1011  بهار و تابستان1  شماره،سال یازدهم

دوفصلنامه پژوهش در طب ورزشي و فناوري

شبيهسازي بيومکانيکي ساق پاي جوان ورزشکار و بررسي فشار اعمالي ساقبند اسپيسر االستان بر
اساس روش تنسنجي

[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09 ]

4

132  تا111 :شماره صفحات

 رضا قاضی سعیدی،3 ابوسعید رشیدی،*2  مهدی ورسهای،1گلناز موسوی
 ایران، تهران، گروه مهندسي نساجي، واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمي،دانشجوی دکتری

.1

 ایران، تهران، گروه مهندسي نساجي، واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمي،استادیار

.2

 ایران، تهران، گروه مهندسي نساجي، واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمي،استاد

.3

 ایران، تهران، گروه مهندسي نساجي، واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمي،دانشيار

.4

1411/4/1 :تاریخ پذیرش مقاله

1311/8/24 :تاریخ دریافت مقاله

مقاله فناوری

چکيده
هدف تحقيق شبيهسازی بيومکانيکي پای ورزشکار و منسوج فشاری جهت اندازهگيری فشار اعمالي ساقبند فشاری بر پای جوان ورزشکار در جهت اعمال
 درروش تنسنجي مشخصات هندسي بهدستآمده از تصاویر سيتي اسکن پای. هنگام پوشيدن بود،فشار بهينه و یکنواختتر با تأمين حس راحتي بيشتر
 خواص مکانيکي پارچه فشاری.ورزشکار ورودی باکس نرمافزاری کد نویسي شده و با استفاده از نرمافزار پردازش مدل سهبعدی اوليه و مونتاژ عضو انجام شد
ساقبند که از آزمایشها تجربي اندازهگيری شده به باکس نرمافزاری وارد و عمليات شبيهسازی پوشيدن ساقپوش توسط نرمافزار آباکوس و بر اساس تکنيک
. نتایج اندازهگيری فشار اندازهگيری شده بر پای داوطلب جوان ورزشکار توسط دستگاه کيکوهيم اندازهگيری و مقایسه گردید.المان محدود شبيهسازی شد
 مربوط به مقطع زیر زانو، درصد14 /44 نتایج حاصل از مقایسه مقادیر فشار اعمالي توسط ساقبند در حالت اندازهگيری شده و شبيهسازی بيانگر خطای بيشينه
 درصد مربوط به مقطع مچ پا و نقطه جلو پا است که باوجود فرضيات و منابع خطا در این شبيهسازی نتایج بيانگر دقت8 و نقطه پشت پا بوده و کمينه خطا
.قابلقبول مقادیر فشار اندازهگيری شده در حالت شبيهسازی باحالت اندازهگيری شده است
 المان محدود، توزیع فشار، منسوج فشاری، شبيهسازی بيومکانيکي، تنسنجي:کلیدواژهها
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Abstract
The purpose of this article is to biomechanically simulate athlete's leg and compression garment to measure
the pressure on a young athlete's leg in order to apply more optimal and uniform pressure distribution while
providing a greater sense of comfort when wearing.
The body condition and body shape of the athlete are measured by anthropometric method. Although Using
a CT scan of the athlete's body (athlete's limb) and the mechanical properties of the pressure garment
(leggings) that made of elastane spacer fabric was simulated by finite element technique. The results of
measuring the real pressure on the young athlete's foot were measured and compared by a kikuhime device.
The values of pressure applied by the leg in the real state and simulation indicate a maximum error of 14/44
percent (Cross section below the knee and the point behind the leg), a minimum error of 8 percent (Cross
section of the ankle and the front point of the leg). Despite the assumptions and sources of error in this
simulation, the results show that measured pressure values in the simulation mode with the real mode with
incredible accuracy
Keywords: Anthropometric, Biomechanical Simulation, Compression Garment, Pressure Distribution, Finite Element
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مقدمه

پوششهای فشاری ،ساختارهایي کشسان هستند که بهمنظور تأمين مقدار فشار مشخصي بر بدن جهت
جورابهای واریس ،لباسهای ورزشي ،لباسهای خلبانان و فضانوردان ،لباسهای ضد خستگي و غيره
مورداستفاده قرار ميگيرند ( .)1اثر نواربندی یا همان بانداژ با ایجاد تغييرات مرکز تمرکز فشار بر روی ساق
پای ورزشکار باعث بهبود حرکت و حفظ تعادل ميگردند ( .)2امروزه با افزایش مشخصههای کيفي زندگي و
استفاده ميشود ( .)3پوششهای فشاری برای فشارخون پایين ،سفت شدن و رگ به رگ شدن عضالت استفاده
ميشوند و به بهبود بدن سرعت ميبخشند ( .)4وقتي پوشش فشاری پوشيده ميشود ،مقدار تورم بافت هنگام
آسيب کاهش ميیابد ،توليد اسيدالکتيک در بدن کاهشیافته و اکسيژنرساني به ماهيچهها بيشتر و راحتتر
انجام خواهد شد ( .)5همچنين قدرت ،انرژی تحمل و پایداری بدن بيشتر شده و دمای بدن کنترل ميشود (.)1
ازآنجایيکه لباس برای پوشش شخص طراحي ميشود ،دانستن آناتومي و فيزیولوژی بدن انسان ضروری است.
برای پيشگویي اثر لباس روی بدن انسان ،نياز به ترکيب دانش مکانيک لباس بادانش بيومکانيک بدن انسان
است ( .)7یک لباس ورزشي دارای ویژگيهای مختلفي است که قابليت فشردهسازی و حمایت از بافت و
عضله یکي از این ویژگيهاست ()8؛ قابليت اعمال فشار بهينه لباس ،سبب گردش خون بيشتر در عضله ،رواني
حرکت و حمایت بيشتر از بافت و کاهش خستگي ورزشکار خواهد شد ( .)1در تمامي رشتههای ورزشي
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سطح سالمتي جامعه ،استفاده از آنها وسعت یافته و بيشتر برای اهداف پزشکي ،ورزشي و شکلدهي بدن

