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  فیزیکی فعالیتھاي ثبت دستگاه تکمیل و طراحی: عنوان
  چکیده

 شواهد علمی حاکی از آنند که خطر بیماري هاي ناشی از کم تحرکی به میزان قابل توجهی در افرادي که فعالیت

فعالیت جسمانی منظم و آمادگی . مناسبی دست می یابند، کاهش می یابد جسمانی منظم دارند و به آمادگی جسمانی

  .ی از درمان بیماریها باشدئوضعیت سالمت و پیشگیري از بیماریها شده و می تواند جزجسمانی خوب، باعث بهبود 

هاي فیزیکی در دنیا ابداع شده بتدریج بر دستگاههاي الکترونیکی که در یک دهه اخیر در رابطه با سنجش فعالیت

شمار دا این دستگاهها بصورت قدمابت. اندها تکامل یافتهاساس تکنولوژیهاي ایجاد شده در بخش سنسورها و پردازنده

تدریجا بدلیل حساسیت کم و خطاهاي آن از سنسور شتاب سنج یک محوره استفاده شد ولی این . مکانیکی به بازار آمد

 بدلیل باال سنج سه محورهاخیرا از سنسورهاي شتاب. سنسورها نیز قادر نبودند که شتاب بدن را در سه محور ثبت نمایند

 این دستگاهها بعنوان جایگزینی مناسب .گیري فعالیت فیزیکی استفاده شده است براي اندازهام آنان بودن دقت و دو

شمار و حرکت در این زمینه از دستگاههاي ساده قدمتاکنون  .براي روشهاي قدیمی ثبت فعالیت بدنی محسوب میشوند

تحقیقات . اندسنج استفاده میکنند به بازار آمدهسنج تا دستگاههاي پیشرفته ثبت فعالیت فیزیکی که از سنسورهاي شتاب

  .سنجی با انرژي مصرفی در طی فعالیت بدنی رابطه مستقیم داردانجام شده موید اینست که شتاب

) g6± (گیري باال سنج سه محوره با محدوده اندازهدر این تحقیق، دستگاه ثبت فعالیت بدنی با استفاده از شتاب

 این دستگاه را میتوان به کمربند آزمودنی متصل نمود و شتاب .ور طراحی و تولید گردیده استبراي اولین بار در کش

م افزار طراحی شده در نر.  به کامپیوتر منتقل نمودسپسبدن را در طی فعالیتهاي مختلف بر روي حافظه دستگاه ثبت و 

العات شتاب و انرژي مصرفی را بصورت این تحقیق قادر است ضمن انتقال اطالعات و ثبت مشخصات آزمودنیها، اط

  .نمودار ترسیم و اطالعات افراد مختلف را با یکدیگر مقایسه نماید

  :هاي کلیديواژه

   دستگاه ثبت فعالیت–سنج سه محوره شتاب– انرژي مصرفی –فعالیتهاي فیزیکی 
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  مقدمھ -١-١
 

این مسئله باعث . هاي بدنی دیرزمانی است که در میان افراد کم تحرك شناخته شده استنقش و اهمیت فعالیت

هاي بدنی حساس شوند و تالش نمایند تا دانش و اد جامعه تمایل پیدا کنند نسبت به تأثیرات مختلف فعالیتشد تا افر

تندرستی . باشداش میبدون تردید آرزوي هر فردي بهبود کیفیت و طول عمر زندگی. اطالعات خود را توسعه بخشند

ی مراحل مختلف حیات جسمانی از آغاز تا پایان هم بود یا نبود بیماري نیست، بلکه تندرستی شاخصی است که تمام

  .گیردزندگی را در بر می

براي مثال . ها براي رسیدن و حفظ سالمتی استترین راهفعالیت بدنی، بخصوص فعالیت بدنی شدید یکی از مهم

ع و قایقرانی به سواري سریع، پاروزنی سریتوان از فوتبال، اسکواش، کوهنوردي، والیبال، بسکتبال، تنیس، دوچرخهمی

