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 ١٨٣

 بهمن ۲۹ و ۲۸يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران، 

  عضالني ريزپردازنده ای ‐گسترش يک سيستم تحريک کننده عصبي
   با قابليت کنترل از راه دور قابل حمل

 
  اميدوار، عباس عرفانيان فرهاد ايمانی

  روه مهندسي پزشكي، دانشـكده برق، دانشـگاه علـم و صنعت ايرانگ
erfanian@iust.ac.ir  

  
  

  چکيده
تحتـانی و فوقـانی      بعنوان يك روش بالقوه موثر جهت ايجاد حركت در اندام فلج             يعضالن‐ سيستم عصبي  امروزه، تحريك الكتريكي  

در اين روش، عضالت فلج درگير يك حركت خـاص          .  است در محيط های کلينيکی مطرح      و ضايعه مغزی   دچار ضايعه نخاعي   افراد
بـا اعمـال الگوهـاي الكتريكـي        . وندشـ     بوسيله سيگنال الكتريكي مناسب  از طريق الكترودهاي سطحي و يا زيرجلدي منقبض مـي              

ايـن سيسـتم هـا در حقيقـت نقـش      . توان حركت مورد نظر را در عضو فلـج ايجـاد كـرد     مناسب به عضالت درگير يك حركت، مي 
هـدف از ايـن تحقيـق، طراحـی وسـاخت يـک سيسـتم               . سيستم حسی حرکتی انسان را در ايجاد و کنترل حرکت ايفاء می کنند            

گـی  ويژ. نی قابل حمل با کنترل بی سيم است که قابليت ايجاد هر نوع الگوی حرکتی را داشـته باشـد                   عضال‐تحريک کننده عصبی  
 تحريك كانالها، قابليت اتصال به كامپيوتر و دريافت الگوهاي تحريك و ذخيره سازي آنها         : های سيستم بطور خالصه از اينقرار است      

هشـدارهای  دور   صـ   بـاطری،  نمـايش ولتـاژ   ،  پالس تحريك توسط نـرم افـزار      قابليت تنطيم ولتاژ و عرض      ،   بصورت ايزوله  ) کانال ۸(
 ميكرو ثانيه براي عرض     ١دقت زماني   ،   بصورت دو فازه    جريانی ايجاد شكل پالس هاي تحريك    باطری،   در صورت افت ولتاژ      مناسب

 بـين  بـدون سـيم  كنتـرل  يلی آمپر،   م۱دقت  با  ميلی آمپر  ۱۰۰ تا   ٠تنطيم دامنه تحريك از     ،   ميكرو ثانيه  ۷٠٠ تا   ٠پالس در بازه    
 آن،يسـتم و قابـل حمـل نمـودن          چـک کـردن س    ر جهت كو   د SMD از قطعات الكترونيكي با تكنولوژي      استفاده   ،كاربر وسيستم 

. مناسب جهت ارتباط كاربر با سيستم     صفحه کليد   استفاده از    و   ، گرافيكي LCDنمايش وضعيت سيستم روي يك نمايشگر از نوع         
آزمايشـات بـر    . سيستم در نوع خود منحصر بفرد است      .  ميلی آمپری است   ۱۸۰۰قابل شارژ   ولتی   ۴تم دو باطری     سيس يهمنبع تغذ 

  . نشان می دهد که سيستم بخوبی قادر به ايحاد حرکت در عضو فلج می باشدT7روی يک فرد ضايعه نخاعی سطح 
 

  ، ضايعات نخاعیعضالنی‐تحريک الکتريکی، عصبی: واژه های کليدی
  

  همقدم
 بعنـوان   ١يعضـالن ‐ي سيستم عصب  امروزه، تحريك الكتريكي  

يك روش بالقوه موثر جهت ايجاد حركت در اندام فلج افراد           
در ايـن روش،    . ]۱[‐]۵ [دچار ضايعه نخـاعي مطـرح اسـت       

