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 مقدمه

افزاري افزاري و نرمانات متنوع سختاین سيستم که براي اولين بار در کشور طراحي و ساخته شده، امك

را در اختيار مربيان و محققين قرار داده است. با طراحي انواع بسيار زیادي از تستهاي نيروسنجي ميتوان با 

دقت بسيار زیاد ورزشكاران مختلف را مورد مطالعه قرار داد. این سيستم همچنين امكان طراحي تمرینات 

تصاصي فراهم آورده تا مربيان و محققين علوم ورزشي بتوانند تاثير مختلف را براي تقویت عضالت اخ

 این تمرینات را بر روي قدرت عضالت مورد بررسي قرار دهند.

 

انواع مختلفي از سنسورهاي نيرو با ظرفيتهاي مختلف را ميتوان در این سيستم مورد استفاده قرار داد و 

 انجام داد. آزمونهاي نيروسنجي متنوعي را ميتوان بكمک آن 

قابل نيز بدون استفاده از کامپيوتر  و افزار تشكيل شده استافزار و نرماین دستگاه از دو بخش سخت

در صورت نياز به استفاده از کامپيوتر ميتوان اطالعات را بر روي کارت حافظه ذخيره  باشد.استفاده مي

 دازش قرار داد.افزار مربوطه اطالعات را مورد پرمنمود و متعاقبا بكمک نر

 

 چكيده فارسي پژوهش
 

 

های زیادی برای استفاده علوم و مهندسی در افزایش عملکرد در جهان معاصر تکنولوژی، فرصت

گیری نیروی ر یا نیروسنج، یک ابزار علمی است که برای اندازهتورزشکاران وجود دارد. دیناموم
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گیری یروسنج کامپیوتری برای اندازههدف این پژوهش ساخت دستگاه ن عضالت طراحی شده است.

 ست.ا نیروی ایزومتریک عضالت پشت،کمر و پاها

 500افزار الکترونیکی این دستگاه یک سنسور نیروسنچ ایزومتریک با ظرفیت در بخش سخت

در بخش مدارات الکترونیکی  .بکار رفته استکیلوگرم نیرو و یک میکروکنترلر با سرعت باال 

و کارت بیتی  24آمپلی فایر،آمپلی فایر و مبدل آنالوگ به دیجیتال -یتال، پیشجاز فیلتر دیهمچنین 

نمایش و ثبت  گیری،در طی آزمون، مراحل اندازه استفاده شده است. (MMC 1(حافظه مولتی مدیا 

 LCDگیری شده بر روی نمایشگر اطالعات اندازه اطالعات توسط میکروکنترلر کنترل میشود.

ور همزمان از طریق پورت سریال برای استفاده کامپیوتر ارسال و در صورت لزوم نمایش یافته و بط

و برنامه کامپیوتری با  Cنویسی  میکروکنترلر با زبان برنامه میتواند بر روی کارت حافظه ذخیره شود.

افزار کامپیوتری امکانات متعددی را برای نمایش نیرو نوشته شده است. نرم 7نگارش 2زبان دلفی

ورت آنالین یا بازخوانی اطالعات ذخیره شده بر روی کارت حافظه دارد. همچنین نتایج بص

های متعدد هر توان نتایج آزموننموداری قابل ذخیره بصورت تصویر یا فایل اطالعاتی بوده و می

 دیگر یا با سایر افراد گروه مقایسه نمود.کآزمودنی را با ی

                                                 
1. Postural Reflex  

2. Delphi™ 
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 ل اولفص
 کلیات و پیشینه پژوهش

 

 مقدمه

مبحث ورزش همانند هر فعالیت دیگر انسانی با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده 

است. قوانین ورزشی و ابزار و تجهیزات ورزشی همگی دچار تغییرات مداوم هستند. 