 دقیقه 30بایست در روز حداقل ها میبراي بدست آوردن نتایج بهتر از این نوع ورزش. عنوان فعالیت بدنی شدید نام برد

علیرغم این، تعیین میزان انرژي مصرفی ضمن انجام فعالیتهاي بدنی براحتی ممکن .  روز در هفته انجام شود4 تا 3و 

 اهمیت کمی سازي فعالیتهاي .باشداده از روشهاي علمی براي برآورد انرژي مصرفی میاین مهم نیازمند استف. نیست

اي و براي بیمارانی که الزم است از رژیم فعالیتی خاصی پیروي کنند و یا براي مقایسه جسمانی در ورزشکاران حرفه

  .دیابمیزان فعالیت در افراد مختلف در ضمن تحقیقات علوم ورزشی اهمیت فراوانی می

در طی چند دهه . روشهاي کاربردي در این زمینه معموال گران بوده و معموال در شرایط آزمایشگاه انجام میگیرد

این ابزار که در نوع . پژوهشگران تالش نموده اند تا ابزاري ارزان و دقیق را براي تعیین فعالیتهاي بدنی طراحی نمایند

ن گامها و تخمین مسافت پیموده شده با استفاده از مکانیسم بسیار ساده به ابتدایی آن نوعی از قدم شمار بود براي تعیی

علیرغم فواید زیاد این دستگاه براي افراد عادي که صرفا قصد آگاهی از گامها را داشتند لیکن این ابزار قادر . بازار آمد

خته و سایر فعالیتها و یا سرعت فرد موجب گیري پردانبوده تا در دوهاي سریع و یا فعالیتهایی غیر از راه رفتن به اندازه

سنج که موجب افزایش دقت و با پیشرفتهاي بوجود آمده در تولید سنسورهاي شتاب. گیري میشودبروز خطا در اندازه



 ٣ 

در این راستا . ه استاستفاده از این سنسورها را در این فناوري بوجود آوردانگیزه ه لتر آن در بازار گردیدقیمت ناز

 ,.Meamarbashi and Burhanuddin, 2006, Najafi et al., 2003, Bouten et al( محققین

گیري انرژي مصرفی د اندازهره بر روي این نوع سنسورها با کاربع و شرکتهاي تولیدي مختلفی به تولید یا مطال)1997

  .اندپرداخته

 ضمن برتریهاي مناسب نسبت  دستگاهی کهنیاز به طراحیبمنظور استفاده از این فناوري در تحقیقات علوم ورزشی 

پس از . رسیدرا پاسخگو باشد ضروري بنظر میکشور و ورزشی  اتیگسترده تحقیق بتواند نیازهايبه انواع خارجی 

هاي به عمل آمده در خصوص انواع امکانات و دستگاههاي عرضه شده در این زمینه توسط شرکتهاي خارجی و بررسی

رزشی کشور  بدینوسیله بتوان بخشی از وابستگی و اقدام به طراحی این دستگاه گردید تافعالیتهاي تحقیقاتی انجام گرفته

  . برداین دانشگاه بهره و از وجود آن در تحقیقات کاربردي هاي تولید کننده خارجی کاهش دادرا به شرکت

 

  یمباني نظر -٢-١
 

گیري کمی پردازند اما براي اندازه دویدن و راه رفتن میرظینها انسان روزانه به فعالیتهایی دعلیرغم اینکه میلیار

دستگاههاي ورزشی نظیر . باشدر از آن انرژي مصرفی در طی این فعالیتها نیاز به ابزار میمسافت پیموده شده و مهمت

ردي از انرژي در حین تمرین و پس از آن اطالعات زیادي را از مسافت پیموده شده و برآو تردمیل و دوچرخه کارسنج

ازخوردي را از شدت فعالیت بما ضربان قلب نیز میتوانند بسنجش  دستگاههاي .دهندبدست میمصرفی بر حسب وزن 

