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 بدن به ارتعاش انتقال زانيم بري صندل گاه نشيمن در رفته کار به اسفنج و فوم اثري بررس
  نيسرنش
  

  ٣يلشگر ديمج و *٢يملکي عل ،١فر يعسگر ندا
  
 
  دهيچک

  
 فرد،ي راحت در اختالل ،ياسکلت عاتيضا بازده، کاهش باعث انسان، بدن به مرتعش منبع کي از ،يکيمکان انرژي انتقال
 نياه رانند تا شده سببي کشاورزي ها نيماش در قيتعلي ها ستميس نبودن .گردد يم انسان يروان وي کيولوژيزيف يها اختالل
 فوم از استفاده ،نيسرنش بر واردي ها ارتعاش کاهش هاي راه از يكي .رديگ قرار ها ارتعاش ازي عيوسه محدود معرض در ها نيماش

 مختلف عوامل اثر و ورتاني يپل اسفنج و فوم توسط ارتعاش انتقال زانيم ،پژوهش نيا در است.ي صندل گاه نشيمني برا مناسب
ي ها ضخامت در ورتاني يپل اسفنج و سرد فوم گرم، فوم راستا نيا در .شد خواهدي بررس نيسرنش بدن بر وارد ارتعاش کاهش در
 ،نيهمچن ند.گرفت قرار ارتعاش معرض در مترمکعب، بر لوگرميک ٥٠ و ٣٠ ،٢٠ ،٥/١٢ي حجم جرم و متر يسانت ١٢ و ١٠ ،٨ ،٦

 به هيثان  مجذور بر متر ١- ٦ه باز در مختلف سطح سه در کيتحر  شتاب و لوگرميک ١٠٥ و ٩٠ ،٧٥ سطح سه در نيسرنش  جرم
 نتايج شد. انجام SPSS و MatLab افزار نرم باي تجربي ها ليتحل و ديگرد ثبتي خروج وي ورودي ها شتاب شد. وارد ها نمونه
 نيسرنش جرم و تروپومتريآن به توجه با .درصد) ١٠ (حدود تاس گرم فوم و اسفنج از کمتر سرد فوم ارتعاش انتقال داد، نشان

 درصد)، ٢٦ي ريپذ (انتقال مترمکعب بر لوگرميک ٥٠ي حجم جرم با سرد فوم از استفاده ،)لوگرميک ٧٢- ٩٠( رانيا در تراکتور
 ،يارگونوم اصول به توجه اب درصد) ١٧ي ريپذ (انتقال هيمجذورثان بر متر ٣-٤ کيتحر شتابه باز در متر، يسانت ٨- ١٠ ضخامت
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 به بدن سرنشين ارتعاشگاه صندلي بر ميزان انتقال  نشيمنبررسي اثر فوم و اسفنج به کار رفته در                                                          ٢

 

  مقدمه
 انسان، بدن به مرتعش منبع کي از ،يکيمکان انرژي انتقال
ي راحت در اختالل ،يعضالن -ياسکلتي ها اختالل به منجر

ي ها اختالل شود. يم بازده کاهش و فرد شيآسا و
 و عضالتي ناراحت جاديا سببي عضالن -ياسکلت
 و شود يم ها دست و بازوها شانه، کمر، جمله از ها نااستخو
 شيافزا را نخاعي هاي ناراحتي و سکيد فتق بروز احتمال

 از عوامل نيتر عمده ازي کي . اين عوارضدهد يم
ي انسان هاي بيآس و ها نهيهز شيافزا کار، زمان رفتن دست

 جرثقيل، كاميون، تراكتور، انرانندگ نيب در کار رويين
 و ديآ يم شمار به زمينيه نقلي وسايل ديگر و اتوبوس

 Lings(  باشدي صندل ارتعاش با مواجهه ليدل به تواند يم
& Leboeuf, 2000 ; Yue & Mester, 2001; Bovenzi , 
2005; Golmohammadi , 2006; Monazam et al. 

