلي مي رفلكس به وجود آمده حاصل از فيدبك
سفتي مفصل كه . كنيم  تعريف مي،به همين ترتيب سفتي مفصل را نيز بر مبناي سفتي عضله. يدآ وجود مي

آيد عبارت است از   كنش ميان آنها پديد مي هاي محرك مفصل و نيز هم تك عضله در اثر سفتي تك
تغيير در فصل دوم اين مسأله گفته شد كه . گشتاور توليد شده در مفصل در اثر تغيير واحد زاوية مفصل
با استفاده از همين دو مكانيزم سطوح . گيرد سفتي عضله با استفاده از دو مكانيزم مختلف صورت مي

 حلقة فيدبك محلي بهرةمكانيزم اول تغيير . كنند سفتي مفصل را در شرايط عمل مختلف تنظيم مي،بااليي
مكانيزم ديگر از اختالف فاز . گيرد ه صورت ميتوليد شد  كه در سطوح باالγاست كه توسط سيگنال 
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كاهش اين اختالف به مفهوم . شود و عضلة مكمل ايجاد ميد در αهاي فرمان حركتي  ميان سيگنال
در ادامه  ). ١٩٨٨ ،Winters( باشد  كنشي اين دو عضله و در نتيجه افزايش سفتي مفصل مي افزايش هم

  . نقطة تعادل مفصل رل سفتي و فرضيةشت بر سيستم كنتمروري خواهيم دا

  بازنگري فرضية نقطة تعادل   ١-١-٤

اي به مسألة سفتي عضالني و   اشاره،هاي مختلف عضله در فصل دوم در ابتدا در بيان مدل
 تعادل  ه و فرضية نقطةاهميت اين پارامتر در انجام حركات مختلف و همچنين مسألة حفظ تعادل شد

 گفتهنيروي عضله _بر مبناي اين فرضيه و بر اساس مشخصة طول. نيز مطرح شد  Feldman عضله
 ،شدن آن  در جهت كشيده،ا تغيير نيروي وارد شده به عضله ب،عصبي ثابت شود كه در حالت تحريك مي

بر همين اساس در فصل دوم پارامتر . شود  مي ايجاد در عضلهي كشنده متناسب با اندازة نيرويتغيير طول
  .عضله به صورت نسبت ميان اين نيرو و ميزان انحراف از نقطة تعادل تعريف شدسفتي 

 
هاي  هاي گشتاور توليد شده توسط عضله  منحني مشخصة تغييرات زاويه در اثر تغييرات گشتاور مفصل با در نظر گرفتن مؤلفه١-٤  شكل
به اندازة شيب .  در آمده استσ منحني به صورت خطي با شيب ثايت βشود كه در حوالي زاوية تعادل  ده ميدر اين شكل دي. مكمل

  ].٤٩[ منحني در حوالي نقطة تعادل سفتي مفصل گفته مي شود 

هاي  تك عضله ي تكدر تعريف سفتي يك مفصل كافيست اشاره شود كه اين سفتي ناشي از سفت
توان براي يك مفصل يك نقطة تعادل در نظر  در نتيجه به همان صورت مي. باشد محرك مفصل مي

گرفت كه با اعمال يك گشتاور خاص به مفصل  اندازة زاوية آن مفصل به اندازة خاصي كه تابع مشخصة 
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 گفته »سفتي مفصل«  دست آمدهبه اين نسبت به. كند ير ميباشد تغي مفصل و اندازة گشتاور وارد شده مي
 در نظرگرفته ١-٤اي به صورت شكل   بر اساس نظرية نقطة تعادل و سفتي مفصل مشخصه.شود مي
 كه شيب منحني در حوالي نقطة تعادل σ زاوية تعادل مفصل بوده و βدر اين مشخصه، . شود مي
هاي سريع،   با تعميم فرضية نقطة تعادل براي حركت، ادامهدر. شود اميده ميباشد، سفتي عضله ن مي

  . بررسي خواهند شديافته  تعادل تعميم ربوط به وضعيت نقطةپارامترهاي م

   و تعميم فرضية نقطة تعادل مفاصل امپدانسمعرفي   ٢-١-٤

 آهستگي گيرد و در آن جابجايي نقطة تعادل به  به حركتي كه به آرامي صورت مي،در اصطالح
ايستا  در بررسي حركات ايستا و شبه. شود  گفته مي(Quasi-Static)ايستا  شود حركت شبه انجام مي

،  اغتشاش كافيست به دست آوردن اثر گشتاوربراياستفاده از نظرية نقطة تعادل و تعريف سفتي مفصل 
با تعريف ظريه، ت سريع الزم است كه اين نولي براي به دست آوردن دقت مناسب مشابه در حركا

امپدانس پويا يا ويسكوزيتة عضله در واقع همان . شود تعميم داده شود انس پويا ناميده ميجديدي كه امپد
 به Feldman توسط ١٩٨٦باشد و براي اولين بار در سال   ميHill در مدل ارائه شده توسط Bضريب 

هاي مكمل  ه از همكنش سفتي عضلهمشابه همان حالت قبل و استفاد(عنوان ترم پوياي امپدانس مفصل 
 مفهوم نظرية نقطة تعادل نيز با ه وبه مدل امپدانسي مفصل افزوده شد) در به دست آوردن سفتي مفصل

 به صورت استفاده از يك ،)١-٤شكل  (گشتاور در حالت قبل-جاي استفاده از مشخصة دوبعدي زاويه
به صورت نشان در اين مشخصه كه . ه استتگشتاور تعميم ياف-اي سرعت زاويه- بعدي زاويه٣مشخصة 

بعدي   مفصل را به صورت سه  معرفي شد مشخصةBrook توسط ١٩٩٦ در سال ٢-٤داده شده در شكل 
هاي شيب   در هر نقطه از روية به دست آمده مؤلفه،در اين طرز نمايش مشخصة مفصل. دهد نمايش مي

گونه كه در حالت  همان. باشند تا و پوياي مفصل ميهاي ايس دهندة امپدانس  نشانQ تعادل  رويه در نقطة
 به صورت زاوية حالت بدون ، را به عنوان زاوية قطع مفصلβبررسي امپدانس ايستاي مفصل زاوية 

 را به عنوان &βاي   و سرعت زاويهβگشتاور اغتشاش عضله در نظر گرفتيم در اين حالت نيز زاويه 
 به ترتيب بر Qاين دو تصاوير نقطة تعادل . گيريم اي قطع مفصل در نظر مي زاويه و سرعت زاويه

ويسكوزيته يا امپدانس پوياي مفصل را به اين صورت . باشند اي مي محورهاي زاويه و سرعت زاويه
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در مقايسه با . شود حد در مفصل توليد ميباشد كه با تغيير سرعت وا كنيم كه گشتاوري مي تعريف مي

  .باشد مي) حساسيت نسبت به سرعت(هاي مكانيكي اين ضريب همانند اصطكاك  سيستم

 
اي قطع را  ع و سرعت زاويهارتفاع رويه در هر نقطه گشتاور توليد شده در اثر انحراف نسبت به زاوية قط. بعدي مفصل سه مشخصة ٢-٤  شكل

 ].٤٩ [باشد هاي شيب خط مماس در هر نقطه بيان كننده سفتي و ويسكوزيتة مفصل در آن نفطه مي مؤلفه. دهد نشان مي

 روابط به دست آمده براي دو پارامتر سفتي مفصل ويسكوزيتة مفصل با توجه به تعاريف گذشته 
 :باشند به صورت زير مي

)١-٤(








=

)angle(
)torque()stiffness(

δ
δσ 

)٢-٤(








=

)locityangular ve(
)torque()viscosity(

δ
δb 

اي  اي نسبت به زاويه و سرعت زاويه بنابراين در اين حالت بردار تغيير زاويه و سرعت زاويه
اين بردار به صورت بردار  ٢-٤در شكل . باشد ر توليده شده ميقطع به صورت تابعي از بردار گشتاو
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 زاوية تعادل مفصل Qكار فعلي مفصل و    نقطةPنقطة .  نشان داده شده استPQانحراف نقطة كار 
  .است

 اين نقطه βباشد، در حوالي سرعت صفر و زاوية   داراي حركت نميPدر حالتي كه نقطة كار  
ت مفصل اين نقطه، بر اما در شرايط حرك. نيز ثابت هستند) bوσ(هاي شيب رويه  ثابت است و مؤلفه

كند و بر حسب  اي مفصل بر روي روية مشخصة مفصل حركت مي حسب تغييرات زاويه و سرعت زاويه
هاي سفتي  به همين دليل در اين حالت به پارامتر. باشند هاي شيب نيز در حال تغيير مي موقعيت آن مؤلفه

  .شود هاي ديناميك مفصل گفته مي و ويسكوزيتة مفصل امپدانس
 كنترل حركت با استفاده   بر اساس نظريات موجود دربارة روش،گونه كه قبالً نيز گفته شد انهم

هاي كنترل مغز تغيير  هاي امپدانس مفصل، در شرايط مختلف اين مشخصه توسط سيگنال از تنظيم متغير
هت در حركات سريع اين مشخصه داراي شيب كمتر در جهت محور زاويه و شيب بيشتر در ج. كند مي

باشد در حالي كه در مورد حركات سريع و دقيق اين مشخصه داراي شيب زياد  اي مي محور سرعت زاويه
  .باشد امپدانس بزرگتر در اين حالت به معني صرف انرژي متابوليك بيشتر مي. باشد در هر دو جهت مي

راتژي كنترل در ادامه به مسائل كنترل در است. تا اينجا به طور كلي امپدانس مفصل معرفي شد
  .امپدانس پرداخته خواهد شد

  سازي هاي كنترل مبتني بر بهينه روش   ٣-١-٤

 به صورت يك تابع رياضي ،هاي كنترل بهينة معمول همواره هدف از اعمال كنترل در روش
اين . سازي سعي بر كمينه و يا بيشينه كردن اين تابع داريم شود كه با استفاده از اصول بهينه نشان داده مي

شود، يك تابع اسكالر   گفته مي٣ ويا تابع معيار حدي٢ و يا معيار عملكرد١ه به آن تابع هزينة سيستمتابع ك
هاي كنترل به استفاده از اين  روش به دست آوردن مقدار بهينة متغير. باشد هاي سيستم مي مثبت از متغير

ها  ر مورد اين محدوديتد. هاي متغيرهاي سيستم بستگي دارد روش به نوع ديناميك سيستم و محدوديت

                                             
١ System Cost Function 
٢ Performance Index 
٣ Criterion Function 
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در سينماتيك سيستم حركتي راه رفتن در فصل سوم توضيح داده شددر سيستم حركتي راه رفتن انسان 
اي در هر  هاي مفاصل و حد نهايي سرعت و شتاب زاويه ها شامل حدود تغيير زاويه اين محدوديت

  .ن صحبت شد آ باشد كه در فصل گذشته دربارة هاي محيطي مي مفصل و نيز محدوديت
هاي بهينة كنترل به صورت مستقيم و با استفاده  هاي خطي به دست آوردن متغير در مورد سيستم

هاي غيرخطي به دست آوردن اين  باشد در حالي كه در سيستم پذير مي هاي محاسباتي امكان از روش
 دست آوردن مقادير هاي تكراري به به طور كلي روش. هاي محاسباتي تكراري دارد مقادير نياز به روش

  :باشد ها مي بهينه شامل دو گروه از روش
  .١هاي تكراري مبتني بر گراديان روش -١

  .٢هاي جستجوي تصادفي روش -٢

هاي بهينه در جهت بردار  هاي مبتني بر گراديان به طور كلي جهت رسيدن به متغير در روش
هاي جستجوي تصادفي به  كه در روشباشد در حالي  هاي كنترل مي گراديان تابع هزينه نسبت به متغير

بر اين اساس . رود دست آوردن مقادير بهينه بدون در نظر گرفتن جهت تغييرات تابع هزينه به كار مي
 نياز به تعداد تكرار محاسبات كمتر نسبت ،هاي دستة اول به دليل حركت تنها در يك راستا مزيت روش

هاي بهينة  آمدن حالت ا نيز داراست كه امكان پيشباشد ولي در عين حال اين عيب ر به روش دوم مي
هاي  در اين ميان روش. محلي در اين روش وجود دارد كه در روش جستجوي تصادفي وجود ندارد

مبتني بر آلگوريتم ژنتيك به عنوان يك روش بينابيني از نظر تعداد تكرار و همچنين داراي قابليت به 
ها از اصول تكامل ژنتيكي و  بر اساس اين روش]. ٤٩[اند شده معرفي ،٣دست آورن پاسخ بهينة سراسري

در اين روش . شود  برتر استفاده مي  براي به دست آوردن نسل٦جهش . ٥ تمزيج،٤هاي انتخاب پديده
شود كه از اجزاي بنيادي به نام ژن تشكيل  هاي كروموزوم در نظر گرفته مي اطالعات به صورت رشته

                                             
١ Gradient Based Methods 
٢ Random Search Methods 
٣ Global Minimum/Maximum 
٤ Selection 
٥ Crossover/Recombination 
٦ Mutation 
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به اين ترتيب تكامل با استفاده از يك .  ارقام باينري تشكيل دهندة اطالعات باشندتوانند ها مي ژن. اند شده
آوردن  اين فرايند تكامل براي به دست آوردن بهترين تركيب ژني براي بر. شود جمعيت ابتدايي آغاز مي
اگهاني در اين روش صرف نظر از تغييرات ژني كه ممكن است به تغييرات ن. باشد معيار عملكرد بهينه مي

هاي درحال تكامل   مقدار متوسط اين تابع هزينه براي جمعيت ژن،تابع هزينه در يك جمعيت منجر شود
دار شده در  توان اين روش را يك روش جستجوي تصادفي جهت به اين ترتيب مي. باشد رو به كاهش مي

  .نظر گرفت
ميك و رفتار سيستم استفاده از  بسته به دينا،هاي كنترل يك سيستم سازي متغير به هرحال در بهينه

 به اين مسأله اشاره كرد كه عواملي ١٩٩٧توحيدخواه در سال . باشد هاي مزبور ممكن مي هر يك از روش
هاي  هاي مرتبة باال در سيستم و نيز عوامل غيرخطي شديد ما را به سمت استفاده از روش مانند وجود ترم

هاي غيرخطي كه نسبت به تغيير  الي كه براي سيستمدهد، در ح ي تصادفي سوق مي مبتني بر جستجو
هاي مبتني بر گراديان   استفاده از روش،باشند تري مي تر و يكنواخت هاي كنترل داراي رفتار نرم متغير
هايي با رفتار  در اين ميان در مورد سيستم. تر به پاسخ برساند تواند ما را سريع پذير است و مي امكان

  .]٤٩ [تر است هاي مبتني بر آلگوريتم ژنتيك مناسب  روشبينابيني استفاده از
ها به مسألة  هاي كنترل در آن هاي به دست آوردن متغير هاي كنترل بهينه و روش با معرفي روش

گونه كه گفته شده در استراتژي  همان. گرديم كنترل حركت و استفاده از استراتژي كنترل امپدانس باز مي
توان عمل مغز  در اين استراتژي مي. شود ي امپدانس مفاصل توسط مغز تعيين ميها  متغير،كنترل امپدانس

نظريات . در به دست آوردن مقادير امپدانس بهينه را حاصل از اعمال يك روش كنترل بهينه دانست
هاي عملكرد مختلفي به  ها معيار متعددي تا كنون براي توصيف اين سيستم كنترل بهينه ارائه شده و در آن

 ،اين معيار بر اساس مقدار كمينة زمان. اند شده توسط مغز در كنترل حركت پيشنهاد شده وان معيار بهينهعن
پارامتر . باشد  گشتاور يا نيروي توليد شده در مفصل يا عضله و يا تغييرات شتاب حركت مي،انرژي

براي به دست .  شد پيشنهاد١٩٨٤ در سال Hogan براي اولين بار توسط Jerkتغييرات شتاب حركت يا 
 را پيشنهاد كرد ١اي  كنترلر ضربه١٩٨٤ در سال Stein ،اي با حداقل زمان انجام حركت كننده آوردن كنترل

. تواند يكي از دو حد نهايي بااليي و يا پاييني را داشته باشد كننده سيگنال كنترل مي كه در اين نوع كنترل
                                             
١ Bang-Bang Controller. 
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 حركت مورد نظر در زمان ، و فركانس مدوالسيون سيگنال كنترلكننده با استفاده از تغيير فاز در اين كنترل
نتايج به دست آمده توسط اين روش از نظر زمان بهينه ولي از نظر نيروي عضله و . شود بهينه انجام مي

 در رسيدن از يك ،هاي انسان هاي تجربي انجام شده بر روي حركت طبق بررسي. باشند انرژي بهينه نمي
باشد و  سيگموئيد مي د خاص اين جابجايي بر حسب زمان به صورت يك تابع شبهنقطة مبدأ به مقص

 Hoganبر همين اساس . باشد  مي١اي تغييرات سرعت نيز در طي اين حركت به صورت يك تابع زنگوله
 را پيشنهاد ٢هاي انسان حداقل مشتق زماني شتاب به عنوان يك معيار بهينه شده در سيستم كنترل اندام

 اين معيار را براي حركت چند مفصلي به كار ١٩٨٥ در سال Flash و Hogan تكميل اين روش در. كرد
مقايسه ) فصل سوم(گيري سينماتيك حركت  بردند و نتايج حاصل از آن را با نتايج حاصل از اندازه

 Hasan ١٩٨٦به عنوان يك روش ديگر براي لحاظ كردن تؤام انرژي و تغييرات شتاب در سال . كردند
 Hasanبراي كمي كردن تالش .  پيشنهاد نمود٣پارامتري با به عنوان ميزان تالش براي انجام حركت

در اين پروژه در دو فاز مختلف ]. ٢١[اي را پيشنهاد كرد   و سرعت زاويهJerkانتگرال زماني حاصلضرب 
خطا و ديگري بر  يكي بر اساس مقدار كمينة ،سازي كننده از دو معيار مختلف بهينه از طراحي كنترل

كردن مقاديري نظير انرژي مكانيكي انجام حركت و تغييرات سرعت افقي در حركت استفاده  اساس كمينه
هاي انجام  با بررسي. هاي انتخاب شده در فصل پنجم توضيح داده شده است در بارة معيار. شده است

 يا در واقع روش كنترل ٤محدود شده كنترل بهينه با افق   روش،هاي كنترل بهينه شده بر روي انواع روش
  . معرفي و بررسي خواهد شد٥بين مبتني بر مدل پيش

  (MPC)بين مبتني بر مدل  كنترل پيش   ٢-٤

هاي كنترل بهينه بر اساس ديناميك شناخته شده از سيستم و با استفاده از معادالت  در روش
در .  عملكرد مفروض بهينه گرددآوريم كه يك معيار ديناميك موجود مقادير كنترل را طوري به دست مي

                                             
١ Bell shaped 
٢ Jerk 
٣ Effort 
٤ Finite Horizon Optimal Control 
٥ Model Predictive Control: MPC 
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بنابراين در اين . باشد اين روش فرض بر آن است كه معادالت ديناميك سيستم كامالً معتبر و نامتغير مي
در كنترل حركت راه رفتن . آيد باره به دست مي روش مقادير كنترل براي كل بازة زماني مورد نظر به يك

هاي كنترل در تمام طول  ها و متغير ست آوردن كل سيگنالاعمال يك روش كنترل بهينه به مفهوم به د
  .باشد حركت بر اساس ديناميك به دست آمده از سيستم مي

