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چکیده
زمینه و هدف :برخاستن یکی از تکراریترین حرکات روزمره است که اجرای آن نیازمند اعمال
گشتاور زیاد و حفظ دقیق تعادل میباشد .هدف از انجام این مطالعه ،بهینهسازی الگوی حرکت
برخاستن از وضعیت اسکوات با استفاده از چند تابع هزینهی مختلف بود.
روش بررسی :در این مطالعه از دو تابع هزینهی حداقل گشتاور و انرژی مکانیکی و یک تابع چند
هزینهای استفاده شد .تابع چند هزینهای بهشکلی طراحی گردید که گشتاور کل ،انرژی مکانیکی،
حداکثر گشتاور زانو و احتمال بیتعادلی ،بهطور همزمان کاهش یابد .جهت ساخت مدل و انجام
مقایسه با الگوهای بهینه ،از نمای ساجیتال حرکت برخاستن از وضعیت اسکوات شش نفر مرد جوان
سالم (سن  22/6±1/2سال ،وزن  22/5±5/2کیلوگرم ،قد  122±2/2سانتیمتر) ،فیلم گرفته و مدلی
دو بُعدی و چهار سگمنتی ،بر اساس معادالت حرکت تعریف شد .پس از اعمال قیدها و توابع هزینه،
از الگوریتم ژنتیک جهت یافتن الگوی بهینه استفاده گردید.
یافتهها :طبق نتایج پژوهش ،الگوی حرکتی ناشی از تابع چند هزینهای ،کاهش  2/5درصدی در
انرژی مکانیکی 3/5 ،درصدی در گشتاور کل مفاصل و  23/3درصدی در حداکثر گشتاور مفصل را به
نسبت الگوی ارائه شده توسط آزمودنیها نشان داد .عالوه بر این تابع چند هزینهای ،به نسبت دو تابع
هزینهی دیگر ،شباهت بیشتری با الگوی آزمودنیها داشت و با کنترل هزینهی تعادل ،ایمنی حرکت
را نیز افزایش داد.
نتیجهگیری :در جریان بهینهسازی حرکات مختلف ،مطلوب است که ابتدا فاکتورهای مؤثر بر حرکت
شناسایی شود و سپس بهکمک یک تابع هزینهی کامل و مناسب ،بهترین الگو برای تکلیف مورد نظر
انتخاب شود .نتایج این مطالعه میتواند الگوی بهینهی برخاستن از وضعیت اسکوات را با هدف
طراحی وسایل توانبخشی و پروتکلهای تمرینی ارائه نماید.
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مقدمه
برخـاست ــن از وضعی ــت نشـس ــته یکــی از تکــراریتــرین
فعالیتهایی است که یک انسان در طول روز انجام میدهـد
و توانایی انجام آن بدون کمک گرفتن از دیگران ،بـرای یـک
زندگی مسـتقل ضـروری اسـت (دوسـانتوس ،پـاوائو ،روخـا،
 .)2252-2223 :2311امروزه افراد زیادی بـه علـت وجـود
درد ،ضــعف عنــالنی و ناهنجــاری در انــدام تاتــانی ،قــادر
نیســتند گشــتاورن نســبتاً زیــاد و تعــادل الزم را بــرای انجــام
تکلیف برخاستن از وضعیت اسکوات اعمال کنند .افرادی که
دارای عارضــه یــا نــاتوانی در انــدام تاتــانی هســتند ،بــرای
آسانتر کـردن ایـن حرکـت ،تیییراتـی در الگـوی حرکتـی
مفاصل ایجاد میکنند که این تیییرات ممکـن اسـت باعـ
ایجاد نیروهای غیر اصولی به سایر مفاصل و اندامهای مجاور
شود.
انجام یک حرکت هموار ،منظم و تکراری در بدن انسان،
توسط سیستم عصبی پیچیده کنترل میشود و یکی از
روشهای بررسی عملکرد این سیستم ،استفاده از فرایند
بهینهسازی است .در این حیطه ،تالشهای بسیاری در
جهت توصیف حرکات انسان در چارچوپ تئوری کنترل
بهینه ،با استفاده از مدلهای مبتنی بر بهینهسازی انجام
گرفته است .امروزه توصیف و بازسازی حرکات انسان به
کمک تکنیکهای بهینهسازی ،نقش مؤثری در ایجاد بینش
مهندسی و بالینی جهت تفسیر مشخصات بهینهی حرکت
انسان دارد (پرنیانپور ،وانگ ،شیرازی عدل ،خیاطیان و
الفرییر .)39-22 :1888 ،رویکردهای مختلفی جهت بهینه
سازی حرکات انسان وجود دارد .برخی از نقطه نظرن توصیفی
تالش کردند تا بهترین تابع هدف را برای یافتن مناسبترین
الگوی حرکتی مفاصل ارائه دهند (نیشی ،تانیای:2338 ،
 .)2622-2632عدهای دیگر با مدلهای نوروفیزیولوژیکی،
استراتژیهای کنترل حرکات ارادی را توسط سیستم عصبی
مرکزی ( )CNSتوصیف کردند (فریدمن ،فلش:2338 ،
538 -282؛ بییس ،لیبرمن و فلش-13325 :2332 ،
 .)13362در سالیان اخیر ،تمرکز اکثر مطالعات بهینهسازی
روی حرکات دست و باالتنه بود (نیشی ،تانیای:2338 ،
2622-2632؛ فریدمن و فلش)538 -282 :2338 ،؛ ولی
اهمیت حرکات کل بدن در برنامههای بالینی و صنعتی
مانند بازتوانی و ارگونومی باع گردید تا بسیاری از ماققان
حرکاتی مانند لیفت ،خم کردن تنه ،راه رفتن و دویدن را

