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توانست توستعه کتاربردی علتم را در برداشتته باشتد .استتفاده
هوشمندانه واقعیتت مجتازی و رباتیتک توانستت کتاربرد ایتن
فناوری را در حوزههای مهمی چون توانبخشی توستعه دهتد .از
این جمله میتوان به تتتش  Frisoliو همکتاران در طراحتی
یک ربات سبک پوشیدنی متصل به واقعیت مجازی کته نتتایج
مناستتبی در ارزی تابی کستتب نمتتوده استتت ،اشتتاره نمتتود [.]11
همچنین  Boianو همکاران در یک مطالعه به بررستی نقتش
واقعیت مجازی و دستکشهای پوشیدنی لمسی بر روی بیماران
دچار عارضه سکته مغتزی و بهبتود نستبی شترایط بیمتاران در
بخش پنجه پرداختند [ de Rooij .]12و همکاران نیز در یک
پژوهش ،کاربردی بودن نقش ایتن فنتاوری در بهبتود شترایط
حرکتی بیماران دچار عارضه سکته مغزی را نشان دادند [.]13
یکی از نیازهای اساسی در بحث توانبخشی ،کمتک بته بهبتود
شرایط بیمارانی است که در اثتر ستکته مغتزی دچتار اسااستم
شدهاند .این بیماران در ناحیته متچ پتا یتا دستت بتا اختتت ت
حرکتتتی مواجتته میشتتوند .همچنتتین آستتیبهای ناشتتی از
پیچخوردگی مچ پا نیز در بروز این اختت ت بدون تأثیر نیست.
در این زمینه  Gómez-Espinosaو همکاران [ ]14سعی در
طراحی و ساخت یک مکانیزم سنجش اندازه حرکت بتا کمتک
سنسور جایرو ( )Gyroنمودند که میتواند بهعنوان یتک ابتزار
کاربردی در حوزه توانبخشی مفید باشد .قابلیت حسگرها جهتت
سنجش حرکت و نیاز به پردازندهها در مرحله مدلسازی منجتر
به استفاده از تجهیزات و بردهای الکترونیکی از جملته آردوینتو
شده است که از این جمله میتتوان بته بهرهگیتری  Kutluو
همکاران [ Polygerinos ،]15و همکاران [ ]16و استتمی و
همکاران [ ]17از این تجهیزات در پردازش و تحلیل اطتعتات
دریافتی در فرآیند کاربردی رباتیتک و واقعیتت مجتازی اشتاره
نمتتود .همچنتین متتو یی و همکتتاران [ ]18توانستتتند در ی تک
پژوهش دانشتگاهی از ایتن تجهیتزات الکترونیکتی در فرآینتد
طراحی و پیادهسازی یک سیستم پزشکی از راه دور بته منظتور
مدیریت و نظارت بر بیماران مبتت به پای دیابتی استفاده نموده
و نتایج مطلوبی را به دست آورند.
پتتس از تحقیقتتات میتدانی ،مراجعتتات کلینیکتی ،مشتتاوره و
نیازسنجی ،بر لزوم طراحی و تولید محصولی جهتت توانبخشتی
در ناحیه مچ پا بیش از پیش توسط متخصصتان تأکیتد گردیتد.
این نیاز میتواند با استفاده از قابلیتت تعتاملی و ارتبتاطی یتک
مکانیزم حرکتی در محیط واقعتی و حرکتت مشتابه در محتیط
واقعیت مجازی به بهترین شکل ممکن پاسخ داده شود .هتدف
از اجرای پژوهش حاضر را میتوان دستیابی بته یتک مکتانیزم
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مقدمه
توسعه دانش در حوزههای رباتیک و رایانه نقش شایستتهای در
پیشرفت بشر ایفا نموده است .کاربرد این فناوریها به ویتژه در
حوزه پزشکی ،به دلیل شرایط خاص و محتدودیتهای موجتود،
از اهمیت ویتژهای برختوردار استت .بختش بزرگتی از بیمتاران
بهویژه بیماران سکته مغزی ،با این معضتتت ختاص ،از جملته
مشکل حرکتی در ناحیه مچ پا روبتهرو هستتند [ .]1در شترایط
درمانی و کلینیکی به منظور کمک به بازگشت سریعتر بیمار به
شرایط عادی تمرینات ویژهای با نظر متخصصان طراحی و اجرا
میشود .انجام این تمرینات اغلب به دلیتل وضتعیت و شترایط
بیمار با سختیها و دشواریهایی همتراه استت [ .]2استتفاده از
رباتهای پوشیدنی بهدلیل وستعت کتاری و راحتتی در کتاربرد
باعث شد پژوهشهای زیادی در جهت استفاده از این فناوریها
در توانبخشی تعریف و اجرایی گردد [ .]3-5همچنتین میتتوان
توسعه فناوری گرافیکِ رایانهای را یکتی از دستتاوردهای مهتم
دانش بشری ،جهت کمک به حوزه پزشکی دانست چرا کته بتا
کمک این فناوری بشر توانستت وارد حتوزه جدیتدی از درمتان
شده و از روشهای نوین جهت ارتقاء اقدامات درمتانی استتفاده
نماید.
ظهور فناوری واقعیت مجازی به نوعی به انتهای قرن بیستم
و گستتترش و توستتعه ریزپردازنتتدهها برمیگتتردد [ .]6تعتتاریف
مختلفی از واقعیت مجازی ارائه شده است و یک تعریف مناسب
میتواند به این صورت باشد :یک محیط شبیهستازی رایانتهای
دارای قابلیت تعامل با انسان [.]7
واقعیت مجازی به عنوان یک فناوری نوین توانسته است در
بهبود شرایط توانبخشی بیماران نقش شایستهای را ایفاء نمایتد.
استمی و همکاران [ ]8در راستای کاربردی نمودن این دانتش
نوین در حوزه توانبخشی پنجه ،با ترکیب واقعیت مجازی و یک
دستکش پوشیدنی نتایج مطلوبی را بهدست آوردند .همچنین در
مطالعه دیگری [ ]9یک تابلو کنترل هوشمند ،به منظور کنتترل
محیط واقعیت مجازی طراحی نمودند تا بتوانند شرایط کاربردی
استفاده از فناوری واقعیت مجازی را تسهیل بخشیده و ارزیتابی
کاربردی از این فناوری داشته باشند که در نهایت نتایج مطلوبی
از این تحقیق کسب کردند .در زمینه بازی درمانی با استتفاده از
واقعیت مجازی نیز تحقیقات فراوانی صورت گرفته که میتوان
به پژوهش  Getsoو  ]10[ Bakonاشاره نمود که بتر توستعه
این فناوری نوین و نقش شایسته آن در تمام حوزههای آموزش
و درمانی تأکید نموده است.
فناوری واقعیت مجتازی در کنتار ستایر توانمنتدیهای بشتر
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کاربردی با قابلیت تعامل با محیط واقعیت مجازی در توانبخشی
پایین تنه (مچ پا) به منظور کمک بته بهبتود ستریعتر بیمتاران
دانستتت .در راستتتای ای تن هتتدف ابتتتدا متتدل ستتختافزاری و
مکانیکی سیستتم در نرمافتزار ستالیدورکس ()SolidWorks
طراحی و ساس نمونه آزمایشتگاهی بتا کمتک متریتال فتو د
ساخته شد و در نهایت یتک محتیط واقعیتت مجتازی ،پتس از
مدلسازی در نرمافزار تتریدیمکس ( )3DMAXو یتونیتی
طراحی گردید .همچنین به منظور سنجش میزان حرکتات فترد
در محیط واقعی و انتقال آن به محیط مجازی از یک پردازنتده
آردینو مدل مگا  )MEGA2560( 2560استفاده شد .یکتی از
مهمترین بخشها در پژوهشهای مرتبط بتا واقعیتت مجتازی،
همان طراحی محیط واقعیت مجازی و گرافیک به کتار گرفتته
شده در ایتن محتیط و نحتوه روش اجترای برنامته استت کته
میتواند بین پژوهشهای انجام شتده اختتتف بته وجتود آورد.
ضمن این که سادگی مکتانیزم مکتانیکی و نحتوه تشتخیص و
اندازهگیری حرکات نیز در این پژوهش مهم و قابل توجه است.

