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چکیده
روشهای متفاوتی برای بازسازی حرکت با استفاده از دوربینهای استريوفتوگرامتری وجود دارد که
مرسومترين آنها استفاده از روشهای پیشبین از طريق مارکرگذاری نشانگرهای آناتومیکی است.
برخالف روشهای پیشبین ،روشهای عملکردی به نشانگرهای آناتومیکی وابسته نیستند و از حرکت
نسبی اندامهای مجاور برای شناسايی مرکز دوران و سپس بازسازی حرکت استفاده میکنند .اين
پژوهش با هدف مقايسۀ روشهای مارکرگذاری پیشبین و عملکردی برای امکانسنجی بهرهبرداری از
روش برازش دايره در بازسازی حرکات بدن انسان انجام شد .بدينترتیب سه مرتبه از حرکت راهرفتن
روی تردمیل شش نفر آزمودنی سالم ،درحالیکه مارکرگذاری همزمان طبق سه روش پالگین گیت،
خوشهای و برازش دايره صورت گرفته بود ،دادهبرداری شد .نتايج با وجود تفاوت در برخی از
مشخصههای سیگنال ،همبستگی زياد روشها را نشان داد .با گسترش روشهای عملکردی مانند
برازش دايره میتوان بسیاری از عوامل ايجاد خطا را در روشهای پیشبین کنترل کرد و تحولی در
بازسازی حرکات انسان ايجاد کرد.
واژگان کلیدی :بازسازی حرکت ،روش مارکرگذاری ،مرکز دوران.

