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نتایج مقدمه
انی و های تحتهای عصبی در اندامضایعه نخاعی و اختالالت عملکردی ناشی از آسیب

ار یا فوقانی باعث افت کیفیت در سالمت افرراد شردو و زنردری روزمررو آنراد را د ر
دام های اخیر، تحقیقات بسریاری بررای بازر رت عملکررد انردر دهه. کنداشکال می

مال اخیراً ن اد دادو شدو که اع. حرکتی در افراد د ار ضایعه نخاعی انجام شدو است
الت برای تحریک الکتریکی اپیدورال به ناحیه کمری نخاع موش، سبب م ارکت عض

ر حضرور با این حال، تولید حرکت ترتیبری عضرالت د. شودتولید یک حرکت می-باز
واد تربنرابراین، مری. خستگی عضالنی و اغت اش خارجی امری سخت و دشوار اسرت

های عصربی را طراحری یرکسازی پروتزهای اصلی در طراحی و پیادویکی از  الش
رپذیر برا خطی و تغیی-های غیرتواد برای مقابله با م خصه-روش کنترلی مقاوم و کم

الت در ایرن پررو و ابتردا عضر. اسرکلتی دانسرت-عضالنی-های عصبیزمادِ دینامیک
پس حرکتی را در محیط سیمولینک در نرم افزار متلرب شربیه سرازی میکنریم و سر

ا کنترل طراحی شدو را به آد اضرافه میکنریم ترا میرزاد عملکررد صرحیا کارمراد ر
.م اهدو کنیم

ت نهایی و حرکشود انجام میحرکات مفصلی توسط دو رروو از عضالت انقباضی و انبساطی 
رکرات به علت ویژری های غیرخطی و دینامیک ایرن ح. باشدبرآیند نیروی این دو رروو می

راو حل مرا بررای حرل ایرن م رکل اسرتفادو از . باشدکنندو امری سخت میلطراحی کنتر
توانرد یکننردو مرایرن کنتررل. باشردمریفرازی -تطبیقیساز کنندو لغزشی با جبرادکنترل

رسریدد بره م خصات سیستم را به صورت آنالین تخمین بزند و سیگنال کنترلری را بررای
زبراد ز افرزاری و برا اسرتفادو اکنندو به صورت سختاین کنترل. خروجی دلخواو تولید کند

verilogکره باشدافزار متلب میشکل زیر مدل طراحی شدو در نرم. استسازی شدوپیادو
.باشدها میشامل مدل مفاصل و کنترل کنندو
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