بهینهسازی کنند (پرنیانپور و همکاران39 -22 :1888 ،؛
گاندوگدو ،اندرسون ،پرنیانپور66 -52 :2335 ،؛ اندرسون،
پندی383 -391 :2331 ،؛ مارتین ،کاهوت ،فری و فوک،
 .)126 -123 :2336در حیطهی ورزش نیز بهینهسازی
مهارتهایی مانند حرکت یک ضرب وزنهبرداری و شوت
فوتبال از طریق مدلسازی انجام گرفت (لنجاننژادیان،
رستمی ،توحیدخواه531 -522 :2339 ،؛ سالمی،
جمشیدی1625 -1623 :2339 ،؛ حاج لطفعلیان ،صادقی،
باقری .)25 -61 ،2312 ،طی سالیان اخیر در اکثر مطالعاتی
که در رابطه با برخاستن از وضعیت اسکوات بوده ،حرکت
اسکوات با وزنه بررسی شده است (چاندلر و استون:1881 ،
63-51؛ فری ،آرو و باوئر .)85-93 :1883 ،بهعالوه در سایر
مطالعاتی که با رویکرد ارگونومی و بهبود سبک زندگی به
این مسئله نگاه شده است ،حرکت برخاستن از روی صندلی
مدنظر بوده (پندی ،گارنر و اندرسون25-15 :1885 ،؛
صادقی ،اندانی ،بهرامی و پرنیانپور )232-221 :2313 ،و
برخاستن از وضعیت اسکوات کمتر مورد توجه ماققان قرار
گرفته است (ماتسوی ،موتگی و ناتسوکی-15 :2316 ،
.)33322
تکلیف برخاستن از وضعیت اسکوات یک حرکت پر
تکرار در جوامعی مانند ایران میباشد و از آنجاییکه افراد
مختـلف بسـته به شـرایط جسـمانیشان ،میبایسـت
استراتژیهای حرکتی متفاوتی را برای انجام تکالیف یکسان
در نظر بگیرند ،داشتنن الگوی حرکتی که حداقل گشتاور و
انرژی را صرف کند و حداکثر تعادل را برای فرد فراهم کند،
میتواند مانع بروز نیروها و گشتاورهای نامتعارف در مفاصل
و به تبع آن آسیب در اندام شود .همچنین از منظر بالینی،
استفاده از یک الگوی حرکتی مناسب ،میتواند ایمنی را در
افراد دارای سابقهی زمین خوردن افزایش دهد .رویکرد
مطالعهی حاضر یافتن الگوی بهینه برای حرکت برخاستن از
وضعیت اسکوات بود .این فرایند بهکمک مدلسازی
دینامیکی انجام پذیرفت .مزیت استفاده از مدل ،امکان
تیییر تک تک متییرها و اجرای آن برای دفعات نامادود
میباشد .در این مطالعه سعی شد با توجه به قیدها و
مادودیتهای مکانیکی و حرکتی اعمال شده ،مدلی ساخته
شود تا با توابع هزینهی مختلف اجرا گردد و بهینهترین
الگوی برخاستن از وضعیت اسکوات ارائه شود.
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روش بررسی
آزمودنی و روش اجرا

در این مطالعه ،شش نفر مرد جوان سالم (سن 22/6±1/2
سال ،وزن  22/5±5/2کیلوگرم ،قد  122±2/2سانتیمتر)،
بهصورت در دسترس انتخاب شدند .از این آزمودنیها
بهمنظور تعیین دادههای آنتروپومتریکی و برخی از قیدهای
تاقیق و همچنین بهمنظور بررسی روایی مدل پیشنهادی
استفاده شد .برای مااسبهی جابجایی زاویهای مفاصلن
پایینتنهی آزمودنیها حین برخاستن از وضعیت اسکوات،
تعداد پنج نشانگر روی برجستگی بزرگ بازوی راست،
برجستگی بزرگ ران ،اپی کندیل خارجی فمور ،قوزک
خارجی و انگشت کوچک پای راست چسبانده و کامالً ثابت
شد .از یک دوربین ویدئویی با سرعت تصویربرداری  63فریم
بر ثانیه استفاده شد و از حرکت افراد در فنایی کالیبره ،به
صورت دوبُعدی و از نمای ساجیتال فیلم گرفته شد .جهت
انجام فرایند پردازش تصویر ،ابتدا موقعیت مکانی نشانگرها
در کلیه فریمها ،بهکمک فرایند پردازش تصویر در نرمافزار
متلب مااسبه شد و سپس زاویهی بین اندامها در هریک از
فریمها ،بهکمک یکسری روابط هندسی بهدست آمد .در
ادامه و به منظور هموار کردن و کاهش نویز و خطای
دادههای مکانی ،از فیلتر باترورثِ مرتبه چهار با فرکانس
قطع هشت هرتز استفاده شد.
فرایند بهینهسازی