عضالت فلج درگيـر يـك حركـت خـاص بوسـيله سـيگنال              

                                                 
1 Functional Neuromuscular Stimulation (FNS) 

ــا   ــق الكترودهــاي ســطحي و ي الكتريكــي مناســب  از طري
بـا اعمـال الگوهـاي الكتريكـي        . شوند  زيرجلدي منقبض مي  

توان حركت مورد       مناسب به عضالت درگير يك حركت، مي      
  . نظر را در عضو فلج ايجاد كرد

  قابل حمل  تحريک کنندهيتاکنون سيستم ها
يک  ،در يک تحقيق . گسترش داده شده استيمتنوع

تحريك الكتريكي كاركردي براي راه  سيستم قابل حمل
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 .]۶[  طراحی و ساخته شده استلژيكرفتن افراد پاراپ
 طراحي تحقيقسخت افزار سيستم قابل حملي كه در اين 

 با كالك ٨٠٨٦سسور خانواده وشده است، از يك ميكرو پر
 ٤٨اين سيستم قابليت تحريك .  مگا هرتز بهره مي گيرد٤

 ميكرو ١كانال و توليد شكل پالسهاي تحريك با دقت زماني 
يكرو ثانيه و همچنين دقت  م٢٥٥ تا ١ثانيه را از 

 ٢٥٦حافظه سيستم شامل . ميلي ثانيه را دارد١فركانسي
 RAM  حافظه كيلو بايت٣٢و  EPROM  حافظهكيلو بايت

 ١٦ كانال ورودي ديجيتال و ١٦اين سيستم داراي . است
دستورات . مي باشدكانال ورودي آنالوگ، جهت كنترل 
ل چهار يچ ديجيتائكاربر از طريق صفحه كليد، يك سو

وروديهاي كنترل .  استخراج مي شود١حالته و دسته فرمان
يچ كف پا و هشت سنسور نيروي كف پا تامين ئاز شش سو
يك ورودي ديجيتال براي تشخيص افت ولتاژ . مي شود

باطري  و شش كانال ديجيتال خروجي براي تعيين 
وضعيت سيستم روي . خصوصيات كانالهاي خروجي است

 . نشان داده مي شود LCDيك صفحه نمايشگر 
در تحقيق ديگری، يک تحريک کننده عصبی 
عضالنی قابل حمل برای کنترل اعضای فلج فوقانی بدن 

 هسته اصلی سيستم، .]۷[ توسعه داده شده است
 می باشد و قادر به اعمال MC146805E2ميکروپروسسور 

 پالسهای . کانال تحريک می باشد۸طريق  تحريک از 
ابعاد سيستم تحريک . يانی می باشندتحريک از نوع جر

.  گرم می باشد۴۵۰ سانتيمتر و وزن آن ۱۴*۸*۵کننده 
 ولتی مرکوری ۴/۵منبع تغذيه سيستم از طريق دو باتری 

 mAجريان خروجی هر کانال در محدوده . تامين می شود
 قابل تغيير  µs ۲۵۰‐۰ و عرض پالس آن در محدوده ۰‐۲۵

 سال بر ۵ی شده در مدت  نمونه از سيستم طراح۱۲ .است
روی بيماران آزموده شده و نتايج خوبی را در پی داشته 

  .است
  بر پايه يك ميكروكنترلرديگریسيستم طراحي شده 

68HC11يچينگ ايجاد شده ئو با استفاده از منبع تغذيه سو
سخت افزار اين سيستم به دو بخش تفكيك شده . ]۸[ است
ادوات  و نترلربر ميكروكبخش ديجيتال مشتمل . است

                                                 
1 Joystick  

  LCDادوات جانبي شامل حافظه خارجي،. جانبي آن است
 كانال تحريك و ٨بخش آنالوگ از .  مي باشدصفحه کليدو 

يچينگ براي تامين ولتاژ باال تشكيل ئيك منبع تغذيه سو
خصوصيات اين تحريك كننده به شرح زير . يافته است

