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بدنی و علوم استخراج شده است که به پایان رسیده و در پژوهشگاه تربیتپژوهشی  یاز طرحاین مقاله 
  ورزشی تأیید شده است.
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  چکیده
 و نیراقایق هایرشته از برخی سازیشبیه قابلیت با ورزشی وسیلة به دستیابی هدف باحاضر  پژوهش

 شده انجام کاربرانبا هدف کاهش خطا و تأمین رضایت و جلب نظر  ،نیذه و جسمی نیاز رفع برای
 انجام ایبر ایمنطقه و فصلی شرایط واسطةبه که هستند مبتدی و ایحرفه رانانقایقهدف  گروه. است

اهش ک در رانیقایق حرکات سریع و چشمگیر تأثیربا توجه به . هستند مواجه هاییمحدودیت با تمرین
 المتس و تقویت در تواندمی ایوسیله چنین کاربرد شکم، اطراف و فوقانیتنة نیم در ویژههب چاقی

 ازطریق زمال اطالعات موردی،-مقطعی پژوهش این در. باشد مؤثر و مفید بسیار افراد روانی و جسمانی
 شرایط در ورزشکاران عملکرد میدانی، بررسی در. شدند کسب کاربرمحور طراحی و مصاحبه مشاهده،

 لفیقیت رویکرد اصول برپایة طراحی رویکرد. دش بررسی( سازشبیه با کار) مجازی و( رودخانه) واقعی
 و کاربر نیازهای ها،ویژگی شرایط، شناسایی از پس آن، مطابق که است بوده همگانی-تعاملی راحیط

 نمونة ی،همگان و تعاملی طراحی تلفیقی الگوهای و حاصل نتایج به توجه با طراحی، هایالزام تبیین
 نآ مشکالت و کردند ارزیابیآن را  ورزشکاران و متخصصان ،سپس. شد ساخته طرح عملکردی
 منزل، در استفاده امکان: از نداعبارت پروژه این محصول هایویژگی ترینمهم. شدمشخص 

 و لکردعم سهولت رانی،قایق رشتة چندین زمانهم سازیشبیه چندمنظوره، جا،کم شدن،جمعقابل
  .مناسب تعامل
 

 .کاربرمحورطراحی  ، طراحی تعاملی،سازورزش، شبیه، رانیقایق :کلیدی گانواژ

 

                                                           
1. Email: info@erisiandesign.com 

2. Email: naeini@iust.ac.ir 
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 مقدمه
با ای طراحی صنعتی است که رشتهازجمله وظایف اصلی در تخصص بین طراحی محصوالت جدید

هایی یکی از حیطهگیرد. روزمره صورت می و مشکالت هارفع نیازو درک  با هدف و محوریت انسان

 های گوناگون ورزشی است.طراحی تجهیزات برای رشته، داردنیاز به بررسی و طراحی که 

 .ساله داردای هفتادافزون است و در ایران سابقهرانی دارای اهمیت و گسترش روزقایق ،میانایندر

اما با  د،شوگیری مییطور فعال پبهاستان کشور  30در  این رشتة ورزشی طبق آمارهای موجود،

ی و های جوّمحدودیت دلیلبه، نیاز ورزشکاران به استمرار در تمرین و آمادگی جسمانیوجود 

ورزشکاران  ةان تمرین در شرایط طبیعی برای همزدگی رودخانه، امکخشکی یا یخ ای مانندنطقهم

 داشتن بدنی آمادهرانی در سطوح باال، اجرای مسابقات قایق ةالزماین در حالی است که وجود ندارد. 

ی زشکارانور. (1) های تمرین و رقابت استدرطی دورهمناسب کارایی  فعالیت و برایبا شرایط خوب 

 صحیحری و اصالح تکنیک و حفظ ریتم در فراگیدارند، محدودیت جسمی )نابینا و ناشنوا( که 

های بخشدر بردن چاقی بیندر از چشمگیریرانی تأثیر سریع و قایق ةمشکالتی دارند. رشتحرکات 

قی این نواحی از چا فوقانی و اطراف شکم و احشاء دارد. ةتنویژه در نیمهحین پاروزنی، بفعال بدن در

 در که ایدر مطالعه .(2) میر مؤثر استودر افزایش میزان مرگ است وها ترین نوع چاقیخطرناک

بندی شدند، بودن درمقابل یکدیگر رتبهو ازنظر میزان سالم شدندورزشی مقایسه  ةشتر 10آن 

با توجه به مزایای  ،بنابراین ؛(3)قرار گرفتند  لاو ةرتب در طور برابرهرانی و اسکی بهای قایقرشته

به موازات کاربرد تخصصی آن رشته ساز این کاربرد عام شبیهکه شود بینی میرانی پیشقایقورزش 

تحرکی ناشی از با بی در تأمین سالمت جسمانی و روانی جامعه که تواند ، میدر رفع نیاز ورزشکاران

هدف این پژوهش،  ار مفید و اثربخش باشد.بسی ،شوندزندگی مدرن دچار چاقی و بیماری می ةشیو

، مطابق با رانیقایقساز نیاز برای طراحی و تولید یک دستگاه شبیهیابی به پارامترهای مورددست

 ةاستفاد برکه عالوه همگانی است بر رویکردهای طراحی تعاملی ومبتنی و معیارهای ارگونومیک

کان کاربرد عام برای افراد ی و روانی آنان، امای و رفع نیاز جسمتخصصی توسط ورزشکاران حرفه

 مند به ورزش را نیز داشته باشد.عالقه

 ةرانی در دو شاخهای قایقرشته .(۴) رودمی شمارمفرح و رقابتی به یورزش یک رشتةرانی قایق

قاطع م ةرا برای هم یرانی فضای رقابت سالمد. قایقنشویهای خروشان انجام مهای آرام و آبآب

ای که جزئی از مسابقه ةرانی با جنبهای قایق. از رشته(۵) آوردویژه جوانان پدید میسنی، به

های آرام: کایاک، کانو، های آبند از: رشتهاروند، عبارتشمار میبه 1رانیفدراسیون جهانی قایق

                                                           
1. ICF: International Canoe Federation 
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های خروشان: اساللوم ای آبهرشته، و رانی بادبانی، تورینگ و قایق1کانوپولو، روئینگ، دراگون بت

 . رفتینگ و )مارپیچ(
 

 رانیایقق سازهای شبیهپیشینة دستگاه

ی چرخ مکانیک ةیدهای پیچاز نمونه تفاوتیهای مرانی، گونهساز یا ارگومتر قایقشبیههای دستگاه 

رگومترها ا ،شعلمی ورز ةگیرند. در حوزسازهای کامپیوتری را در برمیثابت ترمز اصطکاکی تا شبیه

 ضعیتدر و شوند تا یک فضای بسته را برای تمرین ورزشکاراناستفاده می امر برای این ا  عمدت

ون، تاکن 1۹۶۷از سال  .(۶)کنند  علمی تولید پژوهشرزیابی توان فیزیکی و انجام خاص، ا

 ،ده اندگردی بتاختراع ث عنوانو  به رانی انجام شدهسازهای قایقشبیه ةدر حوز تفاوتیهای مطراحی

مشاهده  رة یکها در شکل شماتصاویر این نمونه اند.تولید رسیده ةهای محدودی به مرحلما ایدها

 (.۷شود )می
 

 
 2008تا  1974 هایسال از شدهثبت طراحی وهای کانسپت -1 شکل

 

 ،مریکاای آطور منحصر در کشوره، بهاندرحلة تولید رسیدههای پذیرفتنی که به منمونه ،ینبازاین

مین أاما ت .شودها در شکل شمارة دو مشاهده میاند. برخی از این نمونهک تولید شدهدانمار کانادا و

هیچ  ،رفیطاز. ستممکن ایا غیر زیادرد بسیار کها برای استفاده در ایران منوط به هزینهاین نمونه

