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 ارزيابي حركتي مركز توده طي راه رفتن

 

بررسي بيومكانيكي با كفش مخصوص –

 

  

چكيده

 

يابي انرژي مصرف شده و ز، دو  عامل متغير بسيار حساس در ار)COP(و مركز فشار ) COM(مركز توده  -
با بكارگيري يك سيستم  COMهدف از اين بررسي، ارزيابي جابه جايي . ثابت در هنگام پياده روي انسان هستند

حركتي در زير پاشنه پا و جلو پا تشكيل سيستم اندازه گيري، از كفشهايي با سنسورهاي . اندازه گيري سيار است
. عالوه بر اين، دو سنسور لخت بر سنسورهاي حركتي به منظور ارزيابي موقعيت و جهت، متصل شده اند. يافته است

با عبور باالي شتاب با هماهنگي مضاعف،  COPند عبور پائين داده هاي  ، از طريق پيوCOMتخمين جابه جايي 
كه حد به نظر مي رسد . بدست مي آيد، در هر دو مورد ارزيابي، كفشهاي اندازه گيري مورد استفاده قرار مي گيرند

. براي مسير عمودي باشد=Hz ۵/۰براي مسير افقي و  =Hz ۲/۰نهايي بسامد براي فيلترهاي عبور پايين و عبور باال، 
با بكارگيري يك سيستم مرجع  COMبا بكارگيري اين سيستم هاي اندازه گيري سيار، با ارزيابي  COMارزيابي 

در هر بخش از جابه جايي  rmsاختالف . بينايي كه بر اساس روش هاي جنبش شناسي است، مقايسه شده است
COMده بر روي هفت بيمار سكته مغزي به دست آمده است، به ، كه به طور ميانگين از يكصد آزمايش انجام ش

xبراي ) انحراف استاندارد(  m)  ۰۲۰/۰± ۰۰۷/۰: ( اين ترتيب بوده است

 

)  ۰۱۳/۰± ۰۰۵/۰( مسير رو به جلو،  - 
m  برايy

 

zبراي  m)  ۰۰۷/۰± ۰۰۱/۰( مسير جانبي و  - 

 

نتايج اين بررسي، كفشهاي بر اساس . مسير رو به باال-
.تحت شرايط گردشي، انجام مي دهند COMيري، ارزيابي دقيق و پيوسته اي را از جابه جايي اندازه گ

 

  

مقدمه . الف

 

  

بررسي هاي بيومكانيكي از حركت انسان از طريق روش هاي مختلفي مورد استفاده قرار مي گيرد تا مكانيسم 
ساده ترين و رايج ترين الگوي به . حركت واقعي انسان درك شود، اجرا كمي شود و يا نوسانات تغيير هدايت شوند

در اين الگو، پياده روي . بوده است] ۲[و ] ۱[رونه كار برده شده به منظور توصيف پياده روي انسان، الگوي پاندول وا
، يك نقطة غير COP .(COM(و مركز فشار ) COM(مركز توده : انسان به دو طريق مورد بررسي قرار گرفته است

، نقطه اعمال نيروي  COP. واقعي است كه در آن اين طور به نظر مي رسد كه كل توده بدني فشرده شده است
. ، نقطه اي كه سطح تماس ميان بدن و زمين، جايي كه محور افقي صفر است، مي باشد)GRF( عملكرد زميني است 

.تعادل برقرار كرده است COPبر روي يك ميله، در مبدا، با  COMدر الگوي پاندول وارونه، 

 

  

 علم( روش جنبش شناسي . وجود دارند كه ادامه به آنها پرداخته شده است COMچندين روش ارزيابي حركت 
] ۵[، )اجسام متحرك

 

و الگوهاي بدني به عنوان يك زنجيره متحرك از  COM، كه بر اساس تعاريفي از ]۳[ –
قسمت هاي توده و موقعيت برآورد از طريق اندازه گيري موقعيت و جهت هر بخش و . بخش هاي ثابت است

COM  از هر بخش، يك برآورد كلي از حركتCOM به دست مي آيد.

 

  