چگونگی عملکرد یک سیستم ،در گرو تعیین پارامترهای
ورودی آن میباشد؛ به عبارت دیگر هدف در کنترل بهینه،
مااسبه پارامترهای ورودی برای رسیدن به بهترین خروجی
بر اساس توابع هزینه و قیدهای سیستم است (مالنی،
 .)153-12 :1888هدف از این مطالعه ،یافتن الگوی
حرکتین مفاصل در برخاستن از وضعیت اسکوات بود؛
بهطوریکه میزان انرژی مکانیکی کل ،گشتاور تمام مفاصلن
پایینتنه ،گشتاور مفصل زانو به تنهایی و اناراف مرکز جرم
بدن از مرکز تکیهگاه در راستای افقی به حداقل برسد و
مرکزثقل اندامها کمترین مسافت را در حین حرکت طی
کنند .بنابراین جابجایی زاویهای مفاصلن پایینتنه ،بهعنوان
پارامتر ورودی و عاملی که میبایست بهینه شود در نظر
گرفته شد .روابط یک تا پنج ،طریقهی مااسبهی توابع
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هزینه را که از طریق اطالعات حاصل از معاالت نیوتن
دادههای کینماتیکی بهدست آمد ،نشان میدهد (ژیانگ،
آرورا ،عبدالمالک.)23 -1 :2313 ،
در رابطه یک 𝐸𝑀𝐶 ،هزینـهی انـرژی مکـانیکی سیسـتم
است 𝜏 ،بردار گشتاور مفاصل میباشد و ̇𝑞 نیز سرعت زاویه
را در هریک از مفاصل (𝑗) نشان میدهد .در رابطه دو 𝑇𝑀𝐶،
هزینهی گشتاور مفاصل میباشـد کـه جهـت انجـام فراینـد
بهینهسازی ،از مجموع انتگرال مربع گشتاور کلیهی مفاصـل
استفاده میشـود .در رابطـه سـه 𝑇𝐾𝑀𝐶 ،هزینـهی حـداکثر
گشتاور مفصل زانو مـیباشـد .در رابطـه چهـار 𝑇𝑆𝐶 ،هزینـه
تعادل سیستم میباشد و 𝑆 میزان اناراف مرکز جرم بدن از
مرکز تکیهگاه در راستای افقی میباشد .در این مطالعه تـابع
هزینهی دیگری نیز که در مطالعـات گذشـته رواج چنـدانی
نداشت ،اضافه گردید .در رابطهی پنچ 𝑀𝑆𝐶 ،هزینهی همـوار
و یکنواخت بودن حرکت مفاصل است و از طریق مااسبهی
مجموع مسافت طی شده ،توسط مرکزثقلن هریک از اندامهـا
مااسبه میشـود .در ایـن معادلـه 𝑋 جابجـایی عرضـی و 𝑌
جابجایی طولی مرکز ثقلها بود کـه حاصـل مجمـوع آن در
کلیه فریمها و اندامها ،مسافت طـی شـدهی مرکزثقـلهـا را
تشکیل میداد.
الگوریتم ژنتیک روشی عمومی و فرا ابتکاری برای
بهینهسازی گسسته میباشد که از علم ژنتیک اقتباس شده
و تئوری آن بر پایه فرآیندهای ژنتیکی استوار است.
الگوریتم ژنتیک نوعی روش جستجوی همسایه است که
عملکردی مشابه ژن دارد و به مرور زمان تکامل پیدا میکند
و در این مطالعه از آن برای یافتن الگوی بهینهی برخاستن
استفاده شد .برای کاهش تعداد اجرای مسئله تا رسیدن به
الگوی بهینه ،از قیدهای مکانیکی استفاده میشود که در
این مطالعه بر اساس ساختار آناتومیکی بدن و عملکرد
آزمودنیها طراحی گردید .این قیدها کمک میکنند تا
جوابهایی که غلط بودن آنها قطعی است ،حذف گردند.
همچنین باع میشوند تا الگوی حرکتین ارائه شده توسط
مدل با حرکت انسان قرابت داشته باشد؛ به عبارتی یکی از
نقشهای آنها تعمیمپذیر کردن مدل برای انسان است.
چهار شرطی که قیدهای تاقیق بر اساس آنها شکل
گرفت ،در زیر آمده است.