منسوجات فشاری ،بهعنوان لباس ،کفش و تجهيزات ورزشي مورداستفاده قرار ميگيرند .ازجمله کاربردهای
آنها ميتوان به لباسهای ایروبيک ،کشتي ،وزنهبرداری و لباس شنا اشاره کرد (.)11-11
است .راحتي شخص در پوشيدن لباس به سه عامل فرایند فيزیکي از محيط و لباس ،فرایند فيزیولوژیکي شخص
و فرایند رواني از مغز و فعلوانفعاالت آنها وابسته است ( .)14-12اثر متقابل بين لباس و پوست انسان،
گيرندههای حسي مختلفي را در پوست تحریک خواهد کرد و ممکن است سبب احساس ناراحتي پوست و
ناراحتي مکانيکي و حرکتي شود ( .)17-15یکي از عوامل اصلي در تعيين ميزان راحتي البسه فشاری ،ميزان
فشار اعمالي و راحتي حس المسه است که در ارتباط با هماهنگي مابين لباس با بدن بوده و توزیع مناسب و
یکنواخت فشار اعمالي است ( .)18-11لباس فشاری نامناسب انرژی ،بهرهوری کار و سالمت را تحت تأثير
قرار ميدهد .فشار نایکنواخت کمتر از حد ایدهآل ،بهرهوری و زیبایي لباس فشاری را کاهش داده و فشار
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راحتي ،احساس رواني یا قضاوت پوشنده لباس تحت شرایط مشخصي از فعاليت بدني و موقعيت آب و هوایي

نایکنواخت بيشازاندازه سبب کاهش عملکرد قلب و ریه و آسيب جدی بهسالمتي خواهد شد (.)22-21
در سالهای اخير ،با توسعه منسوجات فني ،پارچههای اسپيسر بهعنوان محصولي جدید از توليدات صنعت
متشکل از مونوفيالمنتهای مياني به یکدیگر متصل شده ميباشند .وجود الیه مياني سبب به وجود آمدن
خصوصيات ویژه راحتي حرارتي و رطوبت ،بهبود قابليت نفوذپذیری هوا و رفتار مکانيکي خاص در این
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نساجي معرفيشدهاند .این منسوجات دربرگيرنده دوالیه پارچه خارجي مجزا که توسط یکالیه رابط واسط
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منسوجات جهت بهکارگيری آنها در موارد مصرف متنوع شده است ( .)23رفتار فشاری مطلوب و توزیع
یکنواخت فشار در زمره ویژگيهای منسوجات اسپيسر با ساختار حلقوی است ( .)24تحت تأثير نيروهای
فشاری زیاد و یا وارد شدن فشار نایکنواخت حلقهها تغيير شکل داده و انرژی جذبشده را به حلقههای مجاور
منتقل کرده و در صورت کاهش و یا برداشته شدن نيروی اعمالي ،پارچه به حالت اوليه بازگشت مينماید (-21
 .)25مدلسازی ميتواند مبتني بر معادالت ریاضي ،پدیدههای فيزیکي و یا با استفاده از روش اجزاء محدود
پزشکي در دهههای اخير بکار گرفتهشده است .این روش جهت مدل نمودن البسه فشاری باهدف تخمين فشار
دیناميک اعمالشده توسط آن بکار گرفتهشده است .ژانگ و همکاران مدل بيومکانيکي با در نظر گفتن صلبيت
کامل بدن انسان جهت شبيهسازی فشار لباس دیناميکي در حين پوشيدن لباس ارائه نمودند ( .)27لي و همکاران
مدل بيومکانيکي بدن بانوان با فرض کشسان بودن بافت نرم و صلب بودن سایر اندام بدن بانوان باهدف
شبيهسازی تعامل دیناميکي این اندام کشسان و البسه زیر زنانه و تخمين فشار دیناميکي البسه زیر در شرایط
متحرک ارائه نمودند ( .)28یونگ و همکاران مدل بيومکانيکي سهبعدی جهت شبيهسازی عددی فشار دیناميکي
مابين بدن و شلوار پيشنهاد نمودند ( .)21نتایج بررسيها نشان ميدهد که در طراحي و توليد منسوجهای
فشاری با خواص راحتي فشاری بهصورت اصولي خواص ساختاری و مکانيکي ،موردتوجه قرار نگرفته و
تحقيق جامعي بر روی شبيهسازی عوامل ساختاری پارچه و بافت بدن بر ميزان فشار اعمالي بر بدن توسط
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انجام شود .روش اجزاء محدود بهصورت بسيار وسيع در رشتههای مهندسي منجمله بيومکانيک و مهندسي

پوشش فشاری انجامنشده است .لذا هدف از این تحقيق شبيهسازی بيومکانيکي ساق پای جوان ورزشکار و
بررسي فشار اعمالي ساقبند از پارچه اسپيسر االستان بر اساس روش تنسنجي و ارتباط بين ساختار پارچههای

روششناسي

ميکروفيالمنت و نخ و الکرا  31دنير و درصد مختلف الياف الکرا است که با تکنيک حلقه دوال 1بهصورت
همزمان به ابزارها تغذیه شد .در جدول ( )1مشخصات نمونه مورداستفاده در این تحقيق آمده است.
اندازهگيري خواص مکانيکي پارچه (مدول يانگ  E1و مدول عرضي  :)E2برای اندازهگيری خواص مکانيکي پارچههای
مورداستفاده در منسوج فشاری کشش محوری طبق استاندارد ASTM D 5034-09از دستگاه کشش زوئيک
ساخت کشور آلمان ) )Zwick Universal Testing Machine –1446-60در شرایط محيطي آزمایشها
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سهبعدی و خواص مکانيکي اجزاء تشکيلدهنده بر فشار اعمالي است.

بر اساس استاندارد  ASTM D1776آزمون شد.
در این تحقيق انجام آزمایشهای تجربي برای مقایسه فشار اندازهگيری شده اعمالي توسط  3منسوج فشاری
 A03انجامگرفته است.
1. Plateing Technique
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بر روی پای جوان ورزشکار مورد بررسي قرارگرفته و فرایند مدلسازی پای جوان ورزشکار فقط برای نمونه
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جدول  .1مشخصات فيزیکي نمونههاي پارچه مورد آزمایش
(𝒎𝒄)𝟏⁄

تعداد ردیف
(𝒎𝒄)𝟏⁄

1

A03

1/8

31

13/5

15/1

211/12

2

B04

1/2

25

13/1

15/1

234/12

3

C04

1/8

رديف

کد نمونه

ضخامت
()mm

درصد نخ
االستان

25

تعداد رج

وزن

13/5

14/8

(گرم بر
مترمربع)

251/13

E1-Modulus
)(MPa

E 2Modulus
)(MPa

1/38

1/22

1/71

1/23

1/11

1/15

چگالي
()gr/cm3

1/13

1/13

1/35

ارشميدس اندازهگيری و نتيجه حاصل از اندازهگيری مدول یانگ در راستای عرض و طول نمونههای
 C04،B04و A03برحسب مگاپاسگال در جدول ( )1آمده است.
آزمون رهاسازي تنش (تنش – زمان)

بهمنظور تعریف خواص پارچه مورد مصرف در توليد منسوج فشاری ،جهت مدلسازی در نرمافزار آباکوس،
آزمون رهاسازی تنش انجام شد .این آزمون در سرعت کشش اوليه  1511ميليمتر بر دقيقه و ازدیاد طول اوليه
 51درصد و در مدتزمان  111ثانيه تا رسيدن به حالت تعادل انجام شد .در شکل ( )1نمودار تنش-زمان،
تصویر دستگاه زوئيک و منحني تنش-کرنش نمونه پارچه  A03نشان دادهشده است.