1. Email: Mostafa.h.lotfalian@gmail.com
2. Email: hadihonarvar@gmail.com
3. Email: f.akbarifar1995@gmail.com
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مقدمه
شناسایی بیماری و اختالالت حرکتی ( )1طراحی و ارزیابی ابزارهای حرکتی متصل به بدن مانند
ارتزها ،پروتزها و برونپوشها ( )2 ،3و محاسبة تغییرات نیرو ،گشتاور و انرژی مکانیکی و رابطة
آنها با پارامترهای سیستم ،ازجمله کاربردهای بازسازی دقیق حرکات هستند .تخمین دقیق
موقعیت مرکز دوران 1و محور دوران 2مفاصل یکی از چالشهای مهم در بازسازی حرکت
سیستمهای اسکلتی-عضالنی به کمک دوربینهای استریوفوتوگرومتری است .در استفاده از این ابزار
میتوان از دو روش پیشبین 3و عملکردی 4برای بازسازی حرکات بهره برد.
در روش پیشبین 5از روابط تجربی بین برخی از نشانههای آناتومیکی با فرض نرمالبودن آناتومی
استفاده میشود ( .)4در این روش متداول است که مارکرهایی روی نشانههای آناتومیکی 6بدن نصب
میشوند و با اتکا به آنها حرکت بازسازی میشود .مزیت اصلی این روشها ،تنظیم بیشتر
سیستمهای متداول ثبت و آنالیز حرکت مانند وایکون ،7کوالیسیس 8و موشن آنالیسیس ،9با
روشهای مارکرگذاری پیشبین مانند پالگین گیت ،10هلن هیس 11و کلیولند 12است؛ البته این
شیوه محدودیتهایی نیز دارد که عمدهترین آنها نصب و جابهجایی مارکرهاست .شناسایی نشانهها
در برخی مفاصل مانند مچ پا (قوزک خارجی پا) نسبتاً ساده است ،ولی برای برخی مفاصل مانند ران
تقریباً نشانة آناتومیک خارجی وجود ندارد ( .)5بدینترتیب فرد آموزشدیده باید پس از شناسایی
نشانههای آناتومیک مارکرها را نصب کند که دقت مکان نصب مارکرها به تخصص و تجربة وی
بستگی دارد .بههرحال ،این نشانهها ظرافت ندارند و شناسایی و نصب مارکر روی آنها فرایندی
زمانبر است و نمیتواند از حدی دقیقتر انجام شود .از دیگر عوامل بروز خطا در روشهای پیشبین،
رفتار غیرصلب مارکرها روی پوست است که در حرکات شتابدار باعث ایجاد تغییر شکل دینامیکی
1. Center of Rotation
2. Axes of Rotation
3. Predictive
4. Functional
5. Predictive
6. Anatomical landmarks
7. Vicon
8. Qualisys
9. Motion Analysis
10. Plug-in Gait
11. Helen Hayes
12. Cleveland
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و ارتعاش بین پوست و قسمتهای صلب تر میشوند ( .)6همچنین انقباض عضالت باعث تغییر
شکل و جابهجایی مارکرها میشود؛ درنتیجه ،حین انجامدادن یک حرکت ،مکان ثبتشده از مارکر با
مکان مورد انتظار با توجه به موقعیت مفاصل و نشانههای آناتومیک متفاوت است که این یک منشأ
خطا در ثبت موقعیت مفاصل و بهدنبال آن بازسازی حرکت است .از بین روشهای پیشبین،
پالگین گیت یکی از متداولترین مدلهای بیومکانیکی است که توسط شرکت وایکون برای بازسازی
حرکت و انجام تحلیل سینماتیکی و سینتیکی حرکات انسان بهکار میرود ( .)7در این روش با
استفاده از مارکرهای فیزیکی 1نصبشده روی اندامها و مارکرهای مجازی 2که از طریق تخمین
اندازه و ابعاد بدن آزمودنیها و موقعیت مارکرهای فیزیکی بهدست میآیند ،مدل بیومکانیکی
طراحی میشود؛ برایناساس ،دقت مدل برای بازسازی حرکت ،به دقت تخمین موقعیت مارکرهای
مجازی و تخصص آزمونگر در نصب دقیق مارکرهای فیزیکی وابسته است که قطعاً با مقداری خطا
همراه است.
استفاده از مارکرگذاری خوشهای از دیگر روشهای پیشبین برای تحلیل سینماتیکی حرکات است.
در این روش از تعدادی نشانگر متصل به یک صفحة صلب استفاده میشود .در افراد با ساختار
اسکلتی طبیعی میتوان این نشانگرها را بدون توجه به داشتن موقعیت نشانگرهای آناتومیکی بدن،
بهصورت مستقیم روی اندامها نصب کرد ( .)8در روش مارکرگذاری خوشهای با داشتن حداقل سه
نشانگر غیرهمراستا روی صفحه میتوان دستگاه مختصات محلی هریک از اندامها را تشکیل داد و
همانند سیستمهای آنالیز حرکت مبتنی بر اینرسی ،3با محاسبة ماتریس دوران بین دو اندام مجاور،
جابهجایی زاویهای مفصل را بهصورت سهبعدی محاسبه کرد .افزایش سرعت نصب و کاهش حرکت
مارکرها روی پوست ازجمله مزایای این روش است و محدودیت آن تعداد زیاد مارکرهای مورد نیاز و
ناتوانی در بازسازی حرکت افراد دچار اختالالت استخوانی و مفصلی ،بدون بهکارگیری نشانگرهای
آناتومیکی است.
در روشهای عملکردی برخالف روشهای پیشبین ،بازسازی حرکت بدون استفاده از نشانههای
آناتومیکی و تنها با ثبت موقعیت تعدادی مارکر پراکنده روی دو قطعه انجام میشود .در این روش از
حرکت نسبی اندامهای مجاور برای محاسبة موقعیت مرکز دوران استفاده میشود ( .)9روشهای
عملکردی متعددی مانند ریلوس ،)10 ،11( 4تکنیک تبدیل مرکز ،)12( 5تکنیک امتیاز )13( 6و
1. Physical Markers
2. Virtual Markers
3. Inertial Measurement Unit
4. Reuleaux
5. Center Transformation Technique
6. Score Technique
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برازش دایره )14( 1برای محاسبة مرکز و محور دوران دو قطعه ،بدون دادهبرداری مستقیم از آن
ارائه شده است .در این روشها به نصب هر مارکر در محلی معین (مفاصل) نیاز نیست و موقعیت
مارکرها روی هر قطعه اهمیت ندارد .از مزایای این روشها امکان محاسبة مرکز دوران مفاصلی که
نشانههای آناتومیکی مشخص ندارند (مفصل ران) و حین حرکت جابهجا میشوند (مفصل زانو) و
کاهش خطای مربوط به نصب و جابهجایی مارکرهاست؛ البته روشهای عملکردی نیز با چالشهایی
مانند دقت تخمین ،پویایی مرکز دوران ،زمانبربودن فرایند حل مسئله و خطا در دورانهای کوچک
مواجه هستند که این موارد استفاده از این روشها را محدود کردهاند .برخالف سایر روشهای
عملکردی ،برازش دایره با توجه به روند حل سریع و دقت مطلوب در سرعتهای دادهبرداری باال،
میتواند انتخاب مناسبی برای مطالعات بیومکانیک حرکت باشد.
2
برای شناسایی موقعیت مرکز دوران مفاصل ،تکنیکهای عکسبرداری پزشکی بهعنوان گلد
استاندارد مطرحاند ،اما استفاده از این روش عموماً در شرایط شبهاستاتیک انجام میشود ،هزینة
زیادی دارد و فرد را درمعرض پرتوهای سرطانزا قرار میدهد ( .)15-17ضمن اینکه کلینیکهای
آنالیز گیت و حرکت معموالً براساس سهولت استفاده و برمبنای تنظیمات اولیة سیستم به
دادهبرداری اقدام میکنند و انعطاف چندانی در تغییر پروتکل مارکرگذاری ندارند .این موضوع در
صورت وجود تفاوت در نتایج خروجی هریک از پروتکلها میتواند مقایسة نتایج روشهای مختلف را
امکانپذیر نکند .دربارة دقت روش پالگین گیت در شناسایی مرکز دوران مفاصل با نصب مارکرهای
ثابت روی نشانههای آناتومیکی تردید است ،اما در بسیاری از مطالعات از آن بهعنوان مرجع مقایسه
استفاده شده است ()18؛ بنابراین ،مقایسه و بررسی همبستگی موجود بین حرکات بازسازیشده
توسط این مدل با سایر روشها میتواند ثمربخش باشد؛ برایناساس ،مرکز دوران مفاصل زانو حین
گیت نرمال ،در دو روش پالگین گیت و خوشهای با استفاده از مارکرگذاری مستقیم (پیشبین) و در
روش برازش دایره با استفاده از حرکت نسبی اندامهای مجاور مفصل (عملکردی) برآورد خواهد شد.
در ادامه روابط و تفاوتهای موجود بین حرکات بازسازیشدة حاصل از سه روش مارکرگذاری
پالگین گیت ،خوشهای و برازش دایره بررسی خواهد شد .رویکرد این مطالعه امکانسنجی ارائة یک
پروتکل جدید مارکرگذاری بر پایة روشهای عملکردی و بدون نیاز به نشانگرهای آناتومیکی است.