2005(  
 رانندگاني آنتروپومتري ها يژگيو تفاوت به توجه با امروزه
 توليد و ساختي ساز يسفارش عدم و مختلفي کشورها
 يها يصندل وجود ليدل به خاص، کشور براي تراكتور
ي ها (دادهي ارگونوم اصول لحاظ بدون نامناسب
 حال در رانندگان عضالت و دردکمر هعارض )،يآنتروپومتر

 Daeijavad & Maleki, 2016; Koley et(است شيافزا

al., 2010 .(باعث انسان بدن روي بر ارتعاش ياثرها 
 ها ارتعاش ليتعد براي تالش در فرد هاي چهيماه شود، يم

 فرد نامناسب حالت .)Chaffin et al., 2001( رنديگ قرار
 به شده منتقل ارتعاش زانيم در تواند يم ،يرانندگ نيح

 ;Demec et al., 2002( بگذارد ريتأث نيسرنش بدن

Tiemessen, 2007(. ي گريد هينقل ليوسا و تراکتورها در
ي بعض از استفاده دارند، باالي ها ارتعاش سطوح که

 ،اند شده نهيبهي ارگونوم نظر از کهي فومي ها گاه نشيمن
ي ها اختالل و بدن تمام ارتعاش به مربوط خطر است ممکن
 دهد کاهش رانندگان نيب در راي عضالن -ياسکلت

)Makhsous et al., 2005.(  
 ،شود برابر محرک بسامد با ستميسي عيطب بسامد اگر
 شيافزا نوسانه دامن و شود يم مرتعش شدت به ستميس
 باعث که شود يم گفته ديتشد ،دهيپد نيا به ابد.ي يم

 منجر و شده نوسان حال در ستميس دريي جا هجاب شيافزا
 ,Thomson & Dillon Dahleh( شود يم آن بيتخر به

 وارد مكانيكيي ها صدمه از ناشي مشكالته مطالع .)2005
 از مختلف هاي اندام بحراني بسامد تعيين و راننده بدن بر

 بسامد كه هنگامي ،ويژه به ؛است برخوردار خاصي اهميت

 طبيعي هاي بسامده محدود در ،بدن به شده منتقل ارتعاش
 .)Maleki & Mohtasebi, 2014( باشدي و هاي اندام

 و ١ ،٥/٠ ،m/s2٢٥/٠ي عمود ارتعاش مقادير گران پژوهش
ه رانند نفر ٨ي رو ٢/٠- Hz٢٠ بسامده محدود در را ٢

 ساز هيشب دستگاه از استفاده با شگاهيآزما در نشسته
 توجه با كه رسيدند نتيجه اين به و کردندي بررس ارتعاش

 ارتعاش،ه انداز افزايش با شخص،ي ظاهر جرم عامل به
 هرتز ٤ به ٦ از راننده بدنيي بااله تن مين تشديد بسامد
  .)Fairley & Griffin, 1990( ابدي يم كاهش
 باعث و هستند رگذاريتأث بدني روي خطي ها ارتعاش

 که ستاي حال در نيا ؛دنشو يم درد وي ناراحت جاديا
 شوند ينمي ناراحت موجب غالباًي دوراني ها شتاب
 ارتعاش با مواجهه در ).Griffin et al., 1982(شوند  نمي
ه دامن فركانس،ه انداز به باتوجه بيآسه محدود ،بدن تمام

 & Mansfield( است متفاوت نقليهه وسيل نوع و ارتعاش

Griffin, 2002(. ارتعاشي فوري اثرها ،مطالعات ازي گروه 
 )McBride et al., 2010 ; Turner et al., 2011( نبد تمام
 کردندي بررس را بلندمدت در آني اثرها ،يگروه و
)Machado et al., 2010; Tsai & Lin, 2011.( جينتا 

 دستگاه ماتيتنظ ازي ناش تواند يم متضاد،ي گاه و متفاوت
 و ارتعاش دادن انجام نيح فرد تيوضع دامنه)، و بسامد(