ورزش از تکنولوژی روز جهانی گسسته نمانده و پیشرفت های تکنولوژیکی حضور خود 

 در صحنه ورزش نیز به نمایش می گذارند.  را

تغییرات کامالً محسوسی را  علوم ورزشی دانش رو به رشد بشری ، همانطور که در صحنه

ایجاد نموده ، در صحنه مهندسی نیز با دگرگون ساختن ساختارهای قبلی تاثیر قابل 

ی ، مستلزم توجهی داشته است . توصیف علمی ورزش، به عنوان فعالیت متبحرانه انسان
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باشد. از این رو انتقال مباحث بنیادی مهندسی به و مهندسی می علوم ورزشیادغام دانش 

 باشد . صورت کالن به متخصصین و دست اندرکاران ورزش کشور حائز اهمیت می

این امر در مرحله اول موجب ارتقاء سطح دانش ورزشی متخصصین خواهد شد . این 

بعد ، توانایی درك علل تغییرات را افزایش داده و ایجاد  فنی، در مراحل بستر علمی و

ارتباط بین موقعیت کنونی وتغییرات آتی در قوانین و ابزار را از دیدگاه علمی ، فنی و 

به ورزش توجه رایطی که روز به روز شمهندسی ، در اختیار متخصصین قرار می دهد . در 

-صورت میهای فراوانی ان تالشزشکاررو در جهت پیشرفت ورزش و و شودمیبیشتر 

وجه نقش فناوری و مهندسی در بهینه سازی و رشد ورزش کشور تبه  گیرد جا دارد که

  ای مبذول شودویژه

رایج گردیده و قدرت عضالت را  18دینامومتر دستگاهی است که کاربرد آن از قرن 

ی و ساخت . پژوهش حاضر با هدف طراح(1,2)کندگیری میبسرعت و با دقت اندازه

های به دستگاه کامپیوتری نیروسنج عضالت پشت و کمر انجام گرفت. پس از بررسی
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عمل آمده در خصوص انواع امکانات و دستگاههای عرضه شده در این زمینه توسط 

شرکتهای خارجی و فعالیتهای تحقیقاتی انجام گرفته در داخل و خارج کشور نیاز به 

و  گسترده تحقیقاتی ز امکانات کامپیوتر بتواند نیازهایطراحی دستگاهی که ضمن استفاده ا

رسید تا بدینوسیله بتوان بخشی از وابستگی ورزشی را پاسخگو باشد ضروری بنظر می

 های تولید کننده خارجی کاهش داد.ورزشی کشور را به شرکت

 

 مباني نظري

 آمادگي جسماني
 

دهد، میزان آمادگی تشکیل میهای حرکتی انسان را آنچه که زیر بنای تمام فعالیت

جسمانی بدن است. داشتن آمادگی جسمانی باال نه تنها در انجام حرکات بنیادی ما را 

های ورزشی نیر مؤثر است. واژه آمادگی جسمانی دهد. بلکه، در یادگیری مهارتیاری می

است های گوناگونی تعریف شده ای دارد و در نوشتارهای مختلف به شکلمفاهیم گسترده



 5 

های بدنی، آمادگی به طور متداول، کیفیت و امکانات بدن انسان در تطابق با فعالیت

 شود.جسمانی خوانده می

با توجه به نتایج تحقیقات فراوان دو دهه اخیر، اکثر صاحب نظران و محققین، اجزاء 

اجزاء مرتبط با  -1نمایند، دهنده آمادگی جسمانی را به دو گروه تقسیم میتشکیل

 های حرکتی.اجزاء مرتبط با مهارت -2ندرستی ت

آگاهی بر اثرات تمرین و فعالیت بدنی در بهبود و افزایش سالمت و تندرستی انسان 

های آمادگی معتقد است، مردم به دو دلیل عمده نیازمند برنامه« گشتل .»قدمتی دیرینه دارد 

ورزشی مـوجب افـزایش هـای منظـم باشند. اوالً، تمـریـنات و فعالیتجسمانی می

های قلبی ـ تنفسی و عضالنی شده، ثانیاً، آمادگی جسمانی کــارایـی و سالمت دستـگاه

دهد. آمادگی جسمانی مندی کامل از مواهب زندگی افزایش میظرفیت انسان را به بهره

جوانان یک امر بنیادی و حیاتی است که سالمت و تندرستی افراد جامعه را تضمین 

های حرکتی از هیچ بدنی و فعالیتافزایش ظرفیت کارایی بدن جز از راه تربیت کند.می
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بدنی باید به عنوان بخش تکمیلی از شود و تربیتبرنامه تربیتی دیگر، حاصل نمی

