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شکل  مهارت های حرکتی بـه تعلیمسازماندهی شرایط تمرینی درجهت حفظ و ”امروزه یادگیری حرکتی به معنی 

برای حصول این  .یکی از مفاهیم مورد توجه در توانبخشی فیزیکی اسـت“ طوالنی مدت برای استفاده در زندگی واقعی

ین صورت پذیرد. اجرای چن با شدت و تکرار مناسبامر فرایند توانبخشی میبایست بر اساس برنامه، منظم، پیوسته، 

 زتوانبخشی میسر نخواهد بود. یکی ا آن تا تکمیل فرایند هفرایندی بدون بستر انگیزشی مناسب برای حفظ و ادام

از نحوه اجرای تمرینات  (بایوفیدبک) ارائه بازخورد راهکارها جهت اجرای تمرینات توانبخشی با ویژگیهای ذکـر شـده

 . مانگر و توانخواه استبه در

ر جهان د پس از مشاوره با برترین متخصصان بالینی کشور و بررسی فناوری های روز” توان دانش مهرسام ”شرکت 

به  تخصصی خبره اقدام حوزه توانبخشی بر اساس مطالعات و پژوهشهای کار بردی این حوزه، با تشکیل یک تیم چنـد

 کرده استMOLEBتجاری  ک برای تمرینهای توانبخشی فیزیکی با نامطراحی و توسعه سیستم جامع بایوفیدب

MOLEB .ا سنجش این ابزار ب ابزاری برای ارائه تمرینات مبتنی بر بیو فیدبک در توانبخشی های جسمی حرکتی است

با اعمال فشار فیزیکی را فراهم می تغییرات فشار هوای داخل یک سلول یا کاف امکان سنجش فعالیتهای حرکتی 

آورد. از آنجایی که استفاده از انواع کاف های بادی با شکل ها و طرح های متفاوت  برای توانبخشی ارگان های مختلف 

راهکاری برای میتواند  MOLEBدر تمرینات حوزه های فیزیوتراپی و کار درمانی متداول است،  تنهباالتنه و پایین 

شامل یک واحد سخت افزاری و  MOLEBمجموعه نولوژی های نوین در توانبخشی های سنتی باشد. استفاده از تک

 کاف های مختلف جهت ارائه تمرینات متنوع است. از یک واحد نرم  افزاری و مجموعه ای 

شلنگ کانکتور  پمپ ها، شیرهای تخلیه، پردازنده مرکزی، ،کاف سنجش فشارواحد سخت افزاری، شامل سیستم 

یانه می باشد. همچنین واحد نرم افزاری شامل مجموعه نرم افزار های طراحی و اال به راتص واسطاتصال پنوماتیک و 

یری یادگفیدبک، نرم افزار های بیواجرای تمرینات در محیط رایانه است که به طور کلی به سه دسته نرم افزار های 

شامل انواع توپ های بادی در   MOLEBی شوند. مجموعه کاف های همراه حرکتی و بازی های رایانه ای تقسیم م

 سایز های مختلف، سیلندر های بادی، وج و تیلت برد بادی و کاف مخصوص تمرینات ظریف انگشتان است. 

 

 هنگام نصب و راه اندازی راهنمای ایمنی

 د:فرمائیو رعایت  مطالعهکر شده  زیر را دازی و استفاده از دستگاه موارد ذلطفا پیش از نصب و راه ان

در  افزاری که در ادامه آمده است خوانده و مطابق توضیحات داده شده رم های نصب سخت افزاری و نراهنما -1

 آنها عمل نمایید.

افتادن آن وجود نداشته باشد  از استقرار دستگاه اصلی بر روی میز به گونه ای که امکان سر خوردن و یا -2

 .ن شویدمطمئ

 .پیش از شروع به استفاده توسط بیمار دستگاه و اتصاالت را به صورت بصری مورد ارزیابی قرار دهید  -3

هوا در  شتیتوانخواه با فشار دادن کاف توسط اپراتور دستگاه از عدم وجود ن پیش از شروع به استفاده توسط -4

 .مینان حاصل کنیدکاف شلنگ و اتصاالت اط
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اجرای تمرینات متناسب با پوزیشن قرارگیری فرد حین اجرای درمان عاری  محیط اطراف توانخواه در حین -5

 از مواردی باشد که اجرای تمرین را مختل نماید.