آيد  هاي كنترل بهينه به دست مي هايي كه بر اساس آنها بنابر معادالت ديناميك سيستم متغير روش
 سيستم با  ها خروجي اين روشبر اساس . شود هاي كنترل بهينة مبتني بر مدل ديناميك ناميده مي روش

بيني  بيني شده و بر اساس اين پيش استفاده از معادالت ديناميك سيستم قبل از اعمال سيگنال كنترل پيش
هاي انجام شده بر روي  از سوي ديگر در بررسي. آيد به دست میهاي كنترل بهينه  انجام شده سيگنال

بودن حركت توليد شده توسط اين سيستم پس از هاي كنترل عصبي، نظرياتي مبني بر بهينه  سيستم
تر،  تواند سريع  كه با افزايش ميزان يادگيري اين عمل مي صورتبه اين. باشد مي يادگيري آن حركت

بنابراين در به دست آورن روش كنترلي بر اساس آلگوريتم . صرف انرژي كمتري صورت گيرد تر و با نرم
از . باشد  ميپذير  بهينه در حالت يادگيري شده توجيهاي كنترله كنترل حركت در مغز استفاده از روش

سوي ديگر در مورد عملكرد مخچه نيز به اين نكته اشاره شد، كه بنابر نظريات متعدد متغيرهاي كنترل در  
عضالني انسان، بر اساس تجربيات كنترلي مخچه اصالح -حركت توليد شده توسط سيستم عصبي

 سه نظرية موجود در مورد نحوة عملكرد سيستم كنترل عصبي، به صورت  حال در صورتي كه.شود مي
زير بازنويسي شود تطابق مناسبي ميان كنترل اعمال شده توسط يك سيستم كنترل بهينة مبتني بر مدل 

  :بين، با عملكرد كنترلي عصبي نشان داده مي شود پيش
 .گيرند صورت مي» هبهين«حركات مهارتي و يادگيري شده توسط سيستم عصبي به نحو  -١

بيني حركت انجام شده و اصالح  سيستم كنترل عصبي از تجربيات كنترلي مخچه، براي پيش -٢
 .كند متغيرهاي كنترل قبل از وقوع نتيجة حركت، استفاده مي

آيد كه با  در انجام حركات مختلف، مدلي از ديناميك سيستم حركتي در مخچه به دست مي -٣
 نظريات مختلف قابليت يادگيري حركت توسط مخچه را .دشو تر مي افزايش مهارت تكميل

 ).]٤٧ [١٩٩٥ در سال Smith(اند  تأييد كرده
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در اين ] ٥٩[ مدلهاي مختلف ارائه شده براي مخچة را بررسي نمود kawato ١٩٩٧در سال 
  :ها مدلهاي مختلف مستقيم و معكوس ارائه شده براي مخچه معرفي شده است بررسي

هاي  در اين روش مخچه بر اساس آوران:  ديناميك معكوس سيستمهاي مبتني بر روش -١
هاي فرمان توليد شده توسط قشر حركتي مغز معكوس  هاي سيگنال محيط و رونوشت
هاي حسي كم  خور سيگنال  اثرات پس،با افزايش يادگيري سيستم. گيرد  سيستم را ياد مي

ي از حركات انسان مانند حركت اما در بسيار. آيد خور در مي شده و كنترل به صورت پيش
داليل عدم امكان استفاده از اين روش در . باشد پذير نمي راه رفتن استفاده از اين روش امكان

تواند عدم تطابق فضاي ورودي و خروجي يا به بيان ديگر،  هاي كنترل مي بعضي از سيستم
دم وجود ديناميك بودن، ناپايدار و يا غير مينيمم فاز بودن سيستم و يا عنيك به يك 

 .باشد معكوس مشخص براي آن 

هاي محيط  در اين روش مخچه بر اساس آوران:  سيستممستقيمهاي مبتني بر ديناميك  روش -٢
 ديناميك مستقيم ،هاي كنترل توليد شده به وسيلة قشر حركتي ها سيگنال و نيز رونوشت
 اين ديناميك معكوس نسبت به روش استفاده از روش اين روش،. گيرد ا ميسيستم را فر

هاي كنترل را  تواند به صورت مستقيم سيگنال ايراد را دارد كه بر خالف روش ديگر نمي
سازي استفاده  هاي بهينه ها بايستي از روش توليد نمايد و براي به دست آوردن اين سيگنال

كارگيري در   داراست قابل بهبه ازاي اين عيب استفاده از اين روش اين مزيت را نيز. شود
 .باشد  مييك به  يك فاز و غير  غير مينيمم،ها اعم از ناپايدار تمام سيستم

هاي جايگزيني به دست آمده  هاي مبتني بر مدل معكوس، روش تا كنون براي اصالح روش
س  به جاي استفاده از مدل ديناميك معكو١٩٩٢ در سال Jordanو  Rummelhartبراي نمونه . است

هاي ديناميك مستقيم و معكوس سيستم معرفي  سيستم يك روش تركيبي را با استفاده همزمان از مدل
هاي شناسايي سيستم ديناميك مستقيم سيستم به  در روش پيشنهادي آنها در ابتدا با استفاده از روش. كرد

 معكوس استخراج  ديناميك،آيد و سپس با استفاده از اطالعات به دست آمده براي اين مدل دست مي
كنندة سيستم  گر سيستم و مدل ديناميك معكوس كنترل در اين روش مدل ديناميك مستقيم رؤيت. شود مي
كنندة   بر اساس استفاده از ديناميك معكوس سيستم به عنوان كنترل١٩٩٧ نيز در سال Kawato. باشد مي
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يح خطاي ناشي از عدم تطابق سيستم و با تركيب اين روش با يك روش حلقه بستة كنترل براي تصح
هاي ناپايدار اصالح   اين روش را براي استفاده در سيستم،كامل ميان مدل معكوس و معكوس سيستم

گر انحراف بر  هاي كنترل تطبيقي مبتني بر مدل مرجع نيز به صورت همزمان از يك رؤيت در سيستم. كرد
 ،كننده هاي كنترل  يك مستقيم سيستم پارامتراساس مقايسة مقادير به دست آمده از سيستم و مدل دينام

 .شوند انتخاب مي

 
بيني  باشد كه در پيش  ميProcess قسمت بدون تأخير G(s) كننده  در اين كنترل.Smithشدة  بين اصالح كنندة پيش  كنترل٣-٤  شكل

كنندة   باشد، استقاده از ساختار كنترلtدر صورتي كه سيستم داراي تأخير مشخص . است مدل شده G’(s) به صورت Smithكنندة 
   .شود  مي(Phase Margin) به صورت فوق موجب جبران تأثير تأخير بر روي حد فاز سيستم Smithبين  پيش

هايي  نمايد سيستم يكي از مواردي كه استفاده از روش مدل معكوس را تؤام با محدوديت مي
به طوري كه مشخص است لحاظ كردن تأخير زماني خالص در . باشد اشد كه داراي تأخير زماني ميب مي

 ١٩٧٧ در Smith. باشد پذيري آن مي مدل معكوس موجب غير علي شدن مدل و در نتيجه عدم تحقق
روشي را معرفي كرد كه در آن براي به دست آوردن مدل معكوس سيستم داراي تأخير زماني، سيستم را 

 در نظر ،به صورت دو جزء جداگانه كه يكي ديناميك بدون تأخير سيستم و ديگري تأخير خالص سيستم
در . شود در اين روش از يك مدل ديناميك معكوس تنها براي جزء بدون تأخير زماني استفاده مي. گرفت
دل ديناميك  معرفي شد از مSmithبين اصالح شدة  هاي بعد روشي كه تحت نام كنترل كنندة پيش سال

ن اصالح شدة بي كنندة پيش كنترل. مستقيم سيستم براي كنترل سيستم در حالت حلقه بسته استفاده شد
در اين روش با استفاده از مدل ديناميك مستقيم تأخير خالص . شود  ديده مي٣-٤اسميت در شكل شمارة 

ز ديدگاه كنترل خطي حد بهره موجود در ديناميك مستقيم از داخل حلقة كنترل خارج شده و در نتيجه ا
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هاي  شود كه با استفاده از روش هايي نيز وجود اين تأخير خالص موجب مي در حالت. دهد را افزايش مي
  .كنترل كالسيك نتوان حلقة كنترل را پايدار كرد

ها نيز از مدل ديناميك  هاي كنترل بهينه گفته شد در اين روش گونه كه در مورد روش همان
بين مبتني بر مدل نيز  آلگوريتم كنترل پيش. شود هاي بهينه استفاده مي  به دست آوردن متغيرسيستم براي

در اين روش كه با آن روش . باشد هاي كنترل بهينه بر اساس مدل ديناميك مستقيم مي يكي از روش
ز نتايج به دست هاي بهينه در هر گام با استفاده ا شود متغير كنترل بهينه با افق محدود شده نيز گفته مي

شود، به دست آمده و به  بيني گفته مي هاي بعدي كه به طول مدت مزبور افق پيش آمده از مدل در زمان
. شود  اين آلگوريتم تكرار مي،هاي كنترل بهينه شود ولي در گام بعدي بر خالف روش سيستم اعمال مي

 بر باشد كه داراي اين مزيت مي  با افق نامحدوددر عين حال اين روش نسبت به روش كنترل بهينه
 دليل  به،دوش  اختالف ميان سيستم و مدل سيستم باعث توليد خطاي زياد ميخالف آن روش كه در آن

  .شود جبران مي  تا حدودي در صورت وجود اين خطاهاي كنترل در اين روش،  متغيرسازي تكرار بهينه

 
  .MPC استراتژي كنترل ٤-٤  شكل

MPC اين روش براي .  توسط مهندسين صنعت پيشنهاد شد٧٠ براي اولين بار در اواخر دهة
با وجود . ها وجود نداشت به وجود آمد هايي كه تا آن زمان روش مناسبي براي كنترل آن كنترل سيستم



 ٧٠  بين  كنترل امپدانس مفاصل و آلگوريتم كنترل پيشاستراتژي  ٤فصل  
 

تا سال  MPCهاي شيميايي،   سيستمهاي كند، مانند هاي مناسب اين روش در جبران تأخير سيستم توانايي
 اين روش Clerke ٨٧ و ١٩٨٦ تا اينكه در ه بودمطرح نشد  روش آكادميك صورت يكبههنوز  ١٩٨٠

هاي مختلف  هاي بعد روش در سال.  غير مينيمم فاز و ناپايدار معرفي كرد،هاي كند را براي كنترل سيستم
 توحيدخواه ١٩٩٧ در سال . غيرخطي توسع يافتخطي و هاي براي سيستمبه كارگيري اين شيوة كنترل 

او عالوه بر استفاده از . هاي يك مفصل استفاده كرد ها عضله بيني و تنظيم امپدانس از اين روش براي پيش
هاي   مدل اغتشاش وارد شده به سيستم را نيز در نظر گرفت و در به دست آوردن متغير،مدل سيستم

در ادامه اصول ابتدايي و . ام شده بر اساس اين دو مدل استفاده نمودهاي انج بيني كنترل بهينه از پيش
  .گيرد بين مبتني بر مدل مورد بررسي قرار مي هاي به كار برده شده در روش كنترل پيش روش

گونه كه قبالً گفته  همان. شود  ديده ميMPCايدة اصلي آلگوريتم كنترل  ٤-٤در شكل شمارة 
هاي كنترل بر اساس معيار تعريف   هدف به دست آوردن مقادير بهينة متغير،هاي كنترل بهينه شد در روش

 ،باشد هاي كنترلي كه هدف تعقيب مقادير مطلوبي توسط خروجي سيستم مي در سيستم. باشد شده مي
سازي را بر اساس اندازه و يا مجذور اندازة خطاي خروجي سيستم و مسير مطلوب در  توان معيار بهينه مي

با . باشد كنايي بهتر در خروجي سيستم مي  بنابراين كم شدن اين تابع معيار به مفهوم تعقيب.نظر گرفت
 و مسير aθ نيز بر همين اساس هدف ما كم كردن خطاي ميان خروجي سيستم ٤-٤توجه به شكل 

 براي آن به ٣-٤ رابطة رياضي ،لكرد سيستمر عمبر اساس همين تعريف از معيا. باشد  ميdθدلخواه 
 :آيد دست مي
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)(در اين رابطه  ktp +θبيني شده توسط مدل در   خروجي پيشkامين نمونة آينده بوده و)( ktd +θ نيز 
هاي  در روش. باشد ام ميkنيز پارامتر وزن خطا در جملة  kqباشد و  خروجي مطلوب در همان زمان مي

 اين عمل با ،هايي را نيز بر روي سيگنال كنترل اعمال كرد توان محدوديت سازي مي كنترل مبتني بر بهينه
 با افزودن ترم دوم اين ٤-٤شود به عنوان مثال در رابطة  ي ممكن مJهاي اضافي به  افزودن ترم

گونه كه  همان] ). ٤٩ [،١٩٩٧توحيدخواه (ت سيگنال كنترل اعمال شده است محدوديت بر روي تغييرا
بيني شده توسط مدل و خروجي  شود هدف كمينه كردن خطاي ميان خروجي پيش در رابطة باال ديده مي
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بيني خروجي را افق پيشبيني  هاي پيش  يا در واقع تعداد نمونهP. باشد  نمونة بعدي ميPمطلوب در 
 گام آينده از مقادير بهينة ورودي P دست آوردن مقدار خروجي مدل در ر اين روش براي بهد. ناميم  مي
شود و پس از آن مقدار متغير كنترل ثابت و به اندازة آخرين مقدار كنترل   گام آينده استفاده ميMدر 

 .شود افق كنترل گفته مينيز  Mبه پارامتر  .شود محاسبه شده در نظر گرفته مي
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خواه به كار گرفته شد و در آن با تنظيم   توسط توحيد١٩٩٧ در سال ٤-٤سازي رابطة  معيار بهينه
بيني و خطاي ميان خروجي   نسبت مناسب ميان تغييرات سيگنال ورودي در افق پيشkr و kqهاي  وزن
توان به  كنترل را مياين روش . آيد بيني به دست مي طلوب در افق پيشبيني شده و خروجي م پيش

  .اند هاي كنترل و خروجي سيستم و مدل نشان داده شده  نشان داد كه در آن سيگنال٥-٤صورت شكل 

 
  .حالت با استفاده از رؤيتگر MPC شماي كلي آلگوريتم كنترل ٥-٤  شكل

هاي مربوط  هاي پيشبيني و كنترل و نيز وزن  افقMPCفاكتورهاي قابل تنظيم در آلگوريتم كنترل 
 در عين حال كه ،دهد  پايداري سيستم را افزايش ميPافزايش پارامتر . باشد به تابع معيار سيستم مي

سازي بازگشتي  بهينههاي   در روشMاز سوي ديگر افزايش . برد افزايش آن زمان محاسبات را باال مي
 در نظر ١ را برابر با Mتوان مقدار  هاي پايدار مي در مورد سيستم. شود سازي مي موجب افزايش زمان بهينه

، در )M= ١(اما در صورتي كه سيستم ناپايدار باشد، در نظر گرفتن افق كنترل به اندازة واحد . گرفت
ز افزايش خطاي ميان خروجي مدل و خروجي دليل آن ني. نمايد بيني خروجي ايجاد اشكال مي پيش
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شود كه مقدار به دست آمده براي متغير  موجب ميباشد كه در نهايت  هاي دورتر مي مطلوب در نمونه
 بنابراين براي احتراز از بروز چنين وضعيتي، با اعمال سيگنال . گام بعد بهينه نباشدPكنترل در براي 

» مهار شده«بيني بر اساس مدل سيستم  م جلوگيري كرده و پيشكنترل مناسب از ناپايداري خروجي سيست
 بايستي از تعداد بيني  گفته شده است كه مقدار افق پيشهاي خطي  در مورد سيستم.گيرد انجام مي

  ] ).٤٩[توحيدخواه (هاي شديداً نوساني بيشتر باشد  هاي ناپايدار و قطب قطب
هاي  رفتن انسان بايد مسألة سوئيچ كردن ديناميكدر استفاده از اين آلگوريتم براي كنترل راه 

بيني بايد مقدار آن را در حدي بگيريم كه از طول  در واقع در تعيين افق پيش. سيستم را در نظر بگيريم
در ادامه به بررسي مزاياي . باشد كمتر باشد گام انسان كه تؤام با سوئيچ كردن پاها و تغيير ديناميك آن مي

  .شود هاي ديگر به كار گرفته شده پرداخته مي روشاين روش نسبت به 
  :هاي كنترل  نسبت به ساير روشMPCمزاياي به كار گيري آلگوريتم كنترل 

در حالي كه در . باشد پذير مي بيني خروجي امكان هاي زماني براي پيش استفاده از مدل -١
ست آوردن هاي مختلف ديناميك سيستم و يا به د هاي ديگر، براي تفكيك قسمت سيستم

 .باشد پذير نمي معكوس ديناميك، استفاده مدل زماني امكان

بيني خروجي به  به كار گيري اين روش به دليل استفاده از مدل ديناميك مستقيم براي پيش -٢
 .باشد چندخروجي قابل تعميم مي–هاي چندورودي آساني براي سيستم

بيني و كنترل سيستم   پيشهاي پارامترهاي قابل تنظيم اين روش كه در واقع همان افق -٣
هاي داراي رفتار متفاوت، امكان سازگاري  كننده براي سيستم باشند، در طراحي كنترل مي

 .كنند بيشتر اين روش كنترل را فراهم مي

فرض مشخص ندارند و  بيني شدة پيش هاي كنترلي كه مسير پيش در اين روش در سيستم -٤
 .آيد صورت ضمني اين مسير بهينه به دست ميسازي مناسب به  تنها با تعيين معيار بهينه

در اين .  اضافه نمود،توان با استفاده از افزودن امكان يادگيري به مدل قابليت تطبيق را نيز مي -٥
ها خروجي حاصل از مدل و سيستم در هر گام با يكديگر مقايسه شده و بر اساس  سيستم

 .شوند خطاي آن پارامترهاي مدل تنظيم مي



 ٧٣  بين  كنترل امپدانس مفاصل و آلگوريتم كنترل پيشاستراتژي  ٤فصل  
 

  خالصه   ٣-٤

كنندة حركت و حفظ تعادل در راه رفتن و  هاي انجام شده بر روي ساختار كنترل بررسيپس از 
هاي ديناميك براي اين حركت در دو فصل گذشته در  بررسي اين حركت از نظر مكانيكي و ارائة مدل

اين فصل مقدمات استراتژي كنترل به كار گرفته شده براي كنترل راه رفتن مطرح و جزئيات آن بررسي 
كه در كنترل حركت  اول اين: در بيان اين استراتژي در ابتدا دو سؤال اساسي در كنترل را مطرح شد. شد

در پاسخ به اين سؤال در ابتدا فرضية نقطة تعادل . هاي سيستم را بايد كنترل نمود راه رفتن كدام متغير
ها به عنوان   اين متغيربا پيشنهاد. هاي ايستا و پوياي مفصل معرفي شدند مفصل مطرح شد و امپدانس

اي قطع  هاي كنترل زاويه و سرعت زاويه كننده و نيز سيگنال كانديداي كنترل توسط مراكز باالي كنترل
 سؤال ديگري مطرح شد و آن اينكه چه روشي CNSهاي كنترل توليد شده در  مفصل به عنوان سيگنال