هاي دونده. )Sastry, 1999(میخواهند سه شاخص مهم سرعت، مسافت و انرژي مصرفی را بدانند ها دونده. بدهند

  .هاي آماتور و مردم معمولی خیرمیتوانند سرعت خود را تخمین بزند ولی دوندهاي که دارند با تجربهاي حرفه

از  .د بسنجند و نیاز به استفاده از ابزارهاي پیشرفته میباشدناي نیز نمیتوانهاي حرفهتعیین انرژي مصرفی را حتی دونده

می نیرویی وارد شود و بتواند آن را به حرکت درآورد میتوان نیروي وارده را با دیدگاه بیومکانیکی هر گاه به جس

 این ).F=ma( نیوتن توضیح میدهددوماین واقعیت را اصل . ضرب جرم جسم در شتاب ایجاد شده برآورد نمود
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. کیل داده استسنج استفاده میکنند را تشتوضیح ساده اساس دستگاههاي ثبت فعالیت فیزیکی که از سنسورهاي شتاب

گیري دقیق شتاب بایستی در سه بعد ها موجب حرکت تنها در یک بعد نمیشود و اندازهواقعیت اینست که انرژي ماهیچه

 این اصل بر پایه .گیري نمایدها را در حین حرکت اندازهصورت بگیرد تا بتواند انرژي اعمال شده توسط ماهیچه

از  .صورت گرفته و دستگاههاي مختلفی بتولید رسیده است 1 انرژي مصرفیگیري دقیقتحقیقات زیادي براي اندازه

  .نام بردسنج و شتاب 3شمار حرکت، 2شمارآنجمله دستگاهها میتوان از قدم

 پیشینھ تحقیق -٣-١
 

گیري فعالیت فیزیکی ابداع شده لیکن هیچ روش استاندارد طالیی در اگر چه تاکنون روشهاي مختلفی براي اندازه

 4گیري فعالیت فیزیکی عبارتند از تواتر پارامترهاي اساسی در اندازه.)Welk, 2002(ن خصوص وجود ندارد ای

گیري  روش براي اندازه30در حال حاضر بیش از .)Dugdill and Stratton, 2007(، زمان و نوع فعالیت5،شدت

  . مشاهده میشود1 تصویرمیزان عملی بودن و نیز اعتبار مهمترین این روشها در . فعالیت فیزیکی وجود دارد

  
   یکیزی فتی فعالنیی تعي روشهانی بودن و اعتبار مهمتریعمل: 1تصویر 

Heart Rate Monitoring 
                                                 

1  Energy Expenditure 
2  Pedometer 
3 Actometer 
4  Frequency 
5  Intensity 
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 ثبت ضربانات قلب -١-٣-١
 

اي و دریافت اطالعات توسط دیتالوگر که معموال  توسط سنسور سینه 6این ابزار غالبا بصورت سنجش از دور

 این دستگاهها متوسط شمارش ضربانات قلب را در. گیري میکنندبصورت مچی ساخته شده، ضربانات قلب را اندازه

یک نمونه از این . یابدطی چند دقیقه بر روي حافظه دستگاه ثبت و مقدار آن بر روي نمایشگر دیتالوگر نمایش می

  . مشاهده میشود2 تصویردستگاهها در 

  

  

  

  هاي تست ضربان قلبیک نوع از دستگاه: 2تصویر 

  

  قدم شمار -٢-٣-١
 

 دی تولدر.  (Sastry, 1999)   سال پیش نوعی از قدم شمار در تصاویر لئوناردو داوینچی دیده میشود500در 

 متصل ی خاص به نرم افزار)حساسه( حسگر نیا انهیپا.  شودی استفاده م)یکیسنسور مکان( حسگرکیگام شمارها از 

 کوچک را عقب و ي ابزارهانیا اگر.  کندی ملی تبدکی به اطالعات الکترونرا  مزبوریکی مکاني شود که پالس هایم