  :است
قابل حمل، قابل برنامه ريزي، هشت كانال  •

يك سطحي، چهار ورودي آنالوگ و تحر
  ديجيتال 

   ميكرو ثانيه٥١٠ تا ٢عرض پالس از  •
   ميلي ثانيه٢٥٥٠ تا ١٠فواصل بين پالس از  •
عرض پالس، فركانس و تحريك بوسيله نرم افزار  •

  .كنترل ميشود
مي تواند و هر كانال يك منبع جريان دارد  •

 ميلي آمپر را ايجاد كند و ١٥٠ تا ٠جرياني از 
 ولت با ٢٠٠ توليد ولتاژ از صفر تا قادر به

 . كيلو اهمي مي باشد٥/١امپدانس بار 
در تحقيقی ديگر يک تحريک کننده الکتريکی با 
استفاده از الکترودهای سطحی جهت کاربردهای مختلف 

 اين تحريک کننده به . ]۹[طراحی و ساخته شده است 
 .تعداد زياد و برای استفاده های درمانی ساخته شده است

 با چهار کانال اين تحريک کننده دارای يک ميکروکنترلر
استفاده خاص  تحريک و دو کانال ورودی و يک درگاه با

پالسهای تحريک از نوع جريانی بوده و برای . می باشد
 ميکرو ۲معادل با  ٢ ميلی آمپر، زمان صعودی۱۰۰جريان 

کانالهای ورودی می توانند بصورت ديجيتال يا . ثانيه دارند
درگاه خاص جهت ارتباط سريال با . نالوگ استفاده شوندآ

کامپيوتر و فعال سازی تحريک کننده با يک کليد فشاری 
 ۴با اين درگاه خاص می توان کانالهای تحريک را از . است

اين . افزايش داد...) ، ۲۰، ۱۶، ۸(کانال به مضارب آن 
تحريک کننده دارای صفحه نمايش جهت آگاهی کاربر از 

 ابعاد اين سيستم  .ت سيستم می باشدوضعي
  . گرم می باشد۴۲۰ ميليمتر و وزن آن ۳۰*۸۰*۱۴۸

طراحي و ساخت يك سيستم      ،تحقيق اين   ما در  هدف
   قابــل حمــليعضــالن‐ي عصــبالكتريكــيکننــده تحريــك 

                                                 
2rise time  
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 ١٨٥

 بهمن ۲۹ و ۲۸يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران، 

اين سيسـتم قابليـت ايجـاد هـر نـوع           . استای  ريزپردازنده  
 و در بخـش بعـد بـه مشخصـات    .  داراسـت  راالگوی حرکتی 

در بخـش سـوم بـه       .  اين سيستم مـی پـردازيم       های ويژگی
 به ارزيابی سيستم بر     چهارمطراحی سخت افزار و در بخش       

 .ه نخاعی خواهيم پرداختيعروی يک فرد ضا
 
 طراحی سخت افزار سيستم تحريک ‐۲

  عضالنی قابل حمل‐کننده عصبی
ساختار کلـی سيسـتم نشـان داده شـده          ) ۱(در شکل   

تشکيل می  ميكرو كنترلر   ستم را يک    هسته اصلی سي  . است
 بـوده كـه از       80C552ميكرو كنترلـر مـورد اسـتفاده        . دهد

در ادامـه بـه      . است 8051خانواده ميكروكنترلرهاي خانواده    
  .توضيح مختصر هر يک از اجزای سيستم می پردازيم

  

 ارتباط با کاربر و نمايش وضعيتهای :  سيستمنمايشگر
 اطالعات مورد نياز از طريق مختلف و پارامترهای سيستم و

براي نمايش وضعيتهاي مختلف و  .نمايشگر انجام می شود
پارامترهاي سيستم از يك نمايشگر كريستال مايع، از نوع 

 پيكسل ١٢٢*٣٢، LCDاين . گرافيكي استفاده شده است
 برای .استدارای دو نيمه مجزا برای برنامه ريزی . دارد

بطور مجزا روی اين دو نيمه نمايش اطالعات درون آن  بايد 
، سه آدرس از فضاي LCDدهي  براي آدرس. عمل کرد

