
فصلنامه

علمـي
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه خراسان
سال هفتم/ شماره13/  تابستان 1399 20

طراحی سیستم کنترلی بهینه و هوشمند برای یک ربات 3 درجه آزادی و کاربرد 
آن در توانبخشی اندام های پایین بیماران ناتوان حرکتی

Aminiazar@iau-mahabad.ac.ir /وهاب امینی آذر*/استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد/ مهاباد- ایران
farahiirasoul@gmail.com /رسول فرحی/مربی گروه مهندسی کامپیوتر/ دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد/مهاباد- ایران

كلمات كليدي الگوریتم ژنتیک، توانبخشی رباتیکی، شبکه های عصبی، کنترل بهینه، کنترل امپدانس.

Design of an Optimized Intelligent Control Algorithm for Robotic 
Rehabilitation of Lower Limbs of Handicapped Patients using a 3-DOF Robot

چکيده

توانبخشییکیازرفتارهایغیرداروییدرنظامسالمتجامعهاستومفهومکلیآنبازگرداندنتواناییهابهحداکثراستقاللميباشد.
ای�نعملبهط�ورمعمولیککارپرهزینهونیازمندصبروحوصلهزیادیميباش�د،ازاینروتمایلزیادیبهاس�تفادهازرباتهادراین
زمینهوجوددارد.ازطرفیاس�تفادهازروشهایکنترلیکاراوهوش�منددرزمینهتوانبخشیرباتیکی،اینپروسهرابرایبیمارانمعلول
حرکتیمفیدترمیگرداند.دراینمقاله،یکروشکنترلیهوش�مندبرایتبعیتازرفتاراندامس�المارایهوبرروییکرباتمس�طح3
درجهآزادی)DOF-3(پیادهس�ازيميش�ود.سینماتیکمعکوسرباتبااستفادهازش�بکهعصبیحلميشودوپارامترهایکنترلیبا
اس�تفادهازالگوریتمژنتیکدرطیپروسهتوانبخشیبهینهسازیميشوند)استراتژیهوشمند(.درنهایتنتایجشبیهسازیهاباتعریف

یکروشفیزیوتراپیسادهبرروییکمسیرمطلوبوبااستفادهازنرمافزارمطلبارایهميشود.

Abstract
The process of empowering the muscles in order to make them to a normal and common value is an expen-
sive and prolonged work, in common available methods. Hence, it is clearly necessary that Mechatronic 
technologies should be used in this area. In this paper, an algorithm and an improved rule are presented 
for controlling a rehabilitation system of lower limbs which is implemented on a 3-Degree Of Freedom 
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(DOF) planar robot. Estimation and optimization of control parameters will be done by artificial neural 
networks and genetic algorithms, respectively (intelligent strategy(. Thereafter, the results of simulations 
are presented by defining a physiotherapy standard mode on a desired trajectory. MATLAB/SIMULINK 
is used for simulations. Finally, a comparative discussion between this strategy and common methods is 
devised.

Keywords:Impedance Control, Genetic Algorithm, Rehabilitation Robotic, Planar Robot.

1- مقدمه
پروس��ه قدرت بخش��یدن به ماهیچه ها برای رس��اندن آنه��ا به مقدار 
طبیع��ی و نرم��ال ی��ک کار پرهزینه ب��وده و نیاز به زم��ان و حوصله 
زیادی دارد]1[. این پروس��ه توانبخش��ی نامیده مي شود. یک ساختار 
هوش��مند که بتواند اعمال جایگزین اعمال فیزیوتراپیست شده و این 
قبی��ل کارهای تکراری فیزیکی را بدون کمک و راهنمایی یک همکار 
فیزیوتراپیس��ت انجام دهد، پروسه توانبخشی را ساده تر کرده و نقش 
مهمی در کاهش هزینه ها دارد]1[.  ماش��ین های تمرین دهنده زیادی 
از  قبی��ل ح��رکات منفعل مداوم برای اهداف توانبخش��ی وجود دارد. 
ام��ا به علت کارآی��ی دینامیکی ضعیف و احتم��االً هزینه باالی آنها به 
صورت محدود مورد اس��تفاده قرار می گیرند و برای سرعت های نرمال 
و زیاد، اندام ها انرژی بیش��تری را برای حرکت بر روی مس��یر مطلوب 
مصرف می کنند]2-6[. از طرفی دیگر طراحی سیس��تم کنترلی یکی 
از مشکالت اصلی در س��اختار ربات های توانبخشی است. بررسی های 
مختلفی برای کنترل حرکت ربات های فیزیوتراپی متصل به اندام های 