 حرکت نیهم.  شودیم  که جابه جادی شنوی را در آنها موچکک اری ساچمه بسکی ي صداد،ی تکان بدهای دیجلو کن

 شود و ی به جا مجا  ساچمهنی امار،ی هر گام بي به ازادرواقع . کندی مجادی الزم را ایکیمکان يرویساچمه است که ن
                                                 

6  Telemetry 
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 دی جديشمارها اما گام.  است فرد افزار از حرکاتنرم  کنندهیی حاصل محرك و شناساحسگر،  برخورد آن بهيروین

  کنند که امکانی استفاده میکیالکترومکان ي گام شمارها از حسگرهانیا. رندی گی مبهره ي ترشرفتهی پياز تکنولوژ

 جز گام به  دارند چرا کهی جذابي هایژگی انواع ونیا . دارندي کمتراشتباه  کنند ویها را فراهم م تر گامقی دقنییتع

 گام نیدرضمن ا.  کننديری گاندازه زی را نرهیم و راست شدن و غ مانند خيو  حرکاتگری توانند دی فرد، ميها

 راه لومتری کچند  کنند تا به فرد نشان دهند که در طول روزیم  تعداد گام ضرب در طول گام استفادهفرمول شمارها از

 وجود دارند زی نیعانوا  شوند امای فرد متصل مي از لباس هایبخش ایبه کمربند شمارها گام از انواع یبعض .رفته است

 به ماری بقی تشوي برادیبا  ابزارنی معتقدند از اياریبس . شوندیل ممتص مصرف کننده کفش ی حتایکه به کراوات 

 چقدر دیبا  روزانه آنهاي کنند که حداقل تعداد گام هایم  فرد مشخصيدرواقع آنها برا.  کرداستفاده ی جسمانتیفعال

 روز ي به حد مطلوب، در انتهادنی رسي براتا  بردارد مجبور استيتعداد گام کمتر روز، کی در طول فردباشد و اگر 

 ی که میی آنهازی فشارخون و نو  خونی چربابت،ی به دانی چاق، مبتالافراد  پزشکان،دهیبه عق. کمبود را جبران کند

 . بهره ببرندی خوببه  ابزارنی توانند از ای اندام برسند، متناسب خواهند به

  :ول گامها تقریبا مساوي باشند و طول گام را بدانیم مسافت طی شده را میتوان از فرمول ذیل حساب کرداگر ط

  مسافت) متر=( شمارش گامها ×طول گام )متر(

  .براي بدست آوردن سرعت متوسط کافیست تا مسافت طی شده را بر زمان تقسیم کنیم

باشد چونکه در قدم زند طول گامها ی میزنند بیشتر از دوندگان میشمارها براي آنان که قدم میزند یا به آهستگدقت گام

سرعت را همچنین میتوان از فرمول ذیل محاسبه نمود . معموال یکسان است ولی در دو معموال اینگونه نیست

)Sastry, 1999(:  

  سرعت=  طول هر گام ×) 1/زمان هر گام(

  سرعت=  طول هر گام ×فرکانس هر گام 
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براي محاسبه کالري مصرفی . گیردطول گام در هر شخص با دیگري متفاوت است لذا این محاسبه براحتی صورت نمی

نمیتوانند و ا تشخیص دهند ها را بشمارند و قادر نیستند که نوع فعالیت ر گامندشمارها فقط میتوانلیل اینکه گامنیز بد

  . از انرژي مصرفی به ما بدهندیورد دقیقآبر

  شمارحرکت -٣-٣-١
 

در حین راه رفتن . شمار است ولی مانند ساعت به مچ دست بسته میشودوسیله از نظر مکانیزم عمل شبیه به قدم این

  .کندیشمار عمل مو دویدن میتواند حرکات دست را تشخیص دهد و بمانند گام

وي طول گامها را .  متر برآورد نموده است98/0 متر تا 70/0رفتن بترتیب از  طول گام را در راه1999اریس در سال س

