دليل معمل الميكانيكا الحيوية

اعضاء معمل الميكانيكا الحيوية
رئيس المعمل

ا.د  /سوسن محمد عبد المنعم

نائب رئيس

ا.د /احمد فؤاد الشاذلي
م.د /عبد الرحمن ابراهيم عقل

عضوا

م.د /منصور عبدالحميد عطاهللا

عضوا

م.د /محمد عبدالحميد زايد

عضوا

م.د /كارم احمد ابوزيد

عضوا
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منظومة التحليل البيوميكانيكي Biomechanical analysis system

-2

برنامج التحليل البيوميكانيكي

 1إسم البرنامج Winanalyze software
 2نوع البرنامج برنامج للتحليل البيوميكانيكي للحركات الرياضية Sport motion analysis
3

خصائص  -1امكانية التحليل ثنائي االبعاد ( . (2D
 -2امكانية التحليل ثالثي االبعاد (  (3Dبحد اقصي عشر كاميرات.
البرنامج
 -3امكانية تتبع نقطة او مجموعة نقاط بطريقة اتوماتيكية بعالمات او بدون عالمات .
 -4امكانية التعامل مع الفيديو المسجل من الكاميرات عالية التردد.
 - 5امكانية التعامل مع الفيديو ذو الجودة العالية والمسجل علي شرائط الفيديو او
الكاميرات الديجيتل.
 -6امكانية عرض البيانات باشكال ورسوم بيانية.
 -7استخراج البيانات علي هيئة ملف اكسل (.(Excel

 4المتغيرات
المستخرجة
من منظومة
التحليل
البيوميكانيكي

 -1االزاحات بمركباتها الثالثة (.)x,y,z
 -2السرعات بمركباتها الثالثة (.)x,y,z
 -3العجالت بمركباتها الثالثة (.)x,y,z
 -4القوة بمركباتها الثالثة (.)x,y,z
 -5الدفع بمركباتها الثالثة (.)x,y,z
 -6كمية الحركة بمركباتها الثالثة (.)x,y,z
-7

العزوم بمركباتها الثالثة (.)x,y,z

3

-

 5صور من
نواتج التحليل

4
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منصة قياس القوة Force platform
إسم الجهاز

منصة قياس القوة ()force platform

نوع الجهاز Bertec4060-10
بلد المنشأ

أمريكا

مواصفات
الجهاز

-1
-2
-3
-4

جهاز كمبيوتر ) (Desk topذو مواصفات عالية مزود بكل المتطلبات ( (software
 + hardwareإلجراء عملية التسجيل والتحليل.
جهاز كمبيوتر ) (Lab topذو مواصفات عالية مزود بكل المتطلبات ( (software
 + hardwareإلجراء عملية التسجيل خارج المعمل.
محول إشارات ووصالت للتزامن مع جهاز تحليل النشاط الكهربى للعضالت
(.)EMG
برنامج خاص بالجهاز ( )softwareويتيح البرنامج عمل اآلتى:
 عرض كل البيانات على الشاشة. تتبع/تحديد موقع زمني محدد على الرسم. فتح صورة التقرير النهائي وطباعته. -إستخراج القياس في صورة ملف ( )textبحيث يمكن قراءته بواسطة أى برنامج .

 حساب النتائج األساسية التالية:المتغيرات
 -1حساب القوة على المحور .X
المستخرجة
 -2حساب القوة على المحور . Y
 -3حساب القوة على المحور . Z
 -4حساب العزوم على المحور. X
 -5حساب العزوم على المحور . Y
 -6حساب العزوم على المحور . Z
 -7حساب مركز الضغط على المحور .x
 -8حساب مركز الضغط على المحور . Y
ويمكن من خالل تلك المتغيرات حساب:
-

الدفع . Impulse
الشغل . Work
القدرة . Power
الطاقة . Energy
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صور
الجهاز
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جهاز قياس النشاط الكهربى للعضالت ()Electromyography