انسان توسعه یافته اند]12-7[. 
به نظر می رس��د که تجهیزات توس��عه یافته برای اهداف توانبخش��ی 
به ط��ور معمول دو روش کنترلی را ب��ه کار می گیرند؛ کنترل ترکیبی 
)کنت��رل موقعیت و نیرو( و کنترل امپدانس.  روش های هوش��مند که 
بر اس��اس مراحل توانبخشی بهینه سازی مي شوند کمتر مورد استفاده 
قرار گرفته اند. مهمترین هدف سیس��تم توس��عه یافته در این بررس��ی 
معرفی یک سیس��تم کم هزینه اس��ت که امنیت بیمار را با استفاده از 
یک ساختار قابل انعطاف کنترل شونده توسط یک استراتژی کنترلی 
هوشمند تضمین کند. پارامترهای کنترلی بر اساس مراحل توانبخشی 
و نیز فاکتورهای امنیت بهینه س��ازی مي ش��وند. این سیستم مي تواند 
برای توانبخشی دو اندام )زانو و لگن( مورد استفاده قرار گیرد. ساختار 
پیشنهادی شکل )1( بر اساس حرکات باز و بسته شدن زانو و لگن بنا 

نهاده شده است ]7[.

شکل 1: حركات باز و بسته شدن زانو و لگن ]7[.
مقاله دارای بخش های زیر است:

در بخش2 استراتژی کنترلی مورد استفاده در الگوریتم پیشنهادی ارایه 
 مي شود. بهینه سازی پارامترهای کنترلی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

در بخش3 ارایه مي شود. در بخش4 پیاده سازي و شبیه سازی الگوریتم 
پیشنهادی انجام مي شود و باالخره نتیجه گیری و بحث در مورد نتایج 

مقاله در بخش 5 ارایه مي شود.

2- استراتژی كنترلی مورد استفاده در الگوريتم پيشنهادی
برای این منظور یک ربات مسطح 3 درجه آزادی را که بتواند به پاهای 

بیمار وصل شود، تعریف می کنیم )شکل2( .

شکل 2: شماتيک ربات 3 درجه آزادی به منظور توانبخشی مفاصل لگن و زانو و مچ پا

در شکل )q1 ، q2 ،)2 و به ترتیب زوایای لگن، زانو و مچ پا هستند و 
محدودیت های آنها بر اساس پروسه باز و بسته شدن زانو و لگن نشان 

داده شده در شکل )1( مي باشند و به صورت زیر نوشته مي شوند:

)1(

)2(

)3(

اس��تراتژی های کنترلی سیستم های توانبخشی مي توانند به سه دسته 
تقسیم شوند:

1- کنترل نیرو
2- کنترل موقعیت

3- کنترل ترکیبی)نیرو و موقعیت(]15-13[.
برخالف ربات های صنعتی از آنجایی که ربات های توانبخشی در تعامل 
با انس��ان قرار دارند باید به صورت پایدار، مطمئن و سازگار با شرایط 
پیکربندی شوند ]16[. استراتژی کنترل امپدانس که توسط هوگان ]14-

15[ پیشنهاد شده است مناسبترین روش برای این کاربردها است. هدف 
 کنترل امپدانس، کنترل موقعیت و نیرو با القاء یک مقاومت مکانیکی