هاي مختلف كنترل مبتني   به اين سؤال روشدر پاسخ. براي كنترل متغيرهاي مورد نظر به كار گرفته شود
هاي مختلف كنترل مبتني بر مدل، بررسي شده و از اين ميان آلگوريتم كنترل  سازي و نيز روش بر بهينه

به عنوان روش مناسبي در كنترل ) بين مبتني بر مدل يا به بيان ديگر كنترل پيش(بهينه با افق محدود 
در پايان نيز مزاياي اين مدل و داليل استفاده از آن در . رفي شد مع،حركت و در حالت خاص راه رفتن
  .سيستم كنترل مورد بحث بيان شد

 روش كنترلي بر مبناي استراتژي كنترل امپدانس و آلگوريتم ،پس از مقدمة فوق در فصل آينده
MPCسيستم  معرفي خواهد شد و براي ،بين امپدانس مبتني بر مدل  تحت عنوان آلگوريتم كنترل پيش

هاي به دست آوردن مدل و نيز توابع  در پياده سازي اين سيستم روش. سازي خواهد شد مورد نظر پياده
سازي به كار برده شده براي يك سيستم با مشخصات  معيار به كار برده شدة مختلف و نيز روش بهينه

  .سيستم مورد بحث بررسي خواهند شد



 

  رفتن  براي كنترل راهMPICكنندة  طراحي كنترل   ٥ فصل



 ٧٥  رفتن  براي كنترل راهMPICكنندة  طراحي كنترل  ٥فصل  
 

هاي مختلف بررسي شدو نيز استراتژي تحت   از ديدگاه،در فصول گذشته حركت راه رفتن انسان
عنوان كنترل امپدانس معرفي شد كه در اين استراتژي كنترل اعمال شده توسط كنترل كننده با استفاده از 

در فصل گذشته نيز . شود  حاصل مي، متغير كنترل براي كنترل همزمان سرعت و موقعيت مفاصل٤تنظيم 
 معرفي MPCبه عنوان ابزاري براي به دست آوردن اين مقادير بهينه روشي تحت عنوان آلگوريتم كنترل 

بين امپدانس براي كنترل سيستم چندلينكي انسان در حركت دوپايي  در اين فصل روش كنترل پيش. شد
همچنين . د نظر به دست خواهد آمدمورد استفاده مورد بررسي قرار خواهد گرفت و آلگوريتم كنترل مور

سازي  كارگيري يك روش تكراري بهينه در اين فصل مسائل مربوط به حجم محاسبات الزم براي به
  .هايي نيز براي كاهش حجم اين محاسبات ارائه خواهد شد حل بررسي شده و راه

مدل ي اين در ابتداي اين فصل مدل به كار برده شده و معادالت ديناميك به دست آمده برا
سازي در   آلگوريتم بهينه،هاي ثابت براي مفاصل  با در نظر گرفتن امپدانس در مرحلة اول.شود معرفي مي

در ادامه . شود معرفي مي ، بهينهاي نرمال  براي به دست آوردن مقادير زاويه و سرعت زاويهMPICكنترل 
 و روشي نيز براي به دست شدهنده اصالح  اين كنترل كن، با تغيير معيار عملكرد،و در مرحلة دوم طراحي

  .شود  متوسط در هر گام پيشنهاد ميآوردن مقادير امپدانس بهينه
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  يمدل ديناميكبه دست آوردن    ١-٥

 داليل انتخاب مدل مورد استفاده و نحوة ،كنندة مبتني بر مدل در اولين قدم براي طراحي كنترل
 لينك ٥ يك مدل با ، كار گرفته شده در اين پروژهمدل به. گيرد به دست آوردن آن مورد بررسي قرار مي

هاي حالت  در اين مدل تمام مفاصل داراي گشتاور محرك بوده و متغير. باشد  مي٥-٣مشابه شكل شمارة 
براي به دست آوردن معادالت ديناميك سيستم در ابتدا . باشد آن زواياي مطلق در آن مفاصل مي
  :نيمك مشخصات ديناميكي سيستم را مرور مي

هاي محرك در تمام مفاصل   مفصل با در نظر گرفتن گشتاور٥ لينك و ٥مدل داراي  -١
1GBLRبر خالف مدل روبات (باشد،  مي  كه در آن گشتاور محركي در مچ پاي ايستا در −

 ).نظر گرفتن نشده بود

 .باشند تمام مفاصل داراي يك درجة آزادي و چرخش در حول محور عمود بر صفحه مي -٢

 ها نسبت به راستاي عمود ياي مطلق لينكهاي سيستم و زوا هاي مفاصل ورودي گشتاور -٣
 .باشند هاي سيستم مي خروجي

 با استفاده از روش ديناميك ، معادالت ديناميك آن،هاي مدل با توجه به ورودي و خروجي
 :آيد حركت الگرانژ به دست مي

)١-٥(DTCghBA =++ )()()()( θθθθθ &&& 
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1GBLRهمانند مدل روبات   iTل سوم به معادالت آن اشاره شد در اين معادله نيز كه در فص−
اي  اي و شتاب زاويه  به ترتيب زاويه، سرعت زاويه&&iθ و &iθ، iθ ام و iگشتاور توليد شده در مفصل 

هايي هستند كه با استفاده از معادلة حركت الگرانژ    ثابتic و ijqهاي  پارامتر.  ام هستندiمربوط به لينك 
 روش به دست آوردن اين ضرايب با استفاده از معادلة حركت الگرانژ aدر ضميمة . آيند ه دست ميب

 .گفته خواهد شد

خروجي غير خطي مانند اين مدل، استفاده از هاي چند ورودي چند  الزم به ذكر است كه در مدل
هاي خطي سازي براي به دست آوردن مدل خطي سيستم ممكن است به خطاي زياد ميان مدل و  روش

توان از مدل خطي شده استفاده   مي، در صورت قابل قبول بودن اين خطا،در مواردي. سيستم منجر شود
هاي خطي امكان استفاده از  ت استفاده از مدل مزي،گونه كه در فصل چهارم گفته شد همان. نمود
در ادامه امكان استفاده . باشد هاي كنترل مي هاي مستقيم در به دست آوردن مقادير بهينه براي متغير روش

  . قرار خواهد گرفتاز مدل خطي شده به جاي مدل غيرخطي مورد بحث 
 DMC١رگيري آلگوريتم كنترل  جعفري مدل دوپايي با دو درجة آزادي را با به كا١٣٧٧در سال 

اي   از مدل پاسخ پلة واحد سيستم كه يك تقريب خطي قطعهDMCدر آلگوريتم كنترل ] . ٢[كنترل نمود 
در مورد سيستم مذكور به دليل . شود هاي سيستم استفاده مي بيني خروجي باشد براي پيش از سيستم مي

 منجر ،سازي خطي بيني استفاده از روش مدل يشهاي مفاصل و نيز محدود بودن افق پ تغييرات كم زاويه
 لينكي مورد بحث در ٥براي بررسي كيفي اين روش در به دست آوردن مدل . شود به خطاي زياد نمي

 اين مدل خطي به ،هاي خطي سازي در حدود زاوية صفر براي هر مفصل اين پروژه با استفاده از روش

                                             
١ Dynamic Matrix Control 
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 .باشد ي سيستم مورد بحث يك نقطة تعادل ناپايدار مي الزم به ذكر است كه نقطة صفر برا.دست آمد

 ١-٥سازي شده خطي و غيرخطي در شكل  هاي سيستم براي دو مدل پياده نتايج حاصل از تغييرات حالت
در اين . در اين مقايسه هر دو مدل در ابتدا در نقطة تعادل ناپايدار صفر فرض شده اند. مقايسه شده است

]شرايط ورودي يكسان  ]TT ها در   به دو مدل وارد شده است و نحوة واگرايي حالت=01000
هاي  دهد كه به دليل اثرات غيرخطي متقابل حالت اين مقايسه نشان مي. اند اين دو مدل مقايسه شده

كه در مدل خطي شده ناديده گرفته شده است خطاي ) ها به عنوان مثال حاصلضرب حالت(سيستم 
  .فاده از اين مدل ايجاد شده استزيادي در اثر است

 
شود   ديده مي.ازاي ورودي يكسانخروجي به دست آمده از مدل اصلي به ) ٢. (خروجي به دست آمده از مدل خطي شده) ١   (١-٥  شكل

هاي غيرخطي در حوالي نقطة تعادل ناپايدار  ي خطي كردن سيستمبه طور كل.  درجه خطاي ميان اين دو خروجي زياد است٥در محدودة كه 
  .باشد  چنانكه در سيستم مذكور نقطة صفر يك نقطة تعادل ناپايدار مي.شود آنها منجر يه خطاي زياد ميان مدل خطي شده و سيستم اصلي مي

  MPICاستفاده از آلگوريتم كنترل    ٢-٥

بين مبتني   از روش كنترل پيشMPICتم كنترل  در آلگوري،گونه كه در فصل چهارم بيان شد همان
 بهينه نرمالاي  هاي زاويه هاي بهينة امپدانس و نيز زوايا و سرعت بر مدل براي به دست آوردن پارامتر



 ٧٩  رفتن  براي كنترل راهMPICكنندة  طراحي كنترل  ٥فصل  
 
هاي مختلف كنترل مورد بررسي قرار  هاي گذشته تنظيم سفتي با استفاده از روش در سال. شود استفاده مي
هاي امپدانس   پارامتر،١تقسيم فضاي جستجوزاده با استفاده از روش  اهيم ابر١٣٧٩در سال . گرفته است

با .  در روش ارائه شده، فضاي امپدانسي به نواحي تقسيم مي شود.بهينه را براي مفصل به دست آورد
قرار دادن مقدار متوسط امپدانس در هر يك از نواحي به عنوان متوسط امپدانس مفصل، در اين روش و 

 كردري ١٣٨٠ در سال .آيد ايج اين عمل، در نهايت بهترين مقدار متوسط امپدانس به دست ميمقايسة نت
روش كاهش گراديان خطا را براي به كارگيري در تنظيم پارامترهاي امپدانس در طول حركت به دست 

روش با در اين .  از دو مدل براي سيستم و اغتشاش وارد به آن استفاده نمودMPCاو در آلگوريتم . آورد
مفصل با توجه به خطا و اغتشاش نرمال اي  تنظيم همزمان پارامترهاي امپدانس و زاويه و سرعت زاويه

 شماي كلي آلگوريتم ٢-٥در شكل . بيني شده، اغتشاشات وارد بر سيستم تا حد زيادي جبران شد پيش
 .شود كنترل امپدانس به كار گرفته شده ديده مي

كه هر . گيرد ر اين كنترل كننده عمل كنترل در دو سطح صورت ميشود د گونه كه ديده مي همان
هاي سرعت و موقعيت مفصل  دو سطح از كنترل كننده اطالعات موقعيت و سرعت مفصل را از سنسور

 اغتشاشات و خطاهاي  ضمن كمك به پايداري سيستم،تر حلقة نخاعي در سطح پايين. كنند دريافت مي
بيني كوتاه  خور سرعت قابليت پيش اين جبران كننده با استفاده از روش پس. كند پديد آمده را جبران مي

 با انتخاب مقادير بهينة امپدانس بر MPCدر سطح باالتر حلقة كنترل . مدت خروجي سيستم را نيز دارد
ابر با اساس تجربيات حاصل از اعمال كنترل بر روي مدل و نيز توليد سيگنال كنترل بهينه كه در اينجا بر

در اين . تواند خطاهاي به وجود آمده را جبران نمايد باشد مي  مفصل مياي نرمال زاويه و سرعت زاويه
 قادر است خطاهاي MPCبيني بيشتري وجود دارد به طوري كه  كننده، قابليت پيش سطح از كنترل

كننده از  اين كنترلشود كه  بنابراين ديده مي. بيني كند احتمالي توليد شده در چند گام بعدي را نيز پيش
 را انجام ٢هاي كوتاه مدت سطح اول كه پيش بيني. باشد بيني خطا نيز داراي دو سطح مي نظر افق پيش

                                             
١ Grid Method 
٢ Shot Term Prediction 



 ٨٠  رفتن  براي كنترل راهMPICكنندة  طراحي كنترل  ٥فصل  
 

 استفاده ازگيرد و در سطوح كنترل باالتر با   واقع در حلقة نخاعي صورت ميPDكنندة  دهد در كنترل مي
  .شود  انجام مي١هاي بلندمدت بيني  پيش،مدل سيستم

 و توليد گشتاور در EMG براي در نظر گرفتن ديناميك توليد انتشار سيگنال ٢-٥ل در شك
1)( در توابع انتقال سيستم 2τ و 1τعضله نيز دو ثابت زماني  sG 2)( و sGدر نظر گرفته شده است  .

3)(ل نيز به صورت مدل ديناميك مفص sGدر نظر گرفته شده است .  

 
 توسط توحيدخواه براي كنترل ١٩٩٦اين مدل در سال . خروجي ورودي تك  براي يك سيستم خطي تكMPICكنندة   شماي كنترل٢-٥  شكل

 توليد گشتاور EMG به ترتيب مربوط به ديناميك توليد سيگنال (s)G٣ ،(s)G٢ ،(s)G١كل اجزاي  در اين ش.مفصل بازو به كار گرفته شد
 يك سيستم مرتبه دوم (s)G٣ به صورت يك سيستم مرتبه اول و (s)G٢ و (s)G١اجزاي . باشند در عضله و ديناميك مربوط به مفصل مي

كنندة  اي نرمال مفصل و نيز تنظيم توليد كنندة مقادير زاويه و سرعت زاويه به عنوان MPCكنندة  در اين شكل نقش سيستم كنترل. باشد مي
  .هاي مفصل نشان داده شده است مقدار امپدانس

                                             
١ Long Term Prediction 
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يافته براي   تعميمMPIC از آلگوريتم كنترل ،در به كار گيري اين استراتژي براي كنترل راه رفتن
در اين .  در خواهد آمد٦-٥ته به صورت شكل كنندة تعميم ياف كنترل. شود تعداد مفاصل بيشتر استفاده مي

  &β و βهاي  ورودي.باشند  ميB و Sهاي  كننده ضرايب سفتي و ويسكوزيته به صورت ماتريس كنترل
  از،قريبي با قائل شدن تدر اين مدل. باشند   در مفاصل مينرمالاي  هاي زاويه سرعتهاي زاويه و  بردار

 مدل امپدانسي مفاصل نيز به .شده است نظر ، صرف و ايجاد گشتاورهاEMGدو ديناميك مرتبة اول توليد 
دهندة ديناميك   نيز نشان نشان داده شده استM  با٦-٥ قسمتي كه در شكل .باشد  مي٢-٥صورت رابطة 

 .باشد مي) ١-٥مطابق رابطة (حركت راه رفتن انسان 
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 :باشند  به صورت زير ميB و Sهاي امپدانس   و ماتريسT و &β، βكه در آن بردارهاي 

 [ ]T54321 ββββββ = 
 [ ]T54321 ββββββ &&&&&& = 
 [ ]TTTTTTT 54321= 
 ),,,,( 54321 σσσσσdiagS = 
 ),,,,( 54321 bbbbbdiagB = 

 به ترتيب مقادير سفتي و ib و iσاي قطع و  به ترتيب زاويه و سرعت زاويه&iβ و iβكه در آن 
  .باشند ام ميiويسكوزيته  در مفصل 

هاي قبلي  كننده بايد روش ي كنترل در طراح،چندخروجي سيستمـ   ساختار چندوروديبا توجه به
هاي به كار گرفته شده  در ادامه روش. هاي بهينه توسعه يابند در به دست آورن سيگنال كنترل و امپدانس

در ابتدا سطوح . براي به دست آوردن اين آلگوريتم كنترل براي سيستم مورد بحث بررسي خواهند شد
ها براي ايجاد يك حركت طبيعي  ردن مسير حركت اندامهاي به دست آو باالي اين سيستم از جمله روش

در شرايط راه رفتن بر روي سطوح هموار و ناهموار بررسي شده و روشي براي به دست آوردن اين 
 براي MPCهاي به كار گرفته شده در طراحي آلگوريتم كنترل   روش،مسيرها ارائه خواهد شد و در ادامه
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سازي اين سيستم و به   پياده  روش به  و پس از آنشدههينه معرفي هاي كنترل ب به دست آوردن سيگنال
  .نظر پرداخته خواهد شدكارگيري آلگوريتم كنترل مورد

  به دست آوردن سينماتيك حركت   ٣-٥

توان به اين صورت در نظر گرفت كه در طول هر   كنترل حركت راه رفتن را مي،از يك ديدگاه
در فصل سوم روش به دست آوردن اين . كنند  بال مي مفاصل مسيرهاي خاصي را دن، زوايايسيكل

در اينجا با توجه به اينكه فرض . هاي سينماتيك مستقيم و معكوس بررسي شد مسيرها بر اساس مدل
توان مدل  سازي كنترل شناخته شده است مي شده است كه هندسة اندام انسان يا ربات دوپا براي پياده

در اين مدل ورودي عبارت است از توپولژي سطح حركت و .  را به دست آورد١سينماتيك معكوس
در سال . سرعت حركت بر روي سطح و خروجي آن عبارت است از توابع زماني براي زواياي مفاصل

١٩٩٩ Juangروشي را براي به دست آوردن الگوي حركت انسان بر روي مسير هموار پيشنهاد نمود  .
باشد و مسير حركت   پايي كه در فاز تاب خوردن مياين روش بر اساس به دست آوردن مسير حركت

Hip مسيرهاي حركت پا و ٣-٥در شكل . دهد  تغييرات زاوية مفصل مدل را به دست مي Hip ديده 
معادلة مسير . آيد ها در هر لحظه به دست مي با تعيين معادلة زماني اين دو مسير زاوية مفصل. شود مي

 :باشد  مي٦-٥ تا ٣-٥ به ترتيب به صورت روابط Hip  براي پا وJuangپيشنهاد شده توسط 
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١ Inverse Cinematic 
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drriziy ah −++= 

hyوhx مختصات Hipو ayوaxباشد  مختصات پاي در حال تاب خوردن مي .aطول گام ، d 
 i. باشند ها در هر گام مي  تعداد نمونهnارتفاع پاي در حال تاب خوردن در باالترين نقطة حركت و

  .باشد  مي٥-٣ام بر اساس شكل i طول لينك irانديس زماني و 

 
 متر و ٥/٠در نظر گرفتن طول گام به اندازة ) ١  Juang با استفاده از رابطة پيشنهادي Hipهاي به دست آمده براي پا و  مسير ٣-٥  شكل

  . سانتيمتر٤متر و ارتفاع /. ٢٥طول گام ) ٢. متر  سانتي١٠ارتفاع آن برابر با 

 با استفاده از مدل سينماتيك معكوسي كه اين مسيرها را به ،ها با به دست آمدن اين مسير
 ٤-٥در شكل . آيند كند اين زوايا در هر لحظه به دست مي هاي مفاصل تبديل مي مسيرهاي تغييرات زاويه

هاي مطلوب براي استفاده در روش  به دست آوردن مسيرساختار روش استفاده از سينماتيك معكوس در 
  .شود  ديده ميMPICكنترل 

 
  . سينماتيك معكوس سيستم براي به دست آوردن زواياي مرجع٤-٥  شكل

دست با استفاده از مدل سينماتيك معكوس سيستم تغييرات زواياي مفاصل براي يك سيكل به 
هاي تغييرات  با به دست آمدن مسير. شود  ديده مي٥-٥اين تغييرات در نمودار شكل شمارة . آمده است

