مجله کنترل

I
S
I
C
E

ISSN (print) 2008-8345
ISSN (online) 2538-3752

جلد  ،15شماره  ،2تابستان  ،1400صفحه 1-9

طراحی سیستم کاهش لرزش دست در بیماران مبتال به پارکینسون با استفاده از
کنترل پیش بین
رويا آراسته  ،1جواد صفائي  ،*2مهدی عباسي ،3عارف افشارفرد

4

 1فارغالتحصيل کارشناسي ارشد مهندسي پزشكي ،گروه مهندسي برق ،دانشكده مهندسي ،دانشگاه فردوسي مشهد
 2استاديار بيوالكترونيک ،گروه مهندسي برق ،دانشكده مهندسي ،دانشگاه فردوسي مشهد safaie@um.ac.ir ،
 4دانشيار مكانيک  ،گروه مهندسي مكانيک ،دانشكده مهندسي ،دانشگاه فردوسي مشهد
دريافت1398/08/04 :

ويرايش1399/04/01 :

پذيرش1399/04/20 :

چکیده :بيماری پارکينسون بعد از آلزايمر شايعترين بيماری اعصاب محسوب ميشود که با کاهش توانايي مغز در توليد مادهای به نام
دوپامين ايجاد ميگردد .روشهای مختلفي برای کاهش اثرات ناشي از اين بيماری تاکنون ارائه شده است ،اما متاسفانه اين روشها دارای
عوارض جانبي فراواني ميباشند .به همين علت تالشهای فراواني برای يافتن روشهای جايگزين و غير تهاجمي صورت پذيرفته است که
عموما به دليل هزينه باال ،وزن زياد سيستم و  ،...کارآمد نبودند.
در اين مقاله از روش فعال جهت کاهش لرزش منتقل شده به دستگاه استفاده ميگردد .در طرح پيشنهادی ،ابتدا لرزش دست با استفاده
از فيلتر  ANFISشناسايي شده و سپس با استفاده از دو موتور الكتريكي و مكانيزم طرح شده ،حرکتي در خالف جهت لرزش دست با استفاده
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از کنترلر پيش بين اعمال ميگردد .نتايج شبيه سازی حاکي از عملكرد بسيار خوب سيستم در پيروی از حرکات ارادی و حذف لرزش غير
ارادی حاصل از بيماری پارکينسون ميباشد.

Design of Hand Tremor Reduction System Based on Predictive
Control in Patients with Parkinson Disease
Roya Arasteh, Javad Safaie*, Mahdi Abbasi, Aref Afsharfard
Abstract: Parkinson's disease is the most common neurological disorder after Alzheimer's, which
is caused by a decrease in the brain's ability to produce dopamine. There are several ways to reduce
the effects of this disease so far, but unfortunately these have many side effects. For this reason, many
attempts have been made to find non-invasive alternative methods, which are generally ineffective
due to the cost, system weight, and so on.

Keywords: Parkinson, Hand tremor reduction robot, Predictive control, Fuzzy neural network.
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In this paper, the active method was used to reduce the transmitted vibration to the device. In the
proposed scheme, the hand vibration was first identified using an ANFIS filter and then a reverse
motion was applied by two electric motors and the designed mechanism, using a predictive controller.
The simulation results showed the system performance in following voluntary movements and
eliminating spontaneous vibration, which stems from Parkinson's disease.
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لرزش ،حرکتي نوساني ،شبه سينوسي و غير ارادی عضوی از بدن است که

فيلترينگ عملكرد مطلوب را به دست نميدهد.