7. Circle Fitting
1. Medical Imaging Techniques
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روش پژوهش
آزمودنیها

در این مطالعه که از نوع همبستگی است ،شش مرد سالم و جوان (سن  20/1±0/9سال ،وزن
 67/7±10/5کیلوگرم ،قد  172±8/7سانتیمتر) بهصورت نمونة دردسترس انتخاب شدند .از دو
روش مارکرگذاری پیشبین شامل پالگین گیت و خوشهای بهعنوان روشهای وابسته به نشانگرهای
آناتومیکی استفاده شد .همچنین از الگوریتم برازش دایره بهعنوان روشی عملکردی برای تخمین
موقعیت مرکز دوران و متعاقب آن بازسازی حرکت بهرهبرداری شد.
بازسازی حرکت با روش پالگین گیت
در روش پالگین گیت ،مدلهایی برای تحلیل سینماتیکی و سینتیکی اندامهای باالتنه و پایینتنه
ارائه شده است .در مدل سینماتیکی پایینتنه که استفاده از آن در مطالعات آنالیز گیت متداول
است ،دستگاه مختصات اندامها ،مرکز دوران و زاویة مفاصل ارائه میشود .این مدل به حداقل 15
مارکر فیزیکی برای تحلیل حرکات اندام تحتانی نیاز دارد که سه مارکر روی لگن و دو مارکر روی
هریک از اندامها نصب میشود.

الف

ب

ج

د

شکل  -1مراحل تشکیل دستگاه مختصات لگن به روش پالگین گیت

برایناساس ،دو مارکر روی خارهای خاصرة فوقانی قدامی 1و یک مارکر روی استخوان خاجی نصب
میشود و نقطة میانی خارهای خاصرة چپ و راست ،بهعنوان مرکز دستگاه مختصات تعیین میشود
(شکل شمارة یک -قسمت الف) .در ادامه بهکمک مارکر متصل به خاجی و انجامدادن ضرب داخلی،
دستگاه مختصات سهبعدی لگن تعریف میشود (شکل شمارة یک-قسمتهای ب و ج) .مدل
نیوئینگنون-گیج2برای تعریف مرکز دوران مفصل ران از طریق دستگاه مختصات لگن استفاده

1. Anterior Superior Iliac Spine
2. Newington-Gage
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میشود ( .)7این مدل برای یافتن مرکز دوران ران نیازمند فاصلة بین خار خاصرة قدامی و
برجستگی بزرگ ران است که میتواند بهصورت دستی یا از طریق معادالت رگرسیونی محاسبه شود
و به مسئله وارد شود .پس از یافتن موقعیت مرکز دوران ران ،دستگاه مختصات لگن به نقطة میانی
مرکز رانهای چپ و راست منتقل میشود (شکل شمارة یک -قسمت د) .مدل پالگین گیت برای
تعریف دستگاه مختصات ران ،تنها از دو مارکر فیزیکی استفاده میکند و از موقعیت مرکز دوران ران
بهعنوان یک مارکر مجازی کمک میگیرد؛ برایناساس ،یکی از مارکرها به کندیل خارجی ران و
دیگری به خارج ران که دقیق ًا بر صفحة فرونتال منطبق است ،نصب میشود .برای یافتن مرکز دوران
زانو ،پس از محاسبة پهنای مفصل ،از معادلة وتر 1استفاده میشود .در ادامه ،دستگاه مختصات ران
بهکمک مارکر متصل به خارج ران تعریف میشود (شکل شمارة دو) و با انتقال آن به دستگاه لگن،
امکان بازسازی حرکات ران فراهم میشود .از همین روند برای یافتن مرکز دوران مچ و تعریف
دستگاههای مختصات ساق و پا استفاده میشود.

