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استاد

با توجه به آسیبهای مختلف که در اثر فعالیتهای ورزشی و یا سکته برای افراد
پیش میآید و نیاز به درمانهای توانبخشی پیدا میکنند وجود ربات پوشیدنی
احساس میشود .در این مقاله به طراحی یک ربات کمک حرکتی پرداخته شده
است که متشکل از یک مکانیزم شش میلهای میباشد .این مکانیزم دارای یک
درجه آزادی میباشد و برای انجام حرکت رادیال /اولنار مچ دست مورد استفاده
قرار میگیرد و به صورت موازی با بدن شخص حرکت میکند .طراحی ربات به
گونهای است که ابعاد ربات متناسب با دست بیمار خواهد بود و همچنین حرکت
طبیعی دست را فراهم میکند .در این مقاله ابتدا با انجام آزمایش مسیر حرکت
دست برای انجام حرکت رادیال /اولنار به دست آمده و سپس مکانیزم مناسب
انتخاب شده و به تحلیل موقعیت مفصلهای محرک پرداخته شده است .از آنجایی
که این ربات پوشیدنی می باشد برای کاهش خطای حرکت بین دست و ربات و با
توجه به محدودیت هایی که وجود دارد مسئله بهینه سازی مطرح شده است و در
نهایت ربات از نظر دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است.