 با مایعات و آب جلوگیری به عمل آید. USBکابل اتصال  و از تماس بدنه دستگاه اصلی -6

 .است خودداری شود از استفاده از کانکتور ها و کاف های متفرقه که شرکت سازنده معرفی نکرده -7

 راه اندازی اولیه و آموزش های الزم حتما توسط پرسنل معرفی شده از طرف شرکت سازنده انجام پذیرد. -8

 

 راهنمای ایمنی هنگام استفاده 

توانخواه از دستگاه برای اجرای تمرینات موارد زیر توسط درمانگر رعایت شود، همچنین موارد لطفا در هنگام استفاده 

 گر به توانخواه توضیح داده شود.درمانایمنی توسط 

توسط توانخواه میبایست بر اساس تشخیص، تجویز متخصص  استفاده از دستگاه برای اجرای هر نوع تمرین -1

 بالینی و تحت نظارت وی باشد. 

 اپراتور دستگاه قبل از شروع درمان از سالم بودن دستگاه اطمینان حاصل کند. -2

 .اپراتور دستگاه میبایست به طور کامل برای استفاده از آن آموزش دیده باشد -3

 .در صورت ایجاد نقص فنی سخت افزاری تمرین قطع شده و تا رفع آن مجددا از دستگاه استفاده نشود -4

اپراتور در حین تمرین توانخواه بر مواردی نظیر اجرای صحیح تمرینات، زمانبندی فرد در اجرای تمرینات  -5

 نظارت داشته باشد. حد عدم خستگی بیش از ازوجلوگیری 

وضعیت توانخواه مورد بررسی قرار  تمرین توسط درمانگر متوقف شده و ،ابراز ناراحتی در صورت وجود درد و  -6

 گیرد.

 اتوماتیک دستگاه هنگام تمرین توانخواه استفاده نشود. فشارجه از سیستم تنظیم به هیچ و -7

 

 

 فشارتنظیم منوی  :1شکل
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 اتوماتیک دستگاه کاف را در محلی به صورت ثابت قرار دهید.  فشارقبل از استفاده تنظیم  -8

از سیستم تنظیم در حین استفاده  و یا صدای غیر طبیعی پمپ ها  در صورت عدم توقف فعالیت پمپ ها -9

 ت نمایید.ز کلید پشت دستگاه، دستگاه را ریساتوماتیک، با استفاده ا فشار

 

 دستگاه reset  کلید :2شکل

 .رایانه متصل به دستگاه اطمینان حاصل کنید USBاز سالم بودن پورت  -10

 

 

 دستگاه USBپورت  : 3شکل
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 واحد سخت افزاریراهنمای راه اندازی 

می بایست واحد سخت افزاری به یک سیستم رایانه ای )رایانه، لپتاپ یا تبلت (  MOLEBبرای استفاده از سیستم 

مبتنی بر سیستم عامل ویندوز متصل گردد. از آنجایی که اساس عملکرد این سیستم بر اساس ارائه باز خورد های 

یط مورد استفاده و نیاز کاربران مجهز به یک نمایشگر بصری است، لذا توصیه می شود سیستم رایانه ای با توجه به مح

سپیکر به وجود ا ،همچنین برای استفاده از فیدبک صوتی و بازی های تعاملی موجود در نرم افزار سیستم مناسب باشد. 

 حداقل های نیاز های سخت افزاری و نرم افزاری سیستم در جدولداخلی یا خارجی در سیستم رایانه ای نیاز است. 

    زیر ارایه شده است.