 خارجي ريزپردازنده، تخصيص داده شده RAMدهي  آدرس
يكي از آدرسها براي نوشتن داده در نيمه سمت . است

، آدرس ديگر براي نوشتن داده در نيمه سمت LCDراست 
 LCD و آدرس بعدي براي نوشتن فرامين به LCDچپ 
  .است

  

  
  عضالنی ريزپردازنده ای قابل حمل‐ ساختار کلی سيستم تحريک کننده عصبی. ۱شکل 

  
برای ورود اطالعات، تنظيم مقادير تحريک،  :صفحه كليد

دريافت الگوهای دستور تعيين وضعيت اتصال الکترودها، 
تحريک و صدور فرامين تحريک از صفحه کليد استفاده می 

 باشد  كليد مي١۲شكل از صفحه كليد سيستم مت .شود
وضعيت  ،  تغذيهيكي از كليدها تحت عنوان كليد. )۲شکل (

كند كه دو  روشن يا خاموش بودن سيستم را مشخص مي
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پايه مربوط به اين كليد بطور مجزا از صفحه كليد بيرون 
آمده و به قسمتهاي مربوطه جهت قطع و وصل تغذيه 

 نيز روشن LEDبا روشن شدن تغذيه يک . رود سيستم مي
جويي در استفاده   كليد باقيمانده، جهت صرفه١٠ .می شود

 ٤اند كه تشكيل  هاي ميكرو به طريقي متصل شده از پايه
هاي   پايه از پايه٧دهند و نهايتاً   ستون را مي٣سطر و 

  . اند ميكرو جهت اتصال به آنها استفاده شده

  
 .صفحه کليد سيستم تحريک کننده الکتريکی :۲شکل 

  
 و دريافت جهت برقراري ارتباط با كامپيوتر: درگاه سريال

اتصال . الگوهای تحريک از درگاه سريال استفاده می شود
  TTLسيستم از طريق درگاه سريال نياز به تبديل سطوح 

 است لذا براي اين منظور از يك آي RS232به 
مزيت اين آي سي در اين .  استفاده كرده ايم HIN232سي

 را با استفاده از  RS232ح منطقي استاندارداست كه سطو
  در DC به DCيك تغذيه با كمك چند خازن و يك مبدل 

سرعت ارسال داده با استفاده از . درون آي سي مي سازد
در سيستم طراحی شده .  ميکرو تنظيم می شود۱تايمر 

  . تنظيم شده استbps  ۹۶۰۰نرخ ارسال داده برابر با
 

سه نوع حافظه استفاده از يستم  اين سدر :حافظه سيستم
 ذخيره سازي متغيرها و جهت ١حافظه داده. شده است

  ٢حافظه كد . استفاده می شود انجام اعمال محاسباتي
اين حافظه را می . است براي نگهداري برنامه سيستم عامل

حافظة  . کردتوان پاک کرد و آن را برنامه ريزی مجدد
حريك و ساير ي تهابراي ذخيره سازي الگو ٣دائم

                                                 
1 RAM 
2 EPROM 
3 E2PROM 

ی که می خواهيم با قطع تغذيه سيستم از بين پارامترهاي
  .نروند از حافظه دائم استفاده می شود
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  ا
اطالعات  .  تحريكپالس مدار انتخاب كانالها و فاز هر :۳شكل

 . ميکرو به رمز گشا اعمال می شود۴انتخاب کانال ها از درگاه  
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CURRENT LEVEL

GND

Q1
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  مبدل ولتاژ به جريان: ۴شکل 

  
 ۸در سيستم طراحی شده : تحريكهای انال نتخاب كا

اين كانالها بطور مستقل از هم . وجود دارد کانال تحريک
روشي كه در اين . قادر به تحريك عضالت مي باشند

سيستم براي انتخاب كانالها استفاده شده است بگونه اي 
است كه كمترين حجم نرم افزار را براي انتخاب كانالها بكار 