ب��ه نیروهای خارجی تولید ش��ده توس��ط محیط مي باش��د. امپدانس 
مقاومت مکانیکی یک مفهوم توس��عه یافته برای س��فتی مکانیزم در 

مقابل نیروی وارد شده به آن است]17[.
دیاگرام بلوکی امپدانس کنترل پیش��نهادی در ش��کل )3( نشان داده 

شده است.
گشتاور مورد نیاز مفاصل ربات به صورت زیر محاسبه می شوند:
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qd بردار مفاصل مطلوب، y2*1 بردار حرکت q2*1 ،MP بردار 
که در آن 1*2

  ،Coriolis مفاص��ل،  نیروهای گریز از مرکز و
Dd ماتریس ضرایب میرایی 

ماتریس اینرسی، J2*2 ماتریس ژاکوبین، 2*2
Kd ماتریس ضرایب س��فتی مطلوب و F2*1 نیروی خارجی 

مطلوب، 2*2
وارد شده بر MP توسط محیط مي باشد )این نیرو می تواند به صورت 

نیروی عمل و عکس العمل بین پای بیمار و MP تعریف شود(.
 DC تاب��ع تبدیل پایه های ربات متصل ش��ده به موتور عبارت
مي باش��د که در آن  نس��بت کاه��ش چرخ دنده بین ش��فت موتور و 

پارامترهای  و  به ترتیب اینرسی بار و اصطکاک ویسکوز مي باشند.
تابع تبدیل تاخیر تخمینی مي باش��د. )اندی��س y بیانگر فضای 

کاری مي باشد.(
اما در سیس��تم پیش��نهادی از آنجایی مدل های سینماتیکی ربات به 
صورت مسایل غیرخطی هستند و پیدا کردن جواب حالت بسته برای 
آنها مشکل است بنابراین یک شبکه عصبی پرسپترون چند الیه برای 
تخمین اندازه مطلوب زوایای مفصل ها )qd( پیشنهاد مي شود. با فرض 

این که:
                                                             )5(
)ک��ه در آن ye بی��ان کننده خطا یا انح��راف MP از موقعیت و جهت 
مرج��ع و qe بیان کننده میزان خطا یا انحراف زوایای مفاصل از اندازه 

مطلوب مي باشد(.
2-1-شبکههایعصبیوکاربردآندرالگوریتمپیشنهادی

شبکه عصبی به منظور آموزش و نگاشت توابع غیر خطی کاربرد زیادی 
در شناس��ایی و کنترل دسته ی ربات دارند. همان طورکه پیش تراشاره 
شد به طور معمول سینماتیک معکوس ربات ها یک مساله ی غیرخطی 
اس��ت و بدس��ت آوردن ی��ک جواب منحصر به فرد، مش��کل اس��ت. 
 بنابراین در این مطالعه اس��تفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند الیه

به منظور تخمین زوایای مفاصل پیشنهاد مي شود. 
ایده ي دوم اس��تفاده از ش��بکه عصبی در کنترل ربات توانبخش��ی از 
اینجا به وجود آمد که نتایج آزمایش ها نش��ان داده اس��ت که در نخاع 
پس��تانداران بالغ مراکز آموزش پذیری وجود دارد که موتور نورون های 
مسوول راه رفتن را فعال و کنترل می نماید. واژه آموزش  پذیری بدین 
مفهوم اس��ت که در نخاع ش��بکه هایی از م��دارات عصبی وجود دارد 
که مس��وول تولید الگویی از فعالیت های متناوب، وابس��ته به زمان و 
متناوب در نورون های حرکتی پا مي باش��د. این مراکز، فعالیتی شبیه 
ب��ه نبض زدن قلب را داش��ته، به نحوی که به صورت مس��تقل از مغز 