   .)Lamont et al., 2011( باشد ارتعاشي اجرا زمان
 نييتع يبرا يا گسترده طور به که مهم يارهايمع از يکي
 تيقابل رد،يگ يم قرار استفاده مورد يصندل ارتعاش زانيم

 تيقابل .دارد نام SEAT١ اي يصندل مؤثر هدامن انتقال
 گاه نشيمن ارتعاش نسبت ،يصندل مؤثر هدامن انتقال
 Van( کند يم مشخص آن يهپا ارتعاش به را يصندل

Niekerk et al., 2003.( هرابط )همحاسب يبرا )٢( و )١ 
  :شود يم استفادهي صندل مؤثر هدامن انتقال تيقابل

)١                           (    (%) =                × 100  
  

)٢                            (    (%) =                × 100  
ي ها راه ازي کي تواند يمي صندل گاه نشيمن فوم اصالح
 چهاري ط مرهايپل باشد. نيسرنش بدن به ارتعاش کاهش
 سازندگان اند توانسته و هداشت صنعت بر ادييز ريتأث دهه،
 و ها ارتعاش جذب چون يمهم اهداف به دنيرس در را

 ).Mirmohammad Sadeghi, 2001( دينما کمک ضربه

 و يكيمكان خواص كهي جديد مواد هدربار مطالعه ،امروزه
                                                                 
1- Seat Effective Amplitude Transmissibility 
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 قرار گران پژوهش توجه مورد باشند، داشته مناسب ييميرا
 طراحي ).Alebouyeh & Fereydoun, 2014( است گرفته
ي برا کننده تعيين عاملي عنوان به تواند مي صندلي مناسب
 باشد راحتي عدم کاهش و بدن بر وارد بارهاي اصالح

)Mehta & Tewari, 2000.( موردي مرهايپل ازي کي 
 که است )PU( ١ورتاني يپل ،يصندل گاه نشيمن در استفاده

 کشف آلمان در ۱۹۳۷ سال در ٢ريبا اتو توسط بار نياول
ي خوبي انرژ جذب وي بند قيعا تيقابل يورتان يپل فوم .شد
 استفاده راننده بدن بر وارد ارتعاش کاهشي برا که دارد
   ).Barikani, 2004( شود يم
 گروه کي نيبي شيافزا واکنش ازي ورتاني ونديپ
 مثل ،فعال دروژنيهي دارا بيترک کي و ٣اناتيزوسيا
ي ها فوم .شود يم ليتشک ٥زا پفه ماد حضور در ٤اُل يپل

 و آبي کاف مقدار اختالط از VPF٦نديفرا طبق ريپذ انعطاف
 درکربن  دياکس يد  وجود که شود يم ليتشک اناتيزوسيا

 کند يم ليتبد فوم شکل به را نظر مورد مواد ،نديفرا
)Amiri, 2011.( استاندارد فيتعر طبق DIN7726 آلمان 
)Anonymous, 1982( ساختار از که است يا توده ،فوم 

 از کمتر ه،ياولي چگال و شده ليتشک بسته اي بازي سلول
 ورتاني يپلي ها فوم قيتزر است. آنه شد يا شبکه حالت
 رديگ يم انجام ١٨١٥٩-١ه شمار با DIN استاندارد طبق

)DIN، استاندارد سينو شيپ اروپا در و )١٩٩١ DIN EN با 
 ,Anonymous( است دسترس در ١٤٣١٥- ١ه شمار

ي ها فوم در و وستهيپ ها حفره باز، سلولي ها فوم در ).2002
 در کهيي مرهايپل .است وستهيناپ گاز فاز بسته سلول
 مانند گرمانرم، شوند، يم استفاده ها فوم نيا ساخت

 گرماسخت، و فوم)، ي(پل لنيات يپل اي ت)يونولي( رنياستا يپل
 & Barikani , 2005; Liebscher( هستند ورتاني يپل مانند