ی آن ید بوم، طراحی و تولبراینبنا ای در داخل کشور وجود ندارد؛شدهشده و تولیدطراحی نمونة

 . کندی به اقتصاد و استقالل کشور تواند کمک شایانیم

                                                           
1. Dragon Boat 
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ساز شبیه -2Concept، 2ساز روئینگ شرکت کانادایی شبیه -1: شدهساز تولیدهای شبیهدستگاه -2 شکل

 سازشبیه -Dansprint ،4دانمارکی  شرکت، Stroke2maxساز مدل شبیه -KayakPro ،3دراگون بوت 

 KayakProکایاک امریکایی 
 

 ةولی در نمون یستند،کاره نهای موجود چندضرورت دارد که نمونه نکتة مهمن ذکر ای

استمرار در تمرین با شدت و زمان  محدودیت اخیر رفع شده است. پژوهششده در این سازیهشبی

وضعیتی  هایانحرافرد. متناسب با شرایط بدن هر ورزشکار نقش بسزایی در دستیابی به موفقیت دا

بدن و بروز ناهنجاری گوناگون های هماهنگی بین قسمتناطرفه، موجب رانی یکهای قایقدر رشته

دلیل عوارض این رانان بهگیری بسیاری از قایقرهکنا ،نهایتها و درهستون مهر ةویژه در ناحیهب

مر برای تقویت عضالت هر دو طرف تنه مست ةهای روزاننجام تمرین، ا؛ بنابراین(۸) شودها میرشته

نیاز  سازیمناسب برای تمرین و بدنة وسیل ةو ستون فقرات پیشنهاد شده است و ورزشکاران به تهی

های خروشان آب رانیقایقتورهای به بسیاری از گردشگران ایرانی و خارجی  تازگیبه. دارند مبرم

که از های خروشان است آب مشخصة اصلی رشتةتند و خروشان  هایآب .اندکردهتوجه  1(رفتینگ)

به که های قدرتی است جمله ورزشاز همچنین، گذرد وفعالیت چشمگیر آن بیش از دو دهه نمی

طور طبیعی در خروشان که بههای آبورزشکاران در دارد. نیاز ورزشکار قدرت و استقامت زیاد 

تواند امکان آموزش و می رانیساز قایقهشبیدستگاه . (۴)کنند پاروکشی می ،طبیعت وجود دارند

تا در حداقل زمان ممکن به سطح آمادگی الزم برای انجام  کندفراهم  گردشگرانرا برای آمادگی 

کاربرد ارگومتر روئینگ و  ،اندهایی که تاکنون طراحی شدهسازازبین شبیهمخاطره برسند. سفر بی

تولید محصولی با بیشترین شباهت  ی از طراحی آن،شود و هدف اصلتر میروز متداولهبروز کایاک

 ةنتیج را رانیقایقای هارگومتر( ۹) و همکاران 2ماهونی .(1) به فضای واقعی تمرین روی آب است

 که دانندآب می روی رانیحین قایقمقاومت ایجادشده در و سازی حرکاتشبیه تالش طراحان برای

                                                           
1. Rafting 

2. Mahony 
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 بیشترروی  آب روی رانیقایق مقاومت موجود درکنند. ده میپاروزنان حرفه ای اغلب از آنان استفا

د که با شومی سازیویل( شبیهاصطالح کارسنج )فالیچرخ طیار یا به چرخش توسطارگومترها 

 شود.می بارگذاری پره شچرخ ةوسیلههوا ب برابردر شدهمقاومت ایجاد و وزن ،تسمه اصطکاک

ساخت ) IIکانسپت مدل  و نروژ( ساختجسینگ ) مدل اارگومترهاین  معروفرایج و  هاینسخه

رکات روئینگ داخل آب توسعه روئینگ برای بازسازی ح ارگومترهای .آمریکا( هستند ةتحدایاالت م

 (. ۹شوند )طور وسیع برای شرح مشخصات فیزیولوژی پاروزنان استفاده میها بهاند. آنیافته

 کنند.آن را تعیین می ةم ارگومتر روئینگ هستند که اندازبسیار مه و اصلی ةلفؤدسته و صندلی دو م

ادل گونه اخاللی در تعمانور بزرگی بدون هیچ ةدهد تا دامناین امکان را میران قایقصندلی به 

کند. نیروی طراحان تعیین میکش را برای مشخصات سیم هداشته باشد. سرعت و شتاب دست

ران برگشت وجود ندارد. در این حالت قایق ةدر مرحلی ارگومتر پارو ةتوجهی در دستدرخور 

اعمال نیروی کشش  ی نباید درئدهد و هیچ جزبلکه آن را هل می ؛کشدینگ دسته را نمیروئ

تحمل را چنین، آنالیز فشار صندلی نشان داده است که صندلی بار سنگینی مقاومت کند. هم

دهد که پشت قرار دارد. آنالیز کشش نشان می راننده که بدن درپیشاز خصوص در آخر فبه ؛کندمی

، رانیقایق فعالیت در .بردکار میراننده بهاول فاز پیش درصد ۵0فشار پا را در زمان  رانقایق

نخبه را  رانقایقپاروزنی  سیستم شتاب، متحرک ریلی صندلیو  زیرپایی ةارگومتری با یک مجموع

نشان دادند که طرح یک  (10) 1بگن و کولود. کندسازی میباز بهتری طورهحرکتی ب ةچرخ کل در

رانی طور مشخصی شتاب بهتری را هنگام قایقنشیمنگاه و جای پای لغزشی، به ةبا مجموعارگومتر 

 .کندنسبت به وضعیت درجا ایجاد می

  تعاملی طراحی

هنر تسهیل ارتباط  کهیکی از رویکردهای فراگیر در طراحی محصوالت امروز، طراحی تعاملی است 

 ، ماشینهای متنوع بین انساناین تعامل با ترکیب .شودمتقابل انسان با محصول و خدمات تلقی می

که از دیدگاه کاربران بسیار  می شودبه گونه ای  محصوالتموجب بهبود و  شودمی ایجاد و سیستم

یکم به ودر قرن بیست 2عاملیطراحی ت . رویکرد(11) ندبخش باشآسان، مؤثر و دارای کاربرد لذت

 ،آن از ترنیازهای جسمی و روحی و مهم گویی بهاصلی آن طراحی برای پاسخ ةو دغدغ بلوغ رسید

به نوعی کردن یک تجربة مطلوب همة محصوالت و خدمات برای فراهم. (12) برای درک مردم است

گونگی کارکرد ا رفتار و چدارند که باعث تسهیل تعامالت شوند. طراحی تعامالت ب نیاز طراحی

بلکه هدف، طراحی  ؛طراحی یک سیستم نیست، تعاملیمنظور از طراحی . محصوالت مرتبط است

                                                           
1. Begon & Colloud 

2. Interaction Design 
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 1عناصر ظاهری و  شکلشود، فقط ای طراحی میوقتی وسیلهعبارتی، به ؛سیستم استکاربری یک 

فیت تعامل کاربر و چگونگی کیو بلکه چگونگی رفتار آن  ؛شوندنیستند که طراحی می فیزیکی دیگر

پیش  آهستگیعامل انسان و محصوالت بهکه سرعت تدرحالی (.13) دنشومحصول نیز طراحی می

های جدید )سطوح رابط کاربری نمایشگرها( در دستگاه 2اینترفیس رود، مشکل کاربران درموردمی

ساده از درک کاربر، های شود. نظریهکه به سرخوردگی کاربر منجر میایونهگنیز بسیار است؛ به

نقش طراحی تعاملی و  .(12) کنندضروری میرا شود توجه هوشیارانه به آنچه برای او طراحی می

با توجه به شده مؤثر بین کاربران و محصول طراحی ایجاد تعامل مطلوب و برقراری ارتباط ةنحو