در مباحث بعدي اين فصل . شود كنايي تبديل مي تمام مفاصل كنترل مزبور به يك مسألة كنترل تعقيب
  .ح خواهد شدسازي اين روش كنترل براي كنترل يك حركت دوپايي بر روي سطوح هموار مطر پياده
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 ١٠ با در نظر گرفتن طول و ارتفاع ماكزيمم گام به ترتيب برابر با يك متر و Juangهاي مرجع به دست آمده از روش   زاويه٥-٥  شكل

  .باشند نسبت به خط عمود ميهاي مطلق مفاصل  زواياي فوق زاويه.  ثانيه١سانتيمتر و مدت زمان يك گام برابر با 

هاي مفاصل در هنگام بررسي راه رفتن   در به دست آوردن زاويهJuangبا پيچيده شدن روش 
در سال . اند پيشنهاد شده» مسير بهينه«هاي ديگري براي به دست آوردن   روش،بر روي سطوح ناهموار

١٩٩٣ Yen٥ها براي يك مدل دوپايي  هاي حركت بهينة اندام  روشي را براي به دست آوردن مسير 
با . هاي حركت بهينه پيشنهاد نمود هايي را به عنوان معيار براي اين حركت او معيار. لينكي پيشنهاد كرد
 مسيرهاي بهينه ،هاي حركت در يك آلگوريتم بهينه سازي ها و نيز اعمال محدوديت استفاده از اين معيار

هاي سينماتيك اين  هاي حركت بهينه و محدوديت معيارYenدر روش پيشنهاد شدة . به دست آمد
 .]٦١ [باشند حركت به صورت زير مي

شود  حركت با سرعت ثابتي كه توسط سطوح بااليي تعيين مي: حركت با سرعت افقي ثابت -١
 .شود به عنوان معياري براي حركت بهينه در نظر گرفته مي

 در كنترل حفظ تعادل گفته :هاي فوقاني در حين حركت حفظ راستاي عمودي مجموعه اندام -٢
هايي براي تشخيص راستاي عمودي بدن استفاده  شد كه سيستم كنترل مركزي از حسگر

 .كند كند و سعي بر حفظ اين راستا مي مي

 .حركت با كمترين انرژي مصرف شدة ممكنانجام  -٣

يا  درجه ١٨٠تواند از  محدوديت زواياي مفاصل زانو به صورتي كه زاوية نسبي زانوها نمي -٤
 .حالت كامالً باز شده بيشتر شود
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با توجه به وضعيت سطح حركت اين ارتفاع  : Swingحد پايين ارتفاع حركت پاي  -٥

 .تواند از حد خاصي كمتر شود نمي

 اي  زاويهكمترين ميزان ضربه در زمان سوئيچ كردن پاها كه به معني اختالف كمتر سرعت -٦
 .باشد  ميچرخش مفاصل نظير در دو پا

هاي  سازي مسير ها در يك مدل سينماتيك مبتني بر بهينه ها و محدوديت ر گيري اين معياربا به كا
ها به عنوان  توان از اين مسير شود و در سيستم كنترل مزبور مي بهينة تغييرات زاوية مفاصل حاصل مي

ت آوردن با در نظر گرفتن اين حالت، براي به دس. كنايي استفاده نمود مسير مطلوب در كنترل تعقيب
سازي صورت گرفته است، در سطح اول براي به دست آوردن  سيگنال كنترل بهينه، در دو سطح بهينه

بر اين  .باشد متغيرهاي كنترل بهينه ميسازي براي به دست آوردن  مسير و در سطح دوم، اعمال بهينه
 تواند از ميل بهينه هاي آن در آلگوريتم كنتر هاي حركت و محدوديت  معيار مستقيمبه كارگيرياساس 

هاي حرت بهينه فوق در تابع  با لحاظ كردن معيار. كاهدبسازي  زمان صرف شده براي فرآيندهاي بهينه
باشد كه در آن   مي٩-٥ شماي به دست آمده براي اين سيستم كنترل به صورت شكل MPCمعيار كنترل 

 نمزيت اي. اند  گرفته شدهدر نظرهاي سيستم  وضعيت سطح حركت و سرعت حركت به عنوان ورودي
در مباحث . كند هاي ناهموار تغيير نمي روش اين است كه اصول استفاده از آن در كنترل بر روي مسير

بعدي اين فصل در ابتدا مسألة كنترل حركت راه رفتن را به صورت يك مسألة تعقيب كنايي مطرح كرده 
در اين قسمت از . كنيم ي بهينه را بررسي ميها هاي به دست آوردن پارامتر و آلگوريتم كنترل و روش

در ادامه و براي تكميل اين بحث با تغيير دادن . شود  استفاده ميJuangمعادلة مسير پيشنهاد شده توسط 
 اين آلگوريتم كنترل را براي به Yenهاي پيشنهادي  سازي در آلگوريتم قبلي بر اساس معيار معيار بهينه

  .دهيم روي سطوح ناهموار تعميم ميكارگيري در شرايط حركت بر 
ها را به عنوان خروجي  هاي حركت هر يك از مفصل گونه كه گفته شد در صورتي كه مسير همان

در اين صورت در .  مسألة كنترل به يك كنترل تعقيب كنايي تبديل مي شود،مطلوب سيستم بدانيم
بيني شده  توان از اندازة خطاي پيش ترل ميهاي كن سازي متغير  به عنوان معيار بهينهMPCآلگوريتم كنترل 

اين خطا با استفاده از مقايسة خروجي مطلوب و . ميان خروجي سيستم و خروجي مطلوب استفاده كرد
 از ١٣٧٩ و ١٣٨٠هاي  زاده در سال كردري و ابراهيم. آيد بيني شده توسط مدل به دست مي خروجي پيش
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تابع معيار عملكرد مورد استفاده نيز طبق روابط . ده كردندهمين روش براي كنترل زاويه يك مفصل استفا
براي استفاده از . بيني شدة تعقيب كنايي در نظر گرفته شده بود  به صورت مربع خطاي پيش٤-٤ و ٣-٤

هاي چند مفصلي مانند سيستم راه رفتن مورد بحث و به دست آوردن پارامترهاي  روش مشابه در سيستم
  .تابع معيار خطاي تعقيب كنايي را براي حالت چندخروجي تعميم دهيم در ابتدا بايد ،بهينه

 
كننده بردارهاي  در اين كنترل. سازي شده  براي كنترل يك روبات دوپايي شبيهMIMO در حالت MPICكنندة  شماي كنترل ٦-٥  شكل

  .باشد ها مي ظر گرفته شده است و هدف از كنترل دنبال نمودن اين مسيرزواياي دلخواه به عنوان ورودي در ن

خروجي سيستم ) ١-٥رابطة (بر اساس معادالت ديناميك به دست آمده براي سيستم راه رفتن 
]در هر لحظه  بردار  ]T54321 θθθθθθ روش به كار رفته براي به دست آوردن تابع . باشد  مي=
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 اين حالت استفاده از مجموع مربعات خطاهاي مربوط به خروجي مدل نسبت به معيار عملكرد سيستم در
 . نوشت٧-٥توان به صورت رابطة  بنابراين تابع اسكالر به دست آمده را مي. باشد خروجي مطلوب مي

)٧-٥(   ( ) ( )( ))()(..)()( ttQtttraceJ d
T

d Θ−ΘΘ−Θ= 

 گام آينده و Pهاي مطلوب در  هاي مدل و خروجي ر با خروجي به ترتيب برابtdΘ)( و tΘ)( كه در آن 
Qهاي  ماتريس. باشد  مي   ماتريس وزن)(tΘ و )(tdΘ باشند  به صورت زير ميساختاري داراي: 
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 .باشد ام ميiبيني شدة   وزن بردار پيشiq ماتريسي قطري به صورت زير است كه در آن Qو 

)١٠-٥(   ),,,,( 321 PPxP qqqqdiagQ L= 

  به دست آوردن متغيرهاي كنترل بهينه   ٢-٣-٥

بهينة ر دامق« ١با تقسيم فضاي جستجوهاي تكراري   توحيدخواه با استفاده از روش١٩٩٧در سال 
 براي به دست آوردن ١٣٧٩در سال .  را براي كنترل حركت مفصل آرنج به كار گرفت»متوسط امپدانس

براي به كارگيري اين . مقادير بهينة سيگنال كنترل روش تكراري مبتني بر گراديان تابع معيار را به كار برد 

                                             
١ Grid Method 
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ي روش تكراري را بر  كردر١٣٨٠ در سال (Online)ها در طول حركت  روش در محاسبة امپدانس
با استفاده از اين روش . ها پيشنهاد نمود اساس كاهش گراديان خطا براي به دست آوردن امپدانس

هاي مفصل در طول حركت  و امپدانس)  مفصلنرمالاي  هاي زاويه ها و سرعت زاويه(هاي كنترل  سيگنال
فتي و ويسكوزيته آن به دست  و س مفصلنرمال پارامتر زاوية ٣شود و در نتيجه در هر گام  بهينه مي

در صورت استفاده . آيد به دست مينرمال  مفصل نيز با استفاده از زاوية نرمالاي   و سرعت زاويهآيند مي
 درجة آزادي با توجه به افزوده شدن اثر گرانش و ديناميك ٥از روش مشابه در سيستم راه رفتن با 

روش تكراري تؤام با مشكل خواهد با استفاده از ارامتر  پ١٥غيرخطي و ناپايدار سيستم به دست آوردن 
در . هاي بهينه متوسط پيشنهاد شده است  بنابراين در اين پروژه روشي براي به دست آوردن امپدانس. بود
  . خواهد شدپرداختههاي به كار رفته براي به دست آوردن متغيرهاي كنترل   روش به اين،ادامه

 سينتيك تي و ويسكوزيته با استفاده ازسفهاي  به دست آوردن پارامتر   ١-٢-٣-٥
  رفتن راه

  به صورت تؤام در تمام b و σهاي بهينة  در اين قسمت روشي براي به دست آوردن امپدانس
. شود ميدر اين روش از اطالعات به دست آمده از مدل سينتيك سيستم استفاده . شود مفاصل پيشنهاد مي

  ::شود براي استفاده از اين اطالعات فرض مي
 داراي مقادير متوسط حدودي نزديك به هم در مفاصل &u  و uهاي كنترل  سيگنال: ١فرض 

 :يا به بيان ديگر. باشند مختلف مي

54321 uuuuu ≈≈≈≈ 

54321 uuuuu &&&&& ≈≈≈≈ 
  .ر فصل آينده صحت استفاده از چنين فرضي بررسي خواهد شدد

هاي مفاصل در  توانيم بگوييم كه طبق رابطة زير مقادير متوسط امپدانس  مي١با توجه به فرض 
 ١١- ٥يا به بيان ديگر روابط تقريبي . باشند هاي متوسط آنها در آن سيكل مي هر سيكل متناسب با گشتاور

 .توان در نظر گرفت را مي
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)١١-٥(   
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بنابراين با در . باشند ها مي  سفتي و ويسكوزيتة متوسط نرماليزه شدة مفصلnb و nσها  كه در آن
توان   ميnb  وnσدست داشتن مقادير متوسط گشتاورها و به دست آوردن مقدار بهينه براي دو مقدار 

اين روش در واقع روشي براي كاهش . هاي بهينة حدودي را براي تمام مفاصل به دست آورد امپدانس
در ادامه روشي كه براي به دست آوردن گشتاورهاي . باشد سازي مي تعداد پارامترها در فرآيند بهينه

  .ها به كار رفته بررسي خواهد شد متوسط در مفصل

 
 به عنوان مسيرهاي مرجع به ٥-٥هاي شكل  از مسير. هاي مفاصل به دست آمده از مدل ديناميك معكوس  منحني تغييرات گشتاور٧-٥  شكل

  .عنوان ورودي مدل ديناميك معكوس استفاده شده است

هاي سينتيكي راه رفتن استفاده  آوردن پارامترهاي به دست  گونه كه گفته شد يكي از روش همان
گيري براي به دست آوردن سينماتيك سيستم و محاسبة گشتاورهاي مفاصل با استفاده  هاي اندازه از ابزار



 ٩٠  رفتن  براي كنترل راهMPICكنندة  طراحي كنترل  ٥فصل  
 

با استفاده از مدل ديناميك سيستم براي مدل ديناميك معكوس معادلة . باشد از مدل ديناميك معكوس مي
 :آيد زير به دست مي

)١٢-٥(   ( ))()()()(1 θθθθθ CghBADT ++= − &&& 

 ،بنابراين با داشتن مقادير زاويه. باشد  مي١-٥هاي ضرايب و مشابه با ضرايب رابطة  كه در آن ماتريس
توان مقدار گشتاور را در آن لحظه به دست  اي مفاصل در هر لحظه مي اي و شتاب زاويه سرعت زاويه

اي از روش سينماتيك معكوس بر  زاويه سرعت و شتاب ،براي به دست آوردن توابع زماني زاويه. آورد
 منحني تغييرات ٧-٥در شكل . اساس مسير حركت پيشنهاد شده در قسمت قبل استفاده شده است

با به دست آوردن اين . سازي مدل ديناميك معكوس نشان داده شده است گشتاور به دست آمده از پياده
پس از به دست آمدن بردار . يدآ ها متوسط اندازة گشتاور در هر مفصل به دست مي منحني

[ ]TTTTTTT  كافيست كه ،هاي بهينه به روش فوق  براي به دست آوردن امپدانس=54321
 براي به دست آوردن ،در ادامه روشي. شدة متوسط به دست آيد هاي نرماليزه مقادير بهينة امپدانس

  .شود هاي بهينه پيشنهاد مي امپدانس
  :شود سازي استفاده مي شدة بهينه از دو مرحله بهينه هاي نرماليزه نسبراي به دست آوردن امپدا

 :استفاده از يك روش سعي و خطاي كيفي براي به دست آوردن حدود امپدانس مناسب -١

 PD را حذف كرده تنها كنترل كنندة سطح پايين يا همان كنترل كنندة MPCدر اين روش كنترل كنندة 
 nb و nσهاي  دست آمده توسط مدل با تغيير دادن مقدار امپدانسخروجي به . شود در نظر گرفته مي

ها منجر به افزايش  شود كه كم كردن امپدانس ها نشان داده مي با اين بررسي. گيرند  مورد بررسي قرار مي
از سوي ديگر بر . ها را افزايش دهيم بنابراين براي كم كردن خطا بايد امپدانس. شود خطا در خروجي مي

ها به معني صرف انرژي متابوليك بيشتر و   افزايش امپدانسHasanاساس معيار پيشنهاد شده توسط 
 كه بتواند سيستم را از ايجاد حالت ، بنابراين كمترين امپدانسي])٢١ ([باشد ها مي خستگي بيشتر عضله

 ٨-٥در نمودار شكل . شود ن امپدانس بهينه در نظر گرفته ميناپايدار در طول يك گام خارج سازد به عنوا
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هاي مختلف نشان داده  هاي به دست آمده از مدل با در نظر گرفتن امپدانس خروجي مطلوب و خروجي
  .شده است

 
 . پايدار نسبي:ناپايدار، وسط: پايين ، مرز پايداري:باال. مختلف امپدانسهاي به دست آمده از مدل با استفاده از ضرائب  خروجي ٨-٥  شكل

مقدار مرجع وارد شده به مدل نيز در هر حالت به صورت . ها  با در نظر گرفتن مقدار ورودي يكسان به دست آمده است اين خروجي
  .چين نشان داده شده است نقطه

ها در حدود امپدانس  هترين مقدار امپدانساستفاده از يك معيار عددي براي به دست آوردن ب -٢
 : توسط روش قبلبهينة به دست آمده

 Gridها براي هر گام از روش  هاي بهينه براي تنظيم اين امپدانس پس از به دست آوردن حدود امپدانس
كارگيري يك معيار عددي براي انتخاب بهترين امپدانس  در حوالي امپدانس بهينة به دست آمده و به

  .باشد  مي١٣-٥تابع معيار به كار گرفته شده به صورت رابطة . اده شده استاستف
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)١٣-٥(   ( ) ( )( ) )()()(..)()( BWSWtracettQtttraceJ bsd
T

d ×+×+Θ−ΘΘ−Θ= 

)()(كه در آن  tt dΘ−Θبيني شده و خروجي مطلوب در طول يك   خطاي ميان خروجي پيش
ترم دوم در اين رابطه بر اساس ميزان تالش شخص براي انجام حركت به معيار عملكرد . باشد گام مي
 و Sهاي  هاي وزن براي امپدانس  به ترتيب ماتريس×bW55 و ×sW55 ١٣-٥در رابطة . ده استافزوده ش

Bهاي متوسط نرماليزه شده  براي به دست آوردن امپدانس. باشند  ميnσ و nb سطح ٥ براي هر يك 
بنابراين براي . شود  سطح امپدانس ديده مي٥ اين ١-٥در جدول شمارة . شود ر گرفته ميامپدانس در نظ

 مرتبه مدل مذكور را اجرا نموده و ٥*٥=٢٥به دست آوردن بهترين مقدار سفتي و ويسكوزيته بايد 
با به دست آمدن مقادير امپدانس . يار به دست آوردبهترين تركيب را بر اساس كمترين مقدار تابع مع

هاي مفاصل به دست  متوسط نرماليزه شده و در دست داشتن مقادير گشتاور براي هر مفصل امپدانس
  .شود هاي قطع مفاصل معرفي مي در ادامه روشي براي به دست آوردن مقادير بهينة زاويه. آيد مي

 مفاصل در اي نرمال بهينة يهآوردن زوايا و سرعتهاي زاوروش به دست    ٢-٢-٣-٥
  ):&tβ)( و tβ)((هر لحظه 

 و β روشي براي به دست آوردن مقادير بهينة  از كردري١٣٨٠همان گونه كه گفته شد در سال 
β& گراديان تابع ين مقادير بهينه از روش تكرار بر اساس براي به دست آوردن ااستفاده كرد كه در آن 

اين سري زماني داراي . شد  بهينه ميβ سري زماني  كلدر اين روش در هر گام. معيار استفاده شده بود
 :باشد  به صورت زير ميساختاري

)١٤-٥(   [ ]1()1()( −++= Mttt ββββ L 

 :باشد  مي١٥-٥خروجي به صورت رابطة  ورودي تك روش به كار رفته براي حالت تك
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)١٥-٥(   Jαoldnew βββ ∇−= 

 در اين روش از مقادير به .ي بهينه با استفاده از روش تقسيم فضاي جستجوها  مقادير استفاده شده براي به دست آوردن امپدانس١-٥  جدول
 .شود  انتخاب ميبه اين مقداروش تجربي اوليه براي به عنوان مقدار مياني استفاده شده و بقية مقادير با توجه دست آمده با استفاده از ر

  
در . باشد  ضريب تصحيح ميα و β گراديان خطا نسبت به بردار سري زماني ∇Jβكه در آن 

 .آيد  درمي١٦-٥ طبق رابطة Β به صورت ماتريس βرودي چندخروجي بردار سري زماني حالت چندو
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 از روش iβ زماني در اين حالت براي به دست آوردن مقادير بهينة هر يك از بردارهاي سري
شود در نتيجه در اين حالت معادلة تصحيح در هر گام به صورت زير در  فوق استفاده ميمشابه روش 

 .آيد مي

[ ]Toldnew JJJJJ
54321 βββββα ∇∇∇∇∇−Β=Β 

 :آيد  ماتريس ضرايب تصحيح به صورت زير به دست ميαكه در آن 
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 ),,,,( 54321 αααααα diag= 
Jگفته شد كه بردار 

iβ∇ گراديان J نسبت به تغييرات بردار سري زماني iاين بردار . باشد ام مي
 :آيد با استفاده از رابطة زير به دست مي
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با به .  را به دست آوردنرمالتوان با چند دورة تصحيح مقادير بهينة زاوية  بنابراين در هر گام مي
 Βگيري عددي از  اي نيز با استفاده از مشتق هاي زاويه ين مقادير بهينه در هر لحظه سرعتدست آمدن ا
 :آيد به دست مي

)١٧-٥(
PS

ktktkt
.