Redenbach, 2013 .(  
 يصندل يطراح شده،  انجام يها مطالعه به توجه با

 تياهم ها آن در يراحت بهبود و باال ارتعاش باي ها نيماش
 راننده کارکرد هنحو در عامل نيا که يطور به ؛داردي اديز
 اي ورتاني يپل فوم انتخاب جهت، نيهم به است. رگذاريتأث
 در و بدن بر وارد ارتعاش کاهشي برا مناسب مشابه فوم
 تا است الزم گاه نشيمن فومه نيبه مدل کي تينها

                                                                 
1- Polyurethane 
2- Otto Bayer 
3- Isocyanate 
4- Polyol 
5- Blowing agents 
6- variable pressure foaming 

 او کاري ه بازد شيافزا و رانندهي سالمت بهبود موجبات
 و فوم انتخاب پژوهش، اين انجام از هدف د.شو فراهم
 جاذب عنوان به سرنشيني صندل گاه نشيمن مناسب اسفنج
 اين در كه ستها آني ريپذ انتقال زانيمي بررس و ارتعاش
 و نيسرنش جرم ،يحجم جرم ضخامت، چون عواملي ،راستا
 انتقال زانيم ،نيهمچن .دنشد بررسي کيتحر شتاب
 مختلف عوامل اثر و ورتاني يپل اسفنج و فوم توسط ارتعاش

 منظور به نيسرنش بدن بر وارد ارتعاش کاهش در
ي صندل گاه نشيمن در مواد نياي نيگزيجاي سنج امکان

  شد. دنخواهي بررسي رانيا رانندگان با متناسب
  

 ها روش و مواد
ي حجم جرم و ضخامت با اسفنج و فوم ،مطالعه نيا در

 و است گرفته قرار کيتحر شتاب معرض در مختلف
 عوامل اثر به توجه باي خروج وي ورودي ها شتاب نيانگيم

ي مارهايت راستا نيا در شد. خواهدي بررس مختلف
 ،سطح) (دو فوم نوع ،سطح) (دو ماده نوع ش،يآزما

 شتاب سطح)، (چهاري حجم جرم سطح)، (دو ضخامت
 .هستند سطح) (سه نيسرنش جرم و سطح) (سه کيتحر
 نظر مورده نموني خروج شتاب بر مختلفي مارهايت اثر

 در موجوده تکانند دستگاه از استفاده با .ندشدي بررس
 کي نصب با .شد انجامي ارتعاش شيآزما شهرکرد، دانشگاه
 در که ديتران شركت ۳۲۵۵ مدله جهت کي سنج شتاب
 ارتعاشه واردکننده صفحي رو بر شود يم مشاهده ١ شکل
 سطح (معادل فومي روبر  گريد سنج شتاب نصب و فوم بر

 ازي خروج شتاب و کيتحر شتاب )،يصندل گاه نشيمن
 مدل ٧ها دادهه کنند ثبت قيطر از. شدي ريگ اندازه ها نمونه

MC 3022 افزار نرم با و ديگرد منتقل تاپ لپ به Scope به 
 از استفاده با شد. ثبتي ارتعاشي ها گناليس صورت
 و محاسبه شتاب، مربعات نيانگيمه شير ،MatLab افزار نرم
 ليتحل SPSS افزار نرم در دانکني ا دامنه چند آزمون با

 حسب بر ها سنج شتاب نصب محل انتخاب .ندشد
 مرجعه نقط به نزديك محلي در ،جهاني استانداردهاي

 بررسي منظور به صندلي، فوم رويبر  صندلي نشستگاه
 بر نيسرنش بدن بر وارد ارتعاش  انتقال زانيم مؤثره دامن

 در که )Anonymous, 1997( است صندلي فوم ساختار
 ها اسفنج و  فوم انتخاب جهت .است شده داده نشان ١ شکل
 در شده استفادهه ماد نوعه نيزم در موجود اطالعات طبق

                                                                 
7- data logger 
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 باال،ي ها ارتعاش با هينقل ليوسا و تراکتوري صندل نشستگاه
 و فومي ها يژگيو شدند. انتخاب طيشراي کله محدود
 بر شتريب ضخامت، و چگالي ليقب از ،ورتاني يپل اسفنج
 معتبر شرکت در استفاده موردي استانداردها اساس