 .دارداهمیت  بسیار های این افراد،توانایی جسمی، یادگیری و قابلیت متفاوتسطوح 

  3محورکاربر طراحی

های تکه بر درک فعالی مطرح است «کاربرمحور» ی محصوالت تعاملی، رویکردامروزه در طراح

در روند توسعة  کاربر کردن نظرهایدخیل ،محورکاربرطراحی  در روش(. 1۴) انسان تمرکز دارد

ه د ایزو )شمارطبق استاندار. شوددنبال می شدنیاستفاده یک سیستم بهدستیابی با هدف  افزارنرم

قیق با دریزی از: برنامهاند ای است که عبارتگانهمحور شامل مراحل پنجة کاربر(، یک پروژ13۴0۷

تشخیص ه، استفادنوع و شیوه کردن ترین بخش(، درک و مشخصعنوان مهممحوریت کاربر )به

زخورد یازها و بامقابل نها درو ارزیابی طرح های طراحیلحکننده و سازمان، ارائة راهنیازهای استفاده

ت طالعابا حفظ جریان مؤثر در ا ،فرایند کاربرمحور با کاهش خطر خطای سیستم .گراستفاده

نة فق درزمیتوا ت و گردآوری افراد درگیر برای بحث ومورد کاربران همراه است. اولین قدم، شناخدر

ه ت استفادوقعیمبا حضور )آشکار یا مخفیانه( در  شگریت استفاده و اولویت آن است. پژوهقابل نحوة

های عالیتدنبال شناخت فحین انجام کار، بهکنندگان درمشاهده و ثبت رفتار استفاده از محصول و

ا مرحلة طراحی، طراح ب در. (1۵) کنندگان استانجام کار و درک مشکالت استفاده کلیدی، چگونگی

العات اط ایةپهای او برها و محدودیتننده و تواناییکاطمینان از شناخت کامل استفاده

زشیابی فرایند ار درها ، طرحنماید. سپسمیدام اقپردازی و طراحی محصول شده، به ایدهآوریجمع

ل محصو از کنندگاننة اولیه به بررسی رفتار استفادهکارشناسان با استفاده از نموگیرند و قرار می

 پردازند.می

                                                           
1. Element 

2. Interface 

3. User Center Design (UCD) 
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 رانیدر قایق یزیکی ورزشکاران )تیپ، وزن، سن و جنسیت(های فمشخصه

زشکاران ور های مورفولوژیکشدت به ویژگیرانی بههای ورزشی آبی، قایقبین رشته ةدر مقایس

 زیادوان هوازی ت الغر و بزرگ بدنی ةتود با بلندقد، بسیار موفق رانانقایقاست. معموال  وابسته 

سال گذشته  2۵رانان نخبه درطول ی قایقباور هستند که مورفولوژ بر این پژوهشگران .(1۶) هستند

 ةفتبه گ .اما الغرتر تغییر یافته است ،ترو به ساختار بدنی )هیکل( سنگین کرده استتغییر 

 معموال  در جوامع عمومی فردی هستند کهخصوصیات منحصربه دارایکایاکرها  ،پژوهشگران

 باسن وتر زرگب نسبتا ً   ةتنبا باال بدنی الغر ترکیب :ند ازاتاین خصوصیات عبار شود.مشاهده نمی

رانی قایق ای هستند.های عضلهتوصیف برای بدن عنوان بهترینبهکایاکرها (. مردانبرای ) باریک

است  و شکل بدن حاصل ماهیت آن رشته اندازههای ورزشی است که در آن کایاک ازجمله رشته

نسبت به  چربی بیشتری در بدنبدون  ةتر و دارای درصد تودسنگین کایاکرهاحاضر درحال (.1۷)

ی بدن ورزشی وابسته است. درصد چرب ة. درصد چربی بدن به نوع رشت(1۶) سال پیش هستند 2۵

. (۵) درصد است 1۴تا  10درصد و برای زنان بین  10تا  هفترانی برای مردان بین در قایق

ن را مرور سپذیری بدن با نعطافا ةاطالعات موجود درزمین 1۹۷۵رک در سال گری به نام کالپژوهش

 پذیریسالگی انعطافدوازده سالگی و دختران پس ازدهگرفت که پسران بعد از  چنین نتیجهکرد و 

یاک در انی کارتواند دلیلِ آغاِز یادگیری ورزش قایقدهند. این مسئله میدست میخود را از بدن

المت روان سی هوازی موجب که انجام فعالیت تمرین اندت کردهابثا هاپژوهش. (1۸) سالگی باشدده

شود. وخو و رفتار میو سبب بهبود خلقدهد میالت روانی و جسمانی را کاهش مشک شود،می

تولید  کردنزشآور است که بدن دراثر ورلید مواد نشاطتو ةبهتر پس از فعالیت هوازی نتیج ةروحی

شدن به ل تبدیلد که پاروزنان درحاندهارگونومی و فیزیولوژی نشان می ةتازهای داده .(2) کندمی

وزنان وژی پارهمگام با رشد فیزیول هاهورزشکاران بهتری هستند و اگر تجهیزات و شرایط مسابق

رخالف بسیاری ب. (1۹) یی پاروزنی در آینده بیشتر خواهد شداگاه امید به کارورزشکار رشد کند، آن

ورد شوند. برآکار گرفته میعضالت بزرگ به ةهم ، در پاروزنی تقریبا دیگرای هوازی هاز ورزش

 2۵تا  20اها و نیاز را از پدرصد از توان مورد ۸0تا  ۷۵زنان ترین پاروترین و نخبهشود که موفقمی

 صورتبه سال 2۸تا  1۴نان زن بین سنین راقایق کنند. می تأمینها توان را ازدست از درصد

پردازند. سالگی به این ورزش میانی فعال هستند و گاهی تا چهلرهای قایقای در رشتهحرفه

عنوان بهدرصد،  2۴سال با آمار  ۴0تا  2۵های سنی که زنان در گروهاند ها نشان دادهپژوهش

ی بیان و ها برانو از طرح محصوالت و زیبایی آ انددوستداران زیبایی و پذیرای فناوری شناخته شده

 (. 20گیرند )معرفی خود بهره می
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  رانیدر وسایل ورزشی قایقآنتروپومتریک  طراحی

قیق دهای ررسیببرای انجام  بنابراین، ؛متفاوت است گوناگونهای آنتروپومتریک دربین افراد داده

ن و اعمال یافت برای. (21) کرداستفاده  گوناگونان از جداول کشورها و اقوام توآنتروپومتریک نمی

ش ع پژوههای الزم برای موضوهای آنتروپومتریک پاروزنان در طراحی، ابعاد و اندازهمشخصه

 ند از:اکه عبارت ندگردآوری شد
 

 سال 35-25 رده سنی های آنتروپومتریکداده -1جدول 

 
 

 توصیفبدن را براساس سه سطح اصلی حرکتی  رسی ساختار و نوع حرکت اجزای بدن بایدبر برای

و  2، عرضی یا فرونتال1ساجیتالند از: سهمی یا اکه بر یکدیگر عمود هستند. این سطوح عبارتکرد 

 شدنیشناسایینامناسب اجزای بدن و وضعیت  حالتا انحراف ی، بنابراین (؛22) 3افقی یا هوریزونتال

تا  3۵تری بین قطر چنگش در جداول آنتروپوم. کردن آن اقدام کردباید برای اصالح یا بهینهاست و 

قطر استاندارد  مترمیلی ۵/2۹ری پاروزنی، قطر دلیل فعالیت تکراولی به ،شده است مشخص 3۸

دهد شل در پاروزنی کایاک، چنگش در دستی که کشش را انجام می. محل چنگش در شفت است

 ۵0 تا ۴0تقریبا  تیغه و شفت  ةپا کشیده و چنگش محکم است. زاوی سمت دیگر بازو خم، است و

ها و بازوها هنگام فعالیت شود. اگر دستشفت سبب خستگی می ةگرفتن دستدرجه است. محکم

قبیل ترومای از ۴عضالنی-های اسکلتیه انواع آسیببد، بسیار مستعد ابتالنوضع مناسبی نداشته باش