)1()()( −+Β−+Β≅+Β& 

)(در اين رابطه  kt +Β&بهينه در لحظة  بردار سرعت نرمال kt  زمان نمونه .PS بوده و +
سازي در آلگوريتم كنترل پرداخته  در ادامه به بررسي روال استفاده از اين روش بهينه. باشد برداري مي
  .خواهد شد

  MPICآلگوريتم كنترل    ٣-٢-٣-٥

 و tβ)(هاي متوسط بهينه و نيز مقادير بهينة  هاي به دست آوردن امپدانس  پس از بررسي روش
)(tβ&آوريم  آلگوريتم كنترل را به صورت زير به دست مي، در هر لحظه:  

 .ها  مفصلقادير بهينة امپدانس و زواياي نرمالبين براي به دست آودن م  آلگوريتم كنترل پيش٢-٥جدول 

  New Step 

  For i=1 to [Number of Pre specified σ ] 
     For j=1 to [Number of Pre specified b ] 
         Run PREDICTION MODULE 
         Calculate [new J] 
         If [new J] < [best J] set [best σ ]= )(iσ  
                                              [best b ]= )( jb  
      Next 

  هاي بهينه به دست آوردن امپدانس

  Next 
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    For t=1 to [Number of samples in each step] 
      For Iteration=1 to [Number of Iterations] 
         For k=1 to M          
            Run PREDICTION MODULE 
            Calculate J 
            Calculate J

kβ∇  
            Modify β  and β&  
         Next 

به دست آوردن متغيرهاي قطع بهينه در 
  هر گام

      Next 
      Set the control variables to the system 
      Wait for the next output sample 

  

   Next  
   Redefine Initial Condition قرار دادن شرايط اوليه براي گام بعد  
   Change Feet / Go to New Step 

 بايد iβ به متغيرشود براي به دست آوردن بردار گراديان تابع معيار نسبت گونه كه ديده مي همان
)( بارMبه تعداد  ktJ i +∂∂ βگيري   را به دست آوريم كه در اينجا براي به دست آوردن آن از مشتق

 :گيري با استفاده از رابطة زير انجام شده است اين مشتق. عددي استفاده شده است

)١٨-٥(
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βεβ
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ktJktJ
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))((كه در آن  ktJ i +βبه ازاي  بيني شده هاي پيش خروجي  مقدار تابع معيار با در نظر گرفتن
))(( و &Β و Βورودي  εβ ++ ktJ i هاي سري زماني  نيز مقدار آن در حالتي است كه در ماتريس
)( مؤلفة &Β و Βورودي  kti +β  به اندازة ε+با استفاده از اين روش .  انحراف پيدا كرده است

سازي اين آلگوريتم  در فصل آينده نتايج به دست آمده از پياده. توان مشتق  مورد نظر را به دست آورد مي
  .موار بررسي خواهد شدكنترل براي كنترل راه رفتن در مسير ه

ها در  در اين قسمت آلگوريتم كنترلي را بررسي كرديم كه هدف از آن كنترل هر يك از مفصل
بنابراين اين آلگوريتم كنترل همواره نيازمند به دست آوردن . باشد اي مي مسير از قبل مشخص شده

 آوردن اين مسيرهاي حركت با توجه به اينكه در مسيرهاي ناهموار به دست. باشد مسيرهاي مرجع مي
شود روش ديگري معرفي خواهد شد كه در آن مسيرهاي بهينه   مياي براي آنها منجر به معادالت پيچيده
  .آيند  به صورت بهينه به دست مي،بدون نياز به معادالت آنها
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  آلگوريتم كنترل بر اساس مسيرهاي حركت بهينه   ٤-٥

 مجذور خطاي خروجي به عنوان تابع معيار  تابعي بر اساس،در آلگوريتم كنترل بررسي شده
هاي  با استفاده از چنين معيار عملكردي و به كارگيري روش. عملكرد سيستم در نظر گرفته شد

در ادامه با .  خروجي سيستم قادر خواهد بود كه مسير مطلوب را دنبال نمايد،سازي گفته شده بهينه
ت خواهد آمد كه در آن مسيرهاي حركت بهينه  روش ديگري به دس،تعريف معيار جديدي براي حركت

هاي سيستم كنترل در اين حالت به جاي توابع زماني  ورودي. شوند خود انتخاب مي به صورت خودبه
)(tdΘباشند  به صورت زير مي:  

 .سرعت حركت افقي -١

 . با توجه به توپولژي سطح حركتSwingنقطة هدف پاي  -٢

 . با توجه به موانع مسيرSwingحداقل ارتفاع پاي  -٣

 در ٩-٥ سيستم كنترل حركت به صورت شكل شمارة ،ها به سيستم با در نظر گرفتن اين ورودي
  :آيد مي

بيني به اندازة طول زمان يك قدم انسان در نظر گرفته شده است و  در اين روش كنترل افق پيش
 ١٩-٥ به صورت رابطة (Multi-Objective) برداري با استفاده از يك تابع معيار مركب در هر گام نمونه

 :، معرفي خواهند شد١٩-٥ در ادامه اجزاي تابع معيار. شود نمونة بعدي بهينه ميM هاي كنترل براي  متغير

)١٩-٥(B.OM.HW.ST.FE.C 54321 ηηηηη ++++=J  

B.O :آيد معيار حفظ وضعيت عمودي بدن به صورت زير به دست مي: 

)٢٠-٥([ ])()1(:..B.O 33333 PttwhileQ T ++== θθθθθ L 

M.H : آيد  زير به دست مي الزم و از رابطةمعيار رسيدن به حداقل ارتفاع: 
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)٢١-٥(},...1,min{M.H Pkxx hk =−= 

بر اساس اين معيار مايل . اي در باالترين ارتفاع مورد نظر است  مختصات نقطهhxكه در آن 
 بردار kxدر اين معادله . هستيم كه فاصلة مسير پاي در حال حركت با نقطة مورد نظر كمينه شود

  .باشد  ميt+k در صفحه و در زمان Swingمختصات انتهاي پاي 

 
   به٦-٥سازي شماي شكل  ، در اين شماي كنترل كه با تغيير معيار بهينههاي حركت بهينه  بر اساس مسيرMPIC آلگريتم كنترل ٩-٥  شكل

  .هاي سيستم در نظر گرفته شده است سرعت افقي مطلوب و مسير حركت به عنوان ورودي  دست آمده است،
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W.S :باشد و بر اساس آن مايل هستيم كه سرعت حركت مركز  معياري براي سرعت حركت مي
اين معيار از رابطة . كننده باشد ثقل بدن در راستار افقي ثابت و به اندازة سرعت تنظيم شده بر روي كنترل

 :آيد ه دست ميزير ب

)٢٢-٥([ ]ddd
T vPtvvtvvtvvwhilevQv −+−+−+=∆∆∆= )()2()1(:..W.S L 

)(كه در آن  ktv بيني شدة مركز جرم بدن در راستاي افقي و در زمان   سرعت حركت پيش+
)( kt   .باشد  سرعت ثابت مطلوب ميdvباشد و   مي+

T.F : اين نقطه به وسيلة سيستم بينايي . باشد در حركت ميمعيار رسيدن به نقطة انتهايي مهدوف
اين معيار با . شود انتخاب شده و تخميني از مختصات آن به عنوان نقطة هدف به سيستم كنترل داده مي

 :آيد استفاده از رابطة زير به دست مي

)٢٣-٥(},...1,min{T.F Pkxx tk =−= 

... در شكل . باشد مي...  مشابه رابطة kxحه بوده و  مختصات نقطة هدف در صفtxكه در آن 
هاي نشان داده شده  فاصله. شود  ديده ميSwing از مسير حركت انتهاي پاي hx و txفاصلة ميان نقطة 

  .باشند  ميT.F و M.Hهاي  در واقع همان معيار
E.C :با كمينه . باشد بيني مي عيار نشان دهندة ميزان مصرف انرژي در مدت زمان افق پيشاين م

هاي اضافي توسط مدل وسيستم به دليل صرف  شدن تابع حاصل از اين معيار از به وجود آمدن حركت
. شود  انجام مي متابوليكانرژيميزان مصرف  جلوگيري شده و حركت با كمترين ،انرژي در اين حركات

 .باشد  زير ميمصرف انرژي مكانيكي به صورتنشان دهندة تابع 

)٢٤-٥(   ( ) ( )ktktT
P

k

T ++=∑
=
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1
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. اند هاي تجربي به دست آمده باشند كه با استفاده از روش  نيز ضرايب وزني ميηη...51ضرايب 
ورة تصحيح ر د عمل شده و در ه٢-٥جدول با به دست آمدن تابع معيار عملكرد جديد همانند آلگوريتم 

)( ترم ،هاي بهينه در به دست آوردن امپدانس. شود پارامترهاي كنترل اصالح مي BWSWtrace bs ×+× 
  .شود نيز به تابع معيار افزوده مي

  انتخاب افق كنترل   ٢-٤-٥

 كل مقادير ،بيني توسط مدل شود با هر بار پيش با توجه به تابع معيار تعريف شده ديده مي
براي به دست آوردن اين خروجي الزم . آيد قدم و زمان سوئيچينگ پاها به دست ميخروجي تا انتهاي 

ها به سيستم  هاي كنترل در يك افق طوالني به دست آيند و براي به دست آوردن خروجي است كه متغير
 بيني در  طول افق پيش درSwingانتهاي پاي بيني شده براي  پيش وضعيت ١٠-٥در شكل . اعمال شوند

 نيز اين  و در حالت دومباشد نشان داده شده است ميبيني  افق پيش% ١٠ كه افق كنترل به اندازة حالتي
با استفاده از اين . شود باشد ديده مي بيني مي افق پيش% ٨٠ براي حالتي كه اين افق به اندازة تغييرات

تر به دليل ناپايداري سيستم   بيني انجام شده با به كار بردن افق كنترل كوتاه شود كه پيش نمودار ديده مي
بنابراين در به كار بردن اين روش ناگزير . باشد براي به دست آوردن متغيرهاي كنترل بهينه مناسب نمي

برداري الزم است كه تعداد  بنابراين در هر گام نمونه. تر استفاده كنيم هستيم كه از افق كنترل طوالني
تر مورد بررسي قرار خواهد  مسائل حاصل از افق كنترل طوالنيدر ادامه . هاي زيادي بهينه شوند ورودي
  .گرفت

 
 و ١٠=M، سمت چپ با در نظر گرفتن ١٠٠=P با در نظر گرفتن   در دو حالتSwingبيني شدة انتهاي پاي    وضعيت پيش١٠-٥  شكل

بيني به دست آمده، به دليل بروز  شود، با در نظر گرفتن افق كنترل كمتر پيش چه ديده ميچنان. ٨٠=Mسمت راست با در نظر گرفتن 
  .ارزشي ندارد براي به دست آوردن مقادير بهينة متغيرهاي كنترل  پيشبيني حاصلشود، سازي مي ناپايداري كه موجب افزايش تابع معيار بهينه
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  رلتعداد محاسبات الزم در هر گام با توجه به افق كنت   ١-٢-٤-٥

)(گفته شد كه در به دست آوردن  ktJ i +∂∂ βشود و  گيري عددي استفاده مي  از روش مشتق
بيني خروجي دو بار تكرار شود  گونه كه گفته شد براي به دست آورن آن الزم است كه فرآيند پيش همان

. باشد وجي سيستم مي خرP كل معادالت ديناميك مدل براي به دست آوردن  كه هر بار به معني محاسبة
 :آيد ها از رابطة زير به دست مي بنابراين در هر دورة تصحيح تعداد دفعات به دست آورند اين خروجي

)٢٥-٥(48476
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شده به ازاي انحراف هر  بيني هاي پيش ترم اول تعداد دفعات الزم براي به دست آوردن خروجي

. باشد هاي مي ر بدون تغيير وروديبيني انجام شده د  متغير كنترل بوده و ترم دوم پيشMx٥يك از 
  .هاي الزم با اندازة افق كنترل نسبت مستقيم دارد بيني شود كه تعداد پيش بنابراين ديده مي

 افزايش افق كنترل به معني افزايش تعداد درجات آزادي كنترل براي رسيدن به MPCدر كنترل 
سازي تكراري اين افزايش به مفهوم افزايش  هاي بهينه در هنگام استفاده از روش. باشد هدف مورد نظر مي

سازي  هاي مبتني بر بهينه در فصل گذشته و در بررسي روش. باشد هاي فضاي جستجو مي تعداد بعد
 براي فضاي جستجو معرفي شد كه در (Nonlinearity) يا غيرخطي بودن Epistasyپارامتري به نام 

. دهد  دست آمدن نقاط اكسترمم محلي را افزايش ميهاي مبتني بر گراديان افزايش آن احتمال به روش
 موجب بروز ناپايداري مدل و عدم اعتبار Mكه كاهش افق كنترل  شود كه عالوه بر اين  پس ديده مي

شود افزايش آن نيز موجب افزايش محاسبات و نيز افزايش احتمال پيش آمدن  بيني حاصل از آن مي پيش
كننده  ين منظور از روشي براي كاهش تعداد درجات آزادي كنترلبراي هم. شود هاي محلي مي مينيمم

  . اين روش پرداخته خواهد شددر ادامه به معرفي. شود ستفاده ميا

   بدون كاهش افق كنترلسازي، متغيرهاي بهينهكاهش    ٢-٢-٤-٥

سازي  هاي مينيمم محلي در فرآيند بهينه بنابر آنچه گفته شد براي كاهش احتمال بروز وضعيت
هاي  اين عمل با استفاده از وابسته كردن متغير. كنترل بايد از ابعاد فضاي جستجو كاسته شودمتغيرهاي 
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هاي قبل و بعد از  به اين نحو كه تغيير هر متغير كنترل موجب تغيير آن در زمان. گيرد كنترل صورت مي
  .شود در ادامه روش ارائه شده براي كاهش بعد بررسي مي. باشد آن مي

 
  .  سيگنال كنترل و پوش به دست آمده براي سيگنال از روش درونيابي-پايين. بيني شده و خروجي مطلوب   خروجي پيش- باال١١-٥  شكل

هاي كنترل براي يك مفصل ديده  بيني شده به ازاي ورودي  خروجي پيش١١-٥در شكل 
در اينجا . اند ها نشان داده شده چين هاي كنترل با خط  و وروديخروجي سيستم با خطوط پر. شود مي

بيني  يا به بيان ديگر خروجي پيش .M=Pفرض شده است كه افق كنترل بيشترين حد ممكن است يعني 
  .اند بيني به دست آمده هاي بهينه در تمام زمان پيش شده به ازاي ورودي

 قسمت تقسيم Nهاي كنترل به  ست وروديگونه كه در اين شكل نيز نشان داده شده ا همان
 نقطه به دست آمده و در بين اين نقاط با استفاده از يكي از Nهاي كنترل تنها در  سيگنال. اند شده
. شود  بردار انجام ميNها براي نسازي ت بنابراين بهينه. شود هاي درونيابي سيگنال كنترل حاصل مي روش

در نتيجه . مزمان متغيرهاي هر قسمت توضيح داده شده استسازي ه بارة روش بهينه درbدر ضميمة 
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 كاهش خواهد يافت و به همان نسبت نيز تعداد تكرار الزم براي N×5تعداد ابعاد فضاي جستجو به 
  . يابد بيني در هر گام مي انجام پيش

  خالصه   ٥-٥

 به MPCهينه و معرفي كنترل هاي كنترل ب هاي كنترل امپدانس و روش پس از بررسي استراتژي
 به عنوان روشي براي به دست آوردن MPICعنوان يك روش كنترل مبتني بر مدل در اين فصل كنترل 

 براي به دست آوردن اين متغيرهاي بهينه از دو  در اينجا.معرفي شدهاي كنترل بهينه  ها و سيگنال امپدانس
سازي  رجع حركت مفاصل و تعريف معيار بهينهاول به دست آوردن مسيرهاي مروش .  استفاده شدروش

 به عنوان  دومروش. بر مبناي خطاي خروجي بود و بر اساس اين معيار آلگوريتم كنترلي نيز پيشنهاد شد
 به دست آوردن روش اصالح شده و براي تعميم دادن اين آلگوريتم براي مسيرهاي ناهموار بر اساس

 اصالحاتي نيز بر روي  نيز اساس اين معيار جديد.نهاد شدابع معياري براي حصول حركت بهينه پيشت
  .ت گرفتآلگوريتم كنترل صور

 و روشي براي احتراز از هپس از آن مشكالت حاصل از افزايش پارامتر افق كنترل نيز بررسي شد
  .اين مشكالت پيشنهاد شد

ايج حاصل از سازي آلگوريتم كنترل به دست آمده بيان شده و نت در فصل آينده نحوة پياده
هاي حركت   در حالت،سازي شده نماي شبيه سازي آن توسط كامپيوتر براي كنترل يك روبات انسان پياده

در اين فصل عالوه بر نحوة پياده سازي مدل و آلگوريتم كنترل با استفاده از . شود رسي ميبرمختلف 
.خواهد شدما نيز گفته ن زي روبات انسانسا  روش به كار رفته براي شبيه،MATLABافزار  نرم



 

  رفتن  در كنترل راهMPICسازي آلگوريتم  پياده   ٦ فصل
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در كنترل حركت معرفي شد و روشي براي  MPICكنندة   گذشته ساختار كنترل لودر فص
 روش به دست ْآوردن معادالت ،عالوه بر آن. كارگيري اين آلگوريتم در كنترل راه رفتن ارائه شد به

سازي مدل ديناميك   روش پياده،در اين فصل با استفاده از اين معادالت. ديناميك مدل نيز مطرح شد
 براي كنترل بر روي ،بررسي شده و بر اساس اين مدل آلگوريتم كنترل به دست آمده در فصل گذشته

سازي اين روبات كه با استفاده از  نحوة پياده. سازي شده به كار برده خواهد شد يك روبات دوپاي شبيه
  انجام شده نيز موضوع ديگري خواهد بود كه در Simulinkافزار   در نرمSimmechanics جعبة ابزار

  .اين فصل به آن پرداخته خواهد شد

  سازي مدل ديناميك پياده   ١-٦

اين روش . به دست آوردن معادالت ديناميك مدل پيشنهاد شده بيان شد در فصل گذشته روش
هاي شتاب   براي هر مفصل رابطة ميان گشتاور و مؤلفهكه بر اساس به دست آوردن معادلة حركت الگرانژ

سازي اين معادله  براي پياده. شود  مي١-٥آورد در نهايت منجر به رابطة  سرعت و موقعيت را به دست مي
ساختار .  انتخاب شده است١٠٠Hzبرداري  نرخ نمونه. افزار سيمولينك استفاده شده است از نرم
  .باشد  مي١-٦ر سيمولينك به صورت شكل افزا سازي شده توسط نرم پياده

 براي تحقق مدل ديناميك از روش مستقيم استفاده شده ،شود  ديده مي١-٦در شكل چنانكه 
 صورت گرفته و نتيجة حاصل  نرم افزار سيمولينك سازي آن نيز در فضاي پيوستة پيادهاست و 
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 كه از سويي موجب افزايش زمان وستهسازي اين سيستم در فضاي پي دليل پياده. اري شده استبرد نمونه
)0))(det (θA)(هاي تكين ماتريس  شود، احتراز از پيش آمدن وضعيت اجراي مدل مي =θA ( با اعمال

در سيستم غيرخطي به  ١كانون ناپايدار اين وضعيت به دليل وجود .باشد برداري يكنواخت مي نرخ نمونه
 پهناي باند ،هاي خطي، وجود يك كانون ناپايدار در سيستم  سيستمي مشابه ديدگاهبا. آيد وجود مي

 ODE٤٥افزار سيمولينك با استفاده از روش عددي  رم ندر. دهد سيستم را در حوالي آن نقطه افزايش مي
مين يابد و ه برداري در حوالي نقاط تكين افزايش مي در تحقق معادالت ديفرانسيل غيرخطي، نرخ نمونه

  .شود  ميθA)(هاي تكين در ماتريس  مسأله موجب عدم بروز حالت

 
 و ١.Func .باشد يه مي و خروجي آن بردار زاوTورودي مدل بردار گشتاور . افزار سيمولينك سازي مدل با استفاده از نرم  پياده١-٦  شكل

Func.اند سازي شده  پياده١-٥باشند كه با توجه به فرم ماتريسي معادلة ديناميك  هايي مي سيستم  زير٢.  