DOW ه نيزم در راي عيوس های پژوهش ساله هر که بودند
 انجامي صندل نشستگاه فوم غالباً و مانند فومي مريپل مواد
 گزارش قالب در را ها شيآزماي خروج اطالعات و دهد يم
ي موجود به توجه با جهت، نيهم به کند. يم منتشري فن

 با ورتاني يپل اسفنج و فوم بودن دسترس در و بازار
 آزمايشي تيمارهاي مختلف سطوح ،گوناگوني ها يژگيو

  ند.شد تعيين
 داده قرار تکاننده دستگاهي روبر  اسفنج و فوم نمونه هر

 ٤٠يحجم جرم با گرم فوم شد. وارد ارتعاش آن به وشده 
ي حجم جرم بودن ثابت فرض با و مترمکعب بر لوگرميک
 رييتغ با شد. انتخاب متر يسانت ١٠ و ٨ ،٦ي ها ضخامت در

 بر متر ٤ و ٣ ،٥/٢ کيتحري ها شتاب دستگاه، دورموتور
 ١٠٥ و ٩٠ ،٧٥ نيسرنش  جرم سطح سه و هيثان مجذور

 فرض با بعده مرحل در شد. گرفته نظر در لوگرميک
 ٤٠ي حجم جرم ،متر يسانت ٨ در ها فوم ضخامت بودن ثابت
 و گرم فوم ترتيب به که( مترمکعب بر لوگرميک ٥٠ و

 بر متر ٦ و ٥/٤ ،٥/٣ کيتحر شتابي برا )هستند سرد فوم
 نيهمچن پژوهش، نيا در شد. گرفته نظر در ه،يثان مجذور
 ،٢٠ ،٥/١٢ يحجم جرم ٤ در ها اسفنجي روبر  شيآزما
 کيتحر شتاب در متر يسانت ١٢ ثابت ضخامت با ٥٠ و ٣٠
 و فوم نوع هري برا شد. انجام هيثان مجذور بر متر ٦ و ٤ ،١

  شد. شيآزما نمونه تکرار سه اسفنج
  

  

    
 آن قرارگرفتنه نحو و باال) (راست جهته کي سنج شتاب - ١ شکل
  ن)ييپا (راست سيگناله کنند ثبت .(چپ) تکاننده دستگاهي رو

 

  بحث و جينتا
 وي دار يمعن سطح ،انسيوار ليتحل ١ جدولي بررس با
 يبراي ورود وي خروج شتاب مربعات نيانگيم

 و مختلف عوامل به توجه با اسفنج و فومي ريپذ انتقال
   آمد. دست به ها آن کنش برهم

 نشان اسفنجي ريپذ انتقال زانيم انسيوار جدول ليتحل
 سطح دري ريپذ انتقالي اصل عامل سه هري برا که داد
 کنش برهمي هااثري برا و است دار يمعن درصد ١ي آمار
ي برا انسيوار ليتحل ست.ين دار يمعني ريپذ انتقال ها آن
 عامل سه هر اثر که داد نشان گرم فومي ريپذ انتقال زانيم

 سطح در نيسرنش جرم و ضخامت کنش برهم اثر ،ياصل
 جرم و کيتحر  شتاب کنش برهم اثر و درصد ٩٩ احتمال
 و ضخامت کنش برهم اثري برا و است دار يمعن نيسرنش
ي ريپذ انتقال عامل سه هر کنش برهم اثر و کيتحر شتاب
  ست.ين دار يمعن
 سطح سه در ها اسفنجي روبر  نيسرنش جرم عاملي برا
 درصد ٩٩ احتمال سطح در لوگرميک ١٠٥ و ٩٠ ،٧٥
 با و مشابه ١٠٥ و ٩٠ سطح دو رفتار که شد دار يمعن

 سطح سه در ها فومي برا .شد متفاوت لوگرميک ٧٥ سطح
 ٩٥ سطح دري ريپذ انتقال زانيم لوگرم،يک ١٠٥ و ٩٠ ،٧٥