                                                           
1. Sagittal 

2. Frontal 

3. Horizontal 

4. Musculoskeletal Disorders (MSDs) 
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 (.23) شوندو عوارض دیگر می بات عضالنی، سندرم کانال کارپالها، ضرمانند تاندونیست 1تجمعی

، به نواحی بزرگ ای باشد که فشارهاگونههو ب اشدمی دست بباید مطابق با آناتو دستگیره طرح

بسیار  متفاوتتروپومتری انگشتان در افراد آن کهییآنجا. ازشوندبحرانی دست وارد غیرحساس و غیر

ای عمیق هکه دارای فرورفتگیاجتناب شود هایی دهی دسته باید از طرحتنوع است، برای شکلم

 ،چنینشود. همل تکراری با آن انجام میویژه جایی که نیروی چنگش زیاد است یا عمبه هستند؛

پرهیز  ،هنگام کار مستقیم نگاه دارد. اصل کلیدیای طراحی شود که مچ کاربر را گونههدسته باید ب

خمیدگی مچ  باشد که از طوریچنین، باید دسته مسمت زند زیرین است. هانحراف مچ دست بهاز 

مورد طراحی دررا  یجالب ةاید( 2۴) 4ماتوسکا. شودکامل پرهیز  3زمان با پروناسیونهم، 2به عقب

 .کندعمل میتنظیم طول شفت برای  شده ونصبمیان شفت که در کردثبت کوپلینگ مخصوص 

که  کرد و ادعا. اکردثبت و رای شفت پاروزنی طراحی ب را هاییدستگیره 2002در سال ( 2۵)5گانل

  .دندارچنگش بهتری و  هستندمفید  تفاوتوهوایی مدر برخی شرایط آب هانمونهاین 
 

 

 
 (25)شفت  ةدستگیر کانسپت(، چپ: 24) طول شفت ةکنندتنظیم کوپلینگراست:  -3شکل 

 

 حسط هایسابقهمناسب بسیار اهمیت دارد. در مهای پاروزنی، طراحی زیرپایی بر طراحی دستهعالوه

طور مؤثری شود که بهروی متقارن و زیاد پاها ایجاد میاثر نیباال نظیر المپیک، شتاب بیشتر در 

جاد اعث ایشود. تکنیک ضعیف بهای پاروزنی منتقل میتوسط زنجیرة حرکتی منظم انسان به دسته

دارد و  اهاکشش پ رفته درکارشود که تأثیر منفی بر نیروی بهمنقطع بدن می حرکاتدقیق نتایج غیر

 (. 2۶) گذاردتأثیر بسیاری بر کیفیت انتقال نیرو به دسته می

                                                           
1. Cumulative Trauma Disorders (CTD) 

2. Dorsiflexion 

3. Pronation 

4. Matuska 

5. Gunnell 
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 روش پژوهش
گروه  از آوری اطالعاتکه با جمع است موردیو  مقطعی-نوع ترکیبیروش کار در این پژوهش از

ای و ورزشکاران حرفه ،گروه هدف .شاهده و پرسش و مصاحبه انجام شدهای مروشو با  هدف

از سهای شبیهشدت و نوع ارتباط با دستگاه دلیلبودند. این گروه بهرانی قایق یهامبتدی رشته

های درگیر ترین افراد درگیر شناسایی شدند که از اولویت باالتری نسبت به دیگر گروهعنوان مهمبه

یط آمادگی جسمانی و اصالح تکنیک به انجام تمرین در شرابرای بودند. این افراد همواره برخوردار 

. افرادی نیز که کردندتمرین مینامطلوب جوی در شرایط مجازی  موقعیتپرداختند و در واقعی می

گر احتمالی استفاده عنوانکردند، بهنظر پیدا میوردمقطعی با دستگاه م یارتباطگردشگری دلیل به

 ةای، مشاهدخانهت اولیه ازطریق مطالعات کتابابخشی از اطالع مطالعه،شناخته شدند. در این 

با  تایی ونامة لیکرت هفتبه کمک پرسش حورمآمد. روش طراحی کاربر دستهحضوری و مصاحبه ب

ریزی هبرناممحور، ابتدا طراحی کاربر روشمطابق با است.  شدهتعاملی نیز استفاده  رویکرد همگانی و

است  1راهبردی فعالیت صورت گرفت. این مرحله یکگذاری اجزای فناوری قابلیت استفاده و هدف

های قابلیت مورداندازی مشترک درافراد مرتبط با موضوع، برای ایجاد چشم همةآوردن که با گردهم

 گوناگوندر مراحل  دشده بایبینیهای پیشقابلیت و تواند اهداف پروژه را پشتیبانی کندمی استفاده

و نیازهای کاربر و  هایی شرایط، ویژگی، پس از شناسابنابراین شوند؛رسی کارشناسی و بازنگری بر

کردند ارزیابی  را دهشطراحی، کارشناسان و ورزشکاران نمونة عملکردی طرح ساخته هایتبیین الزام

شده برای . مراحل انجامندبازنگری و اصالح شد دوبارهچند مرحله  ،شد. سپس مشخصمشکالت آن  و

ریزی قابلیت استفاده و د از: برنامهناحور عبارتمکاربرروش رانی براساس ساز قایقطراحی شبیه

های درگیر، بررسی کردن مفاهیم و شرایط استفاده، شناسایی گروهگذاری، درک و مشخصهدف

سنجی با کاربران، بررسی های نیازمصاحبه، اجرای های کاربرمشاهدة کاربران، تحلیل فعالیت ةمرحل

ها(، ارزیابی ایده ةاستفاده، طراحی )تولید و ارائ و مقایسة محصوالت موجود، نیازهای قابلیت

  ،سازیبعدی کامپیوتری و انیمیشن، نمونه، مدل سهکنندهنای بازخورد استفادهمبن برامتخصص

دربارة  در ادامه نظرسنجی و استخراج نتایج. ةنامشده، تنظیم پرسشکاربر در شرایط کنترلة استفاد

 .شده است شرح دادهنتایج برای حصول شده های استفادهروش

طراحی دستگاه  رایپس از آنالیزهای اولیه، ب :طراحی محصول مرحلةروش کار در  -الف

بعدی از ای هر مرحله، طراحی مدل مجازی سه. برشدنداولیه تهیه دستی های ساز، ابتدا اسکچشبیه

مدلی با  طرح ارزیابیای محور، برکاربر اساس فرایندبرتهیه شد.  2کتیا افزارمحصول در نرم طرح

                                                           
1. Strategic 

2. CATIA 
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مقیاس لیکرت تهیه نظرسنجی با  نامةو پرسشفرم همچنین،  .ساخته شددستگاه مقیاس واقعی از 

 .کردند ارزیابیو  امتحانکارشناس آن را  1۹، رانی استان اصفهانت قایقشد و در محل هیئ

ای در فعالیت حرفه ةبقسال سا 1۶تا  پنج سالاز  و بودندسال  ۴۴تا  1۸بین  سنین در هاآزمودنی

راگون بوت، کایاک، کانو، کانوپلو و رانی مانند دقایق گوناگونهای رشتهآموزش سطح قهرمانی و 

حی با حمایت جدید طرا سنجی و لزوم بازنگری طرح، مرحلة. بنابر نتایج نظرداشتندرا بدنی تربیت

تیم پیوستن  شناسایی و با این مرحلهبدنی و علوم ورزشی دوباره آغاز شد. در مالی پژوهشگاه تربیت

علمی بررسی و  صورت کامال به ، طراحی فنیمکانیک و الکترونیک به پروژههای حوزه در نامتخصص

تحلیل وآنالیز، تجزیه ةگانشانزده، پس از طی مراحل صنعتیمطابق با روند طراحی د. ش تکمیل