1. Newton-Euler Formula
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𝑓𝑡

𝑡𝑑 | 𝑗 ̇𝑞 𝐶𝑀𝐸 = ∫ ∑ |𝜏𝑗 .

رابطه 1

𝑗

𝑡𝑑 | 𝑗𝜏 |𝜏𝑗 .

رابطه 2

𝑖𝑡

𝑓𝑡
𝑗∑ 𝑖 𝑡∫

= 𝑇𝑀𝐶

}| 𝑒𝑒𝑛𝑘𝜏|{ 𝑥𝑎𝑀 = 𝑇𝐾𝑀𝐶

رابطه 3

𝑓𝑡

رابطه 2

𝑡𝑑 𝑆 𝑖 𝑡∫ = 𝑇𝑆𝐶

رابطه 5

𝐶𝑆𝑀 = ∑𝑗 √𝑋𝑗2 + 𝑌𝐽2

 .1مشخص و ثابت بودن زوایای مفاصل در آغاز و پایان
حرکت که مقدار آن با مقدار این زوایا در الگوی اجرا شده
توسط آزمودنیها تنظیم شد.
 .2صفر بودن سرعت و شتاب زاویهای مفاصل در لاظات
ابتدایی و انتهایی حرکت.
 .3انجام حرکت در زوایای مفصلی که منجر به بر هم
خوردن تعادل نشود.
 .2ثابت بودن زمان کلین حرکت برای هر آزمودنی.
عالوه بر موارد فوق که میبایست مدنظر قرار بگیرد،
ایجاد مادودیت در جابجایی زاویهای و گشتاور مفاصل ،از
جمله مهمترین قیدهایی است که در مسائل بهینهسازی
حرکات بدن انسان لااظ میشود.
روابط 6

𝜋
2
𝜋2
≤
3
≤ 0

𝑒𝑙𝑘𝑛𝐴 𝑥𝑎𝑀𝜏 ≤ | 𝑒𝑙𝑘𝑛𝐴 𝜏|
𝑒𝑙𝑘𝑛𝐴𝜃 ≤
𝑒𝑒𝑛𝐾 𝑥𝑎𝑀𝜏 ≤ | 𝑒𝑒𝑛𝐾 𝜏|
𝜋2
3

≤ 𝜋−

≤ 𝑒𝑙𝑘𝑛𝐴𝜃 𝜃𝐾𝑛𝑒𝑒 −

𝑝𝑖𝐻 𝑥𝑎𝑀𝜏 ≤ | 𝑝𝑖𝐻 𝜏|
𝜋2
3

≤ 𝑒𝑒𝑛𝐾𝜃 𝜃𝐻𝑖𝑝 −

در این روابط 𝑥𝑎𝑀𝜏 حداکثر گشتاور مفاصل پایینتنه
بود که مقدار این گشتاورها در سه مفصل هیپ ،زانو و مچ،
 2نیوتن متر بر کیلوگرم در نظر گرفته شد که مقادیری به
مراتب باالتر از گشتاور مورد نیاز برای هر یک از مفاصل
جهت انجام حرکت برخاستن بود (گالی ،کریولینی ،سیبال،
مونتسانو ،برتوکو و پاریسیو)1282 -1299 :2333 ،؛ ضمن
اینکه این مقدار برای یک انسان عادی قابل دستیابی بود
(یدان ،کینگ و ویلسون .)292 -226 :2336 ،عالوه بر
این𝜃 بیانگر دامنهی حرکتی و 𝐿 موقعیت مکانی در راستای
عرضی را در فنای کالیبره نشان میدهد.
ساخت مدل

سادگی و در عین حال نزدیکی به واقعیت ،از ضروریات
مدلسازی است .در این مطالعه ،با توجه به پیچیدگی
معادالت ،مدلی دو بُعدی ساخته شد .این مدلن ریاضیاتی از
چهار سگمنت پا ،ساق ،ران و باالتنه با طول ثابت و سه
مفصلن لگن ،زانو و مچ که هر سه مفاصلی لوالیی با یک
درجه آزادی بودند و در صفاهی ساجیتال حرکت داشتند،
تشکیل شد .اطالعات مربوط به خصوصیات آنتروپومتریکی
افراد شامل پارامترهای جرم ،طول ،ممان اینرسی و موقعیت
مرکز جرم اندام نیز از معادالت رگرسیون خطی از قد و وزن
فرد تخمین زده شد (وینتر .)132 -92 :2338 ،همچنین
نیروی عکسالعمل زمین نیز از طریق مااسبهی برآیند
تیییرات شتابن مرکز ثقلها در هر لاظه بهدست آمد و در
راستای مرکز فشار به مـدل دینـامیـکی وارد شد .مزیت
مدلسازی در این تاقیق ،امکان تیییر تکتک متییرها
(جابجایی زاویهای مفاصل) بهصورت دلخواه و اجرای مدل
برای دفعات نامادود بود.