د باعث باال رفتن دقت عرض  پالسهاي مي برد و اين خو
 فازهاي مختلف الزم به ذکر است که. تحريك مي شود
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 ١٨٧

 بهمن ۲۹ و ۲۸يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران، 

پالس تحريك در روالهاي وقفه مربوط به ثباتهاي مقايسه 
با توجه به اينكه پالس تحريك .. شوداي تايمر دو ساخته مي

عرض مثبت، عرض (از سه بخش متفاوت تشكيل شده است 
  لذا براي انتخاب بخشهاي ). منفي و تاخير بين فازها

 ١٦نياز به دو بيت و براي كل كانالها  يک پالس مختلف 
 ١٦ به ٤  رمز گشاي برای اين منظور از يک.بيت مي باشد

 نحوه انتخاب كانالها را نشان )۳(شكل . استفاده كرده ايم
  . مي دهد

ايـن سيسـتم قـادر اسـت         :  ولـت  ۱۵۰ بـه    ۸مبدل ولتاژ   
را، بـا فـرض اينكـه بارنـامي عضـله           آمپر     ميلي ١٠٠حداكثر  

kلذا اين سيستم بايـد قـادر       .  است، در عضله ايجاد كند     ٢/١
بـه  .  را در خروجي ايجاد كنـد      V١٢٠ا  بباشد ولتاژي معادل    

اي هستيم كه بتوانـد       همين دليل ما نيازمند به منبع تغذيه      
اين سـطح ولتـاژ را بـازاي عبـور حـداكثر جريـان تحريـك                

 به  ۸مبدل ولتاژ   . لي آمپر ايجاد كند    مي ١٠٠موردنظر، يعني   
بـراي   . جهت همين منظور بـه كـار رفتـه اسـت            ولتی ۱۵۰

 باال  DC-DCايجاد چنين قابليتي ناچار به استفاده از مبدل         
باالبرنـده ولتـاژ   در ايـن طـرح،  از روش    . برنده ولتاژ هستيم  

فاده شـده    باال برنده ولتـاژ اسـت      DC-DCمبدل   جهت   بوست
  .ولت باطری است ۸  ورودی مبدل. است

  هاي تحريك در سيستم پالس :بدل ولتاژ به  جريانم
 هستند، لذا  اطالعات ارسال يطراحي شده از نوع جريان

هاي تحريك بايد   در مورد دامنه پالسميکروکنترلرشده از 
مبدل جريان  اين منظور از يک ي برا.تبديل به جريان شوند

) ۴(در شکل . استفاده شده استبه ولتاژ با ساختار ويلسون 
 يالعات ديجيتالطا. مدار اين مبدل نشان داده شده است

 ۰ن ابتدا به ولتاژي بي تحريک مربوط به دامنه پالس های
به ورودي تقويت اين ولتاژ .  شودي تبديل مت ول۵ يال

كننده كه داراي يك  اين تقويت. آيد كننده عملياتي مي
يجاد شده در ورودي خود را ، ولتاژ ا آرايش پسخوردي است
به اين ترتيب . كند  ايجاد مي۱۰Qدر اميتر ترانزيستور 

 متناسب با اين ولتاژ در شاخه سمت چپ مبدل يجريان
شود و اين جريان با نسبت ديگري  جريان به ولتاژ ايجاد مي

در شاخه سمت راست مبدل يا در واقع دربار مورد نظر 
  شود  ايجاد مي
  دوفـازه  آنجاييكـه پالسـهاي تحريـك      از :يچينگئمدار سو 

بتواند که  متقارن مستطيلي هستند، لذا نياز به بخشي است         
قسـمت  . جهت در عضله برقرار كند    جريان تحريك را در دو      

همانطور كه قـبالً    . يچينگ مسئول انجام اين عمل است     ئسو
 مسئول  خروجی های مدار انتخاب کانال ها     توضيح داده شد    

در حقيقت اين عمل با كنتـرل   . ندكنترل عرض پالسها هست   
) ۵(مدت زمان روشن و خاموش بودن ترانزيستورهاي شكل         