 های تعلیم و تربیت در آید.برنامه

ای به قدمت نژاد بشری داشته گیری، سنجش و مقایسه قوای جسمانی شاید سابقهاندازه

گردد. یعنی به سال سال قبل برمی 149گیری دوران معاصر تقریباً به باشد. تاریخچه اندازه

تا  8آموزان برای اولین بار در امریکا به بررسی تفاوت رشد بین دانش« کرام ول»که  1860

های آنتروپومتریکی و قدرتی ساله پرداخت. با شروع قرن بیستم، تأکید روی آزمون 18

های قلبی ـ عروقی داد و افراد ورزیده از های حرکتی و آزمونه مهارتجای خود را ب

مندی بیشتری به آموزش بهداشت و های پزشکی عالقهها و پژوهشلحاظ آموزش

 تندرستی نشان دادند.

های آمادگی جسمانی در بسیاری از کشورها بویژه کشورهای صنعتی در چند انجام آزمون

تحرك ناشی از ا بر آنان آشکار ساخت که سبک زندگی بیدهه گذشته، این حقیقت تلخ ر
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های جسمانی و ماشینی شدن کارها و رفاه بیش از حد و حذف کارهای عضالنی و فعالیت

 فقر حرکتی سبب شده تا تندرستی نسل آینده آنان بطور جدی به خطر افتد.

ل و ابزار علمی معتقد است که میسّر شدن امکان ارزیابی دقیق از طریق وسای«وان دالن»

برای تعیین نمره دروس تربیت بدنی و تندرستی و بهداشت سبب شده تا مدیران مراکز 

آموزشی برای این دو درس اعتبار فرهنگی بیشتری قائل شوند و دروس مذکور ارج و 

منزلتی هم پایه سایر مواد تحصیلی پیدا کنند. برای تحقق اهداف تربیت بدنی دسترسی به 

آموزان در مدارس الزم و ضروری است. زیرا، از آمادگی جسمانی دانشاطالعات درست 

گیرند. در این مرحله نوجوانی را به عنوان مرحله مناسب آمادگی جسمانی در نظر می

های ورزشی، مانند دویدن و پریدن را با تمام قدرت و توانند فعالیتمرحله نوجوانان می

 (.3برای مدت زیادی انجام دهند)
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 و توان عضالني درتق

 

قدرت عضالنی : عبارت است از آمادگی عضالنی برای وارد کردن حداکثر فشار به یک 

مقاومت یا مانع ثابت و یا متحرك فقط برای یک مرتبه در حفظ تعادل و توازن قامت و 

 اندام و سالمتی عمومی و مهارتهای ورزشی نقش دارد. 

وزنه و .... شتاب ، سرعت ، چابکی ،  مثال : کندن حریف از زمین درکشتی ، پرس یک

استقامت و نیرو در قدرت عضالنی دخالت ندارند . کاربرد عمده آن در مهارتهای ورزشی 

است ، که گاه با  Strengthو ورزشهای اصالحی است . همتراز التین قدرت عضالنی 

 شتاب و توان و زور اشتباهاً مترادف شده است. نیرو ،

ا با واحد کیلوگرم به صورت نسبی یا مطلق اندازه گیری می کنند کمیّت قدرت عضالنی ر

 . انواع قابل اندازه گیری آن عبارتند از:
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 هاي قدرت بدنيزمونآ

 

-گیری میکمیت قدرت عضالت را با واحد کیلوگرم نیرو بصورت نسبی  یا مطلق اندازه

-وزن بدن بدست می گیری نسبی، شاخص قدرت با تقسیم حداکثر نیرو برکنند. در اندازه

 گیری قدرت مطلق مقدار حداکثر نیرو در نظر گرفته میشود.آید. در اندازه

گیری قدرت عضالت بصورت ایستا یا ساکن که به قدرت ایزومتریک هم برای اندازه

گیری نامیده میشود از دستگاه دینامومتر استفاده میشود. این نوع نیروسنج برای اندازه

 ها، سینه ، پشت و حتی انگشتان دست استفاده میشود.ها، شانهقدرت عضالت دست، پا

در این آزمونها ازقدرت سنج های مختلف اهرمی استفاده می شود یک نوع این است که 

قدرت سنج از یک سو به دیوار مهار می شود وسر دیگر آن به یک کابل فلزی وصل است 

مختلف بدن وجود دارد . عضالنی که در انتهای آن وسیله مناسبی برای وصل به قسمتهای 
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که تحت آزمایش است به این کابل وصل می شود و فشاری که وارد خواهند آورد روی 