إسم الجهاز

جهاز قياس النشاط الكهربى للعضالت ()EMG

نوع الجهاز

Mega ME6000

بلد المنشأ

فنلندا

خصائص
الجهاز

-1
-2
-3

-4
-5
-6
-7

جهاز كمبيوتر ) (Desk topذو مواصفات عالية مزود بكل المتطلبات (
 (software + hardwareإلجراء عملية التسجيل والتحليل.
جهاز كمبيوتر ) (Lab topذو مواصفات عالية مزود بكل المتطلبات (
 (software + hardwareإلجراء عملية التسجيل خارج المعمل.
جهاز التسجيل ( )amplifierيحتوى على  16قناة يمكن التسجيل السلكى
( )wirelessأو التسجيل من خالل ذاكرة (  ) Memory cardداخل الجهاز ويتيح
تسجيل النشاط الكهربى بأكثر من طريقة حسب المهارة أو الحركة المؤداه ( Raw
Dynamic – Raw Static – Raw Free – Aver Dynamic – Aver
Static – Aver Free – Trainer Dynamic – Trainer Static – Trainer
).Free
كاميرا ( ) Canon VIXIA HV40عالية الجودة متزامنة مع تسجيل النشاط
الكهربى للعضالت ويمكن أن تعمل من خالل إشارة بداية ونهاية للتسجيل
(.)Trigger
محول إشارات ووصالت للتزامن مع منصة قياس القوة (.)force platform
جهاز مستقبل اإلشارة الالسلكية ( )wirelessلجهاز الكمبيوتر(.)Desk top
برنامج تحليل النشاط الكهربى للعضالت ( )softwareويتيح البرنامج عمل اآلتى:
 عرض كل البيانات على الشاشة وتكبيرها. تتبع/تحديد موقع زمني محدد على الرسم. تكبير منطقة محددة من النتائج . تحديد منطقة معينة ووضعها في شاشة منفصلة. تكبير الفترة بين عالمة وعالمة أخري فقط. دراسة مساحة محل األهتمام واجراء كافة الحسابات عليها. إضافة نقاط على منحنى الرسم داخل بعد تحديد منطقة الحساب  ،وهذه النقاطتستخدم لتحديد الميل أو سرعة التغير في الجهد العضلي.
 إجراء عملية منتاج على القياس مثل قص جزء أو حذف قناة وغير ذلك. ألظهار/أخفاء المستويات المرجعية للقيمة العليا والسفلى . تشغيل كاميرا الفيديو عند مالحظة وتحليل التسجيالت. فتح صورة التقرير النهائي وطباعته. إستخراج القياس في صورة ملف رقمي (آسكي) بحيث يمكن قراءته بواسطةأى برنامج .
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المتغيرات
المستخرجة

 حساب النتائج األساسية (.)Basic Resultsمتوسط حسابى – إنحراف معيارى – أعلى قيمة – أقل قيمة – الوسيط ))
 حساب القيم العظمى (الحد األدنى واألقصى) (.)Peak Values حساب الفجوات الفسيولوجية ( .)Physiologic Gaps حساب زمن البدء (.)Onset time حساب التنشيط/عدم التنشيط بين قنوات األستقبال – العضالت ( Activation.)Order
 حساب نسبة مشاركة العضالت بالنسبة لألحمال ( .)Work/Loading حساب توزيعات البيانات (تدل التوزيعات على المنطقة المحددة للمدى المحددلرسم) ( .)Distributions
وفى حالة تسجيل اإلشارة الخام يمكن إستخراج المتغيرات اآلتية :
 حساب المنحنى الطيفي لجزأ معين من الرسم (.)Single Spectrum حساب المنحني الطيفى المتوسط لعينة الرسم كله (.)Average Spectrum حساب نسبة التعب للعضالت (.)Fatigueوالبرنامج يقوم بتوحيد اإلشارة بعدة طرق:
 توحيد إشارة رسم العضالت بطريقة المتوسط الحسابي ( .)Averaging توحيد إشارة رسم العضالت باستخدام متوسط الجذر التربيعى ( RMS.)Averaging
 توحيد إشارة رسم العضالت باستخدام التكامل (.)Integrationوالبرنامج يقوم بتنعيم اإلشارات عن طريق:
 تنعيم للموجات (.)Smoothing -تنعيم للموجات باستخدام متوسط الجذر التربيعي (.)RMS smoothing
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صور الجهاز
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 -1كامريات  Basler Scoutعالية السرعة ( 121لقطة فى ال امية).
 -2كابالت تغذية و مزامنة للكامريات.

 -3كابالت مقل الايامات من الكامريات.