 ٤Q،  ١Qدر اين ساختار هرگاه ترانزيستورهاي      . شود  انجام مي 
كنـد،    ند جريان در يك جهت از بار عبور مي        و روشن ش  ٦Qو  

 روشــن شــوند جريــان در ٧Q و ٣Q، ٢Qهرگــاه ترانزيســتور 
ــ  ــاد م ــار ايج ــالف درب ــامي   يجهــت مخ ــاه تم ــود و هرگ ش

ترانزيســتورها خــاموش باشــند، هــيچ جريــاني از بــار عبــور 
بنابراين با كنترل مـدت زمـان روشـن و خـاموش            . كند  نمي

بودن اين ترانزيستورها، در زمانهاي خاص پالسـهاي دو فـاز           
  .شوند مورد نظر در بار ايجاد مي

  

 R3

DR2

CH1_HIGH

 R7 elelc2

GND

GND

CH1_LOW

Q4 

Q2
 

 
R4

Q3 

Q7
 

Q6
 

GND
 
R6

 R8

CF

Q1
 

 R5

Rtest 

elelc1

  
  يچينگئمدار سو: ۵شکل 

  
هت ارتباط آسان ج: RFمدارات فرستنده و گيرنده 

کاربر با سيستم طراحی شده و انجام فرامين الزم جهت 
متصل تحريک عضالت، عالوه بر بهره گيری از صفحه کليد 

 استفاده شده است و کاربر به سيستم، از کنترل از راه دور
می تواند فرامين الزم جهت ايستادن، گام برداشتن و 

در .عمال نمايدنشستن را از طريق ريموت کنترل دو کاناله ا
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 برای مدار گيرنده و از PT2272اين سيستم از رمز گشای 
  .استفاده شده است برای مدار فرستنده PT2262رمز کننده 

  
يكـي از  :  FNS و سيستم  RFمدار ايزوالسيون گيرنده    

بزرگترين مشكالت موجود بر سر راه استفاده از سيستمهاي         
RF  يچينگ، ئ سو هاي استفاده كننده از مدارهاي     در سيستم

بـه  . باشد   مي RF نويز سوئيچينگ بر عملكرد مدار       ءتأثير سو 
ولتـاژ تغذيـه و      بايد   منظور به حداقل رساندن چنين نويزي     

 از هـم  FNS و سيسـتم  RFزمين مربوط بـه مـدار گيرنـده       
) ۶(شـكل  بـا  مداري مطـابق   اين منظور، برای  . ايزوله باشند 
ي مـدار   مطابق شـكل، كانالهـاي خروجـ      . ه است طراحي شد 

 از طريق مقاومت به ديودهـاي اپتوكـوپلر وصـل           RFگيرنده  
 وصـل   RF زمـين مـدار گيرنـده         بـه  آنـد ديودهـا   . شوند  مي
يتـر مشـترك بـر روي ترانزيسـتورهاي         مآرايـش ا  . شـود   مي

 به آن وصل    FNSتغذيه سيستم   . شوند  اپتوكوپلرها بسته مي  
 notشود و جهت ايجاد ولتـاژ مـورد نظـر ولتـاژ كلكتـور                 مي
هـاي  A/Dبا تقسيم مقاومتي آماده دريافت بوسيلة       . شود  مي

لتاژ تغذيه و زمين مربوط     طبق اين روش، و   . شوند  ميكرو مي 
الزم . شوند  از هم جدا ميFNS و سيستم    RFگيرنده  ربه مدا 

 جهـت حفاظـت مـدار       1N4001به ذكر است كه ديودهـاي       
  .اند گيرنده در نظر گرفته شده
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  FNS و سيستم RFرنده مدار ايزوالسيون گي: ۶شکل 

  

 كه C51نرم افزار سيستم با زبان : FNSنرم افزار سيستم 
 است نوشته شده 8051زبان ويژه ميكركنترلرهاي  خانواده 