و سازگاری با شرایط محیط،  یستماتیکسارتباط سیستم با محیط اجرایی و رعایت روابط متقابل 

حی اینترفیس مناسب مونیتور و نحوة نمایش طرا .شدطراحی محصول نهایی  ،انجام شد و سپس

ل محدودیت فضا در اماکن شخصی، دلیبه. بر اصول طراحی تعاملی انجام شداطالعات مبتنی

. فرم ریل و نشیمن در شدن سیستم پس از استفاده در دستور کار قرار گرفتبودن و جمعجاکم

ای است که برای گونهطراحی زین بهنظر گرفته شد. شده برای آن دربینیتطابق با عملکرد پیش

روئینگ،  ةشود و برای تمرین رشتوسیله یک پین فیکسچر ثابت میدراگون و کانو، به ةتمرین رشت

منظور حرکت اینیافته بهصتخصی  1هدایت کننده  تا در امتداد شاسی روی ریلشود زین آزاد می

. دلیل شودمی فراهمشده روی زین های نصبتوسط لینیرگاید و واگن . حرکت زین روی بدنهکند

کاهش انرژی اتالفی ورزشکار و  برایبودن سطح اصطکاک آن کمم حرکتی، ساستفاده از این مکانی

از حین انتقال دروارد به فرد  وزن عامل حین تمرین است.های احتمالی سیستم دربردن نوسانازبین

و  ن بدنه طبق قوانین ارگونومیک حملکه وز شودترتیب، مشخص میدینب ؛استکمتر کیلوگرم  20

جایگزینی برای رشتة کانو کانادایی، صفحة متحرک قابل مجاز قرار دارد. ةجایی بار در محدودهجاب

 جای زین متحرک طراحی شد.به

طراحی فنی، برای اطمینان از استحکام بدنه در  مرحلةدر  ی فنی:طراح مرحلةروش کار در  -ب

طراحی سیستم . را انجام داددقیق  محاسبات کامال  مرتبطی کارشناس، شدهواردهای تحمل تنش

مخزن تانک سیستم  سیاالتی ، تحلیلهمچنین. انجام گرفتاس قوانین فیزیک سیاالت اسمحرکه بر

سیستم  ةها و سطح مقطع اولیشد. ابعاد و تعداد پرهانجام  2فلوئنت انسیس افزاردر نرم محرکه

رانی طراحی های قایقورزشکاران رشته ةاز فرم و ابعاد پاروی کورد مورداستفاد محرکه، با اقتباس

یزان نیروی م، و پیشکسوتانکارشناسان  نظرهایمیدانی و  مطالعات اساس اطالعات حاصل ازبر شد.

                                                           
1. Lead Screw 

2. Ansys Fluent 
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شده توسط این ل دوران در سیال آب و ممان ایجادحاهای درسطح پره به شدهحاصل از نیروی وارد

موجود در دست ورزشکار تخمین زده  ةبه کابل متصل به دستگیر ،نهایتها و دربر محور پره ،هانیرو

محاسبات مکانیکی  تحلیلاصطکاک طراحی شد.  ةپایسیستم کنترلی بر این مبنا بر ،سپسشد و 

تحلیل  ةسازی نحوشبیه کهترتیببدین ؛صورت گرفت انسیس افزارمازطریق نر نیز اصلی ةساز

 1۵0اری ذبارگتحت و ابعاد انتخابیمواد شده با طراحی ةساز 1(دفرمگیتغییرات نامناسب در فرم )

 . متر بودمیلی ۴/0حد کیلوگرم، در

سط ارتقای کیفیت تمرین و کنترل خروجی تو برای :و مونیتور الکترونیکبخش طراحی  -پ

 مونیتور .نظر گرفته شددر تخصصیالحاقی برای کاربرد عناصر صورت یا مربی، مونیتور به ورزشکار

 اینترفیس طراحیبه مجموعه است.  شدنالحاقاختیاری قابل صورت عام محصول به دبرای کاربر

درک یع قابلصورت شهودی وسربه، گیرد صورت آسانیای باشد که تعامل کاربر بهگونهنمایشگر باید به

منظور نمایش اطالعات موردنیاز ورزشکار اینترفیس مونیتور به ةصفحآسانی استفاده شود. باشد و نیز به

سازی کند. های احتمالی را شبیهو استرس واقعیممکن شرایط  ای طراحی شد که تاحدگونهبه

جاد امکان درک سریع و ای و  استفادهقابلصورت به ،برطبق اصول طراحی تعاملی هاهگرافیک صفح

 تعدادند از: اعبارتنمایش اطالعات قابلطراحی شده است.  2کارل دراوافزار برای کاربر در نرم ،آنی 

برای اوج قدرت. شده، کالری مصرفی و سرعت و مسافت طی ،هاتعداد کل ضربه ،ضربه در واحد زمان

نمایش شرایط تمرین و لبمترهای قاپارا بودروند طراحی اینترفیس الزم  صحتاطمینان از کسب 

متر  2000مسافت  روئینگ، هایهمسابقدر  معموال  ،مثالعنوانبه ؛شوندسازی شبیهواقعی  مسابقات

مسابقه  ةترین مرحلمتر اول سریع ۵00 ،عملدر .(20) شودمتری تقسیم میپانصدبه چهار بخش 

است. تر آهستهمتر اول  ۵00از  ثانیههار چتا دو متر میانی نزدیک به  1000متر در  ۵00و هر  است

رسد، اما متر اول نمی ۵00پایانی، سرعت قایق به سرعت  ةدلیل خستگی پاروزن در مرحلغالبا  به

متر اول  ۵00از ثانیه  دوتا  یکسرعت در مقام دوم قرار دارد و تقریبا   لحاظمتر پایانی از ۵00

متر در طراحی مونیتور  ۵00، لزوم نمایش واحدهای ذکرشدهاست. با توجه با مطلب تر آهسته

  شود.مشخص می

سنجی ورود به الگوریتم کنترل، امکانبرای  مسافت ةمحاسبو سرعت:  مسافت محاسبة روش

د براساس تعیین واحد زمان سرعت با دقت زیا ةاساس دو پارامتر زمان و سرعت انجام شد. محاسببر

زمانی و نرخ تغییر و افزایش تعداد پالس  ةافزایشی در این بازهای متغیر نظر و تعداد پالسمورد

فت انکودر سیستم محرکه اساس میزان چرخش شتعداد پالس بر ةانکودر سیستم تعیین شد. محاسب

                                                           
1. Deformation 

2. CorelDraw 
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اساس میزان و بر شودمیکه کوپل دنده با شفت خروجی سیستم محریک چرخ ةوسیلکه به انجام شد

شناخته  PPR1 دور با عبارت هرتعداد پالس در  کند.ید میپالس تول ،چرخش این شفتو سرعت 

 یشترمیزان دقت محاسبات ب ،شود. هرچه تعداد پالس خروجی در هر دور چرخش بیشتر باشدمی

این حجم پردازش انتخاب  تناسب بامرعت پردازش واحد میکروکنترولر س ،اساسبراین ؛خواهد بود

 مثأل ؛تعداد پالس تولیدشده در واحد زمان استاساس شمارش سرعت چرخش بر ةد. محاسبش

 اساس توانمندی ورزشکار و شتاب کشش پارو در محل چنگش دست. عملکرد، بر هنگام

تم یسرفته در سکارهای دستگاه با استفاده از اطالعات دریافتی توسط سنسورهای بسرعت لحظه

د. ش ها تحلیلتمو دینامیک سیس یشناسشده، با توجه به روابط موجود در علم حرکتگیریاندازه

صورت نموداری یستم را مرتب کنیم و بهس ایسرعت لحظهآمده یا همان دستهاگر اطالعات ب

                               آید:میدست نمودار به سطح زیر محاسبة ازشده براساس زمان نشان دهیم، مسافت طی

        