                                             
١ Unstable Focus 



 ١٠٦   رفتن  در كنترل راهMPICسازي آلگوريتم  پياده  ٦فصل  
 

يستم استفاده كرده و سيستم هاي س بيني خروجي توان از آن در پيش  مي،با به دست آمدن مدل
مدل دوپايي نهايت براي كنترل يك آلگوريتم كنترل به دست آمده در . سازي نمود را پيادهكنترل 
 ديده ٢-٦ در شكل شمارة شماي ظاهري اين مدل دوپايي. ر رفته استسازي شده به كا  شبيهنماي انسان
  :سازي آن پرداخته خواهد شد  پياده در ادامه به مشخصات اين مدل و طريقة. شود مي

  مدل دوپاييسازي  شبيه   ٢-٦

  :باشد داراي مشخصات زير مي و ٢-٦سازي شده به صورت شكل  روبات شبيه

 
دو درجة (اند به ترتيب محل مفاصل مچ پا  مشخص شده٣ تا ١هاي   نقاطي كه در شكل با شماره.سازي شده  شبيهمدل دوپايي  ٢-٦  شكل

  . درجة آزادي خواهد بود٨ داراي اين مدل دوپايين ترتيب به اي. باشند مي) دو درجة آزادي(و لگن ) يك درجة آزادي(زانو ) آزادي

 .سازي شده  مشخصات روبات دوپاي شبيه١-٦  جدول

Link 5 Link 4 Link 3 Link 2 Link 1  
5 10 40 10 5  Mass(kg) 
.5 .5 .75 .5 .5 Length(m) 

 
20 cm Distance Between Hip Joints 



 ١٠٧   رفتن  در كنترل راهMPICسازي آلگوريتم  پياده  ٦فصل  
 

 
  .افزار سيمولينك  در نرمSimmechanicsسازي روبات دوپا با استفاده از امكانات جعبة ابزار   پياده٣-٦  شكل

) همانند مدل كنترل(هاي متمركز بر روي مركز جرم   لينك با جرم٥اين مدل دوپايي داراي 
مچ پاي ايستاي روبات . باشند  مي١-٦ها داراي مشخصاتي مطابق با جدول  ز لينكهر يك ا. باشد مي

 و نيز چپ و راست ١تواند به سمت جلو و عقب به اين صورت كه مي. باشد يمداراي دو درجة آزادي 

                                             
١ Dorsi Flexion / Plantar Flexion 



 ١٠٨   رفتن  در كنترل راهMPICسازي آلگوريتم  پياده  ٦فصل  
 
 متر از ٥/٠هاي پا در مركز آن و مركز جرم اندام فوقاني در ارتفاع  مركز جرم هر يك از لينك. حركت كند

  .فصل لگن قرار داردم
 بوده و مفاصل لگن نيز دو درجة آزادي براي حركت رو به ١ آزادي زانوها تنها داراي يك درجة

ابزار  سازي از جعبه سازي اين شبيه براي پياده.  دارند٢جلو و عقب و نيز حركت چپ و راست
Simmechanicsابزار در شكل بهطرح شماتيك اين جع. افزار سيمولينك استفاده شده است  در نرم  

سازي   شماي ظاهري روبات پيادهMATLABبا استفاده از امكانات گرافيكي .شود  ديده مي٣-٦شمارة 
  . به دست آمده است٤-٦شده نيز در شكل 

 
  .Simmechanicsسازي شده با استفاده از   نمايش روبات شبيه٤-٦  شكل

.  هر يك از مفاصل است٣اي قطع هاي كنترل زاويه و سرعت زاويه  روبات وروديدر اين
. شوند  و در طي خود برنامة اصلي تنظيم ميMATLABافزار  هاي مربوط به مفاصل نيز در نرم امپدانس

                                             
١ Flexion / Extension 
٢ Adduction / Abduction 
٣ Slack Angle and Slack Angular Velocity 



 ١٠٩   رفتن  در كنترل راهMPICسازي آلگوريتم  پياده  ٦فصل  
 
سازي  نيز با استفاده از امكانات سيمولينك در اين شبيه) مثالً مفصل زانو(هاي حركت مفاصل  محدوديت

آلگوريتم كنترل بر روي اين مدل  در ادامه به نتايج اعمال ،سازي با انجام اين شبيه. ظ شده استلحا
  .ه خواهد شدت پرداخدوپايي

  

 آلگوريتم  بر اساسسازي كامپيوتري  انجام شبيه ازنتايج حاصل   ٣-٦
  كنترل

  ورودي و خروجي اين مدل به ترتيب١-٦با توجه به مدل ديناميك نشان داده شده در شكل 
بنابراين براي به كارگيري اين مدل در . اي هاي زاويه و سرعت زاويه عبارتند از بردار گشتاور و بردار

  .شود  اجزاي ديگري به مدل ديناميك افزوده مي٥-٦آلگوريتم كنترل مورد نظر مطابق شكل 
ه اين معني ب. باشند هاي لحاظ شده در مدل ديناميك كامالً منطبق بر پارامترهاي روبات مي پارامتر

بيني انجام شده با حركت واقعي روبات در صورتي كه حركتي به سمت چپ و راست نداشته  كه پيش
 موجب Saggitalگونه كه مشخص است حركت در خارج از صفحة  ولي همان. باشد باشد منطبق مي

بيني  پيشدر ادامه با بررسي نتايج به دست آمده تأثير خطاي . شود بيني مي پيش آمدن خطا در پيش
  .بررسي خواهد شد

 
 و امكانات ١-٦سازي شدة شكل   در نهايت اين مدل، با استفاده از مدل ديناميك پياده. مدل به كار رفته در آلگوريتم كنترل٥-٦  شكل

  .رل را به صورت مستقيم اعمال نمود، در آمده استافزار سيمولينك، به شكل مناسبي كه بتوان تغييرات متغيرهاي كنت نرم



 ١١٠   رفتن  در كنترل راهMPICسازي آلگوريتم  پياده  ٦فصل  
 

  هاي حركت مشخص  بر اساس مسير،حركت بر روي سطح هموار   ١-٣-٦

اين آلگوريتم . در اين قسمت از آلگوريتم كنترل بر اساس مسيرهاي مشخص استفاده شده است
ده و ها در تمام مدت حركت ثابت بو طول گام.  گام حركت تكرار شده است٢٥براي مدت حركت در 

پارامترهاي . باشد  مي٥-٥ مطابق با شكل شمارة Juangنهادي  هاي حركت با استفاده از رابطة پيش مسير
  :اند انتخاب شدهكنترل به صورت زير 

   سانتيمتر١٠/ سانتيمتر ٥٠  ارتفاع يك گام/ طول گام 
   نمونه در ثانيه١٠٠/  ثانيه ١  فركانس نمونه برداري/ زمان گام 

   نمونه٣٠/  نمونه ١  فق پيشبينيا/ افق كنترل 
با توجه به مشخصات روبات مقادير گشتاور به دست آمده براي هر يك از مفاصل در مدل به 

اين مقادير با استفاده از اعمال مسيرهاي مرجع به دست آمده براي مفاصل به . باشد  مي٦-٦صورت شكل 
هاي تغييرات گشتاور  دست آمدن منحنيبا به . عنوان ورودي مدل ديناميك معكوس به دست آمده است

. آيد هاي متوسط به دست مي و به دست آوردن متوسط اندازة گشتاور در هر منحني نسبت ميان امپدانس
  . خواهد بود٢-٦هاي بهينه به صورت جدول شمارة  به استفاده از روش تجربي امپدانس

 .١-١-٤-٥مقادير امپدانس بهينه به دست آمده از روش تجربي بيان شده در فصل  ٢-٦  جدول

 )Nm.s/rad(ويسكوزيتة مفصل   )Nm/rad(سفتي مفصل   شمارة مفصل

  ٩٨٢١/٢٤٢  ٠٦٨٦/٤١٤  )مچ پاي ايستا (١
  ٢٣٨٩/١٢٩  ٠٢٤٦/٢١٥  )زانوي پاي ايستا (٢
  ٧٨٤٠/٥٩  ٠٤٨٦/٣٨  )ران پاي ايستا (٣
  ٨٠٥٣/٥٠  ٤١٦٥/٣٧  )ران پاي متحرك (٤
  ٢٦٥٧/٢٣  ٥٦٨٨/٢٣  )زانوي پاي متحرك (٥

 ٢- ٦ مقادير متوسط به دست آمده در جدول ،براي به دست آوردن مقدار بهينة نسبي در هر گام
مقادير به . شوند شود و مقادير ديگر بر اساس آن انتخاب مي به عنوان مقادير مقدار مياني در نظر گرفته مي

  . در نظر گرفته شده است٣-٦ل كار رفته به صورت جدو



 ١١١   رفتن  در كنترل راهMPICسازي آلگوريتم  پياده  ٦فصل  
 

 
  .گشتاورهاي به دست آمده از مدل ديناميك معكوس ٦-٦  شكل

 .سازي مقادير امپدانس مقادير انتخاب شده براي استفاده در بهينه٣-٦  جدول

  خيلي كم  كم  متوسط  ادزي  خيلي زياد
2 x X 1.5 x X )= ٢-٦مطابق جدول( X 0.75 x X 0.5 x X 

با اعمال آلگوريتم كنترل در هر گام امپدانس بهينه محاسبه شده و در طول حركت نيز زاويه و 
  .آيد اي قطع مفاصل توسط آلگوريتم به دست مي سرعت زاويه

 و ٧-٦ هاي شكل ( نشان داده شده است گام حركت٢٥در ادامه نتايج به دست آمده براي طي 
توان ديد كه اوالً دامنة تغييرات زواياي قطع نزديك به  هاي به دست آمده مي با توجه به اين منحني .)٨-٦

هاي سيگنال  اين مسأله مؤيد فرض انجام شده در فصل قبلي مبني به در نظر گرفتن دامنه. باشند هم مي
  .باشد  يكديگر مياي نزديك به كنترل در حدود اندازه



 ١١٢   رفتن  در كنترل راهMPICسازي آلگوريتم  پياده  ٦فصل  
 

 
 در اين نمودار (Tracking)دهندة تغييرات پارامترهاي امپدانس   در مفاصل و نمودار نشانSlack Angle منحني تغييرات ٧-٦  شكل

  .اهش داده استمتوسط را ك شدة شود كه پس از طي چند گام آلگوريتم كنترل، سفتي نرماليزه ديده مي

با استفاده از آلگوريتم كنترل به دست آمده براي به دست آوردن ضرايب امپدانس بهينه ضرايب 
بوده است در حالي كه با نزديك شدن به وضعيت پايدار » زيادخيلي « گام اول هر دو ٨به دست آمده در 

نچه قبالً ديده شد اين مقدار در  و چنارسيده است» زياد«است و هر دو به مقدار  ها تغيير كرده امپدانس
 ،شود با به دست آمدن زواياي قطع بهينه چنانچه ديده مي. مرز پايداري سيستم به دست آمده است

   آمده در شكل وضعيت پايدار پيش. سيستم از حالت مرزي ناپايداري به حالت كامالً پايدار رسيده است
 كه حركت راه رفتن به يك سيكل حدي پايدار شود  در اين شكل ديده مي.شود  ديده مي٩-٦شمارة 

به دست آمده، حالت نوساني ) زواياي نرمال(هاي كنترل  مسألة قابل توجه در مورد سيگنال. رسيده است
  .باشد هاي زماني بردارهاي سيگنال كنترل مي آنها با فركانس ثابت براي مؤلفه



 ١١٣   رفتن  در كنترل راهMPICسازي آلگوريتم  پياده  ٦فصل  
 

 γركزي با تغيير سيگنال  براي حركت عضله، سيستم اعصاب مFeldmanبا توجه به مدل 
با توجه به فرم نوساني ثابت . كند وضعيت نرمال عضله و در نتيجه وضعيت نرمال مفصل را تعيين مي

توان نتيجه گرفت كه در راه رفتن بر روي يك  زاوية نرمال مفصل در حالت پايدار دائم راه رفتن، مي
باشد كه در تمام مفاصل  وي حركتي، يك سيگنال نوساني ساده ميسطح مسطح سيگنال توليد كنندة الگ

هايي كه در فصل دوم بر  با توجه به بررسي. باشد حركتي داراي فركانس يكسان و فازهاي متفاوت مي
 ،توان نتيجة حاصل را مؤيد نظرية موجود ، ميصورت گرفتروي نقش نخاع در توليد حركات ساده 

 در سطوح پايين  بر روي سطوح صاف وراه رفتن در شرايط نرمال، حركت دانست كه بر اساس آن
  .شود  توليد مي مانند نخاعسيستم كنترل عصبي

 
پس از شود كه  در اين نمودار ديده مي ،MPC (Tracking) با استفاده از آلگوريتم كنترل Slack Velocityمنحني تغييرات ٨-٦  شكل

  . را كاهش داده است و سيگنال كنترل به فرم نوساني سينوسي رسيده استمتوسط شدة نرماليزه ويسكوزيتة ،طي چند گام آلگوريتم كنترل



 ١١٤   رفتن  در كنترل راهMPICسازي آلگوريتم  پياده  ٦فصل  
 

هاي آخر نسبت  شود كه تغييرات ناگهاني زاويه در گام  مشاهده مي٩-٦با توجه به شكل شمارة 
توان در  ها در گام نهم را نيز مي م شدن امپدانساز سوي ديگر اثر ك. هاي اول كمتر شده است به گام

  .مشاهده نمود ) 3θزاوية ( افزايش دامنة نوسان بدن 
چنانكه در اين شكل . اند  خطاي تعقيب كنايي در گام آخر و گام اول مقايسه شده١٠-٦در شكل 

  .فته است نياافزايششود با وجود كاهش امپدانس مفصل اين خطا  ديده مي
 ثانيه و نيز طول گام كمتر ١مسألة ديگر كمتر بودن زمان يك سيكل نسبت به مقدار مطلوب 

. باشد  ميHeel Strikeباشد كه به معني وقوع زود هنگام   سانتيمتر مي٥٠نسبت به طول گام مطلوب 
 توسط ،شود  ديده مي١٠-٦ چنانكه در شكل نيز عدم پيشبيني حركات عرضي مدل دوپاييدليل اين امر 

 پاي در حال تاب خوردن زودتر به  اثر اين خطا با كج شدن بدن مدل دوپاييدر. باشد  مي كنترلمدل
 .رسد زمين مي

 
زواياي در نظر گرفته . اشندب هاي حركت راه رفتن مي خطوط عمودي تفكيك كنندة گام.  گام٢٥ تغييرات زماني زواياي مفاصل در ٩-٦  شكل

 متعلق به پاي ديگر 2θ و 1θ متعلق به پاي ايستا بوده و5θ و 4θهاي زوج زواياي  باشد به اين معني كه در گام شده زاوية هر پا مي

  . متعلق به پاي ديگر است5θ و 4θ  متعلق به پاي ايستا و 2θ و 1θاي فرد ه در حالي كه در گام. هستند



 ١١٥   رفتن  در كنترل راهMPICسازي آلگوريتم  پياده  ٦فصل  
 

 
 با توجه به برخورداري مدل كنترل از تنها دو بعد، .وي مسير هموارحركت عرضي مركز جرم اندام فوقاني در طول حركت بر ر١٠-٦  شكل

 Heelشود وقوع زودهنگام   ديده مي١٢-٦نتيجة آن نيز چنانكه در شكل . شود بيني نمي حركت عرضي مدل دوپايي، توسط مدل كنترل پيش

Strike،باشد  مي.  