𝑒𝑜𝑇𝐿 ≤ 𝑀𝑂𝐶𝐿 ≤ 𝑙𝑒𝑒𝐻𝐿

شکل  :8مدل مکانیکی بدن در دو موقعیت ابتدایی و انتهایی برخاستن از وضعیت اسکوات
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بدین ترتیب  5333حالت مختلف از تیییرات زاویهای
مفاصلن پایینتنه که تات تأثیر قیدهای تاقیق بودند ،وارد
مدلن دینامیک معکوس شدند و بر اساس توابع هزینهی
مختلف اجرا گردیدند .در ابتدا تابع هزینهی مسئله ،براساس
رابطهی هفت تعریف گردید.
رابطه 2

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐶𝑀𝐸 +
𝑀𝑆𝐶 𝐶𝑀𝑇 + 𝐶𝑀𝐾𝑇 + 𝐶𝑆𝑇 +

 53الگوی حرکتی که کمترین هزینه را در برداشتند،
جمعیت اولیهی الگوریتم را تشکیل دادند .سپس در صورت
همگرایی 1تابع هزینه ،اطالعات سینماتیکی بهترین الگو از
مدل خارج میشد؛ در غیر این صورت ،الگوریتم بهینهساز
نسل بعدین جمعیت را تولید و دادههای ورودی جدیدی را
بهکمک فرایندهای ترکیب و جهش وارد مدل دینامیکی
میکرد و تا زمان ارضای شرط باال و همگرایی جمعیت،
مدل کماکان به اجرای خود ادامه میداد .با توجه به کاربرد
توابع هزینهی انرژی مکانیکی کل (رابطه  )1و گشتاور کل
(رابطه  )2در مطالعات گذشته ،هریک از این توابع نیز
بهصورت جداگانه بهعنوان تابع هزینهی کل ،وارد مدل
دینامیکی شد و فرایند بهینهسازی بر اساس آنها انجام
گرفت .الزم به ذکر است که در کلیهی فرایند مدلسازی ،از
نرمافزار متلب نسخه  R2010aو جعبه ابزار شبیهساز
مکانیک 2استفاده شد.
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از آمار توصیفی برای بیان تفاوتهای الگوی بهینه با
الگوی آزمودنیها استفاده شد .همچنین برای بررسی
کیفیت مسیر پیشبینی شده توسط مدل و مقایسهی آن با
الگوی آزمودنیها ،از خطای جذر میانگین مربعات ()RMSE
استفاده گردید.
رابطه 9

= 𝐸𝑆𝑀𝑅
1
∑3𝑗=1 √ ∑3𝑖=1(𝜃𝑗𝑠 (𝑡𝑖 ) − 𝜃𝑗𝑜 (𝑡1 ))2
𝑁

در رابطه  S ،9و  oبه ترتیب الگوی حرکتی آزمودنیها و
الگوی بهینهی آنها و  Nتعداد سری دادههای در دسترس
میباشد (صادقی ،اندانی ،بهرامی ،پرنیانپور-221 :2313 ،
.)232
یافتهها
پس از تولید چندین نسل جدید از جمعیت اولیه ،که تعداد
آن وابسته به تابع هزینهی تعریف شده بود ،شرایط اتمام
الگوریتم ژنتیک ماقق شد و تمام  53الگوی حرکتین نسل
آخر همگرا گردید؛ بنابراین کم هزینهترین الگوی حرکتی با
توجه به قیدها و مادودیتهای حرکتی و آناتومیکین لااظ
شده ،در سه تابع هزینهی بررسی شده در این مطالعه ،ارائه
گردید .جدول  ،1میزان تأثیرن انتخاب هر یک از این توابع را
در برخی از پارامترهای مکانیکی و بالینین مؤثر در حرکت
برخاستن از وضعیت اسکوات نشان میدهد.

جدول ( :8میانگین ±انحراف استاندارد) پارامترهای مؤثر جهت برخاستن از وضعیت اسکوات در الگوی آزمودنیها و سه الگوی بهینهی آنها

الگوی آزمودنیها

الگوی بهینه
(تابع چند هزینهای)
399/88 ± 39
511/22 ± 22

الگوی بهینه (انرژی
مکانیکی)
326/2 ± 29
536/8 ± 66

الگوی بهینه
(گشتاور کل)
292/1± 35
215/89± 52

پارامتر

اناراف مرکزجرم از مرکز تکیهگاه (𝑚𝑐)

13/2 ± 1/9
5/52 ± 1/5

2/5 ± 3/9
3/16 ± 2/2

3/2± 3/83
3/3± 2/2

6/2± 1/5
3/1± 2/1

مسافت طی شده مرکز ثقل اندامها (𝑚)

3/32 ± 3/39

3/5 ± 3/39

3/61± 3/1

2/23± 3/2

انرژی مکانیکی مصرفی ()J
انتگرال گشتاور کل (

𝑠𝑁.𝑚.