روش
مطالعه پژوهشی حاضر در سه بختش مکانیتک ،الکترونیتک و
واقعیت مجازی انجام شد و وضعیت استفاده از مکانیزم حرکتتی
و ارتباط بین سختافزار مکانیکی بتا محتیط واقعیتت مجتازی
مورد ارزیابی قرار گرفتت .در بختش مکانیتک ابتتدا روشهتا و
مکانیزمهای مورد نظر جهت استتفاده راحتتتر کتاربر در نظتر
گرفته شد تا عتوه بر سادگی در استفاده ،بتتوان درجتات آزادی
مطلوب در ناحیه مچ پا را پوشش داد .در قسمت الکترونیک نیز
این مهم با استفاده از مدارات الکترونیکتی و سنستور جتایرو در
نظر گرفته شد تا بتوان با نصب سنسور جایرو بر روی مچ پتای
فرد ،سطح و اندازه حرکات را در محتیط واقعتی ستنجیده و بته
محیط واقعیت مجازی انتقتال داد .در راستتای ایجتاد جتذابیت
گرافیکی ،محیط واقعیت مجتازی بتا هتدف ارتبتاط بتا بختش
الکترونیک و تبدیل دادههای ورودی به یتک حرکتت مجتازی
طراحی گردید .فرآیند کلی اجرای پژوهش در شتکل  1نمتایش
داده شده است.