عمل می نمایند. سازمان بندی مراکز تولیدکننده الگوها پس از آسیب 
نخاع دچار تغییراتی مي ش��وند. در ابتدا تصور بر این بود که سیس��تم 
عصب��ی بعد از آس��یب دیدن قادر نخواهد ب��ود الگوهای حرکت عضو 
آس��یب دیده را دوباره فرا بگیرد، ام��ا تحقیقات در حوزه علوم اعصاب 
این نظریه را رد کرده اس��ت و ثابت ش��ده است که در صورت آسیب 
دیدن نورون ه��ای عصبی که الگوهای راه رفتن در آنها از قبل ذخیره 
شده است، نورون های دیگری مي توانند این وظیفه را بر عهده گیرند. 
اگرچه هنوز مکانیزم های موثر بر آنها به درس��تی مشخص نیست ولی 
نقش ورودي های محیطی به ش��دت مطرح مي باشد ]18-20[. شکل 

)4( ساختار شبکه عصبی را نشان مي دهد.

شکل 4: ساختار شبکه عصبی                  

ک��ه در آن ورودی، خروج��ی و تابع هدف ش��بکه عصبی در الگوریتم 
پیش��نهادی به ترتیبqd ، yd و y هس��تند که در شکل )3( نشان داده 
شده اند. شبکه عصبی مورد استفاده در این مقاله، یک شبکه MLP با 
دو الیه مي باشد )تابع Tansig در الیه ي اول و تابع Purelin در الیه ي 
دوم(. بهتری��ن تع��داد نورون ها در الیه ي اول با اس��تفاده از الگوریتم 
 Levenberg-Maquardt تکراری بدست می آید. الگوریتم بهینه سازی

یا Trainlm برای آموزش شبکه استفاده شده است.
2-2-تحلیلپایداریسیستمکنترلپیشنهادی

امنیت بیمار یکی از مهمترین فاکتورها در سیس��تم های توانبخش��ی 
مي باشد که با استفاده از پایداری نرم افزار و سخت افزار تامین مي شود. 
شرایط پایداری سیستم های ربات که توسط کنترل کننده های سفتی 
و مقاوم کنترل مي ش��وند مورد بررس��ی تعداد زیادی از محققان قرار 
گرفته اس��ت ]14- 15[. در این مقاله ش��رایط پایداری جدیدی برای 
کنترل کننده پیش��نهادی بر اس��اس رابطه ی بین اندازه زاویه مفاصل 
ربات )q( و )qd( زوایای مطلوب بدس��ت آمده از خروجی شبکه عصبی 
ارایه مي شود. تابع تبدیل مربوطه مي تواند به صورت زیر تعریف شود:

شکل 3: دياگرام بلوكی سيستم كنترل مقاوم پيشنهادی

      )4(
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                                                                                                                                                          )6(

برای سادگی، یکی از مفاصل ربات در نظر گرفته شده و جایگزینی های 
زیر بدست می آید:

ک��ه در آن g ش��تاب جاذب��ه زمین،  m ج��رم و Lg طول پ��ای بیمار 
مي باشد، تابع تبدیل رابطه )6( به صورت زیر خواهد بود:

  
 )7(

          
بنابراین چندجمله ای معادله مخرج به صورت زیر نوشته مي شود:

با تحلیل پایداری Routh theory ]21[ شرط زیر برای تامین پایداری 
بدست می آید:

                                                      )8(

همان طوری که در بخش های بعدی نشان داده مي شود انحراف مسیر 
واقعی از مس��یر مطلوب نی��ز به عنوان فاکتور دیگ��ری برای پایداری 
سیس��تم در نظ��ر گرفته مي ش��ود. در این مقاله امنی��ت به این دلیل 
که پارامترهای کنترلی تحت ش��رایط زیر س��ازگار مي شوند، تضمین 

مي شود:
1- قیود پایداری در نامعادله )8(

2- اختالف بین مسیر واقعی و مطلوب
3- میزان آسیب بیمار

4- مراحل مختلف درمان.
هر موقع که ش��رایط ذکر ش��ده تامین نش��ود، ربات متوقف مي شود. 
بنابرای��ن پارامترهای کنترلی از قبی��ل)Md,Kd,Dd (,F(( نقش مهمی 
در پایداری سیس��تم دارند و در این مقاله با استفاده از یک استراتژی 
بهینه سازی تکاملی )GA( تعیین مي شوند که در بخش های بعدی به 

بررسی آن پرداخته مي شود.