  . متر برآورد نموده است40/1 تا 79/0در دویدن از 

  

  )Saris and Binkhorst, 1977(شمار شمار و حرکتدقت قدم: 3تصویر 

  

 . زدن خوب ولی در دو مناسب نیستشمار در فعالیت قدمشمار و حرکتنتایج فوق نشان میدھد کھ دقت قدم

 

 GPSدستگاھھای  -۴-٣-١
ه بصورت کوچک و قابل حمل میباشند معموال روي مچ دست بسته شده و با استفاده از  کGPS7دستگاهها 

این ابزارها . )Gilani, 2007(گیري کننداي میتوانند سرعت و شتاب متوسط فرد را با دقت زیاد اندازهفناوري ماهواره

                                                 
7 Global Positioning System 
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به اصالح ساده . دهی استاز عیوب دیگر اختالل در آنتن. گران بوده و در محیطهاي سرپوشیده قابل استفاده نیستند

 حرکات دست ممکن است همواره بایستی دستگاه سه ماهواره را ببیند لذا اگر در حین عبور از کنار مانع یا حتی در حین

دهی را معموال بهترین نقطه براي نصب این دستگاهها روي کاله است که کمترین اختالل آنتی. دهی مختل شودآنتن

  .ممکن میسازد

  
 GPSانواعی از دستگاههاي : 4تصویر 

  سنجشتاب -۵-٣-١
 

اي را در برآورد انرژي مصرفی نشان  نتایج بسیار امیدوارکنندههاشمار، شتابسنجشمار و حرکتدر مقایسه با قدم

گیري انرژي مصرفی در طی  این سنسور نشان داده که دقت باالیی در اندازه .)Bouten et al., 1997(اند داده

 فرمولهاي مختلفی با استفاده از این دستگاهها در محیط آزمایشگاه .)Eston et al., 1998(فعالیتهاي مختلف دارد 

بیشتر این فرمولها توسط فریدسون و همکارانش بدست آمده . ده استبر روي تردمیل یا شرایط کنترل شده بدست آم

  .)Wolinsky and Driskell, 2007(است

 

سنج پیزوالکتریک یک محوره که بر روي کمر وصل شده بود استفاده کرد و شتاب  شتابکوانگ از ی 1981در سال 

 واحد زمان براي مدت آزمون توانست رابطه گیري از شتاب دروي با انتگرال. گیري نمودمحور عمودي بدن را اندازه

تحقیقات بعدي بر روي نوعی دستگاه تجاري بنام . (r=0.74)خوبی را بین انرژي مصرفی و شتاب بدست آورد 
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Caltracبراي قدم زدن بر روي (0.94–0.68 )سنج یک محوره میباشد نتایجی را بین  که داراي یک شتاب 

 انجام شد، این 1988در سال ) Schutz(وش کالري متري غیر مستقیم که بتوسط شوتزدر مقایسه با ر. تردمیل نشان داد

 ,.Bouten et al(دستگاه نتایج کمتري را در محاسبه انرژي مصرفی روزانه در حین فعالیتهاي روزمره نشان میداد

ان داد که این نوع سنسورها نمیتوانند به دقت انرژي سنجهاي یک محوره نشمطالعات بیشتر بر روي شتاب. )1997

-سنج سه محوره براي اندازهاخیرا از سنسورهاي شتاب .(Mathie et al., 2004) مصرفی روزانه را برآورد نمایند

 ,Crouter et al., 2006, Meamarbashi and Burhanuddin)ي فعالیت فیزیکی استفاده شده استگیر

2006, Ward et al., 2005, Kawahara et al., 2009) 

ایی خواهد بود که امکان ارزیابی و مانیتور کردن فعالیت بر همین اساس، طراحی و ساخت دستگاه چند منظوره به گونه