بخش مکانيک
با توجه به درجتات آزادی ناحیته متچ پتا (دو درجته) بایستتی
طراحی به گونهای در نظر گرفته شود که هم بتوان تمام درجات
آزادی را پوشش داد و هم بته نتوعی فترد در استتفاده از ابتزار
طراحی شده هیچگونه محدودیتی نداشته باشد .همچنتین کتاربر

با پوشیدن این ابزار و ثابت نمودن محل پتای ختود در قستمت
ران ،به راحتی بتواند حرکات مورد نظر در ناحیه مچ پتا را اجترا
نماید .در این پژوهش جهت طراحی مدل سه بعدی دستتگاه از
نرمافزار سالیدورکس استفاده شد (شکل .)2
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شکل  :1فرآیند اجراي پژوهش
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شکل  :2مدل طراحی شده در نرمافزار ساليدوركس

همانطور که در تصویر مشخص است (شکل  )3با توجه به
وضعیت قرارگیری مچ پا و نوع تمرین ،نیاز به استفاده از یک
فنر در مکانیزم ضروری است .این کار باعث برگشت صفحه
متصل به کف پا به حالت اولیه شده و همچنین میتواند کاربر
را در موقعیت اعمال نیروی بیشتر جهت انجام حرکات قرار
دهد .در واقع با انتخاب فنر مناسب و قابلیت تنظیم مقاومت
فنر ،میتوان شدت انجام حرکات و تمرین را بسته به نظر کار
درمان تغییر داد .پس از طراحی مدل و استخراج نقشههای
ساخت ،مدل نهایی با استفاده از فو د ساخته شد (شکل .)3
مکانیزم در حالت کلی از یک سازه اصلی تشکیل شده است که

دارای محل قرارگیری و ثابت نگه داشتن زانوی کاربر است تا
بتوان صرفاً حرکات بخش مچ پا را در نظر گرفت .پس از ثابت
نمودن قسمت زانو ،مچ پا در محل موردنظر قرار گرفته و با
کمک بستهای مربوطه به مفصل متحرک و دوار متصل
میگردد .بر روی این مفصل متحرک دوار ،یک سنسور جایرو
متصل است که حرکات را دریافت و اندازه حرکات را به مدار
الکترونیکی و پردازنده ارسال مینماید .در نهایت این حرکات به
محیط واقعیت مجازی منتقل و متناسب با آن یک حرکت در
این محیط اجرا میشود.
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شکل  :3نمونه آزمایشگاهی مدل ساخته شده

بهار  ،1401دوره نهم ،شماره اول

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

بخش واقعيت مجازي

در بخش واقعیت مجازی بایستتی شترایط محیطتی و طراحتی
مدلها به گونهای باشد که گرافیک نهایی و تصتویر استتخراج
شده به محیط واقعی نزدیک باشد .در این قسمت ابتدا مدلها با
توجه به تعریف و روش اجرای طرح در نظر گرفته شده ،در نرم
افزار تریدیمکس ( )3DMAXطراحتی و پتس از استتخراج
وارد محیط نرمافزار یونییتی ( )5.3.5f1گردید .ساس کتدهای
مورد نیتاز بته منظتور شبیهستازی محتیط گرافیکتی متوردنظر
متناسب با رفتار هر مدل ،نوشته شد و پس از آن فایل اجرایی با
شکل ویندوز استخراج گردید.

