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Abstract
Pedaling is one of the common physical activities for muscles strengthening. Pedaling performance is
affected by various factors. The purpose of this study is investigating the effect of pedaling rate and
resistance moment against pedaling in the feasible pedaling places (kinematics view) on the muscles
activity and ankle, knee and hip joints forces. For this purpose, the biomechanical model of human
movement system presented in AnyBody software, is used. The mechanical power of pedaling is deemed
to constant (200 w). The Pedaling rate of 40, 60, 80, 100 and 120 rpm and the resistance moment of 0, 5,
10, 15 and 20 Nm, are considered in the pedaling feasible places. Results indicate that although the range
of pedaling feasible places is proper by the kinematics view, however changing the pedaling rate and the
applied resistance moment, all of the pedaling places from this range cannot be proper due to the
excessive muscles activity (more than 0.95). In the pedaling rate of 80, 100 and 120 rpm by applying the
resistance moment of 0 and 5 Nm, approximately all of the feasible places are suitable (muscles activity
are less than 0.95). By increasing the pedaling rate in a constant resistance moment, the large part and
reversely, by increasing the resistance moment in a constant pedaling rate, the small part of feasible
range are appropriate. Joints forces increase with decreasing the pedaling rate and increasing the
applied resistance moment.
Keywords: Pedaling, Affecting Factors, Musculoskeletal Model, Inverse Dynamic Analysis, Muscles Strengthening,
Joints Disorder
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چکیده
پدال زدن با دوچرخة ثابت یکی از فعالیتهای فیزیکی پرکاربرد برای تقویت عضلهها است .عاملهای مختلفی بر عملکرد پدال زدن اثر
میگذارند .هدف در این مطالعه ،بررسی اثر تغییر سرعت پدال زدن و گشتاور مقاومتی اعمالی در برابر پدال زدن در محدودة محلهای
ممکنة پدال زدن (از نظر سینماتیکی) بر فعالیت عضلهها و نیروهای مفصلی مچ پا ،زانو و ران است .برای این منظور ،از مدل بیومکانیکی
حرکت انسان ارائهشده در نرمافزار انیبادی استفاده شد .توان مکانیکی پدال زدن در مقدار ثابت  033 wقرار داده شد .سرعت یا نرخ
پدال زدن  633 ،93 ،13 ،43و  603 rpmو گشتاور مقاومتی اعمالی در برابر پدال زدن  65 ،63 ،5 ،3و  ،03 Nmدر محدودة محلهای
ممکنة پدال زدن درنظرگرفته شد .نتایج نشان داد که اگرچه محدودة محلهای ممکنة پدال زدن ازنظر سینماتیکی مناسب است ،با
تغییر سرعت پدال زدن و گشتاور مقاومتی اعمالی ،تمام محلهای پدال زدن از این محدوده ،بهدلیل فعالیت بیش از حد عضلهها (بیش
از  ،)3/95مناسب نیستند .در نرخ پدال زدن  633 ،93و  603 rpmبا اعمال گشتاور مقاومتی  3و  ،5 Nmبهطور تقریب تمام محلهای
ممکنه مناسب هستند (فعالیت عضلهها کمتر از  .)3/95با افزایش سرعت پدال زدن در یک سطح گشتاور مقاومتی ثابت ،بخش بیشتر و
با افزایش گشتاور مقاومتی اعمالی در یک سطح نرخ پدال زدن ،بخش کمی از محدودة ممکنه ،مناسب (فعالیت عضلهها کمتر از )3/95
است .نیروهای مفصلی با کاهش سرعت پدال زدن و افزایش گشتاور مقاومتی اعمالی ،افزایش مییابند.
کلیدواژهها :پدال زدن ،عاملهای اثرگذار ،مدل اسکلتی-عضالنی ،تحلیل دینامیک معکوس ،تقویت عضلهها ،آسیبهای مفصلی
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 -1مقدمه
پدال زدن یکی از فعالیتهای فیزیکی در حال رشد با هدفهای
مختلف ،شامل تفریح و سرگرمی ،حملونقل ،رقابت و بازتوانی
است [ .]0 ,6این فعالیت فیزیکی ،در تقویت توان عضالنی و
حفظ و بهبود قدرت فیزیکی اثرگذار است [،]4 ,1که به افراد با
سن باال ،وزن زیاد و بیماران با پوکی استخوان توصیه شده است
[ .]1عملکرد پدال زدن تحت تأثیر تعامل بین عاملهای محیطی
(برای مثال ،جاذبه ،اصطکاک و مقاومت هوا) ،بیومکانیکی داخلی
(تغییر طول عضله ،بازوی گشتاوری عضله و نوع فیبر عضله و
آرایش آن) و مکانیکی خارجی (طول بازوی میللنگ ،تغییر
اندازه و شکل چرخزنجیر و فاصلة افقی و عمودی صندلی تا
پدال) است [ .]1 ,5فاصلة صندلی تا پدال (یکی از ویزگیهای
ساختاری دوچرخه) [ ]7و سرعت پدال زدن [ ،]9 ,9بهعنوان
عاملهای مهم اثرگذار در عملکرد پدال زدن شناخته شدهاند .به
این ترتیب ،آگاهی از اثر تعاملی این دو عامل بر سینتیک عضله-
ها و مفصلها ،میتواند در تنظیم شرایط مناسب پدال زدن از
نظر تقویت عضلهها با کاهش احتمال آسیب کمک کند.
در پدال زدن با دوچرخة ثابت ،بیشینه بار گشتاوری خم شدن
زانو با کاهش ارتفاع صندلی ،افزایش مییابد؛ اما ،تغییر نرخ پدال
زدن ،اثر قابلتوجهی بر آن ندارد [ .]63سهم کار مچ پا در ارتفاع
صندلی بیشتر ،با افزایش نرخ پدال زدن افزایش مییابد [.]66
مطالعة اریکسون و نیسل 6نشان داده است که نیروی مفصل
پاتالفمورال 0با تغییر توان و ارتفاع صندلی ،تغییر میکند؛ اما
تغییر نرخ پدال زدن ،اثری بر آن ندارد [.]60
سطح فعالیت عضلههای بررسیشده در مطالعة اریکسون و
همکارانش نشان داده است که با افزایش نرخ پدال زدن (rpm
 ،)43-633سطح فعالیت الکترومایوگرافی عضلههای سرینی
بزرگ ،1دوقلو ،4نیمغشایی ،5پهن خارجی 1و نعلی 7افزایش می-
یابد؛ اما ،سطح فعالیت عضلههای راست رانی 9و دوسررانی9
تغییر نمیکند [ .]61مطالعة نپتون 63و همکارانش با ثبت
سیگنال الکترومیوگرافی از  9عضلة اندام تحتانی در توان w
 053و نرخ پدال زدن  ،45-603 rpmنشان داده است که سطح
فعالیت الکترومیوگرافی عضلههای دوقلو ،دوسررانی ،نیمغشایی