 از  اين ميکروکنترلربراي تبديل برنامه به زبان ماشين. است

وظيفه . شده است استفاده تحت ويندوز Franklin كامپايلر
دستورات از كاربر، پردازش و  دريافت ،اين سيستم عامل

توقف /اين دستورات شامل، دستورات شروع. اجراي آن است
تحريك، تنظيم پارامترهاي مختلف تحريك و نمايش 

 ،در شرايط مختلف اطالعات الزم. وضعيت سيستم  است
براي هشدار و يا اطالع كاربر روي نمايشگر سيستم نشان 

 هاي وقفه وال رن نرم افزاربخش عمده اي. داده مي شود
کنترل عرض پالس های مثبت،  براي اين روال ها. است

منفی، تاخير بين پالس های متبت و منفی، و فرکانس 
هاي  مقدار دهي ثباتهمچنين . تحريک نوشته شده است

داخلي مربوط به سخت افزارهاي جانبي سيستم از قبيل 
١A/Dسيستم  انجام مي توسط نرم افزار سريال  درگاه و 

                            :    مطابق زير استنرم افزار بطور خالصه اهم وظايف .شود
نمايش وضعيت سيستم و منوهاي آن روي  •

 نمايشگر
 دريافت دستورات از كاربر و پردازش آنها •
 تحريك از كامپيوتر و ذخيره دريافت الگوهاي •

 سازي آنها در حافظه
توليد شكل پالس دو فازه با مشخصه هاي زماني  •

 قابل تغيير
 تنطيم دامنه تحريك  •
بررسي ولتاژ تغذيه و نمايش پيام مناسب در  •

 و اعالم صورت افت ولتاژ روي نمايشگر
 هشدارهای صوتی

ها و اعالم ت اتصال الکتروديبررسی وضع •
  شگريکی بر روی نماي و گرافهشدارهای صوتی

از راه رنده کنترل يک از گين تحريافت فراميدر •
ستم بطور موازی با صفحه ي و اعمال آن به سدور
 ديکل

  
 ارزيابي سيستم با آزمايش هاي انساني 

                                                 
1 Analog to Digital Converter 
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 بهمن ۲۹ و ۲۸يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران، 

سيستم طراحي شده بر روي يك فرد ضايعه نخاعي در 
اين فرد ضايعه نخاعي .  است شدهگرفتهبکار  T7سطح 

 سال مي ۵ سال است و از مدت ضايعه وي ٢٧ن مذكر با س
 در ي هيچ گونه حس و حرکت ارادي اين فرد دارا.گذرد

، FNSاز مسائل مهم دريکي .  خود نيستياندام تحتان
 عضالت درگير حرکت مورد ي الکترودها بر رويجايگذار

 نوع الكترودها و محل قرار گيري الكترودها از .نظر است
 انتخاب .  استان انقباضات عضالتپارامترهاي مهم در ميز

محل مناسب براي الكترودها بخشي از آزمايشات انجام شده 
جهت باز  به عنوان مثال، .روي بيمار را تشكيل مي دهد

 ١سيپردل زانوي پا، بايد گروه عضالت كواشدن مفص
 با يک سيپرد كوادر اين تحقيق عضالت .منقبض شوند

 ٢له ركتوس فمورسشكم عض ي بر رويفت الکترود که يکج
، تحريک شده  در انتهاي عضله قرار داده شده استيو ديگر
 چرخدار نشسته ي صندليشخص در حاليکه بررو .است

 درنگ در ياست، اطالعات مربوط به زاويه مفصل پا بطور ب
در تمام اين  ).۷شکل (طول تحريک اخذ شده است 

 و دامنه  Hz۲۵انس تحريک ثابت و برابر کآزمايشات فر
، و از روش نگه داشته شده است mA۶۵تحريک برابر با 

مدوالسيون عرض پالس جهت کنترل ميزان انقباض عضله 
، زاويه مفصل اندازه گيری )۸(شکل . استفاده شده است