ميتواند منشأ عصبي يا فيزيكي داشته باشد .لرزش در قسمتهای مختلف

هدف اصلي پژوهش حاضر ،ارائه طرحي غيرتهاجمي ،قابل حمل جهت

بدن بيماران مشاهده ميشود ،پارکينسون ( )PDو ايسنشيال ترمور ()ET

کاهش مؤثر لرزش دست ،به منظور ارتقا سطح کيفي زندگي روزمره

از جمله رايجترين بيماریهايي هستند که باعث لرزش عضوی از بدن به

بيماران مبتال به بيماری پارکينسون ميباشد .در اين طرح ابتدا لرزش دست

خصوص دستها با فرکانس  3تا  6هرتز ميشوند .اگر چه لرزش عضوی

توسط الگوريتم Recurrent Self-Evolving Fuzzy Neural

از بدن مانند دستها ،بيماری خطرناک وکشندهای به شمار نميآيد ولي

) Network (RSEFNNشناسايي ميشود .ايده اصلي اين است که

اغلب بر روی فعاليتهای روزانه بيماران نظير خوردن ،نوشيدن ،تايپ

نويز وارد شده (لرزش دست بيمار) بر حسب يک مسير پيش بيني شده

کردن ،نوشتن و موارد بسياری از اين قبيل تأثير منفي فراواني دارد و در

برطرف گردد و سپس با استفاده از دو موتور الكتريكي و مكانيزم مطرح

نتيجه باعث افت شديد سطح کيفي زندگي شخصي و کاری بيماران مي-

شده ،حرکتي در خالف جهت لرزش دست با استفاده از کنترلر اعمال

گردد .مطالعات نشان ميدهد که حدود  7ميليون نفر درجهان به بيماری

گردد ،همچنين از جاذبهای ديناميكي ارتعاشات به منظور کاهش

پارکينسون مبتال هستند [ .]1متاسفانه علت اصلي ابتال به اين دسته از

غيرفعال ارتعاشات منتقلشده به پايه دستگاه استفاده شدهاست که مشخصه

بيماریها تاکنون کشف نشده و درمان قطعي نيز برای آنها ارائه نگرديده

جاذبها براساس فرکانس غالب لرزش دست بيماران پارکينسوني تعيين

است.

ميشود [ .]13ايده کنترل پيش بين براساس شبكه عصبي توسط بسياری از

روش دارويي رايجترين راهحلي است که در حال حاضر برای کنترل و

محققين در موارد گوناگون مورد بهرهبرداری قرارگرفته است [.]15[, ]14

کاهش شدت بيماری وجود دارد .البته در موارد پيشرفته ،جراحي نيز
پيشنهاد ميگردد .بر اساس مطالعات انجام شده ،استفاده از درمان دارويي
سبب ايجاد عوارض جانبي گوناگوني از جمله تاری ديد ،خستگي ،توهم،
عدم تعادل ،تهوع و خواب آلودگي ميشود [ .]2با توجه به اين مشكالت،
يافتن روش درمان يا بهبود موثر و غير تهاجمي برای بيماران پارکينسون از
اهميت ويژهای برخوردار ميباشد و تحقيقات زيادی را تا کنون به خود
اختصاص داده است که متاسفانه اکثر آنها نياز به تجهيزات بزرگ و گران-
قيمتي دارند که باعث ايجاد محدوديت در استفاده از آنها ميگردد ازقبيل:
توسعه دستكش دارای تكنولوژی پيزومقاومتي و استفاده از ژيروسكوپ
قابل نصب بر روی مچ دست [ ،]4به حداقل رساندن اثرات لرزش دست در
نوشتن [ ،]5جذب منفعل لرزش برای کنترل لرزش استراحت در دست بيمار
مبتال به پارکينسون [ ،]6تخمين فرکانس لرزش دست بيماران به صورت
آنالين [ ،]7ارزيابي حرکت دست بيماران مبتال به پارکينسون [ ،]8استفاده
از روش کنترل فعال برای کاهش لرزش دست بيماران مبتال به پارکينسون
(با استفاده از الگوريتم ژنتيک و فيدبک از حرکت دست) [ ،]9کاهش
لرزش دست بيماران از طريق ترکيب کنترل کننده  PIDو منطق فازی
(روی مدل بايوديناميكي با  4درجه آزادی) [.]10
با توجه به اينكه هدف سيستم ارائه شده در اين پژوهش ،حذف حرکات
غيرارادی دست بيماران مبتال به پارکينسون است ،سيستم بايستي توانايي