 سیستم مورد نیاز حد اقل ویژگی های :1جدول 

 مشخصات سیستم

 10یا  8، 7ویندوز 

 USBپورت 

RAM 1GB 

 5GBحافظه خالی  

 

 :عبارت اند از (مطابق شکل )   MOLEBقسمت های واحد سخت افزار 

 

 واحد سخت افزار : 4شکل
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 سیستم سنجش فشار -1

 USBکابل اتصال به رایانه  -2

 پنوماتیکشلنگ  -3

 

 شلنگ پنوماتیک : 5شکل

  کانکتور اتصال پنوماتیک -4

 

 سمت کاف 1کانکتور اتصال پنوماتیک:  6شکل

                                                           
 برای جداکردن شلنگ از کانکتور ها ، قسمت آبی رنگ را به پایین فشار داده و سپس شلنگ را خارج نمایید. 1 
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 سمت ابزار کانکتور اتصال پنوماتیک : 7شکل

 ل سخت افزاریدانگ -5

 

 واحد نرم افزاری

 :نرم افزار راهنمای نصب

طراحی شده است و نیاز به  Autorunسهولت استفاده ی کاربران به صورت به منظور  MOLEBواحد نرم افزاری  

سخت افزاری سیستم وجود دارد را در محلی فل فرایند نصب ندارد کافی است فولدر محتوی نرم افزار که داخل دانگل ق

 ید.دبل کلیک کن رموجود در فولد exeاز حافظه ی سیستم کپی کرده و برای اجرای برنامه بر روی فایل 

درایور پورت ارتباطی واحد سخت  ،کنید، ممکن است رایانهرایانه وصل میرا به   MOLEB  اگر برای اولین بار سیستم

ن ممکن و آنالیافزار را نشناسد. برای همین می بایست درایور پورت ارتباطی را نصب کنید. این کار به دو روش آفالین 

اده از روش آنالین می باشد تا آخرین ورژن متناسب با سیستم عامل نصب شده بر یه شده استفاست که پیشنهاد توص

ایل آفالین فرسی به اینترنت میتوانید از شده و نصب گردد. در صورت عدم دستروی سیستم، به طور اتوماتیک دانلود 

 نآنالیباطی به روش های در ادامه روش های نصب درایور پورت ارت موجود در دانگل قفل سخت افزاری استفاده کنید.

  شرح داده شده است. آفالینو 

 نصب آنالین

رایانه متصل  USBدستگاه متصل کرده سپس سر دیگر آن را به پورت کانکتور  برای نصب آنالین ابتدا کابل اتصال را به

برای نصب  در صفحه ظاهر شود. USBمیکنیم. احتماال پیغامی با عنوان عدم شناخته شدن دستگاه متصل به پورت 

 اجرا کنید: به ترتیبمراحل زیر را و ن شوید ر از اتصال سیستم به اینترنت مطمئآنالین درایو
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 device managerرسی به مراجعه کنید. برای دست device managerبه قسمت  control panelدر  -1

از  manageگزینه ی  this  pcیا  my computerمیتوانید از طریق راست کیلک کردن بر روی منوی 

 را انتخاب کنید. device managerباز شده  گزینه ی  قسمت چپ پنجره ی 

شناخته   با عنوان .... unknown deviceدر قسمت  MOLEBپورت ارتباطی  device manager در  -2

 شده است

یی نمایش داده می شود که اپنجره جد  update driver softwareبا راست کلیک بر روی ... و انتخاب  -3

 را انتخاب نمایید …search automatically for updated driverدر آن گزینه ی

سیستم شروع به جست جو برای یافتن درایور مناسب و دانلود و نصب آن خواهد کرد، ممکن است این فرایند  -4

 .رایانه شما قطع نشود دقت داشته باشید که در طول این مدت اتصال اینترنتکمی زمان ببرد . 

 الیننصب آف

را بر روی سیستم خود از پیش نصب کرده اید لطفا پیش از  MOLEB  که ورژن های دیگری از نرم افزار در صورتی  

نین از اطالعات ذخیره شده ی بیماران فایل اک کنید. همچنصب نرم افزار جدید نرم افزار پیشین را از روی سیستم پ

 های پشتیبانی تهیه نمایید.