ج) آزمون رهاسازی تنش

شکل  .1نتایج آزمون مکانيکي پارچه  ،A03الف) آزمون کشش ،ب) تصویر دستگاه زوئيک و ج) رهاسازي تنش

بر اساس نمودارهای بهدستآمده از نتایج آزمون رهاسازی تنش برای پارچه  ،A03اندازهگيری نيرو در واحد
سطح بر اساس ابعاد استاندارد و نتایج مقدار تنش اوليه  1/2841و تنش نهایي  1/2532برحسب مگاپاسکال به
دست آمد.

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1400.19.1.9.1

ب) تصویر دستگاه زوئيک

الف) آزمون کشش (نمودار تنش -کرنش)
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مشخصات فيزیکي نمونهها شامل ضخامت ،درصد نخ االستان ،تعداد رج و ردیف ،وزن و چگالي با روش

اندازهگيري ضريب پواسون :نسبت پوآسون ( )υبرابر با حاصل تقسيم کرنش جانبي به کرنش محوری است و با
()1

118

] [ DOI: 10.29252/jsmt.19.1.115

معادله ( )1بيان ميشود (.)31
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در این رابطه  1εtransو  2εaxialبه ترتيب کرنش جانبي و کرنش محوری ميباشند .طبق استاندارد ASTM E132

 - 17تعيين ضریب پوآسون انجام شد و نتيجه حاصل از اندازهگيری نسبت پوآسون نمونه پارچه  A03برابر
 1/3275به دست آمد.
اندازهگيري مدول برشي :مدول برشي  ،Gبيانگر مقاومت جسم در برابر تنش برشي است و برابر نسبت تنش برشي
به کرنش برشي است ،اندازهگيری مدول برشي نمونه پارچه با پيروی از روش تيلور انجام گرفت قطعات در
شدند .فاصله مابين دو فک یا طول اوليه نمونه  135ميليمتر تنظيم شد .نيروهای  Wو  Fبه ترتيب جهت
جلوگيری از لوله شدن کنارههای پارچه و رساندن نمونه به آستانه چروک شدن اعمال و با استفاده از مقادیر
 ∆x ،F ،Wو  lو معادله ( )2مدول برشي محاسبه شد

(.)31

()2
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ابعاد  51×151ميليمتر مربع از نمونه تهيه و مطابق شکل شماتيک ( )2داخل فکهای  ABو  DEقرار داده

شکل  .2شماتيک روش تریلوار []11

 Lارتفاعي که پارچه بر روی آن آویزان شده است .مدول برشي اندازهگيری شده پارچه  A03برابر 1/7145
مگاپاسگال به دست آمد.
طراحي توليد منسوج فشاري :برای طراحي و توليد منسوج فشاری با توجه به آناتومي بدن ورزشکار و شکل ساق
پا ،این طراحي مطابق شکل ( )3به دو بخش تقسيم شد .بخش اول از مچ پا تا  21درصد طول ساق پا به شکل
استوانه و بخش دوم از فاصله  21درصدی ساق پا ،نسبت به مچ پا تا زیر زانو به شکل مخروط ناقص در نظر
گرفته شد .طول ساق از مچ تا زیر زانو برای ورزشکار مورد بررسي در این تحقيق  31سانتيمتر اندازهگيری
شد که برای توليد منسوج فشاری قطرهای ( )R1و ( )R2با ضریب کاهش 01 )Re(3درصد مورداستفاده قرار

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1400.19.1.9.1

در معادله فوق  τxyتنش برشي γxy ،کرنش برشي  Fنيروی برشي A ،مساحت پارچه Δx ،تغييرات جابجایي،

گرفت .در این مرحله محيط پای داوطلب اندازهگيری .ابعاد منسوج فشاری بهگونهای محاسبه گردید (مقادیر
𝑟𝑅−
%
𝑅

() 3

2. Axial Strain

3. Reduction factor

111

= 𝑅𝑒%

1. Transverse Strain
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( )R1و ( ))R2که ضریب کاهش  %51تحقق یابد .ضریب کاهش طبق معادله ( )3به دست ميآید:

شبيهسازي بيومکانيکي ساق پاي جوان ورزشکار...

 :rقطرمنسوج فشاری  Rقطرپای
داوطلب

مشخصات داوطلب

مشخصات آزمودني و قطر مقاطع مختلف ساق پای جوان ورزشکار در جداول ( )2و ( )3آمده است.
جدول  .2مشخصات داوطلب جوان ورزشکار
جنسيت

سن

وزن

قد

توضيحات

آقا

 11ساله

 54کيلوگرم

 171سانتيمتر

فوتباليست ،الغر و ورزیده

جدول  .1مشخصات محيط  6مقطع ساق پاي داوطلب جوان ورزشکار
محيط ساق پا (سانتيمتر)

مقطع ()1
37

زیر زانو

مقطع ()2

مقطع ()3

مقطع ()4

مقطع ()5

مقطع ( )1مچ

35

32

21

27

23
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شکل  .1شماتيک از منسوج فشاري تهيهشده

در این تحقيق منسوج فشاری توليدشده از نمونههای پارچه اسپيسر االستان بر اساس مدل واقعي پا توسط
داوطلب جوان ورزشکار پوشيده شدند فشار اعمالي همانطور که در شکل ( )4نشان دادهشده است اندازهگيری
نمونه توسط دستگاه فشارسنج کيکوهيم مورد آزمون قرار گرفت .فاصله بين مقطع  1پا (مچ) و مقطع ( 5کمي
باالتر از مچ) ،در این بخش هندسه ساق پا تقریباً به شکل استوانه است که از مقطع  5با گذر از بخش زردپي
ماهيچه سلق پا (بافت نرم) به شکل قابلتوجهي افزایشیافته و حالت مخروطي پا تا مقطع زیر زانو و ادامه
ميیابد.