موتتتور یتتونیتی قابلیتتت استتتخراج فایتتل اجرایتتی بتتر استتاس
سختافزارهای متفاوتی را دارد و این قابلیتها متناسب با نتوع
سختافزار میتواند با تنظیمات اندازه صفحه نمایش یتا شتکل
خروجی تصویر نمایشگر و همچنتین امکتان شتبکه شتدن بتر
اساس آدرس و سایر مزایای این نرمافزار به کار گرفته شتود .در
پروژه حاضر با توجه به نوع تحقیق و نمایشگر شتکل خروجتی
ویندوز و نمایشگر رایانه در نظر گرفته شتد و فایتل اجرایتی بتا
دیتای مربوطه در یک پوشه برای اجرا بر روی هر رایانته تولیتد
گردید (شکل .)4

شکل  :4شکلهاي خروجی نرمافزار یونيتی

در شکل  5محیط واقعیتمجازی طراحی شده در نرمافزار
یونیتی نشان داده شده است .در طراحی این پروژه ،کاربر
میتواند با حرکت دادن مچ پای خود در شرایط واقعی ،نسبت به
جابهجایی مدل موجود در فضای محیط واقعیت مجازی اقدام
نماید .همچنین امکان نمایش تصویر زنده از طریق یک دوربین

و ارسال بر روی نمایشگر محیط واقعیت مجازی یکی از
تکنیکهایی است که با کمک کدنویسی در این پژوهش اجرا
گردید .از لحاظ عملکردی ،ارسال تصویر پزشک یا کار درمان،
در حین اجرای فرآیند درمان میتواند تأثیر بسزایی در آموزش یا
افزایش سطح روحی کاربر داشته باشد.
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شکل  :5تصویري از محيط واقعيتمجازي طراحی شده
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بخش الکترونيک

در این بخش که وظیفه اصلی پردازش ستیگنالها و اطتعتات
ورودی و خروجی را بر عهده دارد از یک پردازنده آردوینو متدل
 )Arduino Mega2560( 2560استفاده شد .این پردازنده با
برخورداری از پایههای ورودی-خروجتی متعتدد ،در بستیاری از
پژوهشهای تحقیقاتی و صنعتی به عنوان یک ابتزار کتاربردی

ایفای نقش نموده و اساساً یکی از نقاط قتوت ایتن ستختافزار
سرعت با ی پتردازش در آن استت .جهتت اجترای فترامین از
کلیدها و یک نمایشگر گرافیکی استفاده شد تا بتوان از وضعیت
فرامین اجرایی مطلع گردید و جهت ارستال اطتعتات سنستور
جایرو به پردازشگر ،به دلیتل نتوع پروتکتل ارتبتاطی از مبتدل
یتتتواسبی ( )USBبتتته تیتتتتیال ( )TTLاستتتتفاده شتتتد.

شکل  :6ساختار ورودي و خروجی سيستم

به منظور استفاده سریعتر کاربر ،مجموعه قطعات در یک جعبه
قرار گرفت که با نصب نمایشگر دیجیتال و کلیدها و تأمین یک

منبع تغذیه شرایط جهت کاربردی نمودن این محصول فراهم
شد (شکل .)7

همانطور که اشاره شد ،به منظور سنجش سطح اندازه حرکتت
مچ پا از دو محتور  Xو  Yسنستور جتایرو و شتابستنج متدل
 MPU-6050که یک سنسور سنجش حرکتی استت استتفاده
شد .با توجه به وجود خطا در سنسور جتایرو و ورود اطتعتات و
دادههای این سنسور به محیط برنامهنویستی واقعیتت مجتازی،
بهینهسازی و بهبود سطح جابهجایی کاراکتر در این محتیط ،بتا
کمک امکانات برنامهنویسی یونیتی انجام شد .ارزیابی و تحلیتل
6