شكل  1طرح کلي سيستم پيشنهادی را نشان ميدهد .به منظور ثبت
لرزش دست از شتابسنج و ژيروسكوب سه محوره استفاده گرديد
(واحد .)1پس از تفكيک اطالعات مربوط به هر کانال (در سه راستای x,
 )y, zو تنظيم مقياس اين مقادير (واحد ،)2سيگنال حاصله () n(kنمايش
دهنده نويز يا لرزش غير ارادی حاصل از بيماری و ) d(kنمود سيگنال
حرکت ارادی فرد) وارد بخش فيلتر (واحد )3ميگردد .در اين بخش
خروجي فيلتر سيگنال حرکت ارادی (فرکانسهای کمتر از  3هرتز [, ]10
[ )]14[, ]13ميباشد که با کسر آن از سيگنال اصلي ،سيگنال نويز (لرزش)
توليد ميگردد .اين سيگنال در بخش بعدی به کنترل کننده و محرکها
برای اعمال نهايي به مفاصل متحرک وارد ميشود.

ثبت حرکت
در اين پژوهش برای ثبت حرکت دست بيماران ،از سيستم قابل حملي
استفاده شد که شامل سنسور MPU6050 (InvenSense Inc,
) acceleration range: ±16g, resolution: 0.5mili gبرای
اندازهگيری شتاب و سرعت زاويهای و يک برد کنترلر بر پايه آردوينو
ميباشد .برد سنسور در ابعاد بسيار کوچک و وزن کم ( size:

فيلترهای مختلفي تاکنون به کاربرده شده است .ناوت تالش کرد تا لرزش

هيچگونه مزاحمتي برای بيمار ايجاد نكرده و تاثيری در دامنه و فرکانس

دست را در استفاده از موس توسط فيلتر از بين ببرد[ .]11گانزالز از طريق

حرکت دست بيمار نخواهد داشت.

رديابي مسير الگوريتم ،فيلتر ديجيتال را گسترش داد [ .]12ريوير از يک
الگوريتم فيلتر ويژه برای کاهش لرزش فيزيولوژيكي دست بيماران مبتال
Journal of Control, Vol. 15, No. 2, Summer 2021
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تفكيک بين دو حرکت ارادی و غيرارادی دست اين بيماران را داشته باشد.

 )21x16x2.5mm, weight: 2grطراحي شده است به صورتي که
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مسيريابي با استفاده از دوربين،]3[ Creative Senz2D camera

 -2مواد و روشها
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به پارکينسون استفاده کرد [ .]6البته شايان ذکر است که اين الگوريتم
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شكل  :2طرح کلي سيستم پيشنهادی

ميشود و اطالعات خروجي از طريق کابل انعطاف پذير سيليكوني به واحد
ميكروکنترلر منتقل ميگردد .اين سيستم قادر است مشخصات شتاب و
سرعت زاويه ای دست بيمار در  3جهت را با سرعت دوهزار نمونه بر ثانيه
ثبت نمايد .در اين آزمايش با توجه به بيشينه فرکانس و دامنه حرکت دست
بيمار سرعت نمونه برداری  200نمونه بر ثانيه برای ثبت اطالعات در نظر
گرفته شد .هشت بيمار مبتال به پارکينسون با اخذ رضايتنامه کتبي در اين
تحقيق شرکت نمودند.
شكل  :3اندازه گيری و ثبت حرکت دست بيماران
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برای ثبت ،مطابق شكل  ،2سنسور مورد نظر روی دست بيمار نصب

جدول :1اطالعات ثبت داده از بيماران

لرزش
لرزش ،کندی در حرکت
لرزش ،کندی در حرکت
لرزش ،کندی در حرکت
لرزش،کندی در حرکت ،عدم تعادل
عدم تعادل،کندی در حرکت
لرزش
لرزش ،کندی در حرکت

4/5
5
4/25
5/30

3/25
4
3/35
3/5

مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،2تابستان 1400

] [ DOI: 10.52547/joc.15.2.1

شكل .1سيگنال ثبت شده از بيماران
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بيمار نوع بيماری سن جنسيت مدت بيماری (سال)
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1
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PD
3
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10
 72مرد
4
PD
8
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5
PD
6
11
 70زن
PD
1
 50زن
7
PD
8
 80مرد
8
PD

سابقه بيماری

فرکانس لرزش ()Hz
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به دليل کهولت سن بعضي بيماران و همچنين محدوديت آن ها برای
حرکت ،ثبت لرزش دست در حال استراحت ( )task-freeمد نظر قرار
گرفت .اهم ويژگيهای بيماران در جدول 1قابل مالحظه است .در اين
جدول ،ستون فرکانس لرزش با استفاده از تحليل فرکانسي اطالعات ثبت
شده از سنسور به دست آمده است و همانطور که مالحظه ميگردد در تمام
موارد باالتر از  3هرتز است که اين در هماهنگي کامل با مراجع [, ]10
[ ]14[, ]13ميباشد.