الف) زاویه دید از بيرون پا

شکل  .0نحوه انتخاب نقاط و مقاطع بر روي ساق پا

121
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ب) زاویه دید از درون پا

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1400.19.1.9.1

در  1مقطع از پا و در هر مقطع در  4نقطه جلو ،داخل ،بيرون و پشت ساق پا جمعاً به تعداد  24نقطه برای هر
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اندازهگيري فشار با استفاده از دستگاه کيکوهيم :برای اندازهگيری فشار اعمالي از دستگاه کيکوهيم که شامل یک حسگر
 3/5سانتيمتر با ضخامت  3ميليمتر است استفادهشده که این دستگاه امکان اندازهگيری فشار در محدوده -121
 1ميليمتر جيوه را دارد(.شکل )5

الف

شکل  .0لف) دستگاه اندازهگيري فشار کيکوهيم ب) جوان ورزشکار در حين انجام آزمون فشار
مقادير اندازهگيري فشار اعمالي نمونهها بر روي ساق پاي جوان ورزشکار

نتایج اندازهگيری فشار اعمالي در  24نقطه فيمابين منسوج فشاری تهيهشده از سه پارچه اسپيسر B04،A03
و  C04و ساق پای داوطلب جوان ورزشکار بر اساس جدول ( )4است.
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ب

جدول  .0نتایج اندازهگيري فشار اعمالي در نقاط مختلف ساق پاي جوان ورزشکار مربوط به نمونه پارچههاي  B04،A03و C04
پارچه A03

پارچه C04

پارچه B04

مقطع ( )1زانو

31

31

31

21

21

28

28

28

28

27

21

25

مقطع ()2

33

31

31

21

31

21

21

28

28

27

21

21

مقطع ()3

35

34

31

31

32

31

31

28

21

28

27

21

مقطع ()4

31

35

32

32

34

33

32

31

31

21

28

27

مقطع ()5

37

31

34

32

35

34

33

32

31

31

21

28

مقطع ( )1مچ

38

37

35

34

35

35

34

33

31

31

31

21

شبيه سازي بيومکانيکي به روش تن سنجي :روش اجزاء محدود ابزار قدرتمند جهت تحليل رفتار ساختارهایي با هندسه
نامنظم و ویژگيهای غيرخطي استتت .به دليل وارد شتتدن نيرو به پا ،تنش در بافتها به وجود ميآید .توزیع،
مقدار و جهتگيری تنش ایجاد شده واب سته به برهمکنش مابين ساختارهای ا سکلتي ،غ ضروفي ،ع ضلهای،
رباطي و شرایط تحميل شده از بيرون است که بایستي مدنظر قرار گيرد .بنابراین تعریف مدل مناسب مستلزم

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1400.19.1.9.1

نقطه ()1

نقطه ()2

نقطه ()3

نقطه ()4

نقطه ()1

نقطه ()2

نقطه ()3

نقطه ()4

نقطه ()1

نقطه ()2

نقطه ()3

نقطه ()4

تعریف دقيق جنبههای هندسي ساختار ،ویژگيهای ماده ،شرایط مرزی و بارگذاری است.
مدل نمودن رفتار بيومکانيکي آن را با توجه به خصوصيات نرم بافت به همراه ساختار اسکلتي آن ایجاب
مينماید .بنابراین در ابتدا هندسه پا بهصورت دقيق بایستي بازسازی گردد .روشهای مدرن تصویربرداری از
سيستمهای اسکلتي-عضالني ،از قبيل  ،CTامکان بازسازی هندسي قسمتهای مختلف بدن را فراهم ساخته
121
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متدولوژي مدلسازي ساختار ساق پا-منسوج فشاري :پيچيدگي هندسي ساختمان پا ،استفاده از روشهای مهندسي جهت

شبيهسازي بيومکانيکي ساق پاي جوان ورزشکار...

است؛ بنابراین تنسنجي ساق پا با استفاده از سيتياسکن انجام شد .تصاویر دایکام سيتياسکن که بهصورت
فایل با پسوند  ).dcm(DICOMميباشند که با استفاده از نرمافزار ميميکس 1پردازش تصاویر دوبعدی از مقطع
عرضي ساق پا انجام و ماتریس متشکل از اجزای کوچک به نام پيکسل تهيه و سپس تصویر حجمي هر پيکسل
به نام جز حجمي ایجاد و نهایتاً مدل سهبعدی اوليه با استفاده از روشهای تقسيمبندی تراکمي ساختهشده در
این مرحله فرمت داده خروجي با پسوند .stlميباشند تا بهعنوان ورودی دادههای نرمافزار بعدی قرار گيرند.
پذیرفت که داده خروجي با فرمت  Stepميباشند تا بهعنوان داده ورودی نرمافزار بعدی استفاده شوند .سپس
این دادهها در نرمافزار تحليلگر آباکوس ،3مدل  CADآماده تحليل دیناميکي غيرخطي گشته ،پس از تعریف
خصوصيات رفتاری مواد ،قيود سينماتيکي ،مشبندی و شرایط مرزی و بارگذاری مناسب انجام ميشود.
متدولوژی مدلسازی ساق پا-منسوج فشاری در شکل ( )1نشان دادهشده است.
مرحله ()1
تصاویر پزشکي

مرحله ()2

مرحله ()3

مرحله ()4

مرحله ()1

تقسيمبندی تراکمي و

انتقال مدل سهبعدی از ميميکس

بازسازی سهبعدی

به ساليدورکس

مدل CAD

مدل اجزاء محدود ساق پا-پوشش فشاری

 381عکس)

ميميکس و تفکيک فاز

-فاصلهی بين اسالیسها  1ميلي

استخوان و بافت نرم

متر

 -تبدیل تصاویر  2بعدی به

 -سيتياسکن با سيتي اسکنر

3بعدی

مولتي اسالیس

""Accuracy

با

الگوریتم

بافت نرم
 ساخت مدل کامل هندسي ساقپا کامل با تجميع نمودن مدل

سهبعدی پوشش
فشاری

بافت نرم و پوشش فشاری

و تجميع نمودن مدل

 -تعریف شرایط مرزی و بارگذاری

بافت نرم به ساختار استخواني

شکل  .6متدلوژي مدلسازي
مدل اجزاء محدود ساق پا و منسوج فشاري

در این مرحله مدل  CADبه نرمافزار آباکوس ) (ABAQUS6.14.2وارد و پس از ایجاد مدل نهایي در
ساليدورکس ،مدل با فرمت STEP؛ که مناسب استفاده در نرمافزار اجزاء محدود است از آن خارج گردید.
مش بندي مدل
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 -تصاویر سيتياسکن (تعداد