نیرو سنج خوانده خواهد شد. نظر به اینکه زاویه اهرم درمیزان قدرت تأثیردارد یک گونیا 

 عضو مربوطه را در حالت دلخواه از نظر زاویه قرار می دهند. 

فشار سنج است که در دست جای می گیرد فشار بر آن به وسیله پنجه  نمونه دیگر نوعی

ها باعث حرکت عقربه و تعیین میزان فشار خواهد شد )به وسیله قدرت سنج های 

اهرمی( و باالخره نوعی از این قدرت سنج وجود دارد که در دو طرف آن دسته تعبیه شده 

را در مقابل سینه قرار دهد و با دو دست  است . با استفاده ازاین دسته ها فرد می تواند آن

دسته ها را به طرف خارج بکشد و یا اینکه آنها را به طرف داخل فشار دهد. در این 

 صورت عقربه قدرت سنج میزان فشار وارده را نشان می دهد.

این آزمونها برای دختران و پسران مناسب است . برای اندازه گیری قدرت ساکن عضله 

 نیز قدرت سنج های اهرمی بزرگتر ساخته شده است .   های پا و پشت
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  وامل موثر در قدرتع

 تجنسيمربوط به اختالفات 

 
وقتی که مرد و زن بالغ میشوند از نظر قدرت ، استقامت عضالنی و توان بین آنها 

اختالفات قابل مالحظه ای بروز خواهد نمود در حالی که قبل از رسیدن به بلوغ از این 

باً در هر سن با یکدیگر مساویند ، هنگامیکه پسران دوران بلوغ را پشت سر جهات تقری

میگذارند نسبت به دختران برتری پیدا می کنند و علت آنرا در دو  عامل ژنتیک و فرهنگ 

باید جستجو کرد. از نقطه نظر ژنتیکی وقتی پسران به سن بلوغ می رسند ترشح 

 ه به حجم عضالت و قدرت افزوده میشود. تستسترون افزایش پیدا می کند و در نتیج

از نقطه نظر فرهنگی فعالیتهای زیاد عضالنی در هنگامی که دختران به سن بلوغ می رسند 

آنها را از حالت ظرافت زنانگی خارج میکند ، چنانچه انگیزه ای برای تمرین نباشد 

ایشی که در اثر تغییری در قدرت و اندازه عضله پدید نخواهد آمد باستثنای مقدار افز

 منحنی طبیعی رشد مشاهده می شود. 
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عوامل متعددی وجود دارند که بر قدرت اثر می گذارند. اطالع یافتن از مشاهدات و 

 تحقیقاتی که در مورد این عوامل انجام شده است بسیار مهم وآموزنده است. 
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Design & Manufacturing a Computerized Multifunction Back-Leg & 
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In our technological world, there are plenty of opportunities to use science 

and engineering to enhance athlete performances. The dynamometer is a 

scientific instrument designed to measure the muscle strength. The aim of 

this project was to build a new computerized dynamometer to measure the 

back-leg & chest muscle isometric forces. 

In the electronic hardware implemented an isometric force transducer (500 

kg) and ultra-high speed microcontroller. The electronic circuits uses digital 

filter, pre-amplifier, amplifier and 24 bits analog-to-digital converter 

connected to the microcontroller, multifunction I/Os, serial port and 

multimedia card (MMC). During the test, data acquisition process controlled 

by microcontroller and sending data to the computer via serial port and 

simultaneously displaying the test information on LCD and saving data on a 

high capacity MMC. Microcontroller was programmed by C and PC was 

programmed by Delphi™. The data either online or offline can be 

demonstrated by line chart and it can be saved on data file. Software utilities 

also provided facilities to compare the results of a subject or in the group. 
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