 
هاي مفاصل نسبت به  تغييرات زاويه) ٢. براي گام اول) خط چين( نسبت به مقدار مرجع) توپر(هاي مفاصل تغييرات زاويه) ١  ١١-٦  شكل

  .وچهارم وپنجم و با شرايط اولية به دست آمده از شرايط نهايي گام بيست مرجع براي گام بيست

در اين شكل . شود  مي گام طي شده ديده٢٥ در Hip و Swing مسير انتهاي پاي ١٢-٦در شكل 
در اين قسمت نتايج حاصل از حركت بر روي . اند شده مسيرهاي حركت پاهاي چپ و راست نشان داده



 ١١٦   رفتن  در كنترل راهMPICسازي آلگوريتم  پياده  ٦فصل  
 

در ادامه نتايج حاصل از به . ها بررسي شد سطوح هموار و با به دست آوردن مسيرهاي حركت مفصل
  . ناهموار بررسي خواهد شد براي حركت بر روي سطوح،كارگيري آلگوريتم كنترل مبني بر حركت بهينه

  

 
/ مشكي  ( و راست)پر رنگ/قرمز (ها حركت هر دو پاي چپ در اين منحني. Hip و Swing مسيرهاي حركت انتهاي پاي ١٢-٦  شكل

  .باشد  با زمين ميSwingرتفاع و شرط برخورد پاي بودن ا  حركت رو به پايين به وجود آمده به دليل كوانتيزه.شود  ديده مي)كمرنگ

  هاي حركت بهينه  بر اساس مسير،حركت بر روي سطح ناهموار   ٢-٣-٦

  :باشند شرايطي كه به عنوان شرايط غيرنرمال در نظر گرفته شده به شرح زير مي
 .اي پلهحركت بر روي يك سطح  -١

 آمدن اين  با پيش(ا در نظر گرفتن يك مانع در مسيرحركت بر روي يك سطح هموار و ب -٢
  .) روبات بايد گام بلندتري برداردمانع

هاي  در ادامه نتايج حاصل از به كار بردن آلگوريتم كنترل به دست آمده را براي هر يك از حالت
  .كنيم فوق بررسي مي

  حركت بر روي مسير ناهموار   ١-٢-٣-٦

انند حالت پيش به ترين نقطة مسير ثابت و م در اين قسمت طول گام و ارتفاع آن نسبت به مرتفع
 ١٣-٦مسير حركت داراي ناهمواري به صورت شكل شمارة . باشد  سانتيمتر مي١٠ و ٥٠ترتيب برابر با 

  .باشد مي



 ١١٧   رفتن  در كنترل راهMPICسازي آلگوريتم  پياده  ٦فصل  
 

 
  .شود در شكل موقعيت شخص در ابتداي حركت نيز ديده مي.  مسير حركت ناهموار١٣-٦  شكل

هاي حسگر بينايي نقاطي به عنوان   و با استفاده از تخمين٩-٥ مطابق شكل در اين آلگوريتم
  .شود  ديده مي٤-٦مختصات اين نقاط در جدول شمارة . شود هدف تعيين مي

ريتم كنترل فوق هدف كمينه شدن فاصلة مسير با استفاده از آلگو. ١٣-٦ مختصات نقاط هدف با توجه به سطح ناهموار شكل ٤-٦  جدول
 .باشد پيشبيني شده نسبت به اين نقاط مي

Y(m) ٠  ٢٠٠/٠  ٤٠٠/٠  ٦٠٠/٠  ٦٠٠/٠  ٤٠٠/٠  ٢٠٠/٠  ٠  ٠  

X(m)  ٠٠٠/٤  ٥٠٠/٣  ٩٠٠/٢  ٥٠٠/٢  ٠٠٠/٢  ٤٥٠/١  ٠٠٠/١  ٥٠٠/٠  ٠  
فاصلة مسير به دست آمده توسط  )١٩-٥( در تابع هدف شمارة چنانكه در فصل پنجم گفته شد، 

اي نيز به عنوان  از سوي ديگر در هر گام نقطه. شود زده شده مينيمم مي بين و نقطة هدف تخمين مدل پيش
اين نقاط از . شود نقطة قلة حركت پا در نظر گرفته شده و فاصلة مسير نسبت به اين نقطه نيز مينيمم مي

 محور تقارن  مسير حركت يك پا عبور كرده،كه از دو ابتدا و انتهايباشد   سهمي مي يكنظر هندسي قلة
-٦شكل (تر نسبت به پاي باالتر مماس باشد  سانتيم١٠آن بر زمين عمود بوده و بر خط افقي با ارتفاع 

 به عنوان امپدانس مياني در نظر ٢-٦هاي به دست آمده در جدول   در اين حالت نيز از امپدانس).١٣
 استفاده شده ٣-٦ از جدول ١-٥ت و براي به دست آوردن جدول جستجويي مانند جدول گرفته شده اس

  ). استمتر بر ثانيه در نظر گرفته شده٥/٠رعت حركت روبه جلو به اندازة س (.است
 براي پاي در حال حركت شده ١٤-٦در نهايت به كار گيري اين آلگوريتم منجر به مسير شكل 

ها   وضعيت زاويه،Hipسرعت افقي . شود  نيز در اين منحني ديده ميHipاست در حالي كه مسير حركت 
  .شوند  ديده مي١٧-٦ و ١٦-٦ ،١٥-٦هاي شمارة  اي مفاصل نيز به ترتيب در شكل هاي زاويه و سرعت



 ١١٨   رفتن  در كنترل راهMPICسازي آلگوريتم  پياده  ٦فصل  
 

 
مسير پاهاي چپ و راست در اين حركت با دو . روي سطج ناهموار در حين حركت برHipهاي جابجايي مكاني پاها و   منحني١٤-٦  شكل

  .رنگ قرمز و مشكي مشخص شده است

 
شود در  همانگونه كه ديده مي .١٣-٦منحني تغييرات سرعت مركز جرم اندام فوقاني در طي حركت بر روي سطح ناهموار شكل ١٥-٦  شكل

  .باشد رفتن از پلكان تغييرات نامطلوب سرعت بيشتر مي ايينمسير پ

شود كه مسير حركت به دست آمده تا  ، ديده مي١٤-٦با توجه به نتايج به دست آمده در شكل 
 و منحني Hipمسير حركت نسبتاً مسطح . حدود زيادي شرايط مطلوب مسأله را دنبال نموده است

دهندة تنظيم نسبي   نشان١٥-٦رم اندام فوقاني در شكل تغييرات سرعت به دست آمده براي مركز ج



 ١١٩   رفتن  در كنترل راهMPICسازي آلگوريتم  پياده  ٦فصل  
 

توان اين تغييرات را بهينه   مي)١٩-٥( ها در تابع معيار  با تغييرات نسبت وزن. باشد سرعت افقي مي
  .ساخت

 
 در .شود هاي مختلف ديده مي در اين شكل تغييرات سفتي نرماليزه شده نيز در طي گام. هاي پا ع مفصل منحني تغييرات زاوية قط١٦-٦  شكل

زمان مواجه شدن با پله، آلگوريتم كنترل موجب افزايش سفتي عضالت شده است، در حالي كه اين سفتي عضالت تا پايين آمدن كامل از 
توان به دليل  اند و اين مسأله را مي پريوديك مانند حالت قبل نرسيدهت به وضعيت هاي كنترل در اين حال سيگنال. پلكان حفظ شده است

  . يا در واقع همان مدل مخچه دانستMPCكنندة سيستم كنترل  هاي اصالح تأثير دائم سيگنال

اي نرمال مفاصل و نيز   به ترتيب تغييرات زاوية نرمال و سرعت زاويه١٧- ٦ و ١٦-٦در شكل 
با توجه به منحني به دست آمده . هاي سفتي و ويسكوزيتة آنها نشان داده شده است يرنحوة تغييرات متغ
شود كه در اين حالت، همانند حالت راه رفتن بر روي مسير هموار  دو متغير ديده مي براي تغييرات اين

 اصالح توان به دليل اثر سيگنال اين مسأله را مي. اند هاي كنترل به صورت سينوسي در نيامده سيگنال



 ١٢٠   رفتن  در كنترل راهMPICسازي آلگوريتم  پياده  ٦فصل  
 

اي است كه در فصل دوم بررسي شد و بر اساس  اين مسأله مؤيد نظريه. كنندة سطوح باالتر كنترل دانست
آن به هنگام راه رفتن بر روي مسيرهاي ناهموار و در شرايط غيرنرمال مانند اين حالت، مركز كنترل 

  .شود حركت راه رفتن از سطح نخاع به سطوح باالتر كنترل منتقل مي

 
 .شود در اين شكل تغييرات ويسكوزيته نيز براي هر گام ديده مي. هاي مختلف  براي مفصلSlack Velocity منحني تغييرات ١٧-٦  شكل

  در زمان مواجه شدن با پله، آلگوريتم كنترل موجب افزايش ويسكوزتة عضالت شده است،

شود اين  چنانكه ديده مي. شود ضي مركز جرم اندام فوقاني ديده مي حركت عر١٨-٦در شكل 
افزار   نرم١با استفاده از امكانات واقعيت مجازي.حركت در هنگام پايين آمدن از پله بيشترين مقدار را دارد

MATLABدهندة شباهت انجام   حركت روبات بر روي اين سطح بررسي شد و نتايج به دست آمده نشان
  .باشد ا حركت انجام شده توسط انسان مياين حركت ب

                                             
١ Virtual Reality 



 ١٢١   رفتن  در كنترل راهMPICسازي آلگوريتم  پياده  ٦فصل  
 

گونه كه گفته شد در يك حالت ديگر حركت بر روي مسير هموار و با وجود مانع در مسير  همان
  .بررسي خواهد شد

 
  .١٣-٦اهموار شكل  جابجايي عرضي مركز جرم اندام فوقاني بدن در طول حركت بر روي سطح ن١٨-٦  شكل

، در حالت عبور حركت بر روي مسير هموار و با وجود مانع در مسير   ٢-٢-٣-٦
  بدون برخورد با مانع

در اين قسمت نتايج به .  در نظر گرفته شده است١٩-٦براي بررسي اين حركت مسير شكل 
  .دست آمده از حركت روبات در اين مسير بررسي خواهد شد

 
  .موقعيت مانع و شخص در ابتداي جركت بر روي مسير١٩-٦  شكل

در عين .شوند همانند حالت پيش در ابتداي حركت نقاطي به عنوان نقاط هدف در نظر گرفته مي
باشد در يك گام ارتفاع بيشتري   كه در حال برخورد با مانع مي حال در عبور از مانع الزم است كه پايي



 ١٢٢   رفتن  در كنترل راهMPICسازي آلگوريتم  پياده  ٦فصل  
 

 سانتيمتر در مقابل پاي راست قرار ٢٠شود مانع با ارتفاع   ديده مي١٩-٦چنانكه در شكل . اشدداشته ب
در نتيجه مسير . باشد  سانتيمتر مي١٠در طي راه رفتن عادي ارتفاع ماكزيمم هر گام برابر با . گرفته است

 مانع ارتفاع با رسيدن به.باشد مي) هاي مشخص حركت بر روي مسير(راه رفتن شبيه به حالت قبل 
 ٢٠-٦در شكل . دهد  سانتيمتر رسيده و بعد از مانع روبات به راه رفتن عادي ادامه مي٢٠ماكزيمم به 

  .شود  ديده ميHip و Swingمسير به دست آمده براي حركت پاي 

 
حين حركت بر روي سطج مسير هموار با وجود يك مانع در مسير به صورت نشان  در Hipهاي جابجايي مكاني پاها و   منحني٢٠-٦  شكل

  .مسير پاهاي راست و چپ در اين حركت با دو رنگ قرمز و مشكي مشخص شده است .١٩-٦داده شده در شكل 

 به ترتيب توابع زماني به دست آمده براي سرعت حركت رو ٢٣- ٦ و ٢٢-٦ ،٢١-٦هاي  در شكل
شود   ديده مي٢١-٦در شكل . شود  ديده ميSlack velocity و Slack angle ،بدنبه جلوي مركز جرم 

كه سرعت حركت افقي در حدود مقدار مطلوب نوسان كرده است و تنها در هنگام تعويض پاها اين 
. شود  تغييرات پارامترهاي كنترل ديده مي٢٣-٦ و ٢٢-٦هاي  در شكل. سرعت تغيير ناگهاني كرده است

تابع معيار تعريف شده براي به دست آوردن پارامترهاي امپدانس با رسيدن به مانع تنها مقدار با توجه به 
  .سفتي تغيير كرده است



 ١٢٣   رفتن  در كنترل راهMPICسازي آلگوريتم  پياده  ٦فصل  
 

 
 .١٩-٦شكل   منحني تغييرات سرعت حركت افقي و روبه جلوي مركز جرم اندام فوقاني در حالت حركت بر روي سطح٢١-٦  شكل

 
  .١٩-٦ در هر يك از مفاصل و نيز تغييرات امپدانس ايستا در طي حركت بر روي مسير شكل Slack Angle منحني تغييرات ٢٢-٦  شكل



 ١٢٤   رفتن  در كنترل راهMPICسازي آلگوريتم  پياده  ٦فصل  
 

 
  .١٩-٦ در طي حركت بر روي مسير شكل ويسكوزيتهر يك از مفاصل و نيز تغييرات  در هSlack Velocityمنحني تغييرات ٢٣-٦  شكل

 
  .١٩-٦ جابجايي بدن به دو سمت راست و چپ در طي حركت بر روي مسير نشان داده شده در شكل ٢٤-٦  شكل



 ١٢٥   رفتن  در كنترل راهMPICسازي آلگوريتم  پياده  ٦فصل  
 

سازي شد و نتايج   شبيهMATLABافزار  نرماين حركت نيز با استفاده از ابزار واقعيت مجازي 
سازي نيز نشان دهندة شباهت نسبي حركت ايجاد شده با حركت واقعي انسان  حاصل از اين شبيه

  .باشد مي

حركت بر روي مسير هموار و با وجود مانع در مسير، در حالت عبور    ٣-٢-٣-٦
  تؤام با برخورد

ر شرايطي كه فيدبك بينايي وجود و ددر حالت ديگر، حركت مدل دوپايي در همان مسير قبلي 
در اين حالت در نظر گرفته شده است كه مدل دوپايي حركت . شود مانع را تشخيص ندهد بررسي مي

دهد در حالي كه در گام سوم وجود مانع در مسير موجب  پريوديك خود را بر روي مسير قبلي ادامه مي
  .شود به هم زدن تعادل مدل دوپايي مي

 
در اين شكل مسير حركت هر دوپاي چپ و راست . Hipو مسير حركت ) نمودار باال(  مسير حركت پاي در حال تاب خوردن  ٢٥-٦  شكل

را بازيافته شود كه مدل دوپايي پس از برخورد با مانع، در دو گام بعدي تعادل خود  با توجه به اين شكل ديده مي. نشان داده شده است
  .است

هاي  زوايا و سرعت(هاي كنترل   به ترتيب منحني تغييرات سيگنال٢٩-٦ تا ٢٦-٦هاي  در شكل
، مقدار متغيرهاي امپدانس و نيز تغييرات زواياي مفاصل و جابجايي عرضي بدن ديده )اي نرمال زاويه
  .شوند مي



 ١٢٦   رفتن  در كنترل راهMPICسازي آلگوريتم  پياده  ٦فصل  
 

 
هاي كنترل  شود، به هنگام برخورد با مانع دامنة سيگنال چنانكه در اين شكل ديده مي. هاي تغييرات زواياي نرمال مفاصل   منحني ٢٦-٦  شكل

 با مقايسة اين نتايج .از سوي ديگر، بالفاصله پس از اين برخورد، در گام بعد، سفتي عضالت كاهش پيدا كرده است. افزايش پيدا كرده است
  .باشد برخورد ميشود كه در هر دوحالت رفلكس طبيعي، كاهش سفتي عضالت براي كاستن از اثر ضربة  ه رفتن، ديده ميبا تجربيات را

 وضعيت خاصي از تغييرات سفتي و ويسكوزيتة مفاصل نشان ٢٧-٦ و ٢٦-٦در شكل شمارة 
ن ثابت مانده آو ويسكوزيتة  مفصل كاهش يافته داده شده است كه در آن پس از برخورد با مانع سفتي

شود كه در هر دو حالت   با مقايسة وضعيت پديد آمده با تجربيات واقعي راه رفتن، ديده مي.است
الزم به ذكر است كه در . باشد رفلكس طبيعي، كاهش سفتي عضالت براي كاستن از اثر ضربة برخورد مي

ظر گرفته شده است و از دو  سطح قبلي در ن٥ سطح از ٣اين حالت براي متغيرهاي امپدانس مفاصل تنها 
  .نظر شده است صرف» خيلي كم«و » خيلي زياد«سطح امپدانس 



 ١٢٧   رفتن  در كنترل راهMPICسازي آلگوريتم  پياده  ٦فصل  
 

 
چنانكه در اين شكل . اي نرمال مفاصل و نيز نحوة تغييرات متغير ويسكوزيتة نرمال متوسط هاي زاويه هاي تغييرات سرعت منحني  ٢٧-٦  شكل

  .هاي كنترل افزايش پيدا كرده است شود، به هنگام برخورد با مانع دامنة سيگنال يديده م

 
متر بر ثانيه نوسان /. ٥، قبل از برخورد به مانع سرعت حركت در حدود مقدار مطلوب سرعت حركت افقي مركز جرم بدن٢٨-٦  شكل

 مدل  اين مسأله به دليل ايجاد نوسان در وضعيت ايستادة. آيد ا برخورد به مانع، نوسانات شديد در سرعت پديد ميدر حالي كه ب. كند مي
  .توان وضعيت تلوتلو خوردن مدل دوپايي را ره حداقل رساند در اينجا نيز با اصالح ضرايب وزني توابع معيار مي.باشد دوپايي مي



 ١٢٨   رفتن  در كنترل راهMPICسازي آلگوريتم  پياده  ٦فصل  
 

چنانكه در اين شكل ديده . ن داده شده است حركت عرضي بدن نشا٢٩-٦در شكل شمارة 
اي كه حاصل از برخورد پا با زمين بوده است،  شود سيستم كنترل پس از طي نوسانات ناخواسته مي

  .هاي بعدي اين نواسانات را جبران نمايد توانسته است كه در گام

 
شود پس از عبور شخص از  چنانكه در اين شكل ديده مي. دهندة جابجايي عرضي بدن به دو سمت چپ و راست   منحني نشان ٢٩-٦  شكل

هاي  ولي به دليل بروز حالت. كننده توانسته است بار ديگر پايداري نسبي نواسانات در حدود نقطة تعادل را فراهم آورد مانع سيستم كنترل
  .شود، اين نقطة تعادل جابجا شده است فته نميكننده در نظر گر گذرايي كه از ديد كنترل

شود كه در صورت بروز يك اغتشاش  با توجه به نتايج به دست آمده براي اين حركت، ديده مي
هاي نوساني ايجاد شده پس از طي چند  بيني نشده مانند برخورد با يك مانع در مسير حركت، حالت پيش

در نتايج به دست آمده توسط كردري، .  خود را بازيافته استاند و سيستم پايداري گام كامالً جبران شده
بيني  هاي پيش  در صورت بروز اغتشاشMPICكنندة  كنايي بازو نيز عملكرد كنترل براي حركت تعقيب

  .نشده بررسي شده بود و نتايج مشابهي به دست آمده بود

  خالصه   ٤-٦

ن يك كنترل كننده براي اين در فصول گذشته ضمن توجه به نتايج واقعي حركت انسان به عنوا
هاي به كارگيري آن در سيستم مورد بحث بررسي   معرفي و روشMPICسيستم كنترل آلگوريتم كنترل 

در اين فصل آلگوريتم به دست آمده براي كنترل يك روبات دوپا در شرايط مختلف حركت به . شد
ها به  سازي  به دست آمده از اين شبيه مقايسة نتايج.كارگرفته شد و نتايج حاصل از اين كنترل بررسي شد

نامه   در اين فصل عالوه بر بازنگري كلي مطالب بيان شده در اين پايان.فصل هفتم موكول شده است
  .اي نيز بر اساس نتايج به دست آمده صورت خواهد گرفت مقايسه



 

  بندي جمع   ٧ فصل



 ١٣٠  بندي جمع  ٧فصل  
 

در اثر اغتشاشات توانايي حفظ پايداري سيستم  و ها در شرايط مختلف حركت بهينة اندام
هاي يادگيري شده و   حركت كنترل كه براي مدل كردنهاي اصلي سيستم كنترلي است گياز ويژگوناگون 
 به عنوان MPIC آلگوريتم كنترل ، بر اين اساس.رود به كار مي،  نظير حركت راه رفتنانسانمهارتي 

ل حركت به كار گرفته شده هاي گذشته براي مدل كردن نقش مخچة انسان در كنتر روشي كه در سال
هاي   با توجه به ويژگيبراي مدل كردن سيستم كنترل حركت راه رفتن دوپايي بار ديگر در اين پروژه بود،

  . مورد استفاده قرار گرفتخاص اين حركت،
در به كارگيري اين روش به عنوان مدلي از عملكرد مخچه، در گام نخست مسألة توجيه 

تك اجزاي سيستم كنترل عصبي انسان در توليد  با در نظر گرفتن نقش تك. فيزيولوژيك آن مطرح شد
حركت و حفظ پايداري در راه رفتن، مطابق با شماي مفهومي ارائه شده در فصل دوم، نظريات مختلف 
دربارة عملكرد مخچه معرفي شد و در اين ميان يك نظرية عام به صورت وجود مدلي از ديناميك سيستم 