الف

ب

د

ج

شکل  -2مراحل تشکیل دستگاه مختصات ران به روش پالگین گیت

بازسازی حرکت با روش مارکرگذاری خوشهای

برخالف روش پالگین گیت که تشکیل دستگاه مختصات هریک از اندامها به مرکز مفصل فوقانی
وابسته است ،در روش مارگذاری خوشهای با افزایش تعداد مارکرها (حداقل سه مارکر غیرهمراستا
روی هریک از اندامها) میتوان برای هریک از اندامها دستگاه مختصاتی مستقل از سایر اندامهای
مجاور ایجاد کرد .در آنالیز گیت وجود سه درجة آزادی دورانی کافی است ،اما در روش خوشهای،
1. Chord Function
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درجات آزادی خطی نیز فراهم میشوند و برخالف پالگین گیت میتوانند از انتشار خطا به اندامهای
دیستال جلوگیری کنند ( .)8در این روش با انتقال مارکرهای نصبشده روی هر اندام به دستگاه
مختصات اندام مجاور باالیی میتوان سینماتیک حرکت را بهصورت سهبعدی محاسبه کرد .شایان
ذکر است که در مرحلة دادهبرداری استاتیک ،مارکرگذاری لندمارکهای آناتومیکی مفاصل بهمنظور
شناسایی مبداً حرکت ،بهخصوص در افراد دچار اختالالت اسکلتی-عضالنی ضرورت دارد.
شناسايی مرکز دوران با روش برازش دايره

برازش دایره ازجمله روشهای عملکردی برای شناسایی مرکز دوران و متعاقب آن بازسازی حرکت
است .همانطورکه پیشتر بیان شد ،این روش به لندمارکهای آناتومیک وابسته نیست و از حرکت
نسبی اندامهای مجاور برای محاسبة موقعیت مرکز دوران استفاده میکند ( .)9طبق این روش ،اگر
جسم صلبی حول نقطة ثابتی در حال دوران باشد ،در این صورت براساس روش تطبیق دایره ،هر
نقطه از این جسم صلب روی قطاعی از دایره حرکت خواهد کرد .براساس شکل شمارة سه ،اگر
نشانگر  Aروی نقطهای از جسم صلب نصب شود و مختصات این نشانگر در هر لحظه توسط سیستم
ثبت حرکت محاسبه شود ،در این صورت میتوان محل مرکز دوران را تخمین زد.

شکل  -3شماتیک محاسبۀ مرکز دوران به روش برازش دايره در سه لحظه با يک مارکر نصبشده روی
جسم
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برایناساس ،اگر مختصات نشانگر  Aدر سه لحظه ]  𝐴1 = [ 1 ] , 𝐴2 = [ 2 ] , 𝐴3 = [ 3و مختصات
3

مرکز دوران ] 𝑐 [ = 𝑅𝑂𝐶 باشد ،مقادیر
𝑐

رابطة :1

2

را میتوان از روابط  1و  2بهدست آورد.

= 𝑐
2 +y2
2 +y2
2 +y2
2 +y2
𝑦(
)((x
)((x
𝑦−
𝑦−
)−(x
𝑦())+
)−(x
1
3
2
1
2
2
1
1
3
3
1
)) 1
1
) (𝑦2 −𝑦1 )(x3 −x1 )+(y1 −y3 )(x2 −x1

=
رابطة :2

𝑐

و

𝑐

1

2

𝑐

2

2

2

2

2

2

2

2

)) 1 (𝑥1 −𝑥3 )((x2 +y2 )−(x1 +y1 ))+(x2 −x1 )((x3 +y3 )−(x1 +y1
2
) (𝑥2 −𝑥1 )(𝑦3 −𝑦1 )+(𝑥1 −𝑥3 )(𝑦2 −𝑦1

روند اجرای آزمون

طبق پروتکل پژوهش میباید سینماتیک مفصل زانوی آزمودنیها حین اجرای گیت نرمال با سه
روش مارکرگذاری پالگین گیت ،خوشهای و برازش دایره محاسبه شود؛ برایناساس ،مارکرگذاری
بهصورت همزمان برای هر سه روش صورت گرفت (شکل شمارة چهار -قسمت الف) .برای ثبت
دادههای حرکتی از سیستم آنالیز گیت کلینیکال سهبعدی که در مرکز آنالیز گیت هوشمند دانشگاه
یزد طراحی و گسترش یافت ،استفاده شد .این سیستم متشکل از دوربین ثبت حرکت اپتیترک
( ،)V120duoمارکرهای خوشهای ،تردمیل و یک نرمافزار کاربردی است و میتواند راهرفتن و دویدن
افراد را آنالیز کند و با انجام مقایسة خودکار با الگوهای گیت افراد فلج مغزی ،اختالالت حرکتی را
شناسایی کند (شکل شمارة چهار -قسمت ب).
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ب

شکل ( -4الف) مارکرگذاری براساس دو روش پالگین گیت و خوشهای( ،ب) سیستم آنالیز گیت و دويدن