حرکات کاربر در استفاده از تجهیز طراحی شده ،پتس از اتصتال
ماژول جایرو به برد آردوینو و در نهایت اتصال این پنل به رایانه
و محیط مجازی صورت گرفت که بایستی متناسب بتا حرکتات
مچ پا ،سطح حرکات محیط مجازی نیز تغییر میکرد.
با توجه بته ستناریو حرکتت یتک ختودرو در محتیط واقعیتت
مجازی و تحت کنتترل کتاربر در محتیط واقعتی ،برخوردهتای
فیزیکی مدل متحرک در محیط یک پارامتر مهتم میباشتد .در
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شکل  :7جعبه كنترل و فرمان
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یونیتی قابلیت تعریف انواع برخوردهای فیزیکی با اشیاء موجتود
در محیط با استفاده از کدنویسی امکانپذیر است؛ لتذا طراحتی
محیط با کمک ابزارهای موتور یونیتی به گونهای انجام شد که
کاربر بایستی یک مسیر نسبتاً مارپیچ را دنبال نماید تا به درخت
و اشیاء موجود در محیط برخورد ننماید .در موتور برنامهنویستی
یونیتی از زبان برنامهنویسی جتاوا ( )Javaیتا سیشتار ()C#
استفاده شده است که با نوشتن کدهای مورد نیاز برخورد متدل
محرک با اشیاء تعریف و متناسب با هتر برختورد یتک هشتدار
صوتی پخش میشود.
نتایج
با توجه به نوع پژوهش ،نتایج این روش نشان میدهد واقعیتت
مجازی با توجه به نوع گرافیک و جذابیت موجود میتواند نقش
بسزایی در افزایش رغبت کاربران به استفاده از این فنتاوری در
موضوعات مختلفی از جمله درمان داشته باشد .نوآوریهای این
پژوهش شامل طراحی یک محیط واقعیتت مجتازی و مکتانیزم
حرکتی مرتبط است که پس از ارزیابیهای انجام شده ،افتزایش
سطح رغبت کاربران به استفاده از ایتن روش درمتانی مشتاهده
شد و نتایج مطلوبی را به همراه داشت .مطالعه و ارزیابی در سه
بخش مکانیک ،الکترونیک و واقعیت مجازی بروی پنج نفتر بتا

مشکتت حرکتی در ناحیته متچ پتا (دارای حتداقل توانتایی در
جابجایی صفحات مکانیکی متصل به مچ پا) و طتی  10جلسته
انجام شد.
با توجه به این که فرآیند پتژوهش بترای ستنجش حرکتت یتا
تشخیص حرکت میباشد ،سنسور بایستی تشخیص دهد که مچ
پای بیمار به کدام جهت (جلو ،عقب ،چت یتا راستت) حرکتت
نمتتوده استتت کتته ای تن تحلی تل و تشتتخیص ،در حرکتتت دادن
خودروی موجود در محیط واقعیتمجتازی متورد استتفاده قترار
گرفت.
ارزیابی و بررسی سیستم ارائته شتده بتر استاس دو شتاخصِ
عملکرد و اهمیت سنجیده شد که در بخش اهمیت و عملکرد از
معیار ارزیابی مارتیت و جیمتز استتفاده گردیتد [ .]19اصتو ً در
معیار مارتیت و جیمز چهار ناحیه مجزا وجود دارد که ناحیته اول
دارای رضایت و اهمیت با و ناحیه دوم شتامل رضتایت کتم و
اهمیت زیاد است .ناحیه سوم نیز اهمیت کم و رضایت کم و در
نهایت ناحیه چهارم اهمیت کم و رضایت زیاد را شامل میشود.
بر اساس این معیار میتوان میزان رضتایت کتاربر از کتاربردی
بودن محصول و خدمات ارائه شده را سنجید و عتقه یتا عتدم
تمایل به ادامه دادن فرآیند درمان را مورد ارزیابی قرار داد.
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شکل  :8نمودار ارزیابی سطح رضایتمندي
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همچنین با توجه به ماهیت دستگاه و وجود تجهیزات
الکترونیکی ،در ارزیابی حرکات از معیار واکنش زمانی بین
ارسال و دریافت از سطح مطلوبِ  10میلیثانیه استفاده شد که
با اصتحات انجام شده در برنامهنویسی و کاهش تعداد کدهای
موجود در بخش یونیتی و آردوینو این زمان به طور نسبی به

میزان مطلوب نزدیک شد .نمودار  9به نوعی نمایش دهنده
تأثیر تأخیر ،در فعالیت فیزیکی کاربر و اجرای حرکت در محیط
مجازی است که به سختافزار رایانه از جمله کارت گرافیکی
مرتبط است.