ماکزیمم گشتاور زانو (

𝑔𝐾

388/26 ± 33
528/98 ± 83

)

𝑚𝑁.
𝑔𝑘

)

طبق جدول  ،1همانطور که پیشبینی میشد ،زمانیکه
الگوی حرکتی آزمودنیها بر اساس تابع هزینهی انرژی
مکانیکی (رابطه )1و گشتاور کل (رابطه )2بهینهسازی
1

 .1یک جمعیت زمانی همگرا میشود که تمام اعنای آن دارای خصوصیات یکسانی
باشند و اگر نسلی از آنها بوجود آمد ،هیچ تفاوتی با والدین خود نکند.
2. SimMechanic

گردید ،به ترتیب پارامترهای انرژی مکانیکی و انتگرال
گشتاور کل کمترین هزینه را در برداشتند .با این وجود
بهینهسازی براساس تابع چند هزینهای (رابطه  ،)2اکثر
پارامترهای مدنظر را نسبت به الگوی آزمودنیها کاهش داد.
اجرای این الگوی حرکتی ،منجر به کاهش  2/5درصدی در
انرژی مکانیکی کل 3/5 ،درصدی در انتگرال گشتاور کل و
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الگوی بهینهی حرکت برخاستن ...

22/3درصدی در حداکثر گشتاور مفصلزانو در آزمودنیهای
تاقیق شد.
شکل  2موقعیت زاویهی نسبی مفاصل ران ،زانو و مچ را
حین برخاستن از وضعیت اسکوات در صفاهی ساجیتال و

بهصورت تابعی از زمان انجام حرکت در قالب نمودار نشان
میدهد .همانطور که در شکل مشاهده میشود ،زاویهی هر
مفصل ،برابر با زاویهی بین سگمنت باالیی با امتداد سگمنت
پایینی بود.

شکل :1نمودار جابجایی (درجه) -زمان ( )%مفاصل پایینتنه در الگوهای بهینه و الگوی آزمودنیها

بحث
الگویی که پس از بهینهسازی یک مهارت یا تکلیف ایجاد
میشود ،مستقیماً تات تأثیر تابع هزینه و قیدهای سیستم
است؛ یعنی در صورتیکه تابع هزینه و قیدهای منظور شده
متفاوت انتخاب شوند ،نتیجهی نهایی نیز متأثر از آن خواهد
بود .در ضمن فاکتورهایی که برای بهینهسازی انتخاب
میشوند ،میبایست نقش مؤثر و کلیدی در اجرای تکلیف
داشته باشند .در مطالعهی حاضر ،سه الگوی بهینه برای
حرکت برخاستن از وضعیت اسکوات آزمودنیها ارائه شد که
هرکدام از این الگوها ،تات تأثیر یک تابع هزینه خاص بود.
در اکثر مطالعات مشابه که با استفاده از مدل ،حرکات انسان
را بهینهسازی کردهاند ،از یک تابع هزینهی خاص جهت
انجام فرایند بهینهسازی استفاده میشد .پرنیانپور و
همکاران ( ،)39 -22 :1888جهت بهینهسازی حرکت خم
کردن تنه و چانگ ( :2331پایاننامه) ،برای حرکت لیفت ،از
حداقل گشتاور استفاده کردند .همچنین نیشی و تانیایی
( )2622 -2632 :2338و فریدمن و فالش (-282 :2338
 ،)538با استفاده از تابع هزینهی انرژی ،سعیکردند حرکات
انسان را بهینهسازی کنند .دو الگوی بهینهی مطالعهی
حاضر نیز با توابع هزینهی حداقل گشتاور و حداقل انرژی
مکانیکی بهدست آمدند .اضافه بر این دو مورد ،الگوی
حرکتی آزمودنیهای تاقیق ،با استفاده از یک تابع چند