3- بهينه سازی پارامترهای كنترلی
به منظ��ور پیدا کردن کمترین انحراف از مس��یر مطل��وب مي توان از 
اس��تراتژی های کالس��یک کنترل بهینه کمک گرفت و با تعریف تابع 
)Md,Kd,Dd(تبدیل س��عی در پی��دا کردن پارامترهای بهین��ه از قبیل

نماییم. برای این منظور مي توان تابع معیار زیر را در نظر گرفت:
                                                                                       )9(
که در آن)e)t میزان اختالف بین مس��یر واقع��ی و مطلوب و n تعداد 
گام های توانبخش��ی مي باش��د. اما به دالیل زیر استفاده از  روش های 
کالس��یک باعث افزایش پیچیدگی مس��اله بهینه سازی و احتماالً پیدا 
نکردن یک جواب به شکل بسته مي شود: نخست این که حلقه بازخورد 
برای حالت های مختلف متفاوت اس��ت )س��ینماتیک ربات ها یکسان 

نیس��تند.( و دوم این که از آنجایی که پارامترها به ش��کل ماتریس��ی 
هس��تند، افزایش درجات آزادی سیستم منجر به افزایش ابعاد مساله 
بهینه سازی مي شود. بنابراین تعریف یک استراتژی جایگزین که بدون 
استفاده از تابع تبدیل سعی در کمینه کردن تابع هزینه نماید مي تواند 
در کاه��ش این پیچیدگی مفید باش��د. معادله )10( برای محاس��به 

اختالف بین مسیر واقعی و مطلوب به کار گرفته مي شود ]17[:
                                                                                                           )10(
ک��ه در آن C ماتریس انعطاف پذیری نامیده مي ش��ود و به صورت زیر 

تعریف مي شود: 
                                                                                                       )11(
که در آن K ماتریس سفتی است و*J به صورت زیر تعریف مي شود:

                                                    )12(                                                   
ح��ال پارامترهای کنترل امپدانس را ط��وری تغییر مي دهیم که تابع 

هزینه زیر کمینه شود:
                                                                                                               )13(
در این حالت به خاطر تعامل بین ربات و انس��ان اندازه نیرویF بسیار 
مهم اس��ت و مقدار زیاد آن مي تواند به بیمار آس��یب برساند، بنابراین 

تابع هزینه به صورت زیر بازنویسی مي شود:
  )14(

اندازه آس��تانه ي نیرو بر اس��اس مراحل مختلف درمان و شرایط بیمار 
تغییر مي کند. پیش��نهاد دیگری برای تاب��ع هزینه مي تواند به صورت 

زیر باشد:
               )15(
ک��ه در آن  براس��اس مراحل مختلف درمان ش��رایط بیمار 
تغییر مي کند )اس��تراتژی تطبیقیh .)1 مي تواند به عنوان فاکتور دقت 
تعریف شود که با کاهش h، دقت افزایش پیدا خواهد کرد. به هر حال 
پارامتره��ای کنترلی از قبی��ل )Md,Kd,Dd(  و حتی F که برای تعیین 
گش��تاور مورد نیاز مفاصل بر اس��اس معادله )4( استفاده مي شوند با 
اس��تفاده از الگوریت��م تکاملی ژنتیک که در بخش بعدی ش��رح داده 