  .ی مختلف تحريک نشان می دهدهاشده را برای الگو
  

  نتيجه گيری
 يعضـالن ‐ي سيسـتم عصـب    امروزه، تحريـك الكتريكـي    

بالقوه موثر جهت ايجـاد حركـت در انـدام          بعنوان يك روش    
.  مطـرح اسـت   و ضايعه مغـزی    فلج افراد دچار ضايعه نخاعي    

در اين روش، عضالت فلج درگير يك حركت خاص بوسـيله           
سيگنال الكتريكي مناسب  از طريق الكترودهاي سـطحي و          

با اعمال الگوهـاي الكتريكـي      . شوند    يا زيرجلدي منقبض مي   
توان حركت مورد       يك حركت، مي  مناسب به عضالت درگير     

يـك سيسـتم    تحقيق  در اين   . نظر را در عضو فلج ايجاد كرد      

                                                 
1   Quadriceps 
2  Rectus Femoris 

كاناله تحريك الكتريكي كاركردي مبتني بر ميكرو كنترلر        ٨
80C552         و ساخته   طراحي برای ايجاد حرکت در اندام فلج 

 SMDسيستم طراحی شده با استفاده از قطعات        . شده است 
 آزمايشگاه کنترل سيستم های     ساخته شده است و از آن در      

عضالنی جهت ايجاد حرکت های ايستادن و نشستن        ‐عصبی
از . و گام برداشتن افراد ضـايعه نخـاعی اسـتفاده مـی شـود             

ويژگيهاي عمده اين سيستم مي توان به مـوارد زيـر اشـاره             
  :كرد

  
قابليت اتصال به كامپيوتر و دريافت الگوهاي تحريك و          •

 ذخيره سازي آنها
  بصورت ايزوله) کانال۸ (نالهاتحريك كا •
قابليت تنطيم ولتاژ و عرض پالس تحريك توسـط نـرم            •

 افزار
 در  هشـدارهای مناسـب   صـدور   و  .  باطری نمايش ولتاژ  •

 باطریصورت افت ولتاژ 
 ه بصورت دو فاز جريانیايجاد شكل پالس هاي تحريك •
 ٠ ميكرو ثانيه براي عرض پالس در بـازه          ١دقت زماني    •

 ه ميكرو ثاني۷٠٠تا 
 ۱دقت   با    ميلی آمپر  ۱۰۰ تا   ٠تنطيم دامنه تحريك از      •

 ميلی آمپر
اعالم هشدار درهنگـام اتصـال نـاقص يـا عـدم اتصـال               •

 الكترودها به پوست براي هر كانال
ــرل  • ــاربر ) remote control (از راه دوركنتـ ــين كـ بـ

 وسيستم
در SMD از قطعات الكترونيكي بـا تكنولـوژي   استفاده  •

 آن قابل حمـل نمـودن       يستم و چک کردن س  جهت كو 
)mm۳۰×۷۵×۱۲۵( 

نمايش وضـعيت سيسـتم روي يـك نمايشـگر از نـوع           •
LCDگرافيكي  

مناسب جهت ارتباط كـاربر بـا       صفحه کليد   استفاده از    •
 سيستم

  قدرداني و تشكر
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سيستم در آزمايشگاه ابزار دقيق پزشكي گروه مهندسي پزشكي  اين
رت آقای دکتر  تحت نظادانشكدة برق دانشگاه علم و صنعت ايران

عباس عرفانيان اميدوار و با حمايت مالی معاونت پژوهشی اين دانشگاه 
هاي اين   و پردازشي انساني ها  آزمايشطراحي و ساخته شده است 

عضالني اين دانشگاه ‐ در آزمايشگاه کنترل سيستم هاي عصبيتحقيق
 سال ۱۰ الزم به ذکر است  انجام اين پروژه نتيجه .شده استانجام 

عضالنی اين گروه بوده ‐تحقيق در زمينه کنترل سيستم های عصبی
در حال حاضر از اين سيستم جهت ايجاد حرکت های ايستادن و . است

گام برداشتن، نشستن، رکاب زدن در افراد ضايعه نخاعی استفاده می 
  .شود
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