هزینهای ،بهینهسازی گردید .در این مورد سعی شد پنج
فاکتورن انرژی مکانیکی ،گشتاور مفاصل ،ماکزیمم گشتاور
زانو ،اناراف مرکز جرم از مرکز تکیهگاه و مجموع مسافت
طیشده توسط مرکز جرم اندامها ،بهصورت همزمان کاهش
یابد؛ فرایندی که انجام آن در مطالعاتِ مشابهِ گذشته یافت
نشد .صادقی و همکاران ( ،)232 -221 :2313حرکت
برخاستن از روی صندلی را بر اساس موقعیت مرکز جرم
بدن ،به سه فاز مختلف تقسیم کردند و هریک از فازها را با
یک تابع هزینهی متفاوت بهینهسازی کردند .با این عمل
توانستند الگوی حرکت آزمودنیها را با دقتی مناسب
پیشبینی کنند و به استراتژیهای سیستم عصبی مرکزی،
جهت کنترل حرکتِ پیچیدهی برخاستن پی ببرند .در
مطالعهی ذکر شده برخالف مطالعهی فوق ،تالشی مبنی بر
پیشبینی عملکرد  CNSدرکنترل حرکات صورت نگرفت؛
بلکه سعی شد الگوهایی از حرکت برخاستن از وضعیت
اسکوات ارائه شود که ایمنی و کارایین این حرکت را افزایش
دهد و اجرای آن را برای افراد آسانتر و کم هزینهتر کند.
همانطور که قبلتر نیز گفته شد ،این اعتقاد وجود دارد
که  CNSاز استــراتژیهـای بهینـهســازی جهـت کنتـرل
حرکات بدن استفاده میکند و مطالعات گسـتردهای نیـز در
این رابطه انجام شده است (پرنیـانپـور و همکـاران:1888 ،
39 -22؛ نیشی و تانیایی2622 -2632 :2338 ،؛ فریدمن و
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فلــش538 -282 :2338 ،؛ بــییــس و همکــاران:2332 ،
13362 -13325؛ صادقی و همکاران.)232 -221 :2313 ،
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جــدول  ،2خطــای انــدازهگیــری را بــین الگــوی حرکتــی
آزمودنیها و الگوهای بهینهی آنها نشان میدهد.

جدول ( :1میانگین ±انحراف استاندارد) خطای اندازهگیری بین الگوی آزمودنیها و الگوهای بهینهی آنها

الگوی آزمودنیها

Vs

الگوی بهینه (چند هزینهای)
الگوی بهینه (انرژی مکانیکی)
الگوی بهینه (گشتاور کل)

همانطورکه مشاهده میشود ،الگوی ارائه شده بـا روش
تابع چند هزینـهای ،عـالوه بـر کـاهش هزینـههـای اجـرای
حرکــت ،نزدیکــی بیشــتری بــا الگــوی اجــرا شــده توســط
آزمودنیها دارد و شاید بتواند تاحدی مسیر حرکات مختلـف
را نیز پیشبینی کند.
از آنجاییکه طبق شکل  ،2موقعیت زاویهای مفصل مچ
در دو الگوی آزمودنیها و الگوی بهینه (تابع چند هزینهای)

21/22 ± 2
32/11± 11
29 ± 5

نسبتاً مشابه بود ،بهنظر میرسد تفاوت این دو الگو در
پارامترهای بررسی شده در جدول  ،1بیشتر ناشی از توالی
زمانی حرکت دو مفصل ران و زانو میباشد .شکل  ،3نمودار
زاویه به زاویهی دو مفصل ران و زانو را در الگوی برخاستن
از وضعیت اسکوات آزمودنیها و الگوی بهینهسازی شدهی
آنها بر اساس تابع چند هزینهای ،نشان میدهد.

شکل :9نمودار زاویه به زاویهی مفاصل ران و زانو در دو الگوی آزمودنی و الگوی بهینه (تابع چند هزینهای)

در مطالعات انجام شده توسط اسکامینا ،فلیسیگ ،لوری،
بارنتین و اندروز ( )889 -892 :2331و همریچ ،براون،
اسمیت ،مارتاندام و وایز ( ،)291 -223 :2336تیییرات
زاویهای دو مفصل ران و زانو در زمان انجام برخاستن از
وضعیت اسکوات ،تقریباً مشابه یکدیگر بود .همچنین در
مطالعاتی به این مسئله تأکید شده است که در حرکات
زنجیره بسته مانند برخاستن از وضعیت اسکوات ،اندامهای
پایینتنه همزمان به ماکزیمم سرعت خود دست مییابند
(کونایر .)1823 ،همانگونه که در شکل 3مشاهده میشود،
دو مفصل ران و زانو در الگوی آزمودنیها ،با سرعتی نسبتاً