واژههای راهنما :ربات پوشیدنی ،حرکت رادیال /اولنار ،مکانیزم شش میله

 -1مقدمه
اولین کاربرد عملی رباتهای اگزواسکلتون افزایش ظرفیت حمل بار توسط سربازان و همچنین کمک به راه
رفتن در مسافتهای طولانی بود .پس از تحقق عملکرد باور نکردنی اگزواسکلتون در این زمینه ،محققان از
این تکنولوژی در زمینه پزشکی به منظور بهبود تواناییهای فیزیکی افراد از طریق تکنیکهایی مانند
توانبخشی استفاده کردند [ .]1بنابر تحقیقات انجام شده آسیبهایی از قبیل جراحتهای وارده به قسمت
مرکزی یا جانبی سیستم عصبی منجر به از کار افتادگی اندام فوقانی (ناتوانی در حرکت ارادی یک عضله یا
گروهی از عضلات) میشود .علت این صدمات ،سکته مغزی ،اتفاقات ناگوار در ورزش و رانندگی یا حوادث
شغلی میباشد .بر اساس انجمن ملی سکته مغزی ایالات متحده ،3حدود  %08از نجات یافتگان سکته مغزی
دچار همیپلژی 4میشوند که باعث ضعف یا ناتوانی در حرکت یک طرف بدن میشود.
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اسپاسم روی %48از نجات یافتگان سکته مغزی اثر میگذارد که باعث سفت و محکم شدن ماهیچهها میشود
و حرکت را محدود میکند .درمان اولیه برای این موارد توانبخشی است .درمواردی که توانبخشی میسر باشد،
توانبخشی شامل ساعتهای زیاد و روشهای ماهرانه است .تعداد افرادی که قادر به ارائه چنین خدماتی برای
پوشش تمام بیمارانی که نیاز به کمک دارند ناکافی است و همچنین روند بهبود برای افراد مختلف بسیار
متفاوت میباشد ،درحالی که برخی افراد نسبتا به سرعت بهبود مییابند ،این روند برای دیگران میتواند زمان
طولانی داشته باشد و یا حتی یک فرایند مادام العمر باشد.
بسیاری از تحقیقات نشان دادهاند که رباتهای توانبخشی میتوانند در بهبود کارکرد بازو بعد از سکته مغزی
مفید واقع شوند [ .]2ربات پوشیدنی برای کمک به حرکت افردای که از نظر جسمی ضعیف هستند مانند
افراد مسن ،مجروح یا افراد ناتوان مورد استفاده قرار میگیرد .حرکت اندام فوقانی (حرکات شانه ،آرنج و مچ
دست) از اهمیت بیشتری برای انجام فعالیت روزانه برخوردار هستند .در سالهای اخیر طراحیهای مکانیکی
مختلفی ارائه شده است[.]3
پری 1و روزن 2ربات پوشیدنی هفت درجه آزادی فعال آنتروپومتری به نام  EXO-7را طراحی کردند.
 EXO-7با توجه به اندازههای بدن انسان طراحی شد .این طراحی میتواند با درست قراردادن مجموعه
محورها در مچ دست بهبود پیدا کند .در  ،EXO-7از اتصالهای باز شونده ربات  -انسان ،به جای طراحیهای
ربات پوشیدنی [ ]4،6،1،0که از اتصالهای بسته استفاده میکنند که به طور کامل بازو را محصور میکنند،
به وجود میآید .بنابراین کاربر به راحتی میتواند لباس را بپوشد [.]0
یی3و همکاران ربات هفت درجه آزادی ارائه دادند که حرکات ابداکشن /اداکشن و فلکشن /اکشتنشن شانه،
فلکشن /اکستنشن آرنج و سوپینیشن /پرونیشن ساعد و انحراف رادیال /اولنار و فلکشن /اکستنشن مچ را
دارد .اگزواستکلتون ایجاد شده سازگار با حرکت طبیعی بازو و فضای کاری کاربر میباشد .محور چرخش
مفصل مچ در خط بین کاپیتیت و لونیت استخوان های کارپوس قرار دارد که اجازه آموزش ارگونومیک
حرکات طبیعی دست را میدهد [ .]0سجادی و همکاران یک ربات توانبخشی ارتز برای مچ دست ارائه دادند.
این ربات دارای سه درجه آزادی میباشد که شبیه به مفصل مچ دست انسان است .این ساختار دارای یک
پایه اتوماتیک است که باعث میشود ربات برای هر دو دست مناسب باشد [.]18
فقیهی و همکاران ربات پوشیدنی برای مچ دست را طراحی کردند .این ربات دارای سه درجه آزادی که شامل
فلکشن /اکستنشن ،رادیال /اولنار و سوپینیشن /پرونیشن است و بر اساس محورهای آناتومی بدن میباشد.
چهار استپر موتور مسئول ایجاد حرکت هستند .اگزواسکلتون میتواند برای توانبخشی عصبی و همچنین بعد
از عمل مچ دست و ساعد مورد استفاده قرار گیرد .هر موتور اینکودر جداگانه برای اندازه گیری زاویه و
موقعیت و فرستادن بازخورد به کنترلر دارد .هدف از این طراحی ایجاد رباتی قابل اعتماد است که قوی و
قابل استفاده برای تست بالینی میباشد [.]11
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پزنت و همکاران اگزواسکلتونی طراحی کردند که دارای عملکرد مطلوب از لحاظ دامنه حرکت ،خروجی
گشتاور ،اصطکاک و پهنای باند موقعیت حلقه بسته در مقایسه با دستگاه های موجود می باشد[.]12
آقامیری و ظهور ربات پوشیدنی کمک حرکتی و توانبخشی چهار درجه آزادی هایبرید را برای حرکت
سوپینیشن /پرونیشن ساعد و فلکشن /اکستنشن و رادیال /اولنار مچ دست طراحی کردهاند که قابل حمل
میباشد و دارای اتصالات بازشونده است .این ربات متشکل از یک مکانیزم شش میله میباشد [.]13
اکثر رباتهای طراحی شده به دلیل داشتن درجات آزادی زیاد سنگین میباشند و در محیط آزمایشگاه مورد
استفاده قرار میگیرند و آفست بین دو محور فلکشن /اکستنشن با رادیال /اولنار که حدود  6میلیمتر میباشد
را در نظر نگرفته اند و همچنین برای انجام حرکات و چرخش دست شخص باید اهرمی را در دست خود
بگیرد بنابراین امکان انجام کاری را با دست خود ندارد .با توجه به آنکه عده کمی از بیماران هستند که هر
هفت درجه آزادی دست آنها دچار مشکل شده باشد بنابراین در این مقاله مکانیزم شش میلهای برای انجام
حرکت رادیال /اولنار در نظر گرفته شده است که حرکتی مشابه حرکت طبیعی دست برای شخص ایجاد می
کند .و از آنجایی که این ربات بر پشت دست شخص قرار می گیرد امکان انجام کارهای روزانه را برای شخص
میسر میکند .این ربات میتواند برای توانبخشی و همچنین بعد از عمل مچ دست مورد استفاده قرار گیرد.