 
 اصل زمانیو در فو آمده بیشتر شوددستهدقت مقادیر بمحاسبات  گونهدر اینطبیعی است هرچه 

، از . برای محاسبة نیروی واردشده به سیستمشوددست آید، دقت محاسبات بیشتر میهتری بکوچک

 د:استفاده ش نیروبین سرعت و  فرمول رابطة
 

           و       

سب کبرای نظر است. دستگاه مدشده توسط ئهامقادیر ار صحیح ةبمینان از محاسطروش ا ،حال

ات ، اطالعولادر حالت  توان از دو شیوه استفاده کرد:آمده میدستهمقادیر ب صحتاطمینان از 

یر یگر مقادد ،گیری سرعتاندازه طریق از ،، اگر ما در دستگاهمثالعنوانهب گیری شود؛متفاوت اندازه

از آن  ستفادهبا ا اطالعات ورودی براساس نیرو است و ،یمدست آورهبنیرو(  و نظر را )مسافتمورد

ار خود کو  کنیماین دو دسته اطالعات را با یکدیگر مقایسه میشود. سپس، مقادیر دیگر محاسبه می

آمده را دستهکنیم و اطالعات باستفاده میحاسبه مکنیم. یا از دو شیوة متفاوت سنجی میرا صحت

جام رای انباز دو روش کنترل امپدانس و کنترل فازی  ،مثالعنوان؛ بهکنیممییکدیگر مقایسه با 

 توان نام برد. محاسبات می

 

                                                           
1. Pulse Per Revolution 
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 1متابولیکهای فعالیت ةمعادلروش محاسبة کالری مصرفی با  روش

ت ه شده اساستفاد (METساز فعالیت )ومعادل سوخت عنوانکالری از ضریب ثابتی به ةبرای محاسب

. روش شودمیاستخراج  شدهدر زمان تعیین که از تعامل بین وزن و کورس حرکتی ورزشکار

تعیین  METاساس ضریب صورت است که ابتدا میزان کالری مصرفی در یک دقیقه برمحاسبه بدین

بیعی طف کالری به مفهوم صر ،باشدمساوی با یک  METکه ضریب ، یعنی وقتیواحد آن. شودمی

 و روی صندلی راحتی استحالت نشسته در دمای طبیعی اتاق  یعنی عیت طبیعی،بدن در وض

لری زان کاو مجموع زمان کل، می شدهحاصل یهای محاسباتپارامترهای متغیر وزن تقسیم بر مضرب

  .کنندمصرفی را مشخص می

 صفحة ،أملتاندکی پس از  شود ومی ظاهرصفحة آرم  کردن دستگاهبا روشن طرز کار مونیتور:

ر محاسبة وزن را وارد کند که د مترورزشکار پارا شود. در اینجا بایدی نمایش داده میاصل یمنو

 شود ووارد بخش تنظیمات دستی می MANUAL کالری موردنیاز است. سپس، ازطریق دکمة

 شود.صفحة دوم برای انتخاب رشته باز می MODEطریق فرمان از

 

 
 راست به چپر از مونیتو هایصفحهترتیب  -4شکل 

 

فرض برای برخی ضرایب محاسبات و مقادیر پیشکه  شودسوم می نتخاب رشته وارد صفحةا ابکاربر 

کلیک  با نظر مربی رااین صفحه کاربر مسافت و زمان مد زمان و مسافت نشان داده شده است. در

 ا کلیک رویکه بصورتکند؛ بدینوارد می Drive Time یا Drive Lengthمقابل روی رقم 

 نظر قرار دهد.( مجاور نوار فیلدهای یادشده، مقادیر را روی عدد موردDown) DN یا UP کلیدهای

شود که ابتدا مسافت را در در اینجا حریف تمرینی ایجاد میکند. را کلیک می Run دکمةسپس، 

ن از روع تمریدر این مرحله شمارش معکوس برای ش طی کند. ،که از ابتدا تعیین شده است زمانی

دا، حریف تمرینی آغاز به محض قطع صشود. به همراه با پخش صدای بازر انجام میبه پایین پنج 

                                                           
1. Metabolic Equivalent of Task (MET) 
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با آغاز تمرین، پارامترهای  کند.اولین حرکت تمرین خود را آغاز کند و کاربر نیز باید حرکت می

 ۵00ن زمان در مسافت ند از: میانگیاشوند که عبارتمتفاوت در فیلدهای مرتبط نمایش داده می

شده، میانگین نیروی واردشده، ، بیشترین نیروی اعمالصحیحاد ضربان قلب، تعداد پاروهای متر، تعد

دهد؛ بنابراین، با تغییر وضعیت می Pauseبه  Run شده. با شروع تمرین، دکمةمسافت و زمان طی

د. هرگاه شورین از سر گرفته میشود و با انتخاب دوبارة آن ادامة تمانتخاب آن تمرین متوقف می

 ین با پخش صدای بازر و تغییر دکمةتمر شدنکند، تمامکاربر تمرین را تمام می یاحریف تمرینی 

Pause  بهReport در این وضعیت با انتخاب گزینة .شوداعالم می Report توان گزارش تمرین را می

شده دهکالری مصرفی و مسافت پیمو ،شتابکه شامل مقادیر زمان تمرین، سرعت، مشاهده کرد 

 قبل از این بازگشت.  توان به صفحةمی Back ، با انتخاب گزینةطرفی. ازاست

 کالیبراسیون روش

بینی شو کامل، برای مونیتور پی صحیحش تعداد حرکات ضربة کردن مونیتور با هدف شمارکالیبره

ند بعد از چکند و میسوم کلیک صفحة  در Calibration ، کاربر روی دکمةمنظورشده است. بدین

 شود. لحظه منوی کالیبراسیون باز می

 
 منوی کالیبراسیون -5شکل 

 

قبل  توان به صفحةنیز می Back غیرفعال هستند. با دکمة Completed در این وضعیت دو دکمة

جام حرکت دهد. با انکشش کامل را انجام می صحیحین حالت ابتدا کاربر یک حرکت بازگشت. در ا

مربی باید روی  حرکت اول، کاربر یا شدنشود. بعد از تمامباالیی فعال می Completed اول، دکمة

شود. بعد از حرکت انجام می صحیح، برای بار دوم یک حرکت پاروزنی د. سپساین دکمه کلیک کن

آیا دو که کند یانتخاب این گزینه سیستم بررسی مشود. با پایینی فعال می Completed دوم، گزینة

قرمز نمایش  رنگبا  The values aren`t correct عبارت اند یا خیر؟ریبا  مشابه یکدیگر بودهحرکت تق

دوباره  Calibrationو بازکردن دوبارة صفحة  Back شود و کاربر باید با کلیک روی گزینةداده می
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تقریبا  یکی  شدهرکت پاروزنی انجامصورت و در حالتی که دو حکالیبراسیون را انجام دهد؛ درغیراین

 Back شود و با کلیک روی دکمةنشان داده می Completed Calibrationرنگ باشند، عبارت سبز

طور موقت در سیستم به صحیحدیر جدید برای تشخیص پاروزنی قبل، مقابر بازگشت به صفحة عالوه

ود. در بیشتر اوقات انجام ش ن دوبارهخاموش شود، باید کالیبراسیودستگاه شوند. اگر ذخیره می

 . رای بسیاری از کاربران مناسب هستند و به کالیبراسیون نیاز نیستفرض بمقادیر پیش

رانان قایق ها که بیشترانجام پژوهش، ابتدا آزمودنیعایت مالحظات و موازین اخالقی در ر برای

و  کردنامتحانبه جلسة  اصفهانرانی استان کسوت بودند، با هماهنگی مسئول هیئت قایقپیش

 فزارارم. خروجی نتایج در نو از اهداف و روش پژوهش مطلع شدند ارزیابی عملکرد دعوت شدند