مشابه و همزمان عمل اکستنشن (باز شدن) را انجام میدهد
و نمودار زاویه به زاویهی آنها تقریباً شبیه خط راست است و
با نتایج مطالعات گذشته مطابقت دارد .بر اساس مطالعهی
الکساندر ،گروس ،مِدِل و هوفمیر ( )522 -539 :2331و
ساولبرگ ،فاستنائو ،ویلمز و میجر (،)912 -935 :2332
افرادی مانند گروه سالمندان که دارای ضعف عنالت جهت
تولید گشتاور الزم برای مفاصل پایینتنه میباشند ،عمل
برخاستن را با فلکشن بیش از حد تنه شروع میکنند .در
همین راستا فوجیموتو و چو ( ،)529 -523 :2312نشان
دادند که داشتن مقداری فلکشن تنه در ابتدای برخاستن،
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میتواند ماکزیمم سرعت و شتاب مرکز جرم را کاهش دهد
و تا حدی به تعادل بیمار کمک کند؛ بهعبارتی این
استراتژی میتواند مقداری از هزینههای اعمالی بر فرد را
کاهش دهد .در الگوی بهینهی چند هزینهای ،ابتدا مفصل
هیپ اندکی اکستنشن به تنه میدهد تا مقداری دامنهی
حرکتی برای حرکت فلکشن (خمشدن) خود ایجاد کند،
سپس با انجام حرکت فلکشن ،گشتاور رو به جلویی را ایجاد
میکند که این گشتاور به اکستنشن مفصل زانو کمک
میکند و باع میشود که مفصل زانو در الگوی بهینه،
سریعتر از الگوی آزمودنیها باز شود و در عین حال نیاز
کمتری به گشتاور تولیدی توسط عنالت اکستنسور زانو
باشد .این حرکت رفت و برگشتی تنه در الگوی بهینه ،با
وجود افزایش مسافت طیشده توسط مرکز جرم اندامها،
منجر به کاهش پارامترهایی مانند انرژی مکانیکی و گشتاور
کل و افزایش تعادل نسبت به الگوی حرکتی آزمودنیها
میشود (جدول .)1
از دیدگاه بالینی و توانبخشی ،انتخاب صایحن توابع
هزینه و مقدار تأثیر هر کدام از آنها در ارائهی الگوی
بهینهی مربوط به آزمودنیهای تاقیق ،میتواند مهم و با
اهمیت باشد .در نتایج مربوط به تابع چند هزینهای ،وزن یا
میزان تأثیر هریک از اجزای تابع هزینه ،برابر و مساوی با
یک در نظر گرفته شد .این در حالیست که ممکن است در
کلینیک و یا باشگاه ،الگوی بهینهی افرادی الزم باشد که
شرایطشان با آزمودنیهای تاقیق حاضر (افراد نرمال
جامعه) متفاوت باشد .بهعنوان مثال در گروه سالمندان،
مصرف انرژی در حرکات تکراری همانند برخاستن ،که بارها
و بارها انجام میشود ،میتواند یک عامل مهم تلقی شود و
یافتن الگویی که انرژی کمتری صرف میکند ،انجام این
حرکت را برای دفعات متعدد آسانتر میکند .مفصل زانو
بعد از مچ پا ،دور از تنهترین مفصل درگیر در حرکت
برخاستن است و بیشترین گشتاور را متامل میشود؛ با
توجه به ثبات کمتر و دامنهی حرکتی بیشتر این مفصل
نسبت به مچ ،احتمال اعمال گشتاورهای زیاد در طول

دامنهی حرکتی وجود دارد .بنابراین در افراد مبتال به آسیب
یا ناهنجاریهای مفصل زانو الزم است که مقدار ماکزیمم
گشتاور این مفصل کاهش یابد .همچنین در افرادی که
سابقهی از دستدادن تعادل و یا زمینخوردن دارند ،داشتن
الگوی حرکتی که جابجاییهای مرکز جرم بدن را کاهش
دهد و عامل تعادل را در حد مطلوبی نگه دارد ،میتواند
ثمـربخـش باشد.
عـالوه بر این ،ورزشـکارانن رشـتهی پاورلیفتینگ و
وزنهبرداری ،با داشتن الگوی حرکتی که بر اساس تابع
هزینهی گشتاور کل بهینهسازی شده است ،میتوانند
عملکرد بهتری در حرکت اسکوات با وزنه داشته باشند.
بنابراین با وجود اهمیت کلیهی توابع هزینه ،ممکن است
یک تابع در گروهی از افراد ،از درجهی اهمیت بیشتری
برخوردار و الزم باشد در فرایند بهینهسازی تکلیف مورد
نظر ،وزن یا میزان تأثیر آن تابع افزایش پیدا کند .این مهم
بهکمک مدل ماقق میشود .مدل ساخته شده در این
مطالعه با امکان تیییر تکتک متییرها و اجرای آن برای
دفعات نامادود ،میتواند بسته به شرایط فیزیکی و
جسمانین افراد تات مطالعه ،میزان تأثیر توابع هزینه را
تیییر دهد و بهینهترین الگوی حرکتی را برای تکلیف
برخاستن از وضعیت اسکوات ارائه نماید.
نتیجهگیری
بهینهسازی حرکات بهکمک یک تابع هزینهی خاص (مانند
انرژی مکانیکی و گشتاور کل) ،اگر چه الگویی کم هزینهتر
در پارامتر موردنظر ارائه میدهد ،ولی ممکن است
هزینههای سنگینی را برای فرد در برداشته باشد .این در
حالیست که در الگوی ارائه شده توسط تابع چند هزینهای،
میتوان تعداد زیادی از فاکتورهای مؤثر در حرکت را با
وزنهای مختلف به مدل اعمال کرد و الگویی ایمن و کارا را
ارائه داد.
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