 -4وحدة مزامنة وادخال واخراج تستخدم لعمل مزامنة بني الكامريات وادخال
اجهزة اخرى م ل وحدات قياس القوة و وحدات النشاط العضلي.

 -5وحدة معاجلة لتسللجيل الفيديو عالية السللرعة بها برمام  Simi Motionو
 Simi Shapeلتسجيل و حتليل الفيديوهات املسجلة.

 -6عالمات عاكسة و اخرى مضيئة تستخدم فى حتليل احلركة بالعالمات.

 -7بدلة ذات لون متااين تستخدم فى عمل حتليل حركى بدون عالمات.

 -1االزاحات فى ثالث اجتاهات  Xو  Yو  Zواحملصلة.

 -2السرعات فى ثالث اجتاهات  Xو  Yو  Zواحملصلة.
 -3العجالت فى ثالث اجتاهات  Xو  Yو  Zواحملصلة.

 -4الزوايا املختلفة بني اجزاء اجلسم فى ثالث اجتاهات  Xو  Yو  Zواحملصلة.
 -5السرعة الزاوية فى ثالث اجتاهات  Xو  Yو  Zواحملصلة.
 -6العجلة الزاوية فى ثالث اجتاهات  Xو  Yو  Zواحملصلة.

 -7وحدة عمل  Inverse Dynamicsلتحديد مركز ثقل اجزاء اجلسم و عزوم القوة
وعزوم الدوران و قياس زوايا املفاصل و زوايا الدوران الجزاء اجلسم.

 -8وحدة عمل  Center of Gravityحلساب مركز ثقل اجلسم.

 -9خمرجات خاصة بوحدات قياس القوة عند اتصاهلا باملنظومة:
-

فوى رد فعل االرض فى ثالث اجتاهات  Xو  Yو  Zواحملصلة.

 -11عزوم قوى رد الفعل فى ثالث اجتاهات  Xو  Yو  Zواحملصلة.
 -11خمرجات خاصة بالنشاط العضلى عند اتصاهلا باملنظومة:
-

اشارة النشاط العضلى.

عمللل فالتر للايللامللات م للل FFT, Integrator, Differentiator, Low-Pass
Filter, High-Pass Filter, Envelop, Wavelet, Average Smoothing, RMS

.Smoothing
-

حساب معامالت م ل Average, STD, Add, Multiply

. اشارة النشاط العضلى مقاسة بامليللى فولتRaw Signal -1

 اشارة النشاط العصىب بعد توحيد القيمRectified Signal -2
.السالبة لالشارة

. متوسط القيم فى االشارةAverage -3

. االحنراف املعيارى لقيم االشارةStandard Deviation -4
Envelop of Signal -5

.Average Smoothing -6

.Root Mean Square Average Smoothing -7
.Butterworth Low pass filter -8

.Butterworth High pass filter -9

.Notch Filter -11

.Center to Zero -11

. معامل االرتباط بني اشارتنيCross Correlation -12

. معامل تييجر كايزر للطاقةTeager-Kaiser Energy Operator -13
.تصغري االشارة/ تكبريScale Signal -14

. دالة فريري السريعة لتحديد جمال الرتدد لالشارةFFT -15
. نطاق جمال دالة فريريFFT Window -16
.Muscle On set -17
Muscle off Set -18
Time to peak. -19

.Muscle Duration -21
.RMS -21

.Median Frequency -22

 -1وحد سري اجل ي دجمة بوحد قياس قو .
 -2كابل نقل ا ار القوى.
 -3جهاز اكبري ا ار اناظ ى الخ اج اال ار

ى صور اناظ ية.

 -4جهاز اكبري و حتويل ا مممار رق ى لنقل اال مممار ا

وحد

عاجلة بها ب نا ج حتليل للقوى يف ثالث اجتاهات  Xو  Yو .Z
-5

نصة قياس قو .force plate

 -1قوى رد الفعل يف ثالث اجتاهات  Xو  Yو .Z
 -2عزوم قوى رد الفعل يف ثالث اجتاهات  Xو  Yو .Z
 -3عم ممل ممالام لممال ممممار

م ممل FFT, Integrator,

Differentiator, Low-Pass Filter, High-Pass Filter,
Envelop, Wavelet, Average Smoothing, RMS
.Smoothing
 -4حساب عا الت

ل Average, STD, Add, Multiply