 -2انتخاب مکانیزم و تحلیل سینماتیک و دینامیک ربات
در ابتدا با انجام آزمایش مسیر حرکت دست برای انجام حرکت رادیال /اولنار به دست آمده است و سپس
مکانیزم مناسب انتخاب شده و از نظر سینماتیک و دینامیک مورد بررسی قرار گرفته است.
 -1-2انتخاب مکانیزم
با انجام آزمایش ،موقعیت نقاط مشخص شده در شکل ( )1برای انجام حرکت رادیال /اولنار به دست آمده و
نمودار مربوط به موقعیت هر کدام از نقاط در شکل ( )2مشخص شده است .نقطه  OAبه عنوان مبدا
مختصات در نظر گرفته شده است.
با درنظر گرفتن انواع مختلف مکانیزمها و آناتومی دست و همچنین شکل دوران دست برای انجام حرکت
رادیال /اولنار درصفحه ،مکانیزمهای مختلف در سالیدورک طراحی و با حرکت طبیعی دست مقایسه شده و
درنهایت مکانیزم شش میله ( Watt ɪشکل ( ))3برای انجام این کار در نظر گرفته شده است.
 -2-2تحلیل سینماتیک مکانیزم شش میله
از آنجا که هدف طراحی ربات میباشد با استفاده از سینماتیک معکوس موقعیتهای مفصلهای محرک
محاسبه میشود .ربات باید طوری طراحی شود که متناسب با ابعاد دست باشد و حرکت طبیعی دست (با
استفاده از دادههای آزمایشگاهی اطلاعات مربوط به حرکت دست به دست آمده است) را نیز ایجاد کند.
با توجه به آنکه حرکت رادیال /اولنار درصفحه میباشد ،برای حل از روش حلقه بردار 1استفاده شده است.
Vector loop
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در این روش با درنظر گرفتن تعداد متغیرها ،تعداد حلقهها مشخص میشود .در مکانیزم ارائه شده که در
شکل ( )4آمده است  θ2ورودی مکانیزم و  θ6 ،θ₄،θ3و  θ7متغیرهای مجهول مساله هستند .پس این
مکانیزم دارای دو حلقه  OAABOBو  BCEDو چهار معادله میباشد.

شکل -1نقاط مشخص شده برای تعیین موقعیت دست در حرکت رادیال /اولنار

شکل -2مسیر حرکت نقاط  M3 ، M2و M5در یک سیکل حرکت رادیال /اولنار
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(ب)

شکل( -3الف) مکانیزم انتخاب شده (ب) نحوه قرارگیری مکانیزم روی دست

شکل -4مکانیزم شش میله

()1

Loop1: OAABOB: -L1 +L2 +L3 –L4 =0
Loop2: BCED:
L5 +L6 –L7 –L8 =0

با تصویرکردن بردارها روی محورها ،معادلات ( )2به دست میآید:
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-L₁cos θ₁ + L₂ cos θ₂ + L₃ cos θ₃ - L₄ cos θ₄ = 0
-L₁ sin θ₁ + L₂ sin θ₂ + L₃ sin θ₃ - L₄ sin θ₄ = 0
L₅ cos θ₅ + L₆ cos θ₆ - L₇ cos θ₇ - L₈cos θ₈ = 0
L₅ sin θ₅ + L₆ sin θ₆ - L₇ sin θ₇ -L₈ sin θ₈ = 0