مي شود، بهینه مي شوند.
3-1-الگوریتمژنتیکوکاربردآندرالگوریتمپیشنهادی

در الگوریتم ژنتیک پیش��نهادی، کدگذاری مقداری برای کروموزوم ها 
مورد اس��تفاده قرار مي گیرد و تابع شایستگی مي تواند براساس رابطه 
)15( تعریف ش��ود. هدف اصلی رس��یدن به مینیم��م  با در نظر 
گرفتن مقدار )F( اس��ت که از یک مقدار آستانه بیشتر نشود و به این 
عل��ت که پارامترها چند بعدی هس��تند کروموزوم ها نیز به جای بردار 
خطی به صورت ماتریس��ی خواهند بود. در ای��ن حالت هر کروموزوم 

مي تواند به صورت زیر نمایش داده شود:

FDdKdMd

بنابرای��ن طول هر کروم��وزوم افزایش می یابد و این مس��اله منجر به 
افزایش پیچیدگی مساله خواهد شد. بنابراین پیدا کردن راه هایی برای 
کاه��ش طول کروموزوم ضروری به نظر می رس��د. بعضی از این راه ها 

عبارتند از:
 تبدیل جمعیت کروموزوم به چند جمعیت2.

 ثابت نگه داش��تن بعض��ی از پارامترها در هر کروم��وزوم که مهم یا 
اساسی نباشند. )نقش کمتری در بهینه سازی داشته باشند.(

 در نظر گرفتن پارامترهای کروموزوم به صورت ماتریس های قطری.
در روش نخس��ت تمام پارامترها به صورت همزمان بهینه نمي ش��وند 
و روش دوم با اصول الگوریتم پیش��نهادی یعنی بهینه س��ازی در طی 
مراحل توانبخشی در تناقض اس��ت. بنابراین روش سوم در این مقاله 
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مورد استفاده قرار مي گیرد. فلوچارت الگوریتم پیشنهاد شده در شکل 
)5( نشان داده شده است.

4- پياده سازی و شبيه سازی الگوريتم پيشنهادی
برای پیاده س��ازي الگوریتم پیش��نهادی بر روی ربات 3 درجه آزادی 

ذکر شده مراحل زیر را به ترتیب انجام مي دهیم:
1- موقعیت و جهت مطلوب MP از فیزیوتراپیست گرفته مي شود.

2- اندازه زوایای مفاصل متناسب با موقعیت مطلوب MP و بر اساس 
سینماتیک معکوس پیدا مي شود. )خروجی شبکه عصبی(.

3- پارامترهای کنترل امپدانس با اس��تفاده از الگوریتم ژنتیک جهت 
تعیین گشتاورهای مورد نیاز مفاصل بهینه مي شوند.

تمامی این مراحل در بخش های قبلی توضیح داده ش��ده است.برای 
این منظور یک روش س��اده فیزیوتراپی تعریف مي ش��ود که در شکل 

)6( نشان داده شده است.

شکل6.: حالت توانبخشی
زاویه ها و س��رعت مفاصل برای این ربات در س��ه مرحله مورد بررسی 

قرار مي گیرد:
1- مسیر افقی از )x,0( و )xr,0( با سرعت یک متر بر ثانیه که در آن 
x طول پا در حداکثر باز ش��دن3  پا و xr فاصله بین لگن و دسته ی 

ربات در مینیمم بسته شدن4.

شکل 5 : فلوچارت الگوريتم پيشنهادی

2- مسیر دایره ای از )xr,0( تا )yr,0( با سرعت یک رادیان بر ثانیه برای 
انجام عمل بسته شدن.

)y,0( با س��رعت یک متر بر ثانیه برای  3- مس��یر عمودی از )yr,0( تا 
انجام عمل باز شدن.