 مشاهده سطح سه هر در مشابه رفتار و دار يمعن درصد
 در را مختلف موادي ريپذ انتقال ،٢ شکل به توجه با شد.
 انتقال کرد. سهيمقا توان يم نيسرنش جرم سطح سه

 لوگرم،يک ١٠٥ و ٩٠ جرم با نيسرنشي برا اسفنج ارتعاش
 سرد فوم ارتعاش انتقال و درصد ٣٤ و ٢٩ حدود بيترت به
 که شد گزارش درصد ٣٥ حدود لوگرميک ٧٥ جرمي برا

 کمتر اسفنجي ريپذ انتقال باالتري ها جرم در دهد، يم نشان
  است. فوم انواع از

  هاي فوم و اسفنج به با افزايش جرم سرنشين، آرايش حفره
باعث تغيير ضرايب  امر اين .است کار رفته تغيير کرده

است و به همين جهت، با  ويسکواالستيک اين مواد شده
ميزان انتقال ارتعاش تغيير  ،توجه به تغيير ميرايي مواد

 تأثير تحت فوم ماکروسکوپي است. از طرفي، خواص يافته
ها و  يورتان در برابر ارتعاش مقاومت پلي .است فوم ساختار

هاي بسته موجب استحکام و  وجود سلول ضربه باالست.
هاي باز  پايداري ابعادي ساختار فوم شده و وجود سلول

پذيري و جلوگيري از افت  موجب بروز خواص برگشت
ساختار در مقابل استحکام فشاري، مشاهده رفتار جذب و 

هاي  نتايج مطالعه با يافتهشود.  اتالف انرژي در آن مي
 . وجود تخلخل در فوم، باعثخواني دارد مطالعات ديگر هم

شود. همچنين،  بيشتر) مي انرژي (ميرايي جذب افزايش
نمونه  به بيشتري نسبت نمونه اسفنجي، ميرايي

 حفره ايجاد با کننده اسفنج دارد؛ چون عامل نشده اسفنج
 در ارتعاش جذب قدرت افزايش باعث ها، نمونه ساختار در

  ). Tham et al., 2011( شود مي ها حفره محل
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 و گرم فوم ارتعاش انتقال زانيم بر ها آن متقابلي هااثر و کيتحر شتاب ،يحجم جرم ضخامت، عوامل انسيوار هيتجز جدول -١ جدول
  اسفنج

  درجه آزادي  عامل
  پذيري انتقال

گرم فوم اسفنج   سرد فوم 

۸۷۸/۳۵۶  * -   ۲  ضخامت   - 

۰۵۴/۱۷۱۶**  ۳  جرم حجمي  - - 
۴۲۹/۵۱۹*  ۲  تحريک شتاب  **  ۶۳۹/۳۰۲۹  ۲۳۹/۲۷۴ ns 

۷۸۳/۶۵۵ *  ۲  جرم سرنشين  ** ۷۰۷/۹۰۲  ۹۲۸/۵۸ ns 

۴۹۷/۲۲۱ -  ۴  تحريک شتابو  ضخامت ns - 
۲۰۱/۳۶۵۰  ۶  جرم حجمي و شتاب تحريک ns - - 

۹۹۹/۱۰۳۶ ** -   ۴  سرنشين جرمو  ضخامت   - 

۶۷۰/۶۰۷۶  ۶  جرم حجمي و جرم سرنشين ns - - 
۳۰۰/۱۱۹۵  ۴  شتاب تحريک و جرم سرنشين ns ** ۶۹۴/۳۷۵  ۰۸۴/۲۶۶ ns 

۱۱۴/۱۴۳ -  ۸  شتاب تحريک، جرم سرنشين و ضخامت ns - 
۴۱۷/۸۲۵  ۶  شتاب تحريک، جرم سرنشين و جرم حجمي  ns - - 

۴۴۲/۸۳۷۲  ۲۱، ۶۱، ۶۵  خطا  ۰۷۴/۹۶  ۹۳۰/۲۰۵  
  دهد. مي نشان را داري معني عدم ns و ، %٥ و %١ معناداري سطوح ترتيب به * و **  
  