سينماتيک و ديناميک سيستم
سيستم موردنظر دارای دو درجه آزادی است ،بنابراين برای تعيين
مكانيزم اين سيستم ،چهار دستگاه مختصات استفاده شده است .برای
ارزيابي سينماتيک سيستم ،جدول دنوت هارتنبرگ استفاده شده است که
ماتريس تبديل 𝑇 03به صورت زير (جدول )2ميباشد θi .زاويه بين Xi-1
و  Xiحول محور  Zو  L1و  L2طول لينکها ميباشد .در اين جدول ai
فاصله  Ziتا Zi+1که در راستای  Xاندازهگيری شده αi ،زاويه بين  Ziو

طراحي مكانيک سيستم

 Zi+1حول محور  Xو  diفاصله  Xi-1تا  Xiحول محور  Zميباشد [.]13

غيرارادی دست را تشخيص و لرزش را کاهش ميدهد .بدين صورت که
θi

در حالت ايدهآل ،لرزش دست بر روی نوک وسيله (مداد يا قاشق) تاثيری

θ1
θ2
0

نخواهد داشت .مدل ) Computer Aided Design (CADسيستم
طراحي شده توسط نرمافزار  SolidWorksدر شكل  4الف نمايش داده

di

ai-1

0
0
0

0
L1
L2

αi-1
0
-90
0

I
1
2
3

شده است [ .]13قاشق يا قلم دارای دسته سبک و دو موتور پلهای است که
به پايه و لينک اول سيستم متصل ميباشد .لينک آخر نيز به موتور دوم

فيلتر

متصل است (شكل  4ب) .هريک از موتورهای پله ای قادر به حرکت در
يک راستا ميباشند ،بنابراين سيستم ربات نهايي دارای دو درجه آزادی
است و اين قابليت را خواهد داشت که لرزش را در دو جهت مختصات
کاهش دهد .دامنه حرکت لرزشي دست بيماران درحدود يک تا چهار
سانتيمتر ميباشد و مكانيزم طراحي شده ميتواند اين رنج حرکتي را تامين
نمايد [.]13

با توجه به تفاوت طيف فرکانسي حرکات ارادی و غيرارادی ،استفاده
از فيلترهای فرکانسي در توسعه اين سيستم اجتناب ناپذير ميباشد .فيلتر
مورد استفاده در تحقيق حاضر از ساختار Adaptive Neuro Fuzzy
) Inference System (ANFISبهره ميبرد (مطابق شكل  .)5اين فيلتر
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مكانيزم طراحي شده ،يک مداد يا قاشق است که حرکت ارادی از

جدول :2ماتريس دنوت هارتنبرگ

در مقايسه با ساير روشها عملكرد بهتری را از نظر مقدار تاخيرTotal ،
) ،Harmonic Distortion (THDدقت و قابليت اطمينان ارائه مي-
دهد [ .]16در اين پژوهش ،سيگنال ورودی )𝑘(𝑛  𝑑(𝑘) +ميباشد .در
سيگنالهای منبع نويز از يک تابع ديناميک غيرخطي )(𝑓 به صورت زير
عبور ميکنند که تغيير شكل و تاخير به آن اعمال ميشود.
.1

) … 𝐹(𝑘) = 𝑓(𝑛(𝑘), 𝑛(𝑘 − 1), 𝑛(𝑘 − 2),

با شناسايي تابع ))𝑘(𝑛(𝑓 ميتوان سيگنال )𝑘(𝐹 را از سيگنال اطالعات
(الف)

کم کرده و به سيگنال اصلي دست يافت .خروجي مدل 𝑑(𝑘)҆ ،ANFIS
خواهد بود .که  ANFISبا توجه به خطای بين ҆)𝑘(𝑑 و سيگنال اصلي
ورودی و روش حداقل مربعات پارامترهای خود را در هر مرحله تنظيم
ميکند.