 -بازسازی مدل  3بعدی

 -ویرایش مدل استخوانها و

 -ساخت مدل هندسي

 تعریف مواد -شبکهبندی استخوانهای درشتني و نازکني،
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سپس این دادههای ورودی در نرمافزار ساليدورکس ،2مدل اوليه را ویرایش و مونتاژ عضوها دقيقتر صورت

ساختار اسکلتي ساق پا و بافت نرم احاطهکنندهی آن به ترتيب توسط  24558و  131841جزء شبکهبندی
شدند .برای شبکهبندی ساختارهای استخواني و بافت نرم ،به ترتيب با استفاده از اجزاء سهبعدی و چهاروجهي
تراکمناپذیری رفتار بافت نرم (نسبت پوآسون این بافت برای کرنشهای کم تقریباً  1/5است) ،از اجزاء
3. Abaqus

122

1. Mimics
2. Solid works
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 C3D4انجام گردید .در شکل ( )7شبکه استخوانهای درشتني و نازکني نشان دادهشده است .با توجه به
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چهاروجهي با فرموالسيون هيبریدی  C3D4Hاستفاده شد .بهمنظور شبکهبندی منسوج فشاری از  1814جزء
غشایي 1در اندازه دانه  2ميليمتر استفاده شد (شکل  .)7این اجزاء فاقد سختي خمشي ميباشند و بهطورکلي
بهمنظور شبکهبندی سطوح ضخيم که تنها نيروهای درون صفحهای 2را انتقال ميدهند ،استفاده ميشوند.

منسوج فشاری

استخواني

درشتني

نازکني

شکل  .7مش بندي بخشهاي مختلف ساق پا
خصوصيات مواد

خواص ساختاري بافت نرم و استخوانهاي قشري و اسفنجي :عليرغم رفتار هایپراالستيک بافت نرم ،در برخي مطالعات رفتار این
بافت را بهصورت کشسان خطي در نظر گرفتهاند [ .]31مطالعات با توجه به درصد حجمي فيبر موجود در
بافت نرم و ميزان چربي موجود در بافتنرم که در تصاویر مشخص ميباشند ضرایب متفاوتي را برای رفتار این
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شبکهبندی اجزاء محدود

شبکهبندی بافت نرم

شبکهبندی بافت

شبکهبندی استخوان

شبکهبندی استخوان

بافت ارائه دادهاند که بر اساس تکنيک پردازش تصویر و توسط نرمافزار متلب محاسبه ميگردد ( .)32در این
تحقيق بر اساس تصاویر گرفتهشده از ورزشکار جوان ،مشخصات بافت استخوان و بافت نرم با مدول یانگ،
جدول  .0مواد و نوع اجزاء مدل اجزاء محدود ساق پا [.]11
ساختار

مدول یانگ ()MPa

ضریب پوآسون

چگالي )(g/cm3

بافت نرم

1/13

1/48

1/11

بافت سخت

7311

1/3

1/15

برای اتصال ساختار استخواني به بافت نرم از قيد  Tieاستفاده شد .اتصال مطلوب مستلزم کوچک بودن اندازه
اجزاء در محل اتصال است ،در غير این صورت برخي از گرههای دو ساختار با یکدیگر اتصال نداشته و نتایج
بهدستآمده با خطا همراه خواهد بود.
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ضریب پوآسون و چگالي که در جدول ( )5آمده است ،مورداستفاده قرار گرفت.

خواص ساختاري منسوج فشاري :مواد نساجي ازنظر رفتاری جز مواد ویسکو االستيک تقسيمبندی که دارای ساختار
ارتوتروپيک با خاصيت کشسان خطي ميباشند [ ]31-28در این تحقيق صرفه نظر از ضخامت پارچه با استفاده
اندازهگيری شده خواص ساختاری منسوج فشاری برای شبيهسازی مدل گزارششده است .ثابتهای مهندسي
بر اساس واحد مگا پاسکال است.
2. In-Plane Forces

123

1. Membrane
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از نئوری جدار نازک ضرایب مهندسي شامل  ρ ،υ12 ،E2 ،E1و  Gاست [ .]33-32در جدول ( )1عوامل

شبيهسازي بيومکانيکي ساق پاي جوان ورزشکار...

جدول  .6ثابتهاي مهندسي استفادهشده براي مدل ساختاري منسوجات فشاري
نوع منسوج فشاری
پارچه اسپيسر

)E1 (MPa

)E2 (MPa

υ12

)G1 (MPa

) ρ (gr/cm

1/25

1/15

1/3275

1/715

251/13

3

 :E1مدول یانگ در جهت رج :E2 ،مدول یانگ در جهت ردیف :υ12 ،ضریب پوآسون :G ،مدول برشي و :ρچگالي

بر اساس آزمایش های تجربي ،خواص پوشش فشاری ویسکواالستيک خطي در نظر گرفتهشده و بر اساس
روی نمودار حاصل از آزمون رهاسازی تنش پارچه به دست ميآید .برای بيان رفتار ویسکواالستيک خطي
نمونه پارچه  A03از مدل سری پروني( 1معادله  )4استفاده شد (.)32
∞E(t) = G1*exp (-1/ τ *t) + E

()4

در این تابع E(t) :مدول مهندسي برحسب مگاپاسگال τ ،زمان استراحت برحسب ثانيه G1 ،ضریب ثابت و
∞ Eمدول بينهایت ميباشد .ضرایب سری پروني بهوسيله نرمافزار متلب تعيين که نمودار نتایج آزمایشگاهي
حاصل از آزمون در شکل ( )8و جدول ( )7آمده است .سپس مدل اجزا محدود پارچه  A03در نرمافزار
آباکوس طراحي گردید.