ارزیابی وضعیت حرکتی
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شکل  :9نمودار ارزیابی و سنجش نسبیِ بهبود زمان ارسال و دریافت

8

بحث و نتيجهگيري
هدف از اجرای این پژوهش ،طراحتی یتک مکتانیزم حرکتتی و
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نتایج به دست آمده در این پژوهش را میتوان به شرح زیر بیان
نمود:
-1اصو ً بایستی برنامهنویسی و طراحیهای انجام شده با
هدف راحتی در استفاده کاربر و متخصص انجام گردد به این
معنی که تغییر زوایای دوربین و یا جابهجایی و تنظیمات ساده
باشد.
-2مکانیزم ساخته شده و نوع فنر مورد استفاده قرار گرفته در
این پژوهش بایستی متناسب با سطح و وضعیت حرکتی بیمار
قابلیت تغییر داشته باشد و بتوان به نسبت پیشرفت بیمار این
فنر را تغییر داد تا سطح نیروی زم جهت جابهجایی مکانیزم
افزایش یا کاهش یابد .فنر استفاده شده در این پژوهش یک
فنر کششی با قابلیت تغییر طول تا سه سانتیمتر است که در
حالت ابتدایی در وضعیت نرمال قرار دارد و پس از شروع
تمریناتِ کاربر و فشار بر روی صفحه مربوطه ،فنر در وضعیت
کششی قرار میگیرد که متناسب با این وضعیت ،کاربر بایستی
از طریق ناحیه مچ پا نیروی بیشتری را جهت جابهجایی صفحه
و در نهایت جابهجایی کارکتر در محیط واقعیت مجازی اعمال