و پهن خارجی با افزایش نرخ پدال زدن ،افزایش مییابد .رابطة
سرعت پدال زدن-سیگنال الکترومیوگرافی در عضلههای سرینی
بزرگ و نعلی ،روند درجة دوم را در نرخ پدال زدن نزدیک به
 93 rpmنشان داده است؛ درحالیکه نرخ پدال زدن ،اثری بر
فعالیت الکترومیوگرافی عضلههای راست رانی و درشتنی
قدامی 66ندارد [ .]64بهطور متضاد ،سار و همکارانش اثر
قابلتوجه سرعت پدال زدن بر سطح فعالیت پهن خارجی و پهن
داخلی 60را مشاهده نکردند؛ درحالیکه فعالیت الکترومیوگرافی
عضلة راست رانی بهطور قابلتوجهی در نرخ پدال زدن کمتر
(بهطور تقریب کمتر از  ،)13 rpmبیشتر بوده است [ .]65بام و
لی ،اثر تداخلی سرعت پدال زدن و بارهای متفاوت متصلشده
به انتهای دیستال ران را در پایان 61فعالیت عضلة دوسررانی،
طول دورة فعالیت عضلة راست رانی و بیشینه فعالیت عضلة پهن
خارجی گزارش کردهاند [ .]61مطالعة لوسیا 64و همکارانش،
کاهش سطح فعالیت الکترومیوگرافی عضلههای پهن خارجی و
سرینی بزرگ با افزایش سرعت پدال زدن در دوچرخهسواران
حرفهای را نشان دادهاست [.]67
عالوهبر اثر هریک از عاملهای تغییر محل صندلی تا پدال و
سرعت پدال زدن بر رفتار عضلهها و مفصلها ،آگاهی از اثر
تداخلی آنها نیز میتواند در تنظیم شرایط مناسب پدال زدن
کمک کند .روش شبیهسازی ،عالوهبر فراهم کردن امکان انجام
آزمایشات تکراری برای بررسی اثر تغییر هریک از عاملهای
اثرگذار در پدال زدن (با وجود ثابت بودن سایر شرایط)  ،میتواند
در تحقیق شرایط مناسب با هزینة کمتر کمک کند []69 ,1؛ از
اینرو ،در این مطالعه از مدل سهبعدی پدال زدن استفاده می-
شود .سپس ،مطالعة پارامتریک با تغییر دادن سرعت پدال زدن
و گشتاور مقاومتی در برابر پدال زدن در محلهای ممکنة پدال
زدن (از نظر سینماتیک حرکت) [ ]69انجام میشود .اثر آنها
بر فعالیت عضلهها و نیروهای عکسالعملی مفصلهای مچ پا،
زانو و ران پا ،ارزیابی میشوند.