()2

 ϕ2 ،L10،L₈ ،L₇ ،L₆ ،L₅ ،L₄ ،L₃ ،L₂ ،L₁و  ϕ3پارامترهای طراحی میباشند و θ₂ورودی مکانیزم وθ₇
خروجی میباشد .از آنجا که  ϕ2و  ϕ3زوایای داخلی مثلثهای صلب مکانیزم میباشند ،پس  θ₅وθ₈
برحسب θ₄و θ₃قابل محاسبه میباشند .لینک  OAOBدر امتداد محور قرار می گیرد و زاویه آن برابر صفر
میباشد.
θ₅=180+ θ₄ +ϕ3
()3
θ₈ =180+ θ₃ - ϕ2
()4
θ₁ = 0
()6
برای حل سینماتیک معکوس با استفاده از فرمولهای مثلثاتی تمام زاویههای مجهول بر حسب ورودی نوشته
شده و سپس با بهینه سازی ابعاد ربات به دست میآید.
 -2-3بهینه سازی
برای بهینه سازی ابتدا مکانیزم شش میله با توجه به نقطه شروع حرکت مکانیزم در سالیدورکس طراحی
شده و مقادیر اولیهای برای پارامترهای طراحی در نظر گرفته شده است .این ربات بر روی دست قرار میگیرد
و ابعاد آن که پارامترهای طراحی میباشند باید طوری انتخاب شوندکه متناسب با ابعاد دست باشند .بنابراین
قیدی تعریف میشود که حداقل و حداکثر مقدار را برای طول لینکها مشخص میکند:
Lj,min ≤ Lj ≤ Lj,max
()1
هدف یافتن کوچکترین ابعاد میباشد که بتوانند حرکتی مشابه حرکت دست ایجاد کند .و از آنجایی که
پارامترهای طراحی ابعاد ربات میباشند و باید تا حد امکان کوچک انتخاب شوند تابع هدف  errorبه صورت
معادله ( )0تعریف میشود که هدف بهینه سازی ،کم کردن مقدار این تابع میباشد:
()0
()0

2

2

error = ∑228
) i=1 ( xM2 - xE ) + ( yM2 - yE

XOA+L₂ cos θ₂ + L₃ cos θ₃+ L₈ cos θ₈ + L₇ cos θ₇ = xE
YOA +L₂ sin θ₂ + L₃ sin θ₃+ L₈ sin θ₈ + L₇ sin θ₇ = yE

)) (xM2 (i), yM2 (iمختصات نقاط به دست آمده از دادههای تجربی (آزمایشگاه) و ))(xE (i), yE (i
مختصات محاسبه شده با وجود ربات میباشد که در یک سیکل برای  220نقطه مورد بررسی قرار میگیرد و
هر زمان که مقدار تابع هدف به حداقل مقدار خود رسید مقادیر پارامترهای طراحی به عنوان مقادیر بهینه
انتخاب میشوند.
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جدول -1پارامترهای طراحی به دست آمده با روش fmincon
L7

L6

L5

L4

L3

L2

L1

61.58mm

50.99mm

69.99mm

31.9mm

53.07mm

34.348mm

49.99 mm

YOA

XOA

ϕ5

ϕ3

ϕ2

L10

L8

0

0

18.24°

75.25°

124.02°

54.1mm

39mm

با استفاده از روش بهینه سازی  fminconکه برای یافتن حداقل مقدار تابع چند متغیره خطی مقید به کار
برده میشود .پارامترهای طراحی به صورت جدول( )1به دست میآید.
 -4-2اعتبارسنجی معادلات
با توجه به ابعاد به دست آمده با روش بهینه سازی  fminconو با استفاده از سیمولینک متلب معادلات و
زوایای به دست آمده مورد ارزیابی قرار میگیرد .مدل سیمولینک در پیوست ( )1نشان داده شده است.

