
ارزیابی بیومکانیکی و حرکتی ورزشکاران

تجزیه و تحلیل نیاز های ورزشکاران

بخش بیومکانیک

بهزاد خاکزاد

بسمه تعالی



: مقدمه•
مرور عناوین بیومکانیک ورزش



بیومکانیک ورزش در واقع•

شاخه ای از علم مکانیک 

.  است

مکانیک بخشی از علم •

ی فیزیک است که به بررس

حرکت و نیرو های موثر بر

.اجسام میپردازد



دبهبود عملکر•

کاهش آسیب•

چرا؟



:یک قدم جلوتر



علم ساختار شناسی بدن انسان: آناتومی•

عملکرد/مطالعه اجزای مورد نیاز بدن برای حرکت: عملکردی/ آناتومی کاربردی•



تم بررسی نیرو های اثر گذار بر سیس•

بدن انسان یا هر جسم دیگر

یرو آنالیز کینتیکی به معنی بررسی ن•

.های ایجاد کننده حرکت است

الیز به دلیل غیر قابل لمس بودن نیرو آن•

.دشوار تر و نیاز به ابزار ویژه دارد

1. Force (x,y,z)
2. Power 
3. Impulse
4. Momentum

5. …
تر و منظور از آنالیز تقسیم چیزی به اجزای کوچک

.ساده تر، برای درک بهتر است

:کیمتغیر های کینتی



ت ویژگی های حرک: کینماتیک•

زمانی بدون-از منظر فضایی

توجه به نیروی موجب 

.حرکت

توصیف حرکت با تعیین •

سرعت، جابه جایی و شتاب 

.جسم



:تمتغیر های کینماتیکی و مرجع مختصا



یکانواع محاسبات در کینماتیک و کینت



:مرکز جرم
بردار نیروی وزن از این •

.دنقطه در نظر گرفته می شو

نقطه ای است که به طور •

فرضی، جرم سگمنت حول 

.آن توزیع گردیده است

ی به طور کلی نقطه ای فرض•
(  trunk)در مرکز سگمنت تنه

.فرد در نظر گرفته می شود

RIGID BODY



:کینماتیک



:شتاب:سرعت



:کینتیک

نقوانین نیوت

:GRF(ground reaction force)

، مساوی و خالف جهت ( زمین)نیرویی که سطح

.نیروی وارد شده، به فرد وارد میکند



:شتاب سنج

GPS:

:مت تماسی

:ابزار ها



:motion analysisسیستم 

Force Plate:

EMG:
:Digital Camera



ان به پس از شناخت متغیر های بیومکانیکی و نحوه محاسبه میتو•

.شناسایی و ارزیابی متغیر های مورد نیاز ورزشکاران پرداخت

استمنظور از آنالیز تقسیم چیزی به اجزای کوچکتر و ساده تر، برای درک بهتر.

• Qualitative
• Quantitative



کیفیQualitative:
.تقسیم حرکت ورزشی به اجزای تشکیل دهنده بدون اندازه گیری و انتساب مقدار

مربی یا متحصص ورزشی ...( دیداری و)معموال با کمک حواس 

کمیQuantitative  :
انتساب مقادیر عددی برای توصیف حرکت

نیاز به ابزار یا وسایل برای اندازه گیری دقیق

اندازه گیری زمان در طول مشخص برای: مثال)جلوگیری از نظارت بر کل حرکت در حال اتفاق 

...(تعیین سرعت متوسط یا اندازه گیری طول گام و



Qualitative:

موفقتوسعه یک مدل ایده آل از حرکت یا تکنیک مورد نظر با توجه به اجرای افراد نخبه و: توصیف حرکت•

مشاهده عملکرد ورزشکار در حال حاضر: مشاهده حرکت•

مقایسه ی عملکرد ورزشکار با مدل ایده آل و مشخص کردن تفاوت ها: ارزیابی حرکت•

بازخورد دادن به ورزشکار و دستورالعمل برای اصالح تکنیک: دستورالعمل ها•

برای هماناگر ورزشکار با وجود بازخورد توانایی پیاده سازی شکل ایده آل یا نزدیک به آن را نداشت، با توجه به آنالیز انجام شده، تمرین

.قسمت از حرکت تجویز میشود

باز شدن زود هنگام تنه/ ضعف در عضالت شکمی دونده: مثال



نمونه 

:آنالیز



taskتعیین •

آنالیز فیلم یا تصویر•

مفاصل•

تشخیص ریسک آسیب•

بازخورد •

پیشگیری •



Quantitative:
کینماتیک





Forceplate:



:دچگونگی کارکر



:تست ها:متغیرها

•CMJ (countermovement jump)

•SJ(squat jump)

•Drop Jump
•Drop Land
•Depth Jump
•…



:CMJ & SJ

حالت دست به کمر برای : نکته

.نهحذف اثر دست و سنجش پایین ت

رپرش بلندت% 20





:متغیر های قابل استخراج

نیروی ماکزیمم•

نیروی میانگین•

توان ماکزیمم•

توان میانگین•

سرعت مرکز جرم•

شتاب مرکز جرم•

ارتفاع پرش•

زمان تماس با زمین•

...و•

RSI (Reactive Strength Index)



:روش های استخراج 

Forceplate:Contact Mat:Video Analysis:

•F=ma
شتاب•

سرعت•

ارتفاع پرش•

زمان پرش•
•RSI

RSI

تهیه ویدیو•

تعیین زمان شروع حرکت•

نتعیین زمان تماس با زمی•

RSI



Video Analysis:





:چرا این شاخص

توان انفجاری•

تجویز تمرین•

دنظارت بر عملکر•

بجلوگیری از آسی•

نبازگشت به تمری•



:مرور کلی و نتیجه گیری

بیومکانیک

مفاهیم پایه

کمی و کیفی

انواع ارزیابی

معرفی ابزار و 
نرم افزار

کاربرد و نحوه کارکرد

انواع متغیر ها

روش استخراج

کینتیک و 
کینماتیک

انواع محاسبات

بهره برداری از اطالعات دقیق •

روش استخراج ساده•

ید بدست آوردن اطالعات بسیار مف•

در خصوص عملکرد ورزشکار

جهت دهی به تمرین •

جلوگیری از آسیب•

•...



:معرفی کتاب



سپاس از توجه شما