 -2مواد و روشها
در این مطالعه ،از مدل بیومکانیکی از سیستم حرکتی انسان
(براساس دادههای آنتروپومتری  %53میانی مردان اروپایی با
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جرم ،قد و طول پای بدن بهترتیب 671 cm ،75 kg ،و
 )633با شبیهسازی  94عضله در اندام تحتانی (براساس مدل
سهجزئی هیل) ارائهشده در نرمافزار انیبادی 6استفاده شد (در
این مدل ،عضلههای پهن مانند سرینی کوچک ،0سرینی میانی،1
سرینی بزرگ و نزدیککنندة بزرگ ،4هرکدام بهصورت  1تار
مدل شدهاند) .مفصلهای ران ،زانو و مچ پا ،بهترتیب  6 ،1و 0
درجة آزادی دارند (مفصل ران :خم/باز شدن ،دور/نزدیک شدن
و چرخش داخلی/خارجی بهترتیب در صفحة  yz ،xyو ،xz
مفصل زانو :خم/باز شدن در صفحة  xyو مفصل مچ پا :خم/باز
شدن و دور/نزدیک شدن بهترتیب در صفحة  xyو .)yz
سیستم مدلسازی انیبادی برای حل معادالت تعادل به روش
دینامیک معکوس ،از توابع بهینه استفاده میکند [.]06 ,03
مسئلة فراخوانی عضله در روش دینامیک معکوس ،بهعنوان یک
مسئلة بهینهسازی در سیستم مدلسازی انیبادی ،به صورت
زیر فرموله میشود:
کمینه میشود،
cm

)n(M

()1

Fi β
) ( ∑ ) = max
Ni

)(M

ورودیهای مستقل از مسئلة بهینهسازی پدال زدن ،حرکت پا
و گشتاور میللنگ است .حرکت پا در سیکل پدال زدن ،یعنی
زاویة پدال از طریق سری فوریه ،بهصورت زیر تعریف شدهاست
[:]00
()4
()5
()1

] A = [A1 , A2 , A3 ] , B = [B1 , B2 , B3

در رابطة  φ ،4زاویة پدال (زاویة پا روی پدال) است.
ضرایب فوریه هستند ƒ .و  ωiبهترتیب ،فرکانس طبیعی و
فرکانس زاویهای هستند ( ،ω2سرعت زاویهای شفت میللنگ،
بهعبارت دیگر نرخ پدال زدن است) (رابطة  .)5حرکت پا در
طول پدال زدن با  Aو ( Bرابطة  ،)1کنترل میشود.
الگوی گشتاور میللنگ ( )Mبهصورت تابع سینوسی (رابطة )7
تعریف شدهاست [.]00
 Aiو B i

()7

G(F

])φ = ∑3i=1[Ai cos(ωi t) + Bi sin(ωi t
ωi = (i-1)2πƒ

M = MOffset + (MOffset − MTDC )sin(4πƒt +
) αM

i=1

گشتاور متوسط ( ،)MOffsetدادة ورودی است .گشتاور در نقطة
مرگ باال ( )MTDCو زاویة فاز ( ،)αMبهعنوان متغیرهای مستقل
در طول بهینهسازی تعیین میشوند .فرکانس زاویهای تابع
گشتاور ،دوبرابر فرکانس دورانی پدال است (بهدلیل شامل شدن
دو پا).

با شرطهای
()2

cf = d

و
()3

} )≤ Ni , i ϵ {1, … , n(M

)(M

0 ≤ Fi

 -1-2مرحلة پیش-تحلیل
که  ،Gتابع هدف مسئلة بهینهسازی است (رابطة  )6و با توجه
به بیشینه نیروهای مجهول ( )fدر مسئله (شامل نیروهای عضله
و عکسالعملی مفصلها) ،کمینه میشود Fi .و  Niبهترتیب
نیروی عضله و قدرت عضله هستند .توان معیار بهینهسازی ()β
در سیستم مدلسازی انیبادی ،سینرژی بین عضلهها را نشان
میدهد ( .)β = 3معادالت تعادل دینامیکی بهصورت معادلة 0
است که  ،cماتریس ضرایب برای نیروهای مجهول و  ،dنیروهای
معلوم (شامل همة بارهای اعمالی و نیروهای اینرسی) هستند.
قید نامنفی بودن نیروهای عضله ،بهصورت رابطة  1است [.]03

توان مکانیکی و طول بازوی پدال ،بهترتیب  673 Wو 67/5 cm
درنظرگرفته شدند 690 .محل پدال زدن از محدودة محلهای
ممکنة پدال زدن (استخراجشده از  0433بار تحلیل
سینماتیکی) [ ]69برای انجام تحلیل سینتیکی برای مطالعة
حاضر درنظرگرفته شدند .ارتفاع (فاصلة عمودی صندلی تا
پدال) ،محدودة تغییر موقعیت صندلی (فاصلة افقی صندلی تا
پدال) و میزان تغییر موقعیت صندلی در هر ارتفاع ،در جدول 6
نشان داده شدهاست 5 .سطح سرعت پدال زدن (،93 