 

 

 MOLEB2برنامه های 

MOLEB 3 :از سه بخش اساسی و اصلی تشکیل شده است 

 

 شماتیک برنامه های دستگاه :8شکل 

                                                           
 کلیک کنید. "Connect"پیش از هرچیزی بر روی دکمه 2 

3 Motor Learning Biofeedback System 
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 : Biofeedbackبخش  .1

 گیج بیوفیدبک افزار نرم  

 

 

 نرم افزار بیوفیدبک گیج :9شکل

 

  قابلیت 

 و نیرتواند به کاف شود که تا جایی که میاز توانخواه خواسته می:  کاف به اعمالی فشار سطح دادن نشان

 شود.ثبت می "max value"  و این مقدار فشار تحت عنوان  وارد نماید

 

 کاف به اعمالی فشار سطح دادن نشان :10شکل 

 برای آنکه بیمار فیدبکی از درست انجام دادن کار خود داشته باشد، دو فیدبک صوتی و بینایی فیدبک ارایه :

 ( 11) شکل بدین منظور در نظر گرفته شده است.
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 صوتی و بینایی فیدبک: 11شکل

 

 حدوده خود، م تخصص: درمانگر طبق نظر و درمانگر توسط بیمار از شده خواسته حداکثر و حداقل سطح تعیین

 (12شکل ) باشد.گیرد و درهر مرحله قادر به تغییر این محدوده میای از فشار را برای توانخواه در نظر می

 

 بیمار از شده خواسته حداکثر و حداقل سطح  :12شکل 

 

 نوع شمارنده داریم که نوع اول آن مربوط به گذراندن سطح پایین، رسیدن به سطح باال  2در اینجا  : شمارنده

مد  ،نوع دومو سپس بازگشت به سطح پایین است که هرگاه این کار انجام شود،شمارنده یک عدد میشمرد. 

فعال  "timer counter mode"و با دکمه  استقامت استباشد که مربوط به زمان فعالیت و استراحت می

زمان استراحت  resting timeزمان انجام فعالیت و در قسمت  duration، در قسمت در این مد .شود.می

 (14و  13) شکل  داخل محدوده بماند، شمارنده میشمرد. tryهر بار که فرد در کل بازه  شود.تنظیم می
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 tryشمارنده در بازه  :13شکل

 

 restingشمارنده در بازه  :14شکل 

 :Motor Learningبخش  .2

 

 (سینوسی الگوی) حرکتی یادگیری افزار نرم 

 کاف به فشار اعمال با الگو تعقیب جحت کاربر به فشار اعمال الگوی نوع تعیین امکان با 

 لوبمط الگوی های پارامتر تنظیم سنجش، جهت آنالیز مد و توانبخشی جهت تکرار مد قابلیت با 

 ....( و دامنه سیکل، هر مدت ها سیکل تعداد) درمانگر توسط

 

 Motor Learningبخش  _15شکل 
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 (سینوسی الگوی) حرکتی یادگیری افزار نرم 

 

 

ویی نمودار بنفش رنگ، الگ.الگوی نارنجی رنگ الگوی مطلوب است که توسط درمانگر و طبق تشخیص وی انتخاب میگردد. سینوسی الگوی _ 16شکل

 کند.است که بیمار دنبال می

( N( و تعداد سیکل ها)T(، دوره تناوب)B( ، مقدار بایاس)Aقابلیت تغییر دامنه ) شود،همانطور در شکل مشاهده می

 د دارد.ودر این الگو وج

  برای عدم اتالف وقت، بلوک"set"  در پنجره هایMotor Learning   هم وجود دارد تا درمانگر در

 4صورت تشخیص مقدار باد و فشار اولیه کاف را تغییر دهد.

 (ای پله الگوی) 5حرکتی یادگیری افزار نرم: 

 

 

 ای پله الگوی _ 17شکل

                                                           
 را بزنید. "Connect"ابتدا باید کلید  هرکاریتوجه داشته باشید که پیش از انجام 4 

 برای تغییر هر الگو، ابتدا باید تمام پنجره هایی را که از قبل باز نموده اید، ببندید. 5 
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( b2( و زمان اعمال فشار ثانویه )b1(، زمان اعمال فشار اولیه )h2(، فشار ثانویه)h1قابلیت تغییر اندازه فشار اولیه )

 وجود دارد.

