طراحی اسکلت خارجی نرم جهت توان بخشی دست ها
برای کمک به بیماران با مشکالت حرکتی
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مقدمه

مسئله:
• تصادفات اتومبیل ,سقوط ,حوادث ورزشی و ...
• ضعف عضالت در اثر بیماریهایی مانند ام.اس ,فلج اطفال و ...
مشکالت توان بخشی:
• هزینه گزاف و زمان گیر بودن پروسه فیزیوتراپی
• دسترسی سخت به مراکز توانبخشی
• ارائه خدمات فقط در مراکز توانبخشی و توسط متخصص
راه حل:
ساخت یک دستگاه توانبخشی قابل حمل و ارزان قیمت با عملکرد ساده
هدف پروژه:
طراحی یک اسکلت خارجی غیر فعال  2درجه آزادی جهت کمک به حرکت دستها
دستگاههای توان بخشی دست:
• اسکلت خارجی (فعال و غیر فعال)
• سیستم تحریک عضالنی
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با توجه به نمودارها مشاهده میشود با قرار گرفتن فنر بهینه مقدار نیروی اعمالی مفاصل به
کمترین مقدار ممکن رسیده است یعنی بیشترین میزان جبرانسازی توسط فنرها صورت
گرفته است و با تغییر سختی فنرها میتوان مقدار نیروی اعمالی عضالت را کنترل کرد.
سیستمتحریکعضالنی][1

اسکلتخارجی فعال ][2

اسکلتخارجیفعال][3

طراحی

اسکلتخارجیغیرفعال
[4] A-gear

ابتدا از بیمار میخواهیم مسیر های تعریف شده را با جایگذاری فنر بهینه طی کند .سپس
در هر مرحله بهبود مقادیر سختی را تغییر میدهیم تا عضالت سهم بیشتری از انرژی
مورد نیاز را تامین کنند.

مدل سازی و شبیه سازی

طرح اول:

دست را به صورت یک سیستم  2درجه آزادی مدل سازی کردیم.

استفاده از فنرهای تک مفصلی و دو مفصلی
مشکل:
تعویض فنر در هر مرحلهی بهبود
درجهآزادیدست

مدلسازیدست

در این سیستم ,با طراحی فنر تالش میکنیم تا کاربر به کمترین نیرو جهت حرکت دست
نیاز داشته باشد .فنرها به صورت تک مفصلی و دو مفصلی طراحی شدهاند .جهت به دست
آوردن مقدار بهینه فنرها ,باید تابع هزینه سیستم در مسیر فرضی کمینه شود .مقدار بهینه
فنرها را برای  8مسیر عمودی و  6مسیر افقی به دست آوردیم𝐽 = (𝜏1 2 + 𝜏2 2 )𝑑𝑡 .

طرح دوم:

استفاده از فنر ورقهای
مزیت:
تغییر سختی با کمک لغزندهها
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با توجه به نمودارها مشخص میشود به یک فنر تک مفصلی برای مفصل اول و یک فنر دو
مفصلی نیاز داریم زیرا مرتبه خط گذرنده از منحنی نیروی اعمالی برحسب زوایای فوق یک
میباشد.
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هدف طراحی یک اسکلت خارجی برای توان بخشی دستها بود که با طراحی فنر سعی کردیم
مقدار نیروی اعمالی مفاصل را کنترل کنیم .بدین منظور دو طرح با کمک فنر تک مفصلی و
دو مفصلی و فنر ورقهای ارائه شد .هدف آتی این پروژه ترکیب سیستم تحریک عضالنی با
اسکلت خارجی غیر فعال است.
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