  
  لوگرميک ١٠٥ و ٩٠ ،٧٥ سطح سه در نيسرنش جرمي برا اسفنج و فومي ريپذ انتقال - ٢ شکل

  
با توجه به وابستگي ميزان نيروي ميرايي به سرعت نوسان 

)Thomson & Dillon Dahleh, 2005(،  تغيير شتاب
تحريک باعث تغيير خواص ميرايي مواد مورد آزمايش 

داري در نتايج آزمايش  معنيتأثير شود که باعث بروز  مي
ها در سه سطح شتاب  پذيري اسفنج است. انتقال شده

دار نبوده است و در سطوح مختلف رفتار  تحريک معني
گرم از نظر ميزان  مشابهي داشتند. سطوح مختلف فوم

دار را نشان داد؛ اين در حالي  پذيري رفتار معني انتقال
دي رفتار سرد در سطوح مختلف شتاب ورو است كه فوم

پذيري  ، ميزان انتقال٣داري را نشان نداد. شکل  معني
  دهد. عامل شتاب تحريک را براي فوم و اسفنج نشان مي

متر بر مجذور ثانيه، ميزان  ٤/٣در شتاب تحريک 
دست آمده است؛ اين  درصد به ١٧سرد  پذيري فوم انتقال

 گرم در شتاب ر براي فومدر حالي است كه اين مقدا
درصد و براي اسفنج در  ٤٧متر بر مجذور ثانيه  ٣تحريك 

دست  درصد به ٣٠متر بر مجذور ثانيه  ٨/٣شتاب تحريك 
آمد. با توجه به نمودارهاي ارائه شده، نكته حايز اهميت 

پذيري ارتعاش در فوم تغييرهاي قابل مالحظه ميزان انتقال

75 90 105
46.818 فوم گرم 40.921 40.785
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 ميزان بر تواند مي كه ستا تحريك شتاب افزايش در سرد
 .باشد داشته ثريؤم نقش ارتعاش پذيري انتقال

Alebouyeh & Fereydoun (2014) دادند، نشان 
 استفاده سرد فوم و اسفنج شکل به يارتعاش يها جاذب

 جذب قدرت ها آن ساختار در موجود يها حفره تا شوند يم
 ساختار در ها حفره وجود ،يطرف از .دهد شيافزا را ارتعاش
 آن دنيد بيآس باعث و است تنش تمرکز محل جاذب،
  شود. يم يا ضربه و يکششي بارها دادن انجام هنگام

  

  

  

  
   مختلف سطوح در اسفنج و فومي ريپذ انتقال - ٣ شکل

  تحريك شتاب
  

 ١٠ و ٨ ،٦ ضخامت سه با گرم فوم نوع دو در ها فوم
 نظر از متر يسانت ٨ ضخامت با سرد فوم و متر يسانت
 سطح دو در گرم فومي برا .ندشدي بررسي دار يمعن

 ،متر يسانت ١٠ ضخامت با و مشابهي رفتار ،٨ و ٦ ضخامت
ي ريپذ انتقال دارد. وجودي ريپذ انتقالي برا متفاوتي رفتار
 شد. دار يمعن گرم فوم در ضخامت، عامل به توجه با

 ١٢ ضخامت با اسفنجي براي ريپذ انتقال زانيم ،نيهمچن
 ٨ ضخامت با سرد فومي برا و درصد ٧١٦/٣٤ متر يسانت
ي ريپذ قالانت زانيم .آمد دست به درصد ٠٨٩/٣٧ متر يسانت
 ٤ شکل در فوم ضخامت مختلف سطح سه در گرم فوم
  است. شده داده نشان

 کمتر ارتعاش انتقال زانيم ضخامت، عامل شيافزا با
 سرد فوم متر، يسانت ٨ ضخامت کردن فرض ثابت با شود. يم

 سطح سه نيب اما ؛دارد گرم فوم به نسبتي بهتر عملکرد
 گرم فومي برا متر يسانت ١٠ ضخامت شده، يبررس