شکل 7: سه مرحله از مسيرهای حركت
 با فرض این که:

سرعت ها در سه مرحله به صورت زیر خواهند بود:

زاویه مفاصل در این روش فیزیوتراپیکی بر اس��اس مجموعه معادالت 
س��ینماتیک معک��وس ربات 3 درجه آزادی مس��طح ب��ه صورت زیر 

مي باشد:

)16(

)17(

)18(
)19(
)20(
)21(
)22(
)23(

 
                                          

)24(

)25(
)26(

)27(

)28(

)29(

)30(

شروع 

گشتاور مورد نیاز را از فرمول )4( محاسبه و اعمال کن

P را از فرمول )10( محاسبه کن 

گشتاور بدست آمده را براي حرکت دادن مفاصل ربات استفاده کن 

پارامتر هاي کنترلي را 
با استفاده از الگوریتم 

ژنتیک بهینه کن 
P> Pd

M,K,D, Pd مسیر مطلوب و پارامترهاي اولیه

پایان

خیر

بله
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اندازه این زاویه ها و س��رعت مفاصل در ش��کل )8( نش��ان داده شده 
است.

حال از ش��بکه عصبی پرس��پترون چن��د الیه پیش��نهادی برای حل 
س��ینماتیک معکوس ربات )پیداکردن زاویه مفاصل ربات با داش��تن 

مسیر حرکت دسته ربات( استفاده می کنیم. 

شکل8: زاويه و سرعت مفاصل

برای مفصل1 وزن و بایاس بدس��ت آمده از ش��بکه عصبی پرسپترون 
 W )1,1( .نش��ان داده شده است)چند الیه پیش��نهادی در جدول )1
و)1(b به ترتیب وزن و بایاس الیه اول و)2,1(W و)b)2 وزن و بایاس 

الیه دوم را نشان می دهند.
مقادیر تخمین زده ش��ده اندازه و س��رعت مفاصل با استفاده از شبکه 
عصبی به همراه اندازه های واقعی آنها در شکل )9( و )10( نشان داده 

شده اند.

شکل 9:  زاويه تخمينی بدست آمده از شبکه عصبی پرسپترون چند اليه 
پيشنهادی بعد از 100 ايپاک

شکل 10: سرعت تخمينی بدست آمده از شبکه عصبی پرسپترون چند اليه 
پيشنهادی بعد از 100 ايپاک

پارامتره��ای کنت��رل امپدان��س ) Md,Kd,Dd(در مرحله ی نخس��ت با 
اس��تفاده از روش س��عی و خطا انتخاب ش��ده و س��پس با استفاده از 
الگوریت��م ژنتی��ک بهینه س��ازی مي ش��وند. این پارامتره��ا به صورت 

فرمول های زیر داده مي شوند:

که در آن پارامترهای اولیه عبارتند از:

اگر وزن شخص بیمار را 70 کیلوگرم در نظر بگیریم و نیز  فرض شود، 
نیروه��ا و گش��تاورهای خطی مورد نیاز برای حرکت ربات در مس��یر 
مطلوب )برای 140 نقطه از مسیر در 4 ثانیه( به ترتیب در شکل های 

)11( و )12( نشان داده شده اند.

 شکل 11: نيرو وارد شده به دسته ربات

شکل 12 : گشتاورهای مفاصل

پارامترهای کنترل بهینه س��ازی ش��ده نهایی بر اس��اس گشتاورها و 
نیروهای بدست آمده به صورت زیر خواهند بود:    

  حال گش��تاورهای بدست آمده از ش��کل )12( برای حرکت مفاصل 
ربات مورد استفاده قرار می گیرند. 
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در نهایت میزان انحراف مس��یر واقعی از مسیر مطلوب در شکل )13( 
نشان داده شده است.