 اعالم شد. به پژوهشگر ایتهیه شد. نظر مسئوالن در نامة تأییدیه اکسل
 

 نتایج
ط تمرکز تنش در نقامگاپاسکال  2۵/۶برابر با  ،کیلوگرم 1۵0ری ذاتحلیل تنش سازه در بارگنتایج 

العات اط. است 12 با ضریب ایمنی دستگاه بسیار مطلوب و معادل است.آل که بسیار ایده است

 .شودمیمشاهده  شمارة دوعددی سازه در جدول  تحلیل

 

 1انسیس افزارنرموسیله به اطالعات حاصل از تحلیل عددی سازه نتایج -2جدول 

 
 

 دادنانجام نظر داشتند کهاتفاق هاآزمودنین، رزیابی متخصصادر جلسة ا نظرسنجی نتایجاساس بر

در افزایش توان و استقامت تواند می زیادیتاحد شدهرانی طراحیقایق سازشبیه تمرین با دستگاه

افراد از داشتن دستگاه از درصد  ۸۵ ای مؤثر باشد.ای و مبتدیان غیرحرفهبدن افراد ورزشکار حرفه

دهندة اهمیت استفاده از تجهیزات ایج نشان. نتکردندی جسمانی استقبال رای آمادگدر منزل ب

موقعیت زیرپایی و مقدار قابلیت تنظیم ارتفاع نشیمن،  مانند ؛کاربران بوداز درصد  ۹0کمکی برای 

                                                           
1. Ansys 
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اطالع از وضعیت ضربان قلب، بر وجود نمایشگر یا مونیتور برای کارشناسان همة  براین،افزوننیرو. 

شده در آموزش ساخته ةبه نظر مربیان، نمون همچنین،تند. ت و قدرت ضربه تأکید داشسرع، توان

. تقریبا  نیمی استیار مؤثر و کاربردی ابتدایی حرکات و آمادگی افراد مبتدی در تورهای رفتینگ بس

سنجی نتایج نظر براساس (.2) کردندورد آمشکل بر اد حمل و مونتاژ دستگاه را نسبتا از افر

تان اصفهان، رانی اسهیئت قایق تأییدیةدریافت  برن، عالوهادهای مسئوالاسان و پیشنهکارشن

ناپذیر است. برای موفقیت در مرحلة جدید طراحی و بازنگری و طراحی دوبارة طرح اجتناب

های مکانیک ن رشتهلی، همکاری تیمی و دعوت از متخصصاریزی اصوطرح قبلی، برنامه کردنبهینه

 .ه شدیک الزامی تشخیص دادو الکترون

 

 
 کاربرمحور وشنامة ارزیابی متخصصان براساس رنمودار نتایج پرسش -6شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه
لب در قاالزم برای طراحی محصول موردنظر  هایویژگی، اهو مصاحبه هاهبرمبنای مطالعات، مشاهد

های ویژگی ةها. درزمینقابلیت زیکی وهای فیویژگی: ند ازاکه عبارتاند شدهدو عنوان کلی مشخص 

گذاری هویت ورزشی و نامداشتن زیبایی،  داشتن مانند ؛توان به مواردی اشاره کردفیزیکی می

شدن پس از استفاده قابلیت جمع بودن، داشتنحجمکم ،بودنجاکم ،قبولقابل ةجثداشتن  مناسب،

حدی سبک در ةفضای منزل( تا پس از استفاد ننشداشغالمنظور شدن یا دمونتاژ ساده بهجمع)قابل

(، جایی )پرتابلهو جاب جا یا تنظیم کند، سهولت حملجابهکه یک نفر بدون کمک بتواند آن را 

گرفتن تنظیم )با درنظرهمراه قفل برای حالت ثبات، سهولت داشتن چرخ برای حمل و حرکت به

 کردنادهسهولت آم باشد(، شدنیتنظیمها جک برای صندلی و کوپلینگ برای طول شفت تا اندازه

لت نصب و د(، سهونسهولت و بدون پیچیدگی به یکدیگر متصل و آماده شوشدنی بهاجد ی)اجزا
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ها فاقد گوشه ، یعنیارگونومیکفرم داشتن ، هاها و اتصالترین روشبا ساده استقرار در محل استفاده

موجب همچنین، و  شدنی باشدتنظیم کاربرروپومتری های تیز و برنده باشد، متناسب با آنتو لبه

. شودهنگام استفاده نبهعضالنی پیامد آن -های اسکلتیوضعیتی در پوسچر بدن و آسیب هایرافانح

تعاملی باید در طراحی رعایت که از دیدگاه طراحی  کلیدیعواملی نتایج پژوهش،  براساس ،همچنین

جمله مفهوم استفاده، نوع ل بین کاربران و محصول تعاملی ازتعام کردنبهینهاز:  ندعبارت بود، شوند

شکل و نوع طراحی تعاملی باید متناسب با اهداف قابلیت استفاده مانند سهولت در  .کاربر کار و

کاربر  ةهایی باید مرتبط باشد که تجربکاربر با ایجاد سیستم ةاهداف تجرب .یادگیری باشد استفاده و

طراحی  .افزایش دهدودن بکنندگی، مفیدبودن، ایجاد انگیزه یا محرک، سرگرمبخشیرا ازنظر لذت

مطابق با روش  .باشد( و سادگی هاو پیشنهاد هاطبق اصول قابلیت استفاده مانند بازخورد )انتقاد

 ،برای رسیدن به تباین رنگی متناسب با هویت محصول هاروشمحور، یکی از طراحی کاربر

کنار زرد کادمیوم کروم در، رنگ استیل و های گوناگونست. بین ترکیب رنگکاربران ا ازنظرسنجی 

شده برای بخشی از مراحل طیدر شکل شمارة پنج . ترین نظر مثبت را به خود جلب کردبیش

 .شودموردنظر متناسب با هویت محصول مشاهده می رنگ رسیدن به تباین
 

 
 ورزشکاراناز ورزشکاران و غیرظرسنجی اولیه آنالیز رنگ طرح منتخب و ن -7شکل 

 
 

 محصول نهاییطرح و  (راست جدول سمت ستونشکل و ) ای اجزای پروتوتایپهمشخصه مقایسة -8ل شک

 چپ جدول( سمت )ستون
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 نظر گرفتهدر داجزا با کل پیکره بای مندنظامجزئیات محصول، هماهنگی  هریک ازبرای طراحی 

الت کلی محصول تهیه و دازه، فرم و رنگ، هماهنگ با گشتظر اننحتی لوگو و نشان محصول از؛ شود

ند از: قابلیت استفاده در منزل، حس مالکیت فردی، اانتظار عبارتهای مورد. قابلیتشودانتخاب 

یی مناسب، ابلمان منزل، قابلیت اطمینان، کارحذف وندلیسم عمدی، هماهنگی با فضای زندگی و م

 ای برای تمرین روزانه، قابلرفهقابلیت استفاده برای افراد حعملکرد صحیح، پیشگیری از اشتباه، 

 ،(توسط کاربر بدون ابهامعملکرد درک یت )قابل سریع و آسان عملکرد به واسطه مشاهده درک

اقتصادی  ة(، صرفدوبارهیادگیری  آموزش یا به نداشتننیاز)طرز کار سهولت یادگیری و یادآوری 

های که در توان خرید خانواده باشد، داشتن امکانات و قابلیتطوریقطعات یدکی آن بهمحصول و 

با توجه  تآن باشد. بدیهی اس ةکه سبب برتری و وجود ارزش افزود های موجودطرح نسبت به طرح

توان از تأمل است و میدرخور افراد  همةبرای ، کاربرد عام آن رانیقایق ورزشی ةمزایای رشتبه 

رانی برای بهبود وضعیت فیزیکی و سازی قایقشده و امکان شبیهی ذکرهاورزشی با قابلیت ةوسیل

 ه استمونیتور روی آن نصب شد، بهبود کارایی تخصصی دستگاه برای سالمت بدنی مردم بهره برد.