 به عنوان معياري براي پيشنهاد يك روش ، و جبران اثرات تأخيربيني حركت  براي پيش،كنترل در مخچه
وش در تنظيم كارگيري اين ر  دليل به، از سوي ديگر.ته شد مبتني بر مدل در نظر گرفبين  پيشكنترل

هاي م متغير مخچه در تنظيمؤثر مؤيد نقش ي بوده است كه بر اساس نظريات نيزراه رفتنمتغيرهاي كنترل 
 بر اساس يكي از اين نظريات كه در فصل دوم به آن اشاره شد، در .باشند مي اين حركت  طيكنترل در

 مختلف شرايط با  تطابق ايجادشرايط مختلف حركتي، مخچه نقش مهمي در تنظيم پارامترهاي حركتي و
  . داراسترا



 ١٣١  بندي جمع  ٧فصل  
 

 بنا بر  كه،آنهاامپدانس  نظرية نقطة تعادل مفاصل و تعريف پارامترهاي به عالوه، با توجه به
شود، در نهايت  از آن استفاده ميشده توسط سيستم كنترل عصبي  نظرياتي، به عنوان مدلي از متغير كنترل

  .بين مبتني بر مدل براي تنظيم پارامترهاي امپدانس مفاصل، استفاده شده است از يك روش كنترل پيش
ترل حركت راه رفتن، اين مسائل در پيش  كردن سيستم كن براي به كار بردن اين روش در مدل

  :روي ما بوده است
 .بيني در آلگوريتم كنترل پيشبه دست آوردن مدل مناسب براي به  -١

 .چندخروچي-ورودي سازي قبلي براي حالت چند هاي بهينه تعميم روش -٢

 .سازي به دست آوردن مسيرهاي حركت مرجع با استفاده از يك روش بهينه -٣

 .گرايانه  به دست آمده بر روي يك مدل دوپايي مناسب واقعاعمال آلگوريتم كنترل -٤

هاي مختلف ارائه شده براي حركت راه رفتن در فصل سوم، در ابتداي  مدل ضمن نگاهي كلي بر
با به دست آمدن اين مدل .  درجة آزادي به دست آمد٥فصل پنجم معادالت ديناميك يك مدل دوپايي با 

زي مختلف براي به دست آوردن زواياي نرمال مفاصل و متغيرهاي سا  بهينه فرآينددر همين فصل دو
 يك روش كامالٌ رياضي براي به دست آوردن مسيرهاي حركت با به كارگيري  وامپدانس آنها ارائه شد

 ٥براي كنترل سيستمي با  MPICآلگوريتم كنترل  ، حركت مرجعهاي مختلف به عنوان مسيرهاي اندام
 يك بر اساس  مرجع روشي براي به دست آوردن مسيرهاي حركت،ادامهدر . حاصل شددرجة آزادي 
 امكان MPIC آلگوريتم كنترل بهينة از اين روش در كناراستفاده . سازي حركت معرفي شد فرآيند بهينه

 البته چنين . فراهم آوردسازي در آلگوريتم كنترل  تنها با تغيير معيار بهينهسازي را ادغام دو مرحله بهينه
سازي شد كه در براي رفع  سازي، موجب بروز مشكالت محاسباتي در فرآيند بهينه ي در معيار بهينهرتغيي

  .اين مشكل نيز در همين فصل روشي پيشنهاد شده است
در نهايت در فصل ششم با به كارگيري آلگوريتم كنترل به دست آمده بر روي يك مدل دوپايي 

 نتايج حاصل از اعمال كنترل در حركت بر روي مسيرهاي  درجة آزادي،٨بعدي با  سازي شدة سه شبيه
  . قرار گرفتمطالعه مورد  مسير داراي يك مانع واي  مانند حركت بر روي مسير هموار، مسير پلهمختلف

و الگوهاي به ) اي نرمال هاي زاويه ها و سرعت زاويه(هاي كنترل  نحوة تغييرات سيگنالبا بررسي 
شود كه در شرايط حركت بر روي يك مسير  ها در شرايط مختلف، ديده مي دست  آمده براي اين سيگنال



 ١٣٢  بندي جمع  ٧فصل  
 

 مؤيد امكان توليد اين ،اين نتيجه. آيد سينوسي در مي هاي به صورت پريوديك شبه مسطح اين سيگنال
 مانند يدر حالي كه با بروز اختالالت. باشد  سيستم كنترل حركت ميتر ها در سطوح نسبتاً پايين گنالسي

 اين  كهشوند ها از حالت تناوبي خارج مي  روي يك مسير ناهموار يا داراي مانع، اين سيگنالحركت بر
 نحوة تغييرات مقادير .مراكز كنترل باالتر در تنظيم حركت در نظرگرفتتوان به دليل اثر  وضعيت را مي

جهه با شرايط غيرعادي اين پارامترها در موا) نه لزوماً افزايش(امپدانس مفاصل، نيز نشان دهندة تغييرات 
 اعمال اهش اثر اغتشاشچنانكه گفته شد اين تغييرات توسط سيستم كنترل عصبي مغز براي ك. باشد مي
براي مقايسة حركت ايجاد شده توسط اين روش كنترل با حركت واقعي انسان در شرايط مورد . شود مي

 بر روي يك طرح شماتيك  ين حركت اMATLABافزار  با استفاده از امكانات واقعيت مجازي نرمبحث، 
  .باشد دهندة شباهت قابل قبول اين دو حركت مي اعمال شده است كه نتايج حاصل از آن نشان

توان روش كنترل  در پايان با توجه به نتايج خوب به دست آمده در تمام شرايط مورد بحث، مي
MPICبا اين حال، در  .ابي نمود را يك روش مناسب براي مدل كردن حركت راه رفتن دوپايي ارزي

توان  جهت تكميل روش مطرح شده در اين پروژه به عنوان مدل سيستم كنترل راه رفتن انسان، مي
  :مباحث زير را در مطالعات آتي مطرح نمود

 و نيز لحاظ نمودن اثرات ضربه در هنگام DSPتر، شامل فاز  به كار بردن مدل تكميل -١
 .تعويض پاها

 و انتشار آن و نيز تأخيرهاي EMG  هاي مربوط به توليد سيگنال كدر نظر گرفتن دينامي -٢
 .هاي عصبي مربوط به سيگنال

 ن مسيرهاي بهينه و نيز متغيرهايهاي مختلف مغز در به دست آورد تفكيك نقش قسمت -٣
احتراز از محاسبات موازي  موجب روش به كار رفته در اين پروژه عليرغم آنكه. كنترل بهينه
  . نشده استكتي مغز تفكيك نقش قشرهاي انجمني و حرن در آشده است،

 
  



 

به دست آوردن معادالت ديناميك مدل با    aپيوست 
 استفاده از معادلة حركت الگرانژ



 ١٣٤     به دست آوردن معادالت ديناميك مدل با استفاده از معادلة حركت الگرانژaپيوست 
 

. آيد  حركت الگرانژ به دست مي  با استفاده از روش معادلة،در اين فصل معادالت ديناميك مدل
1GBLRبراي اين منظور با ديگر روبات  چنانكه گفته شد در مدل . گيريم  فصل سوم را در نظر مي−

1GBLRمدل به كار رفته در فصل پنجم بر خالف مدل  1T در مچ پاي ايستا گشتاوري برابر با مقدار −
  :شود با در نظر داشتن اين مسأله معادالت الگرانژ براي هر لينك نوشته مي. وجود دارد

 
1GBLR  شماي مدل ١ شكل -a پيوست   . نشان داده شده استa و فاصلة مركز جرم آن تا مفصل پاييني با rطول هر لينك با . −



 ١٣٥     به دست آوردن معادالت ديناميك مدل با استفاده از معادلة حركت الگرانژaپيوست 
 

 مجموع در هاي جنبشي و پتانسيل  معرفي شد كه تفاضل انرژيLدر فصل سوم پارامتري به نام 
هاي جنبشي و پتانسيل مجموع سيستم به  براي به دست آوردن اين پارامتر در ابتدا انرژي. سيستم بود
  .آيد دست مي

  : به دست آوردن انرژي جنبشي-الف
  : لينك٥هاي جنبشي در  مجموع انرژي
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 ١٣٦     به دست آوردن معادالت ديناميك مدل با استفاده از معادلة حركت الگرانژaپيوست 
 

  :به دست آورن مجموع انرژي پتانسيل سيستم) ب

 : لينك٥ پتانسيل در  مجموع انرژي
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 :در نتيجه انرژي پتانسيل به صورت رابطة زير خواهد بود
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  : خواهيم داشت٤-٣ و ٣-٣با استفاده از رابطة 
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  :آيد و براي هر لينك رابطة روبرو به دست مي
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در نتيجه براي به دست .  برابر است با مجموع گشتاورهاي وارد شده به لينكHخير كه در اين معادلة ا
آوردن معادالت ديناميك سيستم الزم است كه مقدار 

ii

LL
dt
d

θθ ∂
∂−








∂
∂
&

در .  براي هر يك لينك بدست آيد

  :شود ادامه روش به دست آوردن مقدار مزبور براي هر لينك بررسي مي
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 ١٣٧     به دست آوردن معادالت ديناميك مدل با استفاده از معادلة حركت الگرانژaپيوست 
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  :آوريم ها به دست مي در ادامه با استفاده از اين روابط معادلة حركت را براي هر يك از مفصل
  

  :1θمحاسبات مربوط به ترم ) الف
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  :آيد  به صورت زير به دست مي٣-٣ترم ديگر رابطة 
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 ١٣٨     به دست آوردن معادالت ديناميك مدل با استفاده از معادلة حركت الگرانژaپيوست 
 

  :طبق معادلة حركت الگرانژ خواهيم داشت
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 :2θمحاسبات مربوط به ترم ) ب
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  :آيد  به صورت زير به دست مي٣-٣ترم ديگر رابطة 
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  :طبق معادلة حركت الگرانژ خواهيم داشت
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 ١٣٩     به دست آوردن معادالت ديناميك مدل با استفاده از معادلة حركت الگرانژaپيوست 
 
 :در نتيجه
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 :3θمحاسبات مربوط به ترم ) ج
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  :آيد  به صورت زير به دست مي٣-٣ترم ديگر رابطة 
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  :طبق معادلة حركت الگرانژ خواهيم داشت
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 :4θمحاسبات مربوط به ترم ) د
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 ١٤٠     به دست آوردن معادالت ديناميك مدل با استفاده از معادلة حركت الگرانژaپيوست 
 

 
  :آيد  به صورت زير به دست مي٣-٣ترم ديگر رابطة 
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  :طبق معادلة حركت الگرانژ خواهيم داشت
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 :5θمحاسبات مربوط به ترم ) هـ
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  :آيد  به صورت زير به دست مي٣-٣ترم ديگر رابطة 
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  :طبق معادلة حركت الگرانژ خواهيم داشت
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 ١٤١     به دست آوردن معادالت ديناميك مدل با استفاده از معادلة حركت الگرانژaپيوست 
 
 :در نتيجه
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  :شود  به صورت زير بازنويسي مي،معادلة حركت) ٥ -a(تا ) ١ -a(با توجه به روابط 
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- a(تا ) ٧-a(  در معادلة ic و ijqمقادير ) ٥ -a(تا ) ١ -a(با استفاده از معادالت در معادالت 

  :شود   ديده ميic و ijq به دست مقادير ٢ و ١هاي  در جدول. آيد به دست مي) ٨



 ١٤٢     به دست آوردن معادالت ديناميك مدل با استفاده از معادلة حركت الگرانژaپيوست 
 

 و θA)( مقادير ٨-a و  ٧-aبا قرار دادن اين مقادير در معادالت .  مختلفj و i به ازاي مقادير ijq مقادير مختلف ١ جدول - a پيوست
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 ٦-a در معادلة C  مقدار ٩-aبا قرار دادن اين مقادير در معادلة .  مختلفj و i به ازاي مقادير ijc  مقادير مختلف ٢ جدول - a پيوست
 .آيد به دست مي
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روش پيشنهادي براي به دست آوردن مشتق    bپيوست 
 تابع هزينه نسبت به متغيرهاي ورودي



 ١٤٤     روش پيشنهادي براي به دست آوردن مشتق تابع هزينه نسبت به متغيرهاي كنترلbپيوست 
 
 

)(در فصل پنجم گفته شد كه براي به دست آوردن مقدار گراديان  ktJ i +∂∂ β براي تمام 
به اين معني كه از تقريب . شود هاي بردار ورودي در هر نمونة زماني از روش عددي استفاده مي مؤلفه
  :شود استفاده ميزير 

)b- ١(  )()( ktJktJ ii +∆∆≈+∂∂ ββ  
هاي  در مقدمة بررسي اين روش در به دست آوردن مشتق عددي تابع معيار نسبت به پارامتر

  .كنترل بار ديگر صورت مسأله مطرح خواهد شد
 نمونه در هر گام راه ١٠٠برداري   در به دست آوردن متغيرهاي بهينه به دليل نرخ نمونه:مسأله

تايي به عنوان ورودي كه ٥و نيز در نظر گرفتن يك بردار ) باشد كه برابر با افق كنترل نيز مي(رفتن 
سازي برابر با   حداقل تعداد پارامترها در بهينه،هاي آن نيز بايد به صورت مستقل بهينه شوند تك مؤلفه تك
)( مقدار بهينة ٥٠٠با به دست آوردن . باشد  مي٥٠٠ kti +β مقادير سرعت )( kti +β& نيز با استفاده از 

هايي مانند كاهش افق كنترل و يا كاهش  روش. آيد يك روش مشتق عددي در مبناي زمان به دست مي
 به دليل شرايط تحميل شده از طرف سيستم كنترل مانند ،برداري براي كاهش تعداد پارامترها نرخ نمونه

  .باشد پذير نمي  امكان، شرايط پايداري كه در فصل پنجم به آنها اشاره شدفركانس قطع سيستم و
باشد كه با  هاي كنترل به نحوي مي حل ارائه شده براي اين مشكل وابسته كردن پارامتر بنابراين راه

در اين روش بر اساس تعريف . به دست آوردن يكي از آنها ساير پارامترهاي كنترل نيز به دست آيند



 ١٤٥     روش پيشنهادي براي به دست آوردن مشتق تابع هزينه نسبت به متغيرهاي كنترلbپيوست 
 
 

ن عددي كه در فصل پنجم بيان شد روشي معرفي خواهد شد كه بر اساس آن گراديان حدودي گراديا
  .آيد هاي يك ورودي در طول يك مدت مشخص به دست مي تابع معيار نسبت به انحراف همزمان نمونه

هايي   به گروه،هاي كنترل در طول مدت افق كنترل شود كه پارامتر  گرفته ميردر ابتدا در نظ
باشد كه در هر گروه تنها يك  ايدة بهينه سازي بر اين اساس مي). ١ شكل bپيوست (اند  دهتقسيم ش

در حالت . آيند گروه بر اساس آن به دست مي هاي هم  بهينه شده و  نمونه،نمونة زماني از سيگنال كنترل
بع معيار و با در نظر گرفتن انحراف  به ازاي محاسبة مجدد تا∆Jگيري نسبت به يك متغير مقدار  مشتق

آيد و ميزان تصحيح بر   به دست مي١٧-٥ طبق رابطة ،εخروجي ناشي از انحراف ورودي به اندازة 
  :اساس آلگوريتم پيشنهاد شده برابر با مقدار زير خواهد بود

)b- ١(  ))(.()()( ktJktkt iii +∆∆++→+ βαββ  
به روش فوق ) به عنوان نمونه عضو مياني(يكي از اعضاي گروه سازي هر گروه نيز  در بهينه

اند ساير اعضاي گروه با استفاده از روش  بهينه شده و با توجه به اينكه عناصر خارج از گروه تغيير نكرده
  .آيند  به دست مي١اي هرميت يابي قطعه درون

 
  .هاي ورودي ه صورت همزمان بر روي يك دستة زماني از متغير اعمال اصالح ب- ١ شكل b پيوست

ها اصالح  با استفاده از اين روش بدون اينكه پيوستگي كل سيگنال از بين برود تمام گروه
هاي  در ادامه روشي براي به دست آوردن مشتق عددي تابع معيار نسبت به تغييرات كل مؤلفه. شوند مي

  .يك گروه زماني معرفي خواهد شد
                                             
١ Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial (PCHIP) 



 ١٤٦     روش پيشنهادي براي به دست آوردن مشتق تابع هزينه نسبت به متغيرهاي كنترلbپيوست 
 
 

گونه كه در بيان روش اصالح همزمان يك گروه گفته شد اصالح   همان:گيري اصالح شده مشتق
بنابراين . گيرد هاي همگروه آن صورت مي يك نمونة زماني از سيگنال كنترل به صورت همزمان با سيگنال

ييرات ساير  تغ،گيري از تابع معيار نسبت به تغيير يك نمونه از يك گروه تر است كه در مشتق مناسب
 انحراف ساير εاعضاي گروه نيز لحاظ شود به اين نحو كه با انحراف يك نقطه از يك گروه به اندازة 

شود   ديده مي٢به صورتي كه در شكل . اعضاي گروه نيز به روش مشابه روش درونيابي قبل به دست آيد
 ٥/٠ تا ٤/٠ موجب تغيير كل اعضاي گروه در فاصلة زماني ε=−710تغيير نقطة مياني گروه به اندازة 

با اعمال اين تغيير در ورودي كنترل انحراف خروجي محاسبه شده و تغييرات تابع معيار . ثانيه شده است
شود و در نهايت اصالح صورت گرفته بر روي ورودي كنترل  ها محاسبه مي بر اساس اين ورودي

  .د با اندازة تغييرات تابع معيار و در جهت كاهش اين تغييراتمتناسب خواهد بو

 
  . انحراف دنبالة زماني ورودي براي به دست آوردن مشتق عددي تابع معيار نسبت به تغييرات يك گروه- ٢ شكل b پيوست

Fritschو  Carlson براي . اند ررسي كردههاي درونيابي يكنواخت مكعبي را ب روش] ٦٢[در
  .توان به اين مقاله مراجعه نمود اطالع بيشتر دربارة روش درونيابي هرميت مي

هاي  گيري خاصي براي به دست آوردن همزمان مقادير بهينة سيگنال در اين قسمت روش مشتق
دست گيري چنين روشي براي به  گونه كه گفته شد به كار همان. كنترل در يك بازة زماني معرفي شد

  :باشد  متغير كنترل داراي مزاياي زير مي آوردن مقدار بهينة
موجب كاهش تعداد متغيرهاي كنترل و در نتيجه مراحل تكرار براي به دست آوردن مقادير  -١

 .شود بهينة آنها مي



 ١٤٧     روش پيشنهادي براي به دست آوردن مشتق تابع هزينه نسبت به متغيرهاي كنترلbپيوست 
 
 
 دومي با استفاده از نرمال،اي  گونه كه گقته شد از دو ترم زاويه و سرعت زاويه همان -٢

آيد، بنابراين با استفاده از روش گفته شده برخالف  ولي به دست ميگيري بر روي ا مشتق
برداري موجب توليد  هاي نمونه برداري براي كاهش تعداد متغير روش كاهش نرخ نمونه

 .شود هاي تيز در سيگنال سرعت قطع نمي قله
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