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مقدمه
:مساله

مورد سکته مغزی اتفاق میافتد که در بیش30ثانیه 60به طور متوسط در هر •
.درصد آنها بیمار دچار ناتوانی در اندام فوقانی میشود69از 

انجام تمرینات کسل کننده طی جلسات طوالنی و متعدد توانبخشی •
غم نبود ورودی و بازخورد حسی مناسب در تمرینات توانبخشی سنتی علی ر•

اهمیت باالی ترکیب تمرینات حرکتی و حسی
یعدم ارائه داده قابل تحلیل از روند پیشرفت حرکتی در طول دوره توانبخش•
ذاب گران بودن تجهیزات توانبخشی مجز به بازی های جدی علی رغم طبیعت ج•

و چالش برانگیز آن ها
:  راه حل

ساخت یک دستگاه توانبخشی دست مجهز به بازی قابل حمل و ارزان 
:اهداف پروژه

فصل طراحی و ساخت یک سیستم برای کمک به باز شدن و بسته شدن دست از م
ارای آرنج بیماران دچار اختالالت حرکتی دست من جمله بیماران سکته مغزی که د

:ویژگی های زیر می باشد
قابل تنظیم برای بازه زیادی از زاویه های شانه و همچنین مچ دست -1
تولید مقاومت و سختیهای مختلف در برابر حرکت دست -2
بهره گیری از چند بازی جدی-3
قابل حمل و ارزان بودن-4

.میباشدافزارنرموافزارسختبخشدودارایپروژهایندرشدهساختهسیستم
سخت افزار شامل بخش های بدنه، پایه، قسمت متحرک، مکانیزم نیروی مقاوم و •

این بخش دارای وظایف و ویژگی های زیر . قسمت واسطه با دست بیمار میباشد
:میباشد

گرفتن ورودی حرکتی از دست بیمار-1
برای نرم افزارBluetoothارسال اطالعات از طریق پروتکل -2
ر فنرهاایجاد سختی های متفاوت در برابر حرکت دست با بهره گیری از تعداد متغی-3
درجه45تا 0قابلیت تغییر زاویه آرنج از -4
قابلیت تغییر زاویه مچ-5
ا استفاده قابلیت ثابت نگه داشتن دست بیمار در مراحل شلی پس از سکته مغزی ب-6

از دستکش همی پلژی و باند های کشی

نتایج و جمع بندی
این. در این پروژه سیستمی برای توان بخشی دست مجهز به بازی طراحی و ساخته شد

ید سیستم با وجود ارزان و قابل حمل بودن، طبیعت جذاب و چالش بر انگیز محصوالت جد
همچنین بازه زیادی از زاویه های مچ و آرنج را . حوزه توانبخشی دست را حفظ کرده است

.  پوشش می دهد
های بالینی در نهایت پیشنهاد میشود، این سیستم به عنوان یک نمونه اولیه برای انجام تست

در درمانگاهها مورد استفاده قرار گیرد و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت آن، با 
ه سازی همکاری یک تیم طراحی صنعتی برای ارائه صنعتی و تجاری در عرصه توانبخشی آماد

.شود
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نرم افزار شامل سه بازی متفاوت میباشد که این بازی ها ویژگی های زیر را دارا •
:میباشند

.هر یک از بازی ها برای کسب مهارت های جداگانه ای طراحی شده اند-1
بازی ها با بهره گیری از درجه سختی متفاوت قابل استفاده در مراحل مختلف-2

.توانبخشی میباشند
حلیلی از سیستم با بهره گیری از پایگاه داده و سیستم امتیاز دهی داده های قابل ت-3

روند پیشرفت حرکتی بیمار در اختیار بیمار و درمانگر قرار میدهد
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