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 هدف کلی درس :آشنايي با سیستم های کنترل حرکات ارادی انسان و بخش های مختلف آن با رويکرد مهندسي کنترل و کاربرد در ورزش
رئوس مطالب
مقدمه :معرفی اجمالی سیستم های کنترل در بدن انسان ،آشنایی با سیستم های کنترل حرکت ،ارتباط سیتم های کنترل

هفته اول

مصنوعی و طبیعی ،مقدمه ای بر مدلسازی ،کنترل انسان در حلقه
مقدمه :سیستم های کنترل عصبی عضالنی در ادبیات رشته های مختلف ،بیان کیفی انواع رویکردها کنترل حرکت و مدل

هفته دوم

های مربوطه ،مدل کنترل سلسله مراتبی حرکت

هفته سوم

عضله :انواع ،ساختار ،عملکرد ،واحدهای حرکتی ،اصل اندازه ،آزمایشات تجربی ،آزمایشات تجربی ،تحلیل و مثال در ورزش

هفته چهارم

عضله :مدلسازی ،بررسی حداقل دو مدل تحلیلی از عضله

هفته پنجم

حس عمقی :دوک عضالنی ،ساختار ،عملکرد ،آزمایشات تجربی ،تحلیل و مثال در ورزش

هفته ششم

حس عمقی :مدلسازی ،بررسی حداقل یک مدل تحلیلی از دوک عضالنی

هفته هفتم

حس عمقی :تاندون گلژی و سنسورهای مفاصل  ،ساختار ،عملکرد ،مدلسازی ،تحلیل و مثال در ورزش

هفته هشتم

نخاع :ساختار ،عملکرد ،آزمایشات تجربی ،انواع نرون های حسی ،حرکتی و واسطه ،تحلیل و مثال در ورزش

هفته نهم

نخاع :مدلسازی ،بررسی انواع مدل های کیفی و کمی

هفته دهم

مغز :معرفی ساختار و عملکرد کلی ،بررسی مدل های ساده مغز ،تحلیل و مثال در ورزش

هفته یازدهم

مغز :مخچه ،ساختار ،عملکرد ، ،آزمایشات تجربی ،بررسی مدلهای جریان اطالعات ،معرفی رویکرد FEL

هفته دوازدهم

مغز :مخچه ،بررسی مدلهای کنترل یادگیری برای انواع کنترل حرکت ،تحلیل و مثال در ورزش ،شبکه های عصبی واقعی و
مدلسازی مربوطه

هفته سیزدهم

مغز :بررسی همگرائی و پایداری مدلهای کنترل یادگیری مغز ،ارتباط با ورزش

هفته چهاردهم

تحلیل کمی و کنترلی راه رفتن و دویدن ،تحلیل و کاربرد در ورزش

هفته پانزدهم

شبیه سازی در محیط  Matlabو سایر نرم افزارهای مربوطه

هفته شانزدهم

سمینار

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
تکالیف(کتبی و شبیه سازی) ،کوئیزها ،حضور مثبت و فعال در کالس درس ،سمینار ،آزمون پایان ترم
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