جدول  .7نتایج حاصل از برازش کردن مربوط به نمونه پارچه اسپيسر االستان
Τ
21/411

∞E(t) = G1*exp (-1/ τ *t) + E
G1
1/241

∞E
1/181

اتصال ساختارهاي استخواني و بافت نرم :برای اتصال ساختار استخواني به بافت نرم از قيد  Tieاستفاده شد .اتصال
مطلوب مستلزم کوچک بودن اندازهی اجزاء در محل اتصال است در غير این صورت برخي از گرههای 2
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شکل  .8برازش منحني سري پروني بر روي نمودار حاصله از آزمایش رهاسازي تنش مربوط به پارچه اسپيسر االستان A03
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سری پروني در نرمافزار آباکوس تعریف ميشود .ضرایب سری پروني بر اساس برازش نمودار سری پروني بر

ساختار با یکدیگر اتصال نداشته و نتایج با خطا همراه خواهد بود.
پوشيدن ساقبند بوده لذا مقادیر اصطکاک در حين پوشيدن تأثيری در مقادیر فشار اندازهگيری شده در زمان
پوشش ندارد .در این الگوریتم ،رفتار مماسي تماس در حالت بدون اصطکاک است و رفتار معمول سطوح
1. Prony
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برهمکنش بين ساق پا و منسوج فشاري :در این تحقيق مقادیر مربوط به فشار اعمالي توسط منسوج فشاری بعد از
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اجزاء در تماس به حالت نرم در نظر گرفتهشده است .درنتيجه دو سطح تغيير شکلپذیر قادرند بدون هيچ
محدودیتي بر روی یکدیگر لغزش نمایند.
شرايط مرزي و بارگذاري :در این پژوهش فرآیند پوشيدن منسوج فشاری با استفاده از تحليل دیناميکي صریح
شبيهسازی شد .تماس منسوج فشاری ورافت نرم بهصورت الگوریتم پنالتي در نرمافزار المان محدود انجام و
در این الگوریتم دونقطه در تماس باهم (نقطه روی منسوج فشاری متقابل نقطه بر روی بافت نرم) ،بهصورت
و نحوه پوشش نرمافزار آباکوس کامالً منطبق با واقعيت ميباشد در طي تحليل ،جابهجایي استخوانهای
درشتني و نازکن ي در تمامي جهات صفر بوده و لبه انتهای باالیي منسوج فشاری به ميزان  311ميليمتر،
مطابق با واقعيت ،در راستای عمودی جابهجا گردید .در شکل ( )1شرایط مرزی و بارگذاری نشان دادهشده
است .توسط سيستم با پردازشگر مرکزی  4هستهای و  2گيگابایت حافظهی موقت ) ،(RAMمدتزمان هر
اجرا  18ساعت است.

پس از آمادهسازی مدلهای اجزاء محدود ،تحليلهایي بهمنظور شناخت رفتار مکانيکي پا در اثر فشار اعمالشده
و توزیع تنش در جهت طولي و در جهت عرضي ساق پا جوان ورزشکار مورد ارزیابي قرار گرفت .برای اعتبار
سنجي مدل از دستگاه اندازهگيری فشار کيکوهيم استفاده شد.
يافتهها

نتایج آزمون اندازهگيری شده مقدار فشار وارده به ساق پای داوطلب جوان ورزشکار توسط منسوج فشاری
 ،A03در نمودار الف شيبخط رگرسيوني مشخص است که همبستگي قوی بين نتایج اندازهگيری شده و
شبيهسازی را نشان ميدهد و همچنين فاصله کم نقاط از خط رگرسيوني نشان از خطای استاندارد برآورد است

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1400.19.1.9.1

شکل  .9شرایط مرزي و بارگذاري اعمالشده به مدل اجزاء محدود ساق پا-منسوج فشاري.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

کامالً مماس بوده و هيچ درهمرفتگي بين سطوح وجود ندارد .سطح مرجع (ساق پا) به شکل عمودی ميباشد

که در نمودار بهخوبي قابلمشاهده است .نتایج آزمون اندازهگيری شده و همبستگي مقادیر واقعي و شبيهسازی
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در شکل (الف  )11و (ب  )11آمدهاند.

شبيهسازي بيومکانيکي ساق پاي جوان ورزشکار...

الف

شکل  .11الف) نمودار همبستگي نتایج آزمون اندازهگيري شده و شبيهسازي در ساق پاي ورزشکار جوان ،ب) مقادیر فشار اندازهگيري شده
ارتباط درصد نخ االستان و ضخامت با سطح فشار اعمالي توسط منسوج فشاري از پارچه اسپيسر

با کاهش ضخامت از  A03به  B04فشار اعمالي بيشتر و برای نمونه  C04باضخامت  1/8ميليمتر در کمترین
فشار اعمالي  13/5درصد و در بيشترین فشار اعمالي  18/4درصد مقدار فشار اعمالي در مقایسه با سایر
ضخامتها کمتر شد و درواقع با افزایش ضخامت پارچه اسپيسر سطح فشار اعمالي توسط منسوج فشاری
کاهش ميیابد علت چنين امری آن است که با افزایش ضخامت و طول منوفيالمنتهای مياني ،فضای آزاد بين
دوالیه پارچه رویه و زیر در پارچه اسپيسر ،بيشتر که سبب حرکت راحتتر منوفيالمنت مياني و فضای بيشتر
برای خمش منوفيالمنتهای مياني جهت تقليل فشار وارده و توزیع یکنواختتر آن خواهد شد.
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ب

نتايج فشار وارده بر ساق پاي جوان ورزشکار توسط نمونههاي ساقبند تهيهشده از منسوج فشاري اسپيسر االستان در مقاطع عرضي و راستاهاي
مختلف

طولي اندازهگيری و در شکل (الف  )11و (ب  )11به ترتيب مقادیر اندازهگيری در مقاطع عرضي و طولي
نمونه  A03نشان دادهشده است.

الف) فشار در مقطع عرضي

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1400.19.1.9.1

نتایج فشار وارده بر ساق پای جوان ورزشکار توسط نمونههای منسوجات فشاری در مقاطع عرضي و راستي

ب) فشار در راستاي طولي

شکل  .11فشار وارده بر ساق پاي ورزشکار جوان توسط نمونه منسوجات فشاري  A03در مقاطع مختلف