نماید .متناسب با میزان پیشرفت کاربر میتوان از فنرهای
دیگری با قطر و ضخامت بیشتر استفاده نمود.
-3کدنویسی و زمان تأخیر در بازخوردگیری از سیستم مهم بوده
و بایستی حداقل تعداد خطوط و کمترین زمان تأخیر را در
برنامهنویسی استفاده نمود.
-4به منظور ارزیابی وضعیت کیفی سیستم از معیار مارتیت و
جیمز استفاده شد که نشان دهنده این مهم بود که به کارگیری
این سیستم توانست نتایج مطلوبی را در افزایش رغبت کاربران
به استفاده مجدد از تجهیزات داشته باشد.
-5با توجه به ارتباط بین سختافزار و نرمافزار بدیهی است که
تأخیراتی در فرآیند فرمان تا اجرا وجود دارد که با هدف کاهش
این تأخیرات طی چند مرحله آزمایش ،این تأخیرات با کاهش
تعداد خطوط کدهای نوشته شده یا تغییر در نوع کدها و فرامین
بهبود یافت.
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روحی مناسبی در حین استفاده از این فناوری داشته باشد .از
دیگر قابلیتهای این فناوری با توجه به ابعاد و اندازه کوچک
آن ،میتوان به امکان انجام فرآیند درمان در منزل اشاره نمود.
همچنین با توجه به ساده بودن مکانیزم کاربردی ،میتوان به
استفاده از این فناوری در نقاط کمتر برخوردار به خصوص مراکز
درمانی روستایی امیدوار بود .نتایج این پژوهش نشان میدهد
که تأثیر واقعیت مجازی بر روند اجرای یک فعالیت درمانی،
مؤثر و یکی از نقاط قوت درمان محسوب میگردد .تأثیر و
جذابیت کاربردی و گرافیکی پژوهش حاضر بر اساس معیار
مارتیت و جیمز مورد ارزیابی قرار گرفت که تمام  5کاربر
شرکتکننده در ارزیابی ،نمره مناسبی را به کاربردی بودن
تجهیز دادند .در این ارزیابی نتایج بر اساس اهمیت و عملکرد
مورد سنجش قرار گرفت و ترغیب کاربران به ادامه فرآیند یا
استفاده از تجهیزات در جلسه بعدی مطلوب بود .همچنین با
توجه به استفاده از تجهیزات الکترونیکی در سنجش و انتقال
وضعیت حرکت ،نقش کدنویسی و تعداد خطوط برنامه نوشته
شده در ایجاد تأخیر بین حرکت انجام شده در محیط واقعی و
اجرای حرکتی متناسب با آن ،در محیط واقعیت مجازی بسیار
مهم بود که با کاهش تعداد خطوط سعی در رفع این تأخیرات
شد .با توجه به تأیید توسط متخصصان حوزه توانبخشی ،این
محصول برای بخشی از بیماران دچار آسیب در ناحیه مچ پا
محصولی کامتً کاربردی است .همچنین با توجه به سادگی در
استفاده و ارسال بازخورد بصری مناسب به کاربر ،قابلیت به
کارگیری در مراکز درمان روستایی و منازل را ایجاد میکند.
تعارض منافع
نویسندگان با یکدیگر تعارض منافع نداشتند.
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محیط واقعیت مجازی جهت توانبخشی ناحیه مچ پا بتود .ابتتدا
یک مکانیزم حرکتی غیرفعال طراحی و ساخته شد و ستاس در
نرمافزار یونیتی ،محتیط واقعیتت مجتازی متناستب بتا الگتوی
حرکتی ،طراحی و بتر استاس سیستتم عامتل وینتدوز خروجتی
نرمافزاری تهیه شد .ارتباط بین محیط واقعی (مکانیزم حرکتتی
ساخته شده) و محیط واقعیت مجازی از طریتق برنامهنویستی و
ساخت یک پنل کنترل هوشمند با کمک برد آردوینو برقرار شد.
محتتدودیتهای پتتژوهش را میتتتوان بتتهنوعی وابستتته بتته
دستهبندی بیماران دانست چراکه بایستتی بتا توجته بته ستطح
توانمندی حرکت بیمار در ناحیه مچ پا ،نوع فنر و اندازه حرکتت
تغییر نماید .بتا توجته بته ماهیتت پتژوهشِ اجرایتی ،میتتوان
دستیابی به دانش بتومی و تخصصتی فنتاوری طراحتی محتیط
واقعیت مجازی را از دستاوردهای مهتم ایتن پتژوهش دانستت.
قابلیت استفاده از این فناوری در مکانهایی به غیر از کلینیتک
یکی از امتیازات این فناوری نوین است که میتواند در افتزایش
سطح تمایل کاربر به استفاده از ایتن تجهیتزات بستیار اثرگتذار
باشد .همچنین سادگی در مکانیزم ساخته شده و هزینته پتایین
آن میتواند در افزایش رغبت به استفاده از ایتن فنتاوری متؤثر
واقع گردد .ارزیابی مکانیزم مکتانیکی طراحتی شتده در محتیط
واقعی به دلیل ساده بودن در استفاده توانست نقش اساسی را در
ارتباط کاربر با محیط واقعیت مجازی ایفاء نمایتد .ستاخت پنتل
کنترل و فرمان جهت تغییر زوایای دید کاربر و دریافت و ارسال
اطتعاتِ سنسورهای متصل به بخش فیزیکی باعتث شتد کته
کاربر بتواند به راحتی از این تجهیز استفاده نماید.
با دستیابی به این دانش ،بخش بزرگی از بیماران میتوانند از
قابلیتهای ویژه این محصول در فرآیند توانبخشی بهرهمند
شوند .همچنین ماهیت گرافیکی محصول میتواند تأثیرات

اسالمی و همکاران

ارزیابی كاربرد واقعيت مجازي در توانبخشی مچ پا
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Introduction: Rehabilitation is one of the priorities that should be performed on patients with stroke
injuries or accidents leading to disability. This study aimed to evaluate the equipment and designed
virtual reality environment to improve the treatment of patients with mobility problems in the lower
torso (ankle).
Method: The research consisted of three basic parts. In the section of mechanics, a movement
mechanism was developed after design, and with the help of electronic equipment and Arduino
(1.18.5), movements were measured. And finally, by designing a virtual reality environment in
Unity software, communication with hardware, processors, and sensors was provided.
Results: Paying attention to graphic attractiveness and encouraging users to reuse the virtual reality
system is one of the desirable results of this project, which can be effective in motivating users. In
addition, considering the existence of distance and time of movement in a virtual reality
environment, which depends on the user's movements in the real environment, it is possible to
intelligently assess the patient's progress based on the number of sessions and distance traveled.
Conclusion: Virtual reality-based rehabilitation methods can have a good effect on the treatment
process due to the graphic attractiveness in this environment, and along with other rehabilitation
methods, can be effective in faster recovery of people who need rehabilitation services. This method
can help patients return to normal living conditions and reduce the time of this process.
Keywords: Virtual Reality, Unity, Motion Sensor, Ankle Rehabilitation, Arduino
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