ازآنجاکه ستآپ این سیستم برمبنای روش مارکرگذاری خوشهای تنظیم میشود ،از برخی
مارکرهای خوشهای به شکلی که بر ماهیت روش پالگین گیت خدشهای وارد نشود ،بهعنوان
جایگزین برخی از مارکرهای مدل پالگین گیت استفاده شد .عالوهبراین ،برای تخمین مرکز دوران
با روش عملکردی ،از مارکرهای خوشهای متصل به هریک از اندامها استفاده شد.
پروتکل آزمون بدینترتیب بود که ابتدا افراد بهمنظور آشنایی با روند آزمون ،بهمدت پنج دقیقه با
سرعت سه متر بر ثانیه اقدام به راهرفتن روی تردمیل کردند .به محض توقف ،دادهبرداری در
وضعیت استاتیک انجام گرفت و با تنظیم سرعت تردمیل از آزمودنیها خواسته شد با سرعت دلخواه
شروع به راهرفتن کنند .پس از ثابتشدن سرعت تردمیل ،دادهبرداری بهمدت یک دقیقه انجام شد.
برای جلوگیری از بروز خطایی مانند پنهانشدن مارکرها از دید دوربین ،فرایند آزمون سه مرتبه
تکرار شد و مناسبترین داده برای تحلیل انتخاب شد .اطالعات سینماتیکی بهدستآمده توسط
فیلتر گوسین هموار شد و بهصورت درصدی از سیکل گیت بیان گردید.
برای مقایسة آماری روشها ،ابتدا از آزمون شاپیرو-ویلک برای بررسی طبیعیبودن توزیع دادهها و
سپس از آزمون تی وابسته برای مقایسة روشها بهصورت دوبهدو استفاده شد .فرایندهای بررسی
همبستگی و تفاوتهای آماری موجود بین روشها ،در نرمافزار متلب ( )2019 Bانجام شد.
نتایج
برخالف روشهای عملکردی ،موقعیت مرکز دوران مفاصل در روشهای پیشبین از طریق
مارکرگذاری لندمارکها صورت میگیرد .شکل شمارة پنج موقعیت مرکز دوران ران ،زانو و مچ چپ
آزمودنی شمارة دو را با و بدون استفاده از لندمارکهای آناتومیکی حین گیت نرمال نشان میدهد.
همانطورکه مشاهده میشود ،در برخی از لحظات سیکل گیت ،فاصلة موجود در موقعیت مرکز
دوران حاصل از روشهای پالگین گیت و برازش دایره تا شش سانتیمتر افزایش مییابد و میتواند
به ایجاد تفاوت در حرکت بازسازیشده توسط هریک از روشها منجر شود.
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شکل  -5موقعیت مرکز دوران مفاصل پايینتنۀ چپ در صفحۀ ساجیتال با دو روش پالگین گیت (پیشبین)
و برازش دايره (عملکردی) و میزان فاصلۀ موجود بین دو روش در فريمهای يک سیکل کامل گیت

شکل شمارة شش سینماتیک مفصل زانوی آزمودنی شمارة دو را که از سه روش مارکرگذاری
پالگین گیت ،خوشهای و برازش دایره بهدست آمده است ،در یک سیکل کامل گیت نشان میدهد.
گرفتن مشتق از جابهجایی میتواند نتایج سرعت و شتاب را دچار تفاوتهای محسوستری کند ،اما
در این آزمودنی سیگنالهای سرعت و شتاب حاصل از سه روش مارکرگذاری شباهت زیادی با
یکدیگر داشتند.

45
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شکل  -6جابهجايی ،سرعت و شتاب زاويهای حاصل از سه روش مارکرگذاری پالگین گیت ،خوشهای و
برازش دايره در يک سیکل کامل گیت

پس از استخراج  10سیکل نرمال از سینماتیک زانوی چپ و راست هریک از آزمودنیها و بیان آن
بهصورت ماتریسی ،از ضریب همبستگی دوبعدی استفاده شد .مقادیر ضریب همبستگی و خطای
جذر میانگین مربعات 1در سه روش مارکرگذاری متفاوت بهصورت دوبهدو در جدول شمارة یک آمده
است .نتایج این قسمت از مطالعه نشان داد که همبستگی بسیار زیادی بین سه روش وجود دارد؛
ضمن اینکه خطای جذر میانگین مربعات در بیشتر روشها کمتر از  10درجه برآورد شد.
جدول  -1مقادير ضريب همبستگی و خطای جذر میانگین مربعات در سه روش مارکرگذاری متفاوت

ضریب همبستگی
خطای جذر میانگین
مربعات

پالگین گیت  /خوشهای
چپ
راست
0/9890
0/9965
5/56

5/83

پالگین گیت  /برازش دايره
چپ
راست
0/9876
0/9375
10/87

4/78

خوشهای  /برازش دايره
چپ
راست
0/9909
0/9604
7/11

3/41

یک سیکل گیت نرمال شامل فازها و رخدادهای 2متفاوتی میشود .در مطالعات بیومکانیک ،مقادیر و
لحظة بهوقوعپیوستن بسیاری از این رخدادها از اهمیت ویژهای برخودار است و میتواند نشاندهندة
پاتولوژی خاص در فرد باشد .مقادیر تعدادی از این رخدادها که توسط سه روش مارکرگذاری
متفاوت بهدست آمد است ،در جدول شمارة دو آورده شده است .بدینمنظور 10 ،سیکل کامل از

1. Root Mean Square Error
2. Events
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زانوی چپ و راست هریک از آزمودنیها انتخاب شد و پس از استخراج اطالعات مرتبط ،مقایسة
آماری بین روشها انجام شد.
جدول  -2مقايسۀ سه روش مارکرگذاری در برخی از متغیرهای بیومکانیکیِ گیت