       شکل 13: ميزان انحراف مسير واقعی از مسير مطلوب

باالخره نمودار تابع شایستگی الگوریتم ژنتیک مورد استفاده در روش 
پیشنهادی در شکل )14( نمایش داده شده است. ضمنا مقادیر بهینه 

پارامترهای ژنتیک برابر خواهند بود با:

جدول 1: وزن و باياس شبکه عصبی MLP پيشنهادی برای مفصل1

w)1,1( w)2,1( b)1( b)2(
-1.3370 -2.7945 2.3883 0.4767

0.1686 -0.6542 -0.3739

0.1437 -0.3735 -0.1026

0.1332 -0.2878 -0.0565

0.1914 -0.8640 -0.6795

0.9674 2.5398 0.0812

1.1624 -0.6009 -1.2252

-0.1694 0.6654 0,3890

-0.1473 0.4066 0.1242

0.1583 -0.5220 -0.2194

3.0389 -1,9478 -5.9277

-0.0881 1.4560 -1.0628

-0.1891 0.8422 0.6456

0.1916 -0.8684 -0.6839

0.1392 -0.3344 -0.0800

0.1100 -0.1665 -0.0099

-0.1663 0.6228 0.3329

-1.0580 0.0915 1.6298

11.9988 1.5388 -23.2530

شکل 14: تابع شايستگی الگوريتم ژنتيک

5- نتيجه گيری و جمع بندی
در ای��ن مقال��ه، یک ربات مس��طح 3 درج��ه آزادی معرف��ی و برای 
توانبخشی اندام های پایین با ترکیب کنترل امپدانس و تطبیقی تحت 
کنترل قرار گرفت. چندین فاکتور امنیت و ش��رایط پایداری تعریف و 
بدست آمدند. هنگامی که فاکتورهای امنیت ارضاء نشود، ربات متوقف 
مي ش��ود. پارامترهای مناس��ب کنترلی با اس��تفاده از شبکه عصبی و 
الگوریتم ژنتیک بدس��ت آمدند. نتایج پیاده سازی الگوریتم مي تواند به 

صورت زیر جمع بندی شود:
1- ه��دف از این مقاله، انجام عمل توانبخش��ی ب��رای بیمار و پیروی 
کردن از رفتار عمل فیزیوتراپیست در غیاب وی مي باشد که به این 

عمل روبوتراپی گفته مي شود]20[.
2- ایجاد مس��یر مرجع به طور کامل متناسب با شرایط بیمار و دوره ی 
توانبخشی است. در این تحقیق مسیر مرجع )مسیر مطلوب( پس از 
چندین مرحله مراجعه به مراکز توابخشی و مشاهده اعمال مربوطه 

تعریف شده است.
3- شناساگر ش��بکه عصبی برای حل مساله ی س��ینماتیک معکوس 
ربات به دو دلیل مورد استفاده قرار گرفت: نخست با یک شناسایی 
غی��ر خطی س��رو کار داریم و دوم و مهمتر اینکه مفاصل سیس��تم 
کنترلی ش��خص بیمار احتماالً توسط شبکه عصبی مصنوعی امکان 

جایگزین شدن دارند.
4- یک��ی از فاکتورهای مه��م و قابل توجه در ای��ن تحقیق، تضمین 
امنیت ش��خص بیمار است. از آنجایی که پارامترهای کنترل کننده 
تحت ش��رایط پایداری و توانایی ش��خص و نی��ز دوره های مختلف 
درمان تعیین و بهینه مي ش��وند، امنیت تضمین مي شود. از طرفی 
تابع شایس��تگی در الگوریتم ژنتیک بر اساس نیروهای تعاملی بین 

شخص و ربات تعریف مي شود.
5- به منظ��ور کاهش پیچیدگی مس��اله ی بهینه س��ازی پارامترهای 
کنترل��ی، الگوریتم ژنتیک مورد اس��تفاده قرار گرف��ت. وجه تمایز 
الگوریتم ژنتیک پیش��نهادی در مقایسه با سایر الگوریتم ها تعریف 

کروموزوم ها به صورت ماتریسی مي باشد.
6- باید تاکید داش��ت برنامه توانبخش��ی این گونه نیست که تا زمانی 
ادامه یابد که بیمار دردی احس��اس نکند یا درد کمی داشته باشد، 

بلکه باید تا زمان اطمینان از بهبودی ادامه پیدا کند.
 ادامهدرصفحه34