  .محوره نیز فراهم شودسنج سهبدنی با استفاده از سنسور شتاب

حین حرکت، بطور مثال براي مطالعه حرکات پاها در . سنج متفاوت استبسته به نوع مطاله محل قرار گرفتن شتاب

در اغلب . (Bussmann et al., 2000, Lafortune, 1991) سنج بر روي ران یا مچ پا نصب میشودشتاب

برخی از این تحقیقات با نصب دستگاه بر روي نقاط . موارد، محققین تمایل دارند که حرکات کل بدن را ثبت نمایند

  . استفاده از یک دستگاه  نزدیک به مرکز ثقل بدن انجام پذیرفته استمختلف بدن یا
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 دیاگرامی از مرکز ثقل بدن در وضعیت ایستاده: 5تصویر 

  

سنج، شرکتهاي تولید کننده تلفن همراه اخیرا انواعی از بدلیل دقت باال و سهولت استفاده از سنسورهاي شتاب

افزار کامپیوتري اطالعات ثبت شده از کمک نرمهاین گوشیها ب. اندسنج تولید نمودهمجهز به شتابگوشیهاي تلفن 

سنج بر روي حافظه گوشی را پردازش و با توجه به مشخصات وزن، سن و جنس انرژي مصرفی و مسافت پیموده شتاب

  .نمایندشده توسط فرد را برآورد می
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  انرژی متابولیسم مصرفی -۶-٣-١
 است 8گیري فعالیت فیزیکی، مقدار انرژي متابولیسم در طی فعالیت فیزیکیص استاندارد براي اندازهشاخ

)Servais, 1984( .گیري متري مستقیم اندازهانرژي مصرفی را میتوان براحتی در آزمایشگاه با استفاده از کالري

سنجها روشی غیر استفاده از شتاب. نمود ولی اینکار در خارج آزمایشگاه و در طی فعالیتهاي روزمره دشوار است

مستقیم نظیر و در مقایسه با سایر روشهاي غیرمستقیم را براي برآورد انرژي مصرفی در خارج از آزمایشگاه فراهم آورده 

گیري  و اندازه)Steele  et al., 2000, Ng and Kent-Braun, 1997(نویسی فعالیت روزانه گزارش

  . از دقت باالتري برخوردار است )Bussmann et al., 2000, Fehling  et al., 1999(ضربان قلب 

از جمله . سنج استفاده میکنند به بازار آمده استبصورت تجاري انواعی از این دستگاهها که از سنسورهاي ستاب

 ساخت 12آي اکتیویتی مانیتوراس، سی11 از شرکت تولیدات پیشرفته10تراك و تراي9 میتوان به کالتراكهااین دستگاه

از شرکت Triaxial Research Tracker (RT3)  و 15میتر از شرکت مینی14کال، اکتی  13شرکت شالیمار

 برخی از دستگاههاي ثبت 6تصویر  در . نام برد17مدیا از شرکت باديSenseWear Armband و 16استی هلتی

، اي 3آرتیکال،از کالتراك،اکتیاین دستگاهها بترتیب از سمت چپ عبارتند . فعالیت فیزیکی نمایش داده شده است

  .ام پی و یاماکس

                                                 
8  Metabolic energy expenditure 
 
9  Caltrac 
10  Tritrac-R3D 
11  Professional Products Inc. 
12  CSA 7164 activity monitor 
13  Shalimar 
14   Actical 
15  Mini Mitter Co. 
16  Stayhealthy 
17 BodyMedia Inc. 
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 انواعی از دستگاههاي ثبت فعالیت فیزیکی: 6تصویر 

  

معموال در این سیستمها، سطح زیر منحنی برآیند شتاب در واحد زمان با در نظر گرفتن وزن بدن براي تعیین انرژي 

  .)Bouten et al., 1997, Steele  et al., 2000(مصرفی استفاده میشود 

  
زمان -و سپس تعیین انتگرال شتاب) B(و یکسو سازي آن ) A(روش برآورد انرژي مصرفی از سیگنال شتاب : 7تصویر