متغیر

پالگین گیت

برازش
دايره

خوشهای

پالگین
گیت
/
خوشهای

میانگین  ±انحراف استاندارد

زانوی راست

زانوی چپ

پالگین
گیت /
برازش
دايره

خوشهای
/
برازش
دايره

مقدار پی

فلکشن زانو در HC

0/6 ± 3/4

5/5 ± 4/2

12 ± 6/8

*

0/00

*

0/00

*

0/00

پیک فلکشن در فاز SW

61 ± 2/1

69 ± 2/3

69 ± 3/6

*0/00

*0/00

0/601

لحظة پیک فلکشن در GC

75 ± 1/8

76 ± 1/7

79 ± 1/7

0/253

*0/00

*0/00

دامنة زانو در GC

62 ± 2/4

68 ± 2/4

73 ± 5/6

*0/00

*0/00

*0/00

انتگرال سیکل در GC

18 ± 1/8

22 ± 1/3

24 ± 1/7

*0/00

*0/00

*0/00

مینیمم فلکشن در GC

-1/3 ± 1/2

1/1 ± 1

-1/7 ± 2

*0/00

*0/00

*0/00

فلکشن زانو در HC

-1± 3/4

1/4 ± 2

0 ± 2/2

*

0/00

*

0/01

*

پیک فلکشن در فاز SW

56 ± 6/1

65 ± 6/1

63 ± 4/2

*

0/00

*

0/00

0/262

لحظة پیک فلکشن در GC

76 ± 1/8

77 ± 1/9

76 ± 2/2

0/789

0/532

0/399

دامنة حرکتی زانو در GC

61 ± 5

66 ± 5/2

67 ± 4/5

*0/00

*0/00

0/241

17 ± 3/9
0 ± 1/4

16 ± 2/9
-1 ± 1

*0/00
*0/00

*0/00
*0/01

0/127
*0/00

انتگرال سیکل گیت در GC
14 ± 3/1
مینیمم فلکشن در GC
-2/5 ± 3
*  :تفاوت معنادار در سطح معناداری P ≤ 0/05

مقایسة سه روش مارکرگذاری پالگین گیت ،خوشهای و برازش دایره تفاوتهای معنادار متعددی را
در برخی از متغیرهای گیت آزمودنیها نشان داد .از بین متغیرها ،لحظة وقوع حداکثر فلکشن زانو،
کمترین تفاوتها را بین روشها داشت و فلکشن زانو در لحظة برخورد پا به زمین و مینیمم فلکشن
یا هایپراکستنشن زانو در تمامی حالتهای مقایسه ،تفاوت معناداری را بین روشها نشان داد.