 (نرم ای پله الگوی) حرکتی یادگیری افزار نرم 

 

 نرم ای پله الگوی _ 18شکل

زمان اعمال کل  ( و C) مقدار شیب(، B)مقدار شیفت، (A)فشار ثانویه اندازه (، A0)فشار اولیه قابلیت تغییر اندازه 

 ( وجود دارد.Dفشار )

 (سطحی سه یا پالسی الگوی) حرکتی یادگیری افزار نرم 

 

 

 سطحی سه یا پالسی الگوی _ 19شکل

زمان اعمال فشار  ، (d1) زمان اعمال فشار اول (،h3)فشار سوم (، h2)، فشار دوم (h1) تغییر اندازه فشار اولقابلیت 

 وجود دارد.( d3) ومسزمان اعمال فشار  و (d2) دوم

 (یکاهش  و افزایشی صورت به فشار اعمال تغییر کنترل جهت مثلثی الگوی) حرکتی یادگیری افزار نرم 
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 کاهشی  و افزایشی صورت به فشار اعمال تغییر کنترل جهت مثلثی الگوی _ 20شکل

، زمان  (d1) زمان اعمال فشار اول (،h3)فشار سوم min (h2 ،)یا  max، فشار (h1) تغییر اندازه فشار اولقابلیت 

 وجود دارد. (d4و زمان اعمال فشار سوم )( d3) فشار سوم زمان رسیدن به و min (d2) یا   maxفشار  رسیدن به

 (کاهشی و افزایشی صورت به فشار اعمال تغییر کنترل جهت گوسی الگوی) حرکتی یادگیری افزار نرم 

 

 

 کاهشی و افزایشی صورت به فشار اعمال تغییر کنترل جهت گوسی الگوی _ 21شکل

( وجود Dزمان اعمال فشار )کل  ( و C) انحراف معیار(، B) ، مقدار شیفت(A) فشار(، اندازه A0) تغییر بایاسقابلیت 

 دارد.

 صورت به سطح دو بین فشار اعمال تغییر کنترل جهت پالس قطار الگوی) حرکتی یادگیری افزار نرم 

 (متناوب
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 متناوب صورت به سطح دو بین فشار اعمال تغییر کنترل جهت پالس قطار الگوی _ 22شکل

، زمان اعمال  (T1) زمان اعمال فشارهای اولیه(، h2)، فشارهای ثانویه (h1) تغییر اندازه فشارهای اولیهقابلیت 

 وجود دارد.( Nو همچنین تعداد سیکل ها ) (T2) های ثانویهفشار

 به شیکاه  و افزایشی صورت به فشار اعمال تغییر کنترل جهت ه داردندان الگوی) حرکتی یادگیری افزار رمن 

 (تکراری صورت

 

 

 تکراری صورت به کاهشی  و افزایشی صورت به فشار اعمال تغییر کنترل جهت دندانه دار الگوی _ 23شکل

، زمان اعمال  (T1) زمان اعمال فشارهای اولیه(، h2)، فشارهای ثانویه (h1) تغییر اندازه فشارهای اولیهقابلیت 

 وجود دارد.( Nتعداد سیکل ها )و همچنین  (T2فشارهای ثانویه )

  تمامی الگوها مد"repeat mode"  دارند که درصورت فعال شدن، تا زمانی که درمانگر بخواهد، الگوی

 شود.داده شده تکرار می

 حرکتی یادگیری افزار نرم آنالیز صفحه
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 حرکتی یادگیری افزار نرم آنالیز صفحه _ 24شکل

 :شامل حرکتی یادگیری افزار نرم آنالیز صفحه

 بیمار توسط شده انجام الگوی و مطلوب الگوی نمایش 

 بیمار  خطای نمودار نمایش 

 دهش تعیین مطلوب الگوی به بیمار توسط شده طی الگوی( شباهت میزان) همبستگی منحنی نمایش 

 6درمانگر توسط

 باال طایخ ترینشبی همبستگی، ، خطا میانگین های پارامتر اساس بر بیمار عملکرد کمی  نمایش و محاسبه 

 شده تعیین الگوی از بیمار زدگی پایین و زدگی

 (زمان طول در بیمار بهبود بررسی و بیمار وضعیت ارزیابی جهت) کمی های معیار سازی ذخیره قابلیت 