کنترلر سيستم توانبخشي بر پايه کنترل پيشبين

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.4.1

اين مرحله سعي شده است که سيگنال اصلي از نويز تميز داده شود.

لرزش دست که به قلم (يا قاشق) دستگاه منتقل ميگردد بايد توسط
مكانيزم طراحي شده حذف شود درحالي که حرکت ارادی نبايستي تحت
حرکت نوک قلم (يا قاشق) استفاده شده است .الگوريتم پيشنهادی شكل

(ب)

 7شبكهای عصبي با سه ويژگي  Self-Evolving ،Recurrentو Fuzzy

شكل  :4الف) مدل طراحي شده برای شكل نهايي سيستم پيشنهادی ب)

ميباشد .اين شبكه برای شناسايي سيستمهای ديناميكي و بازگشتي مناسب

ساختار اتصاالت مكانيكي موتور بازوها
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،2تابستان 1400
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تاثير مكانيزم قرار گيرد .در طرح پيشنهادی از کنترل پيش بين برای تنظيم

طراحي سيستم کاهش لرزش دست در بيماران مبتال به پارکينسون با استفاده از کنترل پيش بين

5

رويا آراسته ،جواد صفائي ،مهدی عباسي ،عارف افشارفرد

شكل  :5فيلتر  ANFISمورد استفاده در طرح حاضر

است.در مقاله [ ]17از اين شبكه برای شناسايي ديناميک مغز حين رانندگي،
استفاده شده است .کنترل پيشبين  RSEFNNدر اين مقاله به منظور تخمين
حرکت دست در بيماران مبتال به پارکينسون استفاده شده است.

ساختار شبكه عصبي  RSEFNNپيشنهادی
در اين پژوهش از ترکيب )(recurrent neural network
 RNNو ) FNN (fuzzy neural networkاستفاده شده است .با اين

 RSEFNNدر مقايسه با  RNNبه دليل داشتن ساختار recurrent
از پيچيدگي کمتر محاسبات بهره ميبرد RSEFNN .از دو فاز يادگيری
) structure learning phase (SLPو parameter learning
) phase (PLPبه صورت همزمان استفاده ميکند .در اينجا منظور از
يادگيری يا آموزش همزمان به اين معني ميباشد که با ورود هر بخش داده،
دو فاز  SLPو  PLPبه صورت همزمان و آنالين فعاليت خود را انجام

وضعيت فعلي ،پيشبيني حرکات غير ارادی دست بيمار و در نتيجه خنثي

دريافت هر بخش داده به صورت همزمان در دو بخش يادگيری ساختاری

سازی آنها در زمان مناسب امكان پذير خواهد بود .با ترکيب خروجي

و يادگيری پارامتری تكامل مييابند .هدف از يادگيری ساختاری ،تخمين

مرحله قبل و ورودی مرحله جديد ميتوان تاخير زماني مجموعه را بسيار

زمان ايجاد قانون فازی جديد ميباشد .برای اطمينان از اينكه حداقل يک

خواندن ورودی از نورون ها عبور ميدهند.

قانون برای هر ورودی فعال باشد ،قوانين فازی توسط داده¬های آموزشي
توليد ميگردد.

گردند :مسير مرجع که شامل خروجي فيلتر و همچنين انتگرال داده های خروجي از سيستم ثبت حرکت مي باشد برای انجام محاسبات اوليه وارد بخش optimizer
شده و در هر دوره نمونه برداری به روز مي گردند .خروجي حاصل از اين بخش برای به روز رساني توابع و قوانين اليه های شبكه ،وارد بخش RSEFNN Model
مي شود .که در اين بخش داده ها برای ورود به بخش آموزش آماده مي شوند.
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شكل  :7کنترل کننده پيش بين ،برای رسيدن به مسير هدف که همان حرکت ارادی دست بيمار مي باشد و کنترل ابزار (قاشق يا مداد) الزم است مراحل زير طي