0/00
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بحث و نتیجهگیری
وجود خطاهای بسیار در آنالیزهای کیفی ،پژوهشگران حوزة بیومکانیک را به استفاده از ابزارهای
دقیق و کمّی سوق داده است .امروزه سیستمهای آنالیز حرکت که با استفاده از دوربینهای
استریوفتوگرامتری موقعیت مارکرهای بازتابی را در فضا شناسایی میکنند ،دقت زیادی دارند ،اما
عوامل متعددی میتوانند نتایج حرکت بازسازیشده توسط این سیستمها را دچار اختالل و خطا
کنند .پروتکلهای نصب مارکر که برای ساخت مدلهای بیومکانیکی استفاده میشوند ،ازجمله
عواملیاند که میتوانند بهشدت بر نتایج خروجی تأثیر بگذارند .اگرچه بیشتر پروتکلهای
مارکرگذاری براساس اصول دانش مکانیک طراحی شدهاند ،وجود تنوع در ساختار اسکلتی و
آنتروپومتریکی انسان میتواند نتایج را دستخوش تغییر کند .ضمن اینکه سادهسازیهای زیادی نیز
در روابط و پروتکلها صورت گرفته است تا مسئله را حلشدنی کند .در روش پالگین گیت که یکی
از متداولترین روشهای پیشبین برای بازسازی حرکات بدن انسان است ،شناسایی مرکز دوران با
مارکرگذاری مستقیم روی مفاصل صورت میگیرد که میتواند تحتتأثیر خطا در شناسایی
لندمارکها توسط کاربر و رفتار غیرصلب مارکرها روی پوست قرار گیرد ( .)6در نقطة مقابل،
روشهای عملکردی مانند برازش دایره به لندمارکها وابسته نیستند و برای یافتن مرکز دوران
مفاصل میتوانند از یک تا بینهایت مارکر استفاده کنند ( .)19متأسفانه بهدلیل نبود گلد استاندارد
برای مرکز دوران مفاصل ،شناسایی دقیقترین روش بازسازی حرکت امکانپذیر نیست ،اما این
اطمینان وجود دارد که نتایج روش پالگین گیت با وجود بهرهبرداری از آن بهعنوان گلد استاندارد
در تعدادی از مطالعات ( ،)18بهواسطة وجود حرکت خطی و نبود لندمارک آناتومیکی در برخی از
مفاصل ،با خطا همراه است .اگرچه خطای حاصل از روشهای پیشبین ممکن است نمود چندانی
در الگوهای زاویهای مفاصل نداشته باشد ،این خطا پس از مشتقگیری و در مواردی که بهطور
مستقیم به موقعیت مرکز دوران مفاصل نیاز است ،میتواند اثرگذار باشد .با وجود محدودیتها و
استفادهنشدن گسترده از روشهای عملکردی برای بازسازی حرکت ( ،)19این قابلیت وجود دارد که
دقت و کاربرد این روشها افزایش یابد .در شکل شمارة پنج سینماتیک زانو در صفحة ساجیتال
نشان داده شده است .همانطورکه مشاهده میشود ،الگوی بازسازیشده با این روش که از طریق
نصب چهار مارکر روی اندام بهدست آمده است ،قرابت زیادی با دو روش دیگر دارد و نتایج ذکرشده
در جدول شمارة یک نیز این موضوع را تأیید میکند .شایان ذکر است که استفاده از تعداد بیشتر و
ترکیبهای متفاوتی از مارکرهای پراکنده روی اندامها میتواند بر دقت نتایج اثرگذار باشد ( .)19این
قابلیت روشهای عملکردی امکان استفاده از ابزارهای ارزانقیمتی مانند دوربینهای عمقسنج 1را
1. Depth Cameras
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در مطالعات بازسازی حرکت فراهم میکند ( .)20این دوربینها میتوانند ابرنقاطی سهبعدی از
سطح اندام ارائه دهند و بهواسطة تعداد بسیار زیاد نقاط ،موقعیت مرکز دوران مفاصل را با دقت
خوبی تخمین بزنند .در فرایند بازتوانی بیماران پس از جراحی لیگامان و تعویض مفصل ،استخراج
موقعیت مرکز دوران لحظهای میتواند اطالعات ارزشمندی از وضعیت مفصل و طول اندام ارائه دهد
و روشهای عملکردی میتوانند نیاز به تصویربرداری پزشکی را در بسیاری از مواقع کاهش دهند و
با روشی غیرتهاجمی این اطالعات را فراهم کنند.
بهطورکلی ،یکی از مهمترین کاربردهای آنالیز گیت ،استفاده از آن برای تشخیص مشکالت حرکتی
است .اختالالتی مانند مشکالت استخوانی ،اسپاسم ،کوتاهی ،ضعف و فلج عضالنی به ایجاد الگوهای
متعدد راهرفتن منجر میشوند که تشخیص و تفکیک آنها بسیار دشوار است .پژوهشگران با
بهرهگیری از آنالیز گیت ،الگوهای حرکتی را دستهبندی کردند که مهمترین دستهبندی به رودا و
گراهام )21( 1متعلق است که نُه طبقة گوناگون برای راهرفتن افراد فلج مغزی پیشنهاد دادند که
امروزه از این طبقهبندی برای بررسی سالمت حرکتی سایر افراد نیز استفاده میشود .متغیرهایی که
در جدول شمارة دو بررسی شدند ،در کنار اطالعات سینماتیکی و سینتیکی سایر مفاصل ،اهمیت
زیادی در تشخیص اختالالت حرکتی دارند؛ برای مثال ،فلکشن بیش از حد زانو در لحظة برخورد
پاشنه به زمین میتواند نشاندهندة فعالیت بیش از حد یا سختی همسترینگ باشد ( .)22سیستم
آنالیز گیتی که در این پژوهش استفاده شد ،با بهرهگیری از نتایج مطالعات گیت فلج مغزی (،)23
قابلیت استخراج خودکار انحرافها از الگوی حرکتی نرمال و تشخیص اختالالت حرکتی را داشت.
بهعالوه ،پایگاه دادة این سیستم با هر آزمون بهروز میشد و امکان مقایسة هر فرد با جامعة نرمال
متعلق به خودش فراهم بود .استفاده از این سیستم بهمنظور مقایسة روشهای مارکرگذاری برای
شناسایی اختالالت حرکتی نشان داد که در روش برازش دایره دو اختالالل برای الگوی زانو
استخراج میشود؛ این در حالی است که اجرای نرمافزار با الگوهای حاصل از روش پالگین گیت و
خوشهای برای همان سیکل هیچ اختاللی را نشان نمیدهد (شکل شمارة هفت).
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شکل  -7قسمتی از گزارش سیستم تشخیص خودکار اختالالت گیت پس از ورود اطالعات سینماتیکی زانو
با روش برازش دايره