)C(  

  



 ١٣

  )Stone, 2005(: معادالت بکار رفته در انواعی از دستگاههاي ثبت فعالیت فیزیکی منبع:1جدول

  
 ,.Tanaka et al( ساله انجام داد 6 دختر و پسر 27سنج سه محوره تحقیقی را بر روي تاناکا با استفاده از شتاب

 وي از دستگاه. )2007

 (GMS, Tokyo, Japan)  ActivTracerثانیه ذخیره نموده این دستگاه میزان شتاب را هر پنج . استفاده نمود

  . مقایسه شد18 نوع فعالیت با روش کیسه داگالس9و نتایج در طی 

  

  
Ax و Ay نشانگر شتاب در محورهاي افقی و Az شتاب در محور عمودي است . 

 

 

 

 

 

                                                 
18  Douglas bag 
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  )Stone, 2005(:منبعمشخصات انواعی از دستگاههاي فعالیت فیزیکی : 2جدول

  
 ,.Mathie et al(گیري انرژي مصرفی اثري قابل اغماض دارد سنج بر اندازهمحل نصب و جهت محورهاي شتاب

سنج بر روي ساق  عمودي بدن را با نصب شتابخلفی و-حرکات قدامی1997بوتن و همکاران در سال . )2004
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گیري نموده و نتیجه گرفتند که میتوانند انرژي مصرفی را با دقت زیاد از هر یک از پا،ران، تنه، ساعد و بازو اندازه

  .مقادیر بدست آمده از نقاط مذکور تعیین نمایند

-CSA، TriTrac-R3D، RT3 ، BioTrainerتحقیقی را براي مقایسه دستگاههاي ) 2004(کینگ و همکاران 

Pro و SenseWear Armband  براي برآورد انرژي مصرفی در حین فعالیت قدم زدن و دو بر روي تردمیل انجام 

 متر در دقیقه  و دو با 107 و 80، 54در این تحقیق ده نفر مرد و یازده نفز زن بمدت ده دقیقه قدم زدن با سرعت . دادند

متري غیر مستقیم مقایسه شد و آنان نتایج را با روش کالري.  متر در دقیقه انجام دادند214 و 188، 161، 134سرعتهاي 

   .)King et al., 2004(داري در محاسبه انرژي مصرفی ندارندنتایج نشان داد که دستگاههاي مذکور تفاوت معنی

محوره پیزوالکتریک بچاپ رساندند و سنج سه تحقیقی را با استفاده از یک سنسور شتاب2004بوتن و همکاران در سال 

  ..)Bouten et al(توانستند فرمولی را براي محاسبه انرژي مصرفی با استفاده از سه محوره با دقت باال ارائه دهند 

EEact=0.104 + 0.023 IAAtot 
مقدار انتگرال شتاب سه محوره بر حسب متر IAAtot  مقدار انرژي مصرفی در حین فعالیت وEEactدر این فرمول 

 ..)Bouten et al( بر مجذور ثانیه است

 هر کیلوگرم وزن بدن در هر دقیقه با دستگاه ترایتراك که داراي  انرژي مصرفی به ازايفرمول بدست آمده براي تعیین

 Wolinsky and(سنسور شتاب سنج سه محوره است در طی تحقیقات بر روي تردمیل و قدم زدن بشرح ذیل است 

Driskell, 2007(.  

Kcal/kg.min=0.018673+(0.000029051 × Vmag/min)  
 

Vmagحور  مقدار انتگرال شتاب بدست آمده در سه مXYZباشد  می)Wolinsky and Driskell, 2007(.  