(الف)

(ج)

(ب)

(د)

شکل -5مقایسه زوایای ایده ال و به دست آمده از معادلات (الف) مقایسه  θ3ایده ال و به دست آمده از معادلات (ب)
مقایسه  θ4ایده ال و به دست آمده از معادلات (ج) مقایسه  θ6ایده ال و به دست آمده از معادلات (د)
مقایسه  θ7ایده ال و به دست آمده از معادلات
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شکل -6مقایسه نقطه نهایی ایده ال)  M2و (M3و محاسبه شده

 -2-5محاسبه سرعت و شتاب مکانیزم شش میلهای
برای محاسبه گشتاورها در معادلات دینامیکی دانستن مقادیر سرعت و شتاب ضروری میباشد .برای محاسبه
سرعتها از معادلات حلقه مشتق گرفته میشود و با مشتق گیری مجدد شتابها به دست میآیند .به دلیل
وجود حلقهها سرعتها و شتابهای مفاصل به هم وابسته میباشند.
 -2-6استخراج معادلات به روش نیوتن -اویلر و لاگرانژ
در روش نیوتن -اویلرابتدا دیاگرام آزاد برای هر میله رسم میشود و تمام نیروهای وارد بر هر میله مشخص
میشود و سپس معادلات نیوتن -اویلر برای آنها نوشته میشود .معادلات نوشته شده ارتباط بین نیروها،
پارامترهای طراحی ،شتابها و گشتاور را نشان میدهد .با استفاده از روش ماتریسی گشتاور مورد نیاز به
دست میآید.
در لاگرانژ نوع اول ،معادلات قیدی وارد معادلات اصلی حرکت نمیشود و باید به صورت موازی با معادلات
حرکت حل شوند .بنابراین ،فرمول نیاز به مجموعه ای از معادلات قیدی حاصل از سینماتیک مکانیزم دارد.
این معادلات قیدی و مشتقات آنها باید به معادلات حرکت اضافه شوند تا تعداد معادلات و تعداد مجهولات
برابر شود.
()0

, for j=1 to n

∂Ti
∂qj

= Qj +∑ki=1 λi
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∂L

∂qj

dt ∂q̇ j
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d

حداکثر گشتاور مورد نیاز به دست آمده برابر ( 2/0 )Nmمیباشد که با اعمال به معادلات لاگرانژ سرعتها به
صورت شکل ( )0به دست میآید.
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل -7مقایسه سرعت زاویهای به دست آمده از روش لاگرانژ و محاسبات(الف) مقایسه سرعت زاویهای  𝜔3به دست آمده
از روش لاگرانژ و محاسبات (ب) مقایسه سرعت زاویهای  𝜔4به دست آمده از روش لاگرانژ و محاسبات
(ج) مقایسه سرعت زاویه ای  𝜔6به دست آمده از روش لاگرانژ و محاسبات
(د) مقایسه سرعت زاویهای  𝜔7به دست آمده از روش لاگرانژ و محاسبات

 -3نتیجه گیری
هدف اصلی طراحی یک ربات پوشیدنی برای حرکت رادیال /اولنار دست است که بر پشت دست شخص قرار
گرفته و قابلیت کار موازی با بدن انسان را داشته باشد و در انجام حرکات تا زمان بازیابی توان اولیه به بیمار
کمک میکند .در این مقاله سعی بر آن شده است که با طراحی یک ربات شش میله یک درجه آزادی به
صورتی که قابل حمل باشد و با ایجاد فضای کاری متناسب با فضای کاری دست ،حرکات طبیعی درست را
انجام داده و در انجام فعالیتهای روزانه به شخص کمک کند .این ربات بر روی دستکش و پشت دست
شخص نصب میشود و این امکان را فراهم میکند تا کف دست شخص برای انجام کارهای روزانه آزاد باشد.
سپاسگزاری
از مرکز تحقیقات فناوریهای توانبخشی عصبی هوشمند جواد موفقیان کمال تشکر و قدردانی را دارم.
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Abstract
Due to the various injuries that because of exercise or stroke occur to people and require
rehabilitation treatments the presence of a wearable robot is important. In this paper, assistive
robot is designed that consists of a six-bar mechanism.
This mechanism has one degree of freedom and is used to perform radial / ulnar movement of
the wrist and moves in the form of parallel with the person's body. The design of the robot is
somehow that the dimensions of the robot are proportional to the patient's hand, and also
provides the natural movement of the hand.