کمتر شده و ميزان فشار بيشتری به ساق پا وارد ميشود .وجود بافت نرم بهواسطه انعطافپذیری و تغيير شکل
سبب ميشود که در اثر اعمال فشار ،آرایش بافت نرم زیرپوست تغيير کرده و فشار احساس شده و وارده به
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شکل (الف  )11با کاهش بافت نرم از مقطع یک به مقطع شش ،توزیع فشار توسط بافت نرم در طول بافت
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بدن کاهش یابد .بدین ترتيب کمترین فشار اعمالي به بدن در مقطع ( 1زیر زانو) با بيشترین درصد بافت نرم
و تراکم پذیر است.
در شکل (ب  )11روند تغييرات فشار در نقاط مختلف در هر مقطع قابلمشاهده است که بيشترین فشار مربوط
به نقطه ) (aجلوی پا است .این نقطه محل وجود استخوان درشتني بوده و کمترین بافت نرم در این نقطه در
هر مقطع وجود دارد .فشار در نقطه ) (bبيرون پا بيش از نقطه ) (cو ) (dاست .نقطه ) (bمحل قرارگيری
) (dپشت پا به دليل تجمع بافت نرم با قابليت فشردگي باال و وجود الیههای چربي کمترین مقدار فشار در هر
مقطع ساق پا وارد ميشود درصد بافت نرم موجود در زوایای مختلف پا در یک مقطع عرضي سبب تراکمپذیری
بافت و کاهش فشار وارده بر ساق پا ميشود.
اعتبار سنجي مدل اجزاء محدود بيومکانيکي

اعتبار مدلسازی سهبعدی بيومکانيکي با مقایسه مقادیر فشار ناشي از روش اجزاء محدود با مقادیر تجربي
احراز ميشود .برای این منظور فشار اندازهگيریشده و پيشبينيشده توسط مدل اجزاء محدود در شش مقطع
و در چهار نقطه بر روی محيط هر بخش متناظر با نقاط اندازهگيری فشار بهصورت تجربي ،با یکدیگر مقایسه
شدند .جدول ( )8نشان دادهشده است.
جدول  .8مقایسه فشار اندازهگيريشده و پيشبينيشده توسط مدل اجزاء محدود در برحسب ميليمتر جيوه

توزیع و مقدار فشار در  1مقطع مختلف در  4راستای  181 ،11 ،1و  271درجه و مقایسه نتایج شبيهسازی با
نتایج اندازهگيری در شکل ( )12نشان دادهشده است.
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مقايسه توزيع فشار اعمالي پوشش فشاري در مقاطع و مقايسه نتايج شبيهسازي با نتايج اندازهگيري شده
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استخوان نازکني (تيبيا) ميباشد و سهم بافت نرم در این نقطه کمتر از نقاط ) (cو ) (dاست .فشار در نقطه

شبيهسازي بيومکانيکي ساق پاي جوان ورزشکار...

نتایج اندازهگيری شده

شکل  .12ميزان فشار (ميليمتر جيوه) در مقاطع مختلف در حالت اندازهگيري شده و شبيهسازي

در شکل ( )12تطابق قابل قبولي بين نتایج شبيهسازی و اندازهگيری شده را نشان ميدهد ضمن بيشترین مقدار
فشار ميانگين مربوط به مقطع ( )5پا و کمترین مقدار فشار ميانگين مربوط به مقطع ( )1زیر زانو ميباشد.
همچنين کمترین ميزان اختالف بين نتایج اندازهگيری شده و شبيهسازی (درصد خطا) مربوط به مقطع شش
(مچ پا) و معادل  8درصد است؛ که علت آن وجود کمترین بافت نرم در این قسمت و دور شدن از فرضيات
مدلسازی در رابطه با در نظر گرفتن بافت نرم با رفتار مکانيکي ویسکو االستيک خطي است .در حالت کاهش
بافت نرم فرض سادهسازی در مدلسازی کم نقشتر و مدلسازی به شرایط واقعي نزدیکتر ميشود .ضمن
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نتایج شبيهسازی

بيشترین ميزان خطا مربوط به مقطع یک (زیر زانو) با بيشترین بافت نرم و چربي به مقدار  14/4درصد است.
نتایج اندازهگيری شده تطابق قابل قبول بين نتایج شبيهسازی و اندازهگيری شده را نشان ميدهد .در محل نقطه
( )1جلو پا بيشترین فشار در حالت اندازهگيری شده و شبيهسازی و در نقطه ( )4پشت پا کمترین فشار در
حالت اندازهگيری شده و شبيهسازی بهدستآمده است.
مقايسه خطاي مدلسازي :مقایسه ميانگين ميزان خطای شبيهسازیشده پوشش فشاری در مقاطع و راستاهای طولي
مختلف پا و ميانگين خطای شبيهسازی در مقاطع مختلف پا (شش مقطع) در شکل ( )13نشان دادهشده است.
شکل ( 13الف) نشاندهنده آن است که نتایج حاصل از دادههای تجربي و شبيهسازی با توجه به آزمون ميزان
همبستگي ميان این مقادیر که برابر  1/112که مقداری نزدیک به یک بوده و با توجه به سطح معنيدار ،تطابق
قابل قبولي باهم دارند و درصد خطای کمي بين دادههای تجربي و شبيهسازی وجود دارد .کمترین درصد خطا
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توزیع و بزرگي فشار در  4راستای  181 ،11 ،1و  271درجه و در طول  1مقطع و مقایسه نتایج شبيهسازی با

شبيهسازی مربوط به مقطع ( )1مچ پا با کمترین بافت نرم و بيشترین خطا مربوط به مقطع ( )1زیر زانو با
در رابطه با موارد قبلي دارند.
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بيشترین بافت نرم است .شکل ( 13ب) نشاندهنده آن است که دادههای تجربي و شبيهسازی تطابق قابل قبولي
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ب ) درصد خطاي شبيهسازي در راستاي طولي ( 0راستا)

شکل  .11مقایسه خطاي شبيهسازي در مقاطع و در راستاهاي طولي مختلف پا

کمترین درصد خطا شبيهسازی مربوط بهردیف شماره ( )1روی پا و بيشترین خطا مربوط بهردیف شماره ()4
پشت پا است .کمترین اختالف ميان مقادیر اندازهگيری و شبيهسازیشده در موقعيت استخوانهای درشتني
و نازکني ،به دليل حجم کم بافت نرم ،وجود دارد.
بحث

دربيان اثر ضخامت بر ميزان فشار اعمالي ميتوان از مدل فيزیکي پاتيک و کورلين سکي ( )34که رابطه تئوری
بين پارامترهای ساختاری و مکانيکي پارچههای سهبعدی به دست آوردهاند ،استفاده کرد در این مدل انرژی
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الف) ميانگين خطاي شبيهسازي در مقاطع مختلف پا (شش مقطع)

االستيک منوفيالمنت مياني ( )vدر طول کمانش منو فيالمنت (در طول ضخامت پارچه ( ))tبهصورت رابطه
( )5تعریف ميگردد:
()5