برآیند شتاب در سه محور از فرمول ذیل . در این تحقیقق از فرمول فوق براي محاسبه انرژي مصرفی استفاده شده است

  .اي محاسبه شده استمحاسبه و سطح زیر منحنی بردار شتاب سه محور در واحد زمان از روش ذوذنقه
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 ت پژوهشضرورت و اهمی -1-4

 

امروزه اهمیت تحقیقات نو در ورزش بیش از پیش احساس میشود زیرا میتواند به ورزشکاران و مربیانشان کمک 

یافته و به اعتماد بنفس بیشتر رسیده و بتوانند به قابلیتهاي  نماید تا به آمادگی جسمانی بهتر و چابکی بیشتر دست

 .ستفاده از ابزارهاي تحقیقاتی میسر نیستاین مهم بدون ا. مهارتهاي حرکتی بهتري برسند

هاي فیزیکی در ایران تولید نشده لذا ضروریست بمنظور کاهش وابستگی و انجام تحقیقات بر دستگاه ثبت فعالیت

روي کاربرد این دستگاه سازمانهاي مختلف مرتبط نظیر دانشگاهها، آموزش و پرورش ، سازمانهاي نظامی و وزارت 

  . استفاده نمایندکار از این دستگاه

 آن داشته ی نسبت به انواع خارجيادی زيهای دستگاه برترنی بوده و انیی دستگاه پانی انبوه ادی تولنهیخوشبختانه هز

 نی اقات،یدر بخش تحق.  سازدازینی دستگاه بنی به واردات ای کشور را از وابستگتواندی ممتیو ضمن نازل بودن ق

  .سازدی و نو فراهم میب تجرقاتی تحقي برا رای خوبیقاتی تحقنهیدستگاه زم

-تاکنون سابقه ساخت این دستگاه در ایران در دسترس نیست و تنها چند کشور بصورت تجاري این دستگاه را می

شمار تحقیقاتی که در ایران در رابطه با سنجش فعالیت فیزیکی صورت گرفته محدود به استفاده از دستگاه قدم .سازند

  .بوده است

  :ه اختصار ضروریات این طرح ذکر میگردد  ب

  اندرکاران ورزش از ابزارهاي آزمایشگاهی دقیق و عینیاستفاده متخصصین و دست

 افزار و نیز آموزش و نگهداري سیستمافزار و سختهاي تولید کننده خارجی براي ارتقاء نرمعدم وابستگی به شرکت

 اي عملی محققین این حیطه از علوم ورزشیافزار متناسب با نیازهافزار و نرمتولید سخت

 تامین ارزان و خدمات مناسب براي کلیه دانشگاهها و مراکز علمی و ورزشی کشور
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Title: Design, Development of a Data Logger for the Physical Activity 
Monitoring 

 
ABSTRACT  

 
Physical activity, being an important part of human behavior, may be related to various 

aspects of health and disease. The study of these relationships is difficult and 

cumbersome mostly due to the complex nature of physical activity and the resulting 

difficulties in qualification and quantification of the physical activities. Accurate assessment 

of physical activity is critically important when examining the relationship between physical 

activity exposure and a number of health related outcomes (i.e., cardiovascular disease, 

hypertension, obesity). In recent years, a growing number of portable devices have 

become available for daily physical activity monitoring. Accelerometers have become more 

attractive to the researchers because they are very precise, stable and capable of 

providing an indication of reliability and objectiveness. 

At present, movement registration with body-fixed accelerometers offers the best 

alternative for the routine daily physical activity assessments. Various motion sensors 

have been designed for this purpose, ranging from mechanical pedometers and 

actometers to electronic accelerometers. Previous researches have been demonstrated a 

significant relationship between accelerometer output and energy expenditure due to 

physical activity.  

The present study describes the development of a triaxial accelerometer based 

physical activity monitoring system (PAMs) for the assessment of physical activity and 

estimate energy expenditure. The PAMs is a small portable data logger system that uses a 

±6 g triaxial microelectromechanical (MEM) accelerometer to measure the personal 

physical activity. PAMs, can be attached to the waist and record body accelerations in 

three axes. Microprocessor software was developing to do data acquisition and save into 

flash memory and communicate with computer. A graphic's software has been developed 

to demonstrate the recorded activities and save under personal database. 
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