 جرم شيافزا با داشت. راي ريپذ انتقال درصد نيتر مناسب
 اسفنج،ي برا مترمکعب بر لوگرميک ٥٠ به ٢٠ ازي حجم

 جرم در کهي طور به ؛شود يم کمتر ارتعاش انتقال زانيم
ي ريپذ انتقال زانيم مترمکعب بر لوگرميک ٥٠ي حجم
 رسد. يم نظر به مطلوب که است درصد ٢٥ حدود

Mircheski et al. (2010) با ورتاني يپل فومي راحت 
 با کردند.ي بررس را متر يسانت ٧ و ٦ ،٥ ،٤ي ها ضخامت

 که ابد،ي يم بهبودي صندلي راحت ضخامت، شيافزا
  دارد. مطابقت مطالعه نيا جينتا با ها آن جينتاي محتوا

ميزان انتقال ارتعاش از اسفنج با توجه به عامل جرم 
 & Loganathanشود.  مشاهده مي ٥حجمي در شکل 

Shivanand (2015) مرکزي ضخامت و جرم حجمي اثر 
 بررسي انرژي ارتعاشي جذب ميزان بر را يورتان پلي فوم

 حجمي جرم افزايش با داد، نشان مطالعه اين نتايج. کردند
 نتيجه اين. يابد مي افزايش انرژي جذب ميزان مرکزي،
  .کند مي صدق هم مرکزي ضخامت اثر درباره
کيلوگرم  ٥٠و  ٣٠، ٢٠، ٥/١٢جرم حجمي  ٤ها در  اسفنج

دار نيستند.  پذيري معني از نظر انتقال بر مترمکعب
سطح شده و  هم ٣٠و ٢٠، ٥/١٢ها با جرم حجمي  اسفنج
در زيرمجموعه  ٥٠و  ٣٠، ٥/١٢ي ها با جرم حجم اسفنج

گرم با جرم حجمي  پذيري فوم انتقالديگري قرار گرفتند. 
سرد با  درصد و فوم ٨٤١/٤٢کيلوگرم بر مترمکعب،  ٤٠

درصد  ٠٨٩/٣٧کيلوگرم بر مترمکعب،  ٥٠جرم حجمي 
  .دست آمد به
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  سطح سه در ضخامتي برا گرم فومي ريپذ انتقال - ٤ شکل

  متر يسانت ١٠ و ٨ ،٦ 
  

  
 سطح چهار دري حجم جرمي برا اسفنجي ريپذ انتقال - ٥ شکل

  مترمکعب بر لوگرميک ٥٠ و ٣٠ ،٢٠ ،٥/١٢
  
  يريگ جهينت

Ø انتقال که گرفت جهينت توان يم ،يکل طور به 
 است. گرم فوم و اسفنج از کمتر سرد فوم در ارتعاش

 گاه نشيمن در نهيبه طيشرا با سرد فوم از استفاده با
 نيسرنش بدن به ارتعاش ورود از توان يم تراکتور

 کرد.ي ريجلوگي حدود تا
Ø ضخامت وي حجم جرم شيافزا با کهنيا به توجه با، 

 نهيبه طيشراي رسبر شد، مشاهدهي مطلوب اثر
 است. تياهم زيحاي صندل فومي برا
Ø در تراکتور نيسرنش بدن جرم وي آناتوم به توجه با 

 لوگرميک ٧٢-٩٠ه باز در متوسط طور به که رانيا
 ٥٠ي حجم جرم با سرد فوم از استفاده است،

 در متر، يسانت ٨ ضخامت مترمکعب، بر لوگرميک
 با هيثان مجذور بر متر ٣- ٤ کيتحر  شتابه باز

 انتخاب نيتر مناسب ،يارگونوم اصول به توجه
 است.

 يگزار سپاس
 يشگاهيآزما و يادار ،يمال هاي حمايته كلي از سندگانينو

ي برا فر يعسگر محمد مهندسي آقا و شهرکرد دانشگاه
  کنند. يمي قدردان و تشکري ارتعاشي ها شيآزما انجام
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