ممکن است در تشخیص اختالالت گیت تفاوتهای موجود در نتایج جدول شمارة دو چندان
اهمیتی نداشته باشد و در بسیاری از مواقع با وجود تفاوت اختاللی شناسایی نشود ،اما در روند
درمان بیماران بهطور حتم استفاده از یک پروتکل مارکرگذاری واحد و دقیق برای جلوگیری از
تأثیرگذاری خطای ناشی از تغییر روش مارکرگذاری بر تشخیص پزشک ضرورت دارد.
در جمعبندی این پژوهش برای انتخاب مناسبترین گزینه برای دادهبرداری حرکتی ،با توجه به
نبود گلد استاندارد و همبستگی زیاد بین سه روش مارکرگذاری در محاسبة سینماتیک مفصل زانو،
بررسی دیگر قابلیتهای سه روش پالگین گیت ،خوشهای و برازش دایره اهمیت دارد .دربارة سهولت
در مارکرگذاری باید گفت در روش برازش دایره به شناسایی لندمارکهای آناتومیکی نیاز نیست و
درپی آن خطای ناشی از نصب نامناسب مارکر روی لندمارک نیز وجود ندارد؛ باوجوداین ،در روش
پالگین گیت میتوان با نصب حداقل  15مارکر روی نشانگرهای آناتومیکی ،سینماتیک پایینتنه را
بهصورت کامل و سهبعدی بررسی کرد؛ این در حالی است که برای رسیدن به دقت مطلوب در روش
برازش دایره ،به تعداد زیادی مارکر روی هر سگمان نیاز است .برای ساخت مدل بیومکانیکی با روش
مارکرگذاری خوشهای ،به حداقل سه مارکر روی هر سگمان نیاز است که البته در بیشتر مواقع از
تعداد بیشتری استفاده میشود .دلیل این موضوع نصب مارکرها روی یک قطعة صلب و
جابهجانشدن مارکرها نسبت به یکدیگر است که این امکان را فراهم میکند که با تشکیل بدن
سخت 1بین مارکرهای هر سگمان ،موقعیت مارکرهایی که احتماالً از میدان دید دوربین پنهان
1. Rigid Body
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شدهاند ،تخمین زده شود؛ قابلیتی که در پالگین گیت امکانپذیر نیست؛ زیرا ،در این روش مارکرها
روی سطح پوست نصب میشوند و کامالً تحتتأثیر رفتار غیرصلب پوست و انقباض عضالت هستند.
عالوهبراین ،در روش پالگین گیت بهاستثنای استخوان لگن ،تنها از دو مارکر روی هر اندام و یک
مارکر مجازی برای تشکیل دستگاه مختصات محلی استفاده میشود و امکان تشکیل بدن سخت نیز
وجود ندارد .استفاده از مارکرهای مجازی و وابستگی هر سگمان به سگمان باالیی در روش پالگین
گیت باعث افزایش خطا در تشکیل دستگاه مختصات اندامهای دیستال میشود و پنهانشدن
لحظهای یک مارکر از میدان دید دوربین ،محاسبة سینماتیک اندامهای پایینتر را غیرممکن
میکند؛ این در حالی است که در روش مارکرگذاری برازش دایره و خوشهای ،تحلیل سینماتیکی
تنها به مارکرهای نصبشده روی سگمان باالیی و پایینی مفصل وابسته است.
از دیگر مزایای روشهای مارکرگذاری برازش دایره و خوشهای در مقایسه با پالگین گیت ،این است
که در این روشها به تعداد کمتری دوربین ثبت حرکت برای پوشش تمامی مارکرها نیاز است؛
بهطوریکه در روش خوشهای ،امکان آنالیز سهبعدی راهرفتن و دویدن روی تردمیل با حداقل دو
دوربین نیز وجود دارد؛ برایناساس میتوان گفت روشهای عملکردی بسیاری از محدودیتهای
نظری روشهای پیشبین را پوشش میدهند ،اما درحالحاضر نمیتوان این انتظار را داشت که در
تجزیهوتحلیلهای سهبعدی ،دقت بیشتری از روشهای پیشبین ارائه دهند.
برای اولین بار در این مطالعه روش برازش دایره برای بازسازی حرکات انسان مطرح شد .در مطالعات
آینده تحلیل خطای این روش انجام میشود و عوامل مؤثر بر خطا و روشهای افزایش دقت تخمین
شناسایی خواهند شد .درنهایت ،تالش خواهد شد یک پروتکل مارکرگذاری جدید برمبنای تئوری
برازش دایره ارائه شود تا خطا و محدودیتهای روشهای مرسوم را پوشش دهد و دقت بازسازی
حرکت را در مطالعات بیومکانیک بهبود بخشد.
مرسومترین شیوه برای یافتن مرکز دوران و متعاقب آن بازسازی حرکت ،مارکرگذاری نشانههای
آناتومیک و پیشبینی مرکز دوران است که با محدودیتهایی مانند جابهجایی پوست ،نیاز به
تخصص آزمونگر و زمانبربودن فرایند مارکرگذاری همراه است.
نتایج این مطالعه نشان داد که در بازسازی حرکات صفحهای ،روش عملکردی برازش دایره
همبستگی زیادی با روش پیشبین دارد و با رعایت برخی مالحظات میتواند جایگزینهای مناسبی
برای آن در آنالیز گیت و دویدن باشد.
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Abstract
There are various methods for motion reconstruction using stereophotogrammetric
cameras. The most common method is the use of predictive methods by attaching
markers to anatomical landmarks. In contrast, functional methods are not depending on
anatomical landmarks and use the relative motion of adjacent segments to identify the
center of rotation and subsequently motion reconstruction. The goal of this study was to
conduct a comparison between the predictive and functional methods to investigate the
feseability of using circle fitting algurithm in human body motion reconstruction. Six
healthy subjects have been studied (three times each) using the three marker sets: plug-in
gait, cluster and circle fitting method. However, some differences between methods were
found in some signal characteristics, the results showed a high correlation Among three
methods. By expanding functional methods such as circle fitting, can be controlled many
sources of errors in predictive methods and can be made a change in human movement
reconstruction.
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