که در رابطه فوق  ∆tتغييرات ضخامت در پارچه اسپيسر در اثر اعمال نيروی بحراني  Fcrميباشد هر چه نيروی
بحراني Fcrبرای خمش منوفيالمنتهای مياني کمتر باشد در اثر نيروی  Fفيالمنتهای مياني مقاومت کمتری
از خود نشان داده و تنش  ،Tدر اثر نيروی  Fتوزیع و کاهش ميیابد و طبق رابطه الپالس ( )P=T/Rفشار
اعمالي توسط منسوج فشاری کاهش ميیابد .طبق مدل فيزیکي ارائهشده نيروی بحراني از رابطه ( )1به دست
ميآید:
= 𝑟𝑐𝐹

طبق رابطه اولر برای پارچه سهبعدی نيروی بحراني  Fcrبهصورت رابطه ( )7به دست خواهد آمد که در رابطه
فوق  Gوزن پارچه و  dدانسيته الياف نخ نایلون ميباشد.
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𝐼𝐸 𝜋 2
()1
𝑡 4
که در رابطه فوق  Eمدول کششي منوفيالمنت مياني نخ نایلون است و  Iممان اینرسي آن ميباشد.
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V=Fcr.∆t
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𝜋 2 𝐸𝐺 4 10−8
16𝑑 2 𝑡 4

()7

= 𝑟𝑐𝐹

طبق رابطه فوق نيروی بحراني Fcrرابطه عکس باضخامت پارچه داشته و هرچه  tضخامت پارچه افزایش یابد
نيروی بحراني برای خمش پارچه در راستای ضخامت کاهش ميیابد تنش کمتر و ميزان فشار اعمالي توسط
منسوج فشاری کاهش ميیابد .نتيجه حاصل از آزمایشها افزایش ضخامت از  1/8ميليمتر برای پارچه A03
ميباشد با تئوری مذکور مطابقت دارد.
در نمونه های باضخامت یکسان برای نمونه با درصد نخ االستان کمتر فشار اعمالي بيشتر و برای نمونه با درصد
نخ االستان بيشتر فشار اعمالي کمتر مي باشد و درواقع در ضریب کاهش یکسان با افزایش درصد نخ االستان
در پارچه اسپيسر سطح فشار اعمالي توسط منسوج فشاری کاهش ميیابد علت چنين امری آن است که با
افزایش درصد نخ االستان ،به علت خواص کششي نخ االستان و پایين بودن مدول یانک نخ کشسان ،مدول
یانگ پارچه اسپيسر کاهش ميیابد (جدول ( ))1و طبق رابطه ( )8مستخرج توسط نگ در سال ( )2111که در
زیر آمده است (:)35

𝑒𝑅
𝑐
=𝐸
𝑝
𝑒𝑅 1 −
𝜋2

()8
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به  1/8ميليمتر برای نمونه  C04بيانگر کاهش ميزان فشار اعمالي توسط منسوج فشاری  C04نسبت بهA03

که در این رابطه ) (Eسفتي کششي پارچه )C( ،محيط استوانه (Re) ،ضریب کاهش و ) (pفشار وارده بر بدن
است و با کاهش سفتي کششي پارچه فشار وارده به بدن نيز کاهش ميیابد.

بهعنوان متغير وابسته (پاسخ) در نظر گرفتهشدهاند و خالصه مدل شامل مقدار همبستگي ،ضریب تعيين ،ضریب
تعيين تعدیلشده و خطای استاندارد برآورد در جدول ( )1بيان شد:
جدول  .9خالصه مدل
برآورد خطای استاندارد

ضریب تعيين تعدیل

ضریب تعيين

R

مدل

1/34133511

1/113

1/113

1/111

1
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در تحليل آماری بر اساس نرمافزار  SPSSمقادیر اندازهگيری شده بهعنوان متغير مستقل و مقادیر شبيهسازیشده

ضریب تعيين و ضریب تعيين تعدیلشده نشاندهنده ميزان ا برآورد این مدل است که در این مدل ،ميزان این
دو عدد باالی  15درصد بوده که مناسب بودن مدل را کامالً توجيه ميکند و خطای استاندارد برآورد نيز مقدار
تأیيد مينماید .در ادامه به بررسي مقدار ضرایب رگرسيوني و همچنين آزمون معنيدار بودن ضرایب رگرسيون
پرداخته که نتایج در جدول ( )11آمده است:
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 1/3413که مقدار کمي است که بيانگر این است که خللي در برازش مدل ایجاد نشده و مناسب بودن مدل را
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 ضرایب رگرسيون.11 جدول
ضریب رگرسيون غيراستاندارد
مدل

ضریب غيراستاندارد

خطای استاندارد

ضریب رگرسيون استاندارد
ضریب استاندارد
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B

Beta

)متغير (ثابت

5/211

1/871

مقادیر اندازهگيری شده

1/147

1/121

1/112

آماره

تفاوت معنيدار

(t) آزمون

(sig)

5/181

1/111

35/172

1/111

 است و همچنين مقدار ضریب متغير مستقل5/211 ضریب ثابت (عرض از مبدأ) در این مدل رگرسيوني برابر
 ضرایب معنيدار بوده و صفر تلقي نميشوند و،)sig(  است که با توجه به ميزان سطح معنيداری1/147 برابر
:) محاسبه ميشود1( مدل بهصورت رابطه
=مقادیر شبيهسازیشده2115+1/147× مقادیر اندازهگيری شده

)8(

. درصد از برآوردها را توجيه و از دقت بسيار باالیي برخوردار است1/183 ًاین مدل ميتواند تقریبا
نتيجهگيري

 ميليمتر ميزان1/8  به1/8 یافتههای پژوهش حاضر نشان ميدهد با تغيير ضخامت پارچه اسپيسر االستان از
 درصد کاهش ميیابد مقدار ضریب همبستگي بين1 فشار وارده به ساق پای جوان ورزشکار بهطور ميانگين
 درصد محاسبه گردید که مناسب بودن مدل1/112 فشار اعمالشده به ساق پا در حالت تجربي و شبيهسازی
را تأیيد و تطابق باالی نتایج حاصل از شبيهسازی با نتایج اندازهگيری شده فشار اعمالي ساقبند پارچه اسپيسر
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 از این مدل سهبعدی بيومکانيکي ارائهشده.االستان به ساق پا جوان ورزشکار با دستگاه کيکوهيم را بيان ميکند
ميتوان محصولي مهندسي با خواص راحتي بيشتر بهمنظور پيشبيني توزیع فشار اعمالي بين پا و ساقبند
فشاری تهيهشده از پارچه سهبعدی االستان با در نظرگيری شرایط بهينه در ورزشکاران و تعامل حداکثری بين
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