طبق روش طراحی کاربرمحور،  .دهدمسافت و سرعت را نمایش می، که اطالعاتی مانند زمان

بازدید و دمونتاژ برای ارزیابی عملکرد  دو مرحلةو  از متخصصان نتایج مصاحبه و نظرسنجی براساس

 است که بینی شدههای خارجی برای مونیتور پیشهای جدید و متفاوت نمونهقابلیتونة خارجی، نم

های د امکان کالیبراسیون که در نمونهایجا ،مثالعنوانتور کار تیم الکترونیک قرار گرفت؛ بهدر دس

 شمار می رود.یت طرح جدید بهخارجی نیست و مز

های فردی در قدرت، سرعت و دیگر پارامترها دربین یون، وجود تفاوتدلیل افزودن قابلیت کالیبراس

 -1شود: و حتی برای هر فرد در شرایط متفاوت بود. تنظیمات با دو روش اجرا می ورزشکاران

ساس چند بار کشش و تنظیم با ابر -2ها براساس دستورالعمل و تشخیص مربی، واردکردن مؤلفه

، حریف ای و مورد دوم برای کاربری عام(؛ بنابراینبرای کاربر حرفهقدرت خود فرد )مورد اول 

 گیرد.شود و رقابت فرضی صورت میمیصورت مجازی ایجاد هتمرینی در حالت تنظیم دستی ب

و برآورد هزینه تأیید و اجرا کردن پس از بررسی امکان پیادهها و امکانات افزودن هریک از ویژگی

این  که ،یانو نابینا یانبیناکممانند ایجاد پالس نوری برای ناشنوایان و پالس صوتی برای شد؛ 

دقت در محاسبات برای اضافه شده است. مونیتور  قابلیت هایبه بررسی امکان اجرا پس از قابلیت 

سنج در مسافت نیز از انکودر سرعتبرای محاسبة  است و  لودسل در دستگاه نصب شدهیک ، نیرو

 شودتایمر داخل مونیتور سنجیده می قسمت سیستم محرکه استفاده شده است. پارامتر زمان توسط

پس از بررسی  ند. شایان ذکر است کهشومسافت و شتاب محاسبه می، با داشتن سرعت و زمان و

های وتان، مونیتور با قابلیتو پیشکس کارشناسان مونیتورهای خارجی و دریافت نظرهای ساختار
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-از معایب عمدة سیستمیکی  مثال،عنوانهای ذکرشده طراحی شد؛ بهافزوده و حذف معایب نمونه

که ورزشکاران کامال  یکسان است؛ درحالی این است که معیار ارزیابی و سنجش عملکردهای خارجی 

یا فعالیتشان نیز متفاوت است. کی ورزشکاران با یکدیگر و حتی درطی دورة شرایط جسمی و فیزی

ناسب با نوع النی، میزان تحرک متسب با جنسیت، میزان تراکم بافت عضمیزان مصرف انرژی در تنا

رافیایی و شرایط محیطی متفاوت هستند. در شرایط جغ فعالیت، سن ورزشکار، میزان تحرک،

است که امکان معرفی شده، از نوعی الگوریتم خاص کالیبراسیون استفاده شده سیستم طراحی

مانی و حریف تمرینی در تناسب با شرایط جساست ده ی صحیح برای هر ورزشکار لحاظ شهاقابلیت

  .شودو توانمندی وی ایجاد می

ایی و های اروپشده با نمونهسازیتغییر ساختاری عمدة سیستم مونیتور شبیه مقایسة

 آمریکایی

 اتورمانندژنربتدایی نیاز از ساختار اگیری پارامترهای مورداندازهاساس برهای خارجی مونیتوردر  -1

ح سطگیری اندازه با برق تولید می شود وو  زمان با چرخشکه هم در فالیویل استفاده شده است

یستم این س شود.نمایش داده میبر روی مانیتور و  محاسبه شده، پارامترها برق ایجاد شده ولتاژ

فرض یشپشده درحد مقایسه با مقادیر انه بسیار کم و مقادیر ارائهسام دقت. کاربرد مقطعی دارد

  Shaft Encoder Absoluteدقیقشده، از ساختار م اجرااما در سیست در سامانه است، شدهطراحی

 ادسیار زیثانیه و دقیقه با دقت ب ای و تعداد دور درکه سرعت، شتاب لحظهاست استفاده شده 

 است. یافتنیدست

اده شده است، اما در بیتی تجاری استفهای خارجی از یک میکروکنترولر هشتاختار نمونهدر س -2

 بیتی استفاده شده است 32از یک میکروکنترولر پیشرفتة کامال  صنعتی  شدهساخته ساختار نمونة

 لرانس خطا با ضریب صحت بسیار زیاد مقدورنیاز مانند زمان و ته امکان استخراج پارامترهای موردک

سازی و برگزاری مکان شبکهمنظور افزایش عملکرد و اهای آینده بهبرای نمونهحتی شده است؛ 

 ،حاضردرحال بینی شده است.بیتی پرسرعت پیش ۶۴وکامپیوتر پیشرفتة مجازی، میکر هایمسابقه

 ترونیک استفاده شده است. برایدر طراحی بخش الک  ARMقدرتمندهای بسیار از میکروکنترولر

های محور و امکان تبادل و اشتراک داده و منابع در طرحرد اهداف در قالب یک ساختار شبکهشبپی

است بینی شده پیش 1آینده، پردازشگری با قدرت بیشتر و بدون الزام استفاده از تجهیزات خارجی

امکان  برایگیری اطالعات میسر باشد. سازی و گزارشزیاد پردازش، امکان شبکهبر سرعت که عالوه

 های جدیدوریافن با تلفیقهای و حتی زمینه ، امکانات الزمبخش کنترلرهای آیندة نسخهارتقای 

                                                           
1.  External 
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با توجه به ماهیت . ه استشدو جانمایی ینی بپیش فعلی در نسخة 1مانند واقعیت مجازی

ان اربرک کردن نظرهایطراحی کاربرمحور، دخیل روندو مطابق با  طراحی صنعتی ای حرفةرشتهبین

کلی  هایها و الزامقابلیتاختصار به ادامه،در  طراحی است. ها الزمةو متخصصان و ارزیابی آن

 .اندشده ذکرطراحی 

 طراحی کلی هایپارامترها و الزام

ة دهی طیف گسترداستفاده )پوششبیشترین قابلیت اند از: های کلی طراحی عبارتپارامترها و الزام

 ت کاربری،درک شهودی، سهولعام، قابلو  تخصصی هایکاربردبا در منزل استفاده (، قابلکاربران

 ایی،پس از استفاده، ارگونومیک، زیب کردنشدن و مخفی، قابلیت جمعبودنحجم، کمبودنجاکم

ربرد کاقابلیت  ،تر از همهو مهم اقتصادی ةساخت منطقی، صرف ،سهولت مونتاژ، سهولت نصب
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Abstract 

The present study aims to achieve a sports device with the ability to simulate some canoe 

courses, and to meet the users' physical and mental needs. The target groups are 

professional athletes and beginners, with seasonal and regional conditions, with 

limitations to practice. Considering the extraordinary and rapid effect of rowing 

movements on reducing localized obesity, especially in the upper and lower abdomen, 

the use of such a device can be very helpful and effective in strengthening the physical 

and mental health of people. In this cross-sectional study, the information was obtained 

through observation as well as user-oriented design principles. The design approach used 

in this study was based on the principles of integrated interactive design and universal 

design. According to this method, after identifying the conditions, characteristics and 

user requirements and explanations of design requirements, based on the results obtained 

and interactive and universal design patterns, the functional model of the new design 

was created and then evaluated by specialist and athletes, and its problems were 

extracted. The most important features of this project include: the ability to use at home, 

the ability to assemble, multifunctional, and simultaneous simulation of several rowing 

disciplines, ease of operation, and proper interaction. 

 
Keywords: Canoeing, Sports, Simulator, Interactive design, User-Centered Design. 
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