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.4.1

ترکيب ضمن استفاده از اطالعات حرکات گذشته دست بيمار و مشاهده

ميدهند .در ابتدا هيچ قانوني در اين فرآيند وجود ندارد و قوانين پس از

کاهش داد .به عبارت ديگر حلقه های دروني شبكه اطالعات را در حين

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

شكل  :6مقايسه سيگنال حاصل از فيلتر ANFISو سيگنال دارای نويز

طراحي سيستم کاهش لرزش دست در بيماران مبتال به پارکينسون با استفاده از کنترل پيش بين

6

رويا آراسته ،جواد صفائي ،مهدی عباسي ،عارف افشارفرد

مرحله يادگيری پارامتری پس از يادگيری ساختاری ادامه مييابد.
تمام پارامترهای آزاد  RSEFNNبه صورت آنالين بدون در نظر گرفتن

()3
که در آن 𝐣𝐢𝐦 و

اين موضوع که آيا قوانين فازی به تازگي ايجاد شدهاند و يا از قبل وجود
داشتند ،تطبيق داده ميشود .در يادگيری پارامتری ،تمام پارامترهای حاصل
از قوانين فازی پيشين و قوانين جديد توسط الگوريتم

Gradient

Decentآموزش داده ميشوند .در مجموعه دادهها ،خروجي فيلتر،

)
𝐣𝐢𝟐𝛔 به

[u1
i−m ]2
ij

σ2
ij

u2ij = exp(−

ترتيب ميانگين و واريانس تابع گوسي مي-

باشند.
اليه سوم :اليه فعالساز است که به صورت زير بيان ميشود.
)(2
) Πj(uij

j

= =F

u3j

بخش  trainو  testتقسيم ميشود .سيگنال  trainبه منظور اعتبار سنجي

هرگره دراليه سوم به يک قانون فازی مرتبط ميشود .گرهها براساس

دادهها استفاده ميشود که اين اعتبار سنجي برای تخمين حرکت مفيد

قانونهای مرتبط در اليه سوم ،درجه عضويت دريافت ميکنند.

خواهد بود و سيگنال آزمون به منظور ارزيابي خطای انتخاب نهايي استفاده
ميگردد [.]18
الگوريتم  RSEFNNپيشنهادی مطابق شكل  8از شش اليه تشكيل به
شرح ذيل تشكيل شده است:

اليه چهارم :هرگره در اليه چهارم يک قانون بازگشتي فازی ميباشد،که
يک حلقه بازگشتي را ايجاد ميکند.
()5

)− 1

j
j
λq )фq (t

+ (1 −

j
)λq F j (t

=

j
)фq (t

=

u3j

j

 tزمان و  0 < λq < 1پارامتر بازگشتي (تخمينزننده سهم حالت حال
و گذشته) را نشان ميدهند .پارامترهای بازگشتي با مقادير اتفاقي مقداردهي
اوليه شده و سپس با استفاده از الگوريتم آموزشي بروزرساني ميشوند.
j

اليه پنجم :گره های اليه پنجم گرههای نتيجه هستند  a iqبيانکننده وزن
لينکهای ارتباطي بين گرههای  4و  5است .خروجي اليه پنجم به صورت
زير ميباشد:
j

j

)𝑡( = fq (t) = ∑ni=1 a iq xi

()6

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

سيگنال نويز (لرزش غير ارادی دست) است که در داخل کنترلر به دو

()4

)(5

uj

اليه ششم :خروجي گره در اليه ششم  defuzzificationميباشد.
()7

j
∑R
)j=1 ∅q (t

که در آن  Rتعداد کل قوانين فازی و  yخروجي مدل ميباشد.

يادگيری ساختاری
شكل  :8ساختار RSEFNN

هدف از اين يادگيری ،تخمين زمان ايجاد قانون فازی جديد ميباشد.

اليه اول :وروديها با بردار ⃗ xنمايش داده ميشوندx⃗ = (x1, x2, … ) .
بدون تغييرات و به صورت مستقيم به اليه بعدی تحت عنوان

)(1

 uiمنتقل

ميشود .هر گره برابر با يک ورودی ميباشد.

برای اطمينان از اينكه حداقل يک قانون برای هر ورودی  xفعال ميشود،
قوانين فازی توسط داده های آموزشي توليد ميگردند .در اين پژوهش
ورودی  xسيگنال حاصل از فيلتر است که به عنوان سيگنال مطلوب در نظر

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.4.1

j

j

j

∑R
) j=1 ∅q (t)(fq (t)+aq

=y

گرفته ميشود .برای هر ورودی  f j (t) ،xبه عنوان معياری برای ايجاد
قانون جديد ميباشد .درابتدا هيچ قانوني وجود ندارد .با ورود اولين داده،

()2

اليه دوم :به اليه دوم تابع عضويت ( )Membership functionگفته
ميشود ،در اينجا از تابع گوسي استفاده شده است.

مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،2تابستان 1400

زير ايجاد ميگردد:
()8

m1i = xi (0), σ1i = σinitial
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ui= xi

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ و مقدار اوليه تابع گوسي به صورت
قانون جديدی با مرکز اوليه )X(0

7

طراحي سيستم کاهش لرزش دست در بيماران مبتال به پارکينسون با استفاده از کنترل پيش بين
رويا آراسته ،جواد صفائي ،مهدی عباسي ،عارف افشارفرد

که در آن  σinitialيک مقدار از پيش تعيين شده است .برای يک ورودی
) x(tحداکثر مقدار تابع فعالساز برای بررسي اينكه آيا قانون جديدی
ايجاد گردد يا خير محاسبه ميشود.
)I = arg max1≤j≤R(t) F j (t

()9

که در آن ) R(tتعداد قوانين در شبكه در زمان  tميباشد .اگر < )F j (t
 Fthreshباشد ،که  Fthreshمقداری بين صفر و يک است( ،در اين
پژوهش مقدار اوليه  Fthreshبرابر  0.7در نظر گرفته شده است) در آن

∂E
∂E ∂yq ∂∅iq ∂F i
=
.
.
.
∂miq ∂yq ∂∅iq ∂F i ∂miq
= (y
) 2(xj − mij
wi − y
− y d ). r i . F i . λiq .
∑i=1 ∅q
(σij )2
واريانس تابع عضويت گوسي به صورت زير به روز ميشود:
∂E

()15

∂σij

صورت قانون جديد ايجاد ميگردد .با ايجاد قانون جديد مرکز و عرض

()10

است.

∂σij

= (y

)R(t+1

که در آن  βضريب  overlapميباشد ،در اينجا  0.6در نظر گرفته شده

=

∂E

2
w − y i i 2(xj − mij
d
y ). r i . F . λq
∑i=1 ∅q
(σij )3
i

−

 -3نتایج شبیه سازی
برای مقايسه عملكرد کنترل کننده ،ميزان  THDو Mean

يادگيری پارامتری

) Square Error (MSEدر سه حالت مختلف مطلوب ،نويزدار و

مرحله يادگيری پارامتری پس از يادگيری ساختاری ادامه مييابد.
تمام پارامترهای آزاد  RSEFNNبه صورت آنالين و بدون درنظرگرفتن
اين موضوع که آيا قوانين فازی به تازگي ايجاد شدهاند يا از قبل وجود

کنترل شده محاسبه شده است (جدول  .)3طبق نتايج به دست آمده،
مشاهده ميشود که  RSEFNNقابليت دقت و اطمينان بااليي دارد و برای
سيستم های  real timeو متغير با زمان قابل استفاده ميباشد.

داشتند ،تطبيق داده ميشود .در يادگيری پارامتری تمام پارامترهای حاصل

از مزايای استفاده از حالت بازگشتي که در اين کنترلر استفاده شده

از قوانين فازی پيشين و جديد توسط الگوريتم Gradient decent

است ،ميتوان به اين موضوع اشاره کرد که در مدلهای غير بازگشتي،

) (GDآموزش داده ميشوند .برای مثال يک نمونه از خروجي در نظر

ساختار فقط از حاالتي استفاده ميکند که در همان لحظه وارد ميشود و

گرفته ميشود ،هدف به حداقل رساندن تابع هزينه است.