 (زمان طول در بیمار بهبود بررسی و بیمار وضعیت کیفی ارزیابی جهت)  ها نمودار سازی ذخیره قابلیت 

 نمودار نمایش دقت تعیین قابلیت 

 7ها کمیت تر دقیق محاسبه جهت داده ابتدای از بیمار پاسخ زمان حدف قابلیت 

 

 بازی ها .3

                                                           
 در الگوهایی که شکستگی دارند، این نمودار معنای درستی را نشان نخواهد داد ولی عدد همبستگی، عدد معناداری خواهد بود.6 

7 Reaction time 
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 بازی ها _ 25شکل

 تمرینات اجرای ی انگیزه افزایش برای جدی بازی 

 یکندم سعی و میکند کنترل را بازی در هواپیما ارتفاع کاف به فشار اعمال با کاربر: بازی سناریوی 

 .میگیرد بیشتری امتیاز کند طی برخورد بدون بیشتری زمان هرچه .نکند برخورد موانع به

 کاف به اعمالی فشار به نسبت هواپیما حرکت حساسیت تغییر با بازی سختی سطح تغییر قابلیت 

 (M, N) (بیمار وضعیت به توجه با تنظیم قابلیت) بادی

 بازی سرعت نتظیم قابلیت (L ,  K) 

 

 
 تمرینات اجرای ی انگیزه افزایش برای جدی بازی  _ 26شکل

 تمرینات اجرای ی انگیزه افزایش برای تعاملی بازی 
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 تمرینات اجرای ی انگیزه افزایش برای تعاملی بازی  _ 27شکل

 

 اکتر ارتفاع کاف به فشار اعمال با بیمار .است تعاملی و نفره دو بازی یک بازی این: بازی سناریوی 

 هب جا با کنان بازی ، راست سمت راکت ارتفاع موس با دیگر کاربر  و میکند کنترل را چپ سمت

 شوند. توپ عبور از مانع باید ها راکت جایی

 بادی کاف هب اعمالی فشار به نسبت تراک حرکت حساسیت تغییر با بازی سختی سطح تغییر قابلیت 

(M ,N) 

 بیمار وضعیت به توجه با تنظیم قابلیت(P,O) 

 بازی توپ سرعت ظیمتن قابلیت(L,K) 

 

 

 ویژگی های فیزیکی

 ویژگی های فیزیکی _2جدول 

 واحد 

 mm ابعاد جعبه
 cm ابعاد پکیج کیف پرتابل

 cm طول شلنگ

 Gr150 وزن جعبه اصلی

 Gr وزن پکیج کیف پرتابل
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 ویژگی های فنی

 ویژگی های فنی _3جدول 

 مالحظات حد اکثر حداقل میزان واحد ویژگی

مقادیر ذکر شده بر اساس اندازه گیری با  Kpa  0 100 اندازه گیریرنج 

 طول کابل استاندارد ذکز شده است
    Kpa 400 حد اکثر فشار قابل تحمل

    Kpa ±1 صحت اندازه گیری
    Kpa ±0.1 دقت اندازه گیری

    Kpa 90 حد اکثر فشار  اعمالی پمپ
    Kpa ±3± دقت تنظیم فشار خودکار

  V 5 4.5 5.5 ولتاژ کاری

    mA 500 حداکثر جریان کشی
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 محتویات پکیج

 محتویات پکیج _4جدول 

 مالحظات تعداد 

MOLEB 1  
  USB 1کابل 

  1 شلنگ
  1 کانکتور اتصال

  1 دانگل قفل سخت افزاری
  1 کیف

 1  
  1 توپ سایز کوچک
  1 توپ سایزمتوسط
  1 توپ سایز بزرگ

  1 توپ تحریک حسی سایز کوچک
  1 توپ تحریک حسی سایزمتوسط
  1 توپ تحریک حسی سایز بزرگ

  1 کاف تمرینات انگشت با کانکتور اتصال
  1 استوانه بادی

  1 وج بادی
  1 تلمبه دستی

  1 تیلت برد بادی
  1 وج بادی

  1 دفترچه راهنمای کاریری

 

 

 