امكان بهرهگيری از اطالعات ورودیهای گذشته را ندارد .به منظور

()11

2

سيمولينک انجام شدهاست که خروجي شتاب يک جهت برای سه گونه

بردار پارامترها به صورت زير به روز ميشود.
)∂E(t+1

()12

)∂aij (t

حرکت دلخواه دندان ارهای ،سينوسي و اسپيرال در شكل  8نشان داده شده

a ij (t + 1) = a ij (t) − η

)(3) (4

𝑗𝑢 𝑗𝑂

)(3

)𝑡(𝑟

𝑘𝑂 ∑𝑘=1

))= (𝑦(𝑡 + 1) − 𝑦 𝑑 (𝑡 + 1

)𝜕𝐸(𝑡+1
)𝑡( 𝑗𝑖𝑎𝜕

است.
جدول  :3مقايسه ميزان  THDو  MSEخروجي در سه حالت مطلوب،



نويزدار و کنترل شده
j

که در آن( η ɛ )0,1ثابت آموزش ميباشد .هر پارامتر بازگشتي  λqبه
صورت زير به روز ميشود:
∂E

()13

∂λiq

=
wi −y

∂yq ∂∅iq

.

.

∂E

∂yq ∂∅iq ∂λiq

=

∂E

نويزدار

23.0966

0.3122

4.48

0.0057

سيگنال خروجي از کنترل کننده پيش بين

∂λiq

(y − y d ). (F i (t) − ∅iq (t − 1)) .

تابع عضويت گوسي به صورت زير به روز ميشود:
()14

مطلوب

1.2829

0

∂E
∂mij

mij (t + 1) = mij (t) − η

 -4نتیجهگیری
در اين پژوهش طراحي بخش کنترل ربات جديدی برای بيماران مبتال به
لرزش دست ارائه شد .اين وسيله که ميتواند به عنوان قلم و يا قاشق مورد
استفاده قرار گيرد ،با حرکت لينکها در جهت مخالف لرزش دست کنترل
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∑ri=1 ∅iq

λiq (t + 1) = λiq (t) − η

سيگنال

THD%

MSE

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.4.1

1

E(t + 1) = (y(t + 1) − y d (t + 1))2

ارزيابي عملكرد اين کنترلر با قابليت پيشبيني ،شبيهسازی در محيط

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

| = β. |xi (t) − mIi

)R(t+1

= xi (t), σi

= )+ 1

∂E ∂yq ∂∅iq ∂F i
.
.
∂yq ∂∅iq ∂F i ∂σiq

قانون جديد به صورت زير ايجاد ميشود:
mi

−η

)σij (t

σij (t

طراحي سيستم کاهش لرزش دست در بيماران مبتال به پارکينسون با استفاده از کنترل پيش بين
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رويا آراسته ،جواد صفائي ،مهدی عباسي ،عارف افشارفرد

ميگردد .به منظور فراهم آوردن اطالعات لرزش دست در اين گروه از

شبكه عصبي با سه ويژگي  Fuzzy ،Self-Evolving ،Recurrentبه

بيماران ،هشت بيمار با سوابق و لرزشهای مختلف مورد ارزيابي

سيستم اعمال شد تا با استفاده از آن بتوان حرکت لرزش دست بيماران مبتال

قرارگرفتند .فيلترهای مختلفي در اين پروژه به کار گرفته شد که عمدتا

به پارکينسون را تخمين زد .نتايج حاصل نشان ميدهد که اين تخمين دارای

مشكل تاخير فيلتر و وجود اعوجاج و هارمونيکهای غير مطلوب در

مقدار خطای کم ( )MSE=0.0174ميباشد.

خروجي مشاهده گرديد .در نهايت از فيلتر  ANFISبه دليل خروجي
مطلوب آن نسبت به ساير فيلترها استفاده شد.

شكل  :9مقايسه خروجي برای سه گونه حرکت دلخواه (الف) دندان ارهای( ،ب) سينوسي و (ج) اسپيرال
] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09
] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.4.1
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[12] J. G. Gonzalez, E. A. Heredia, T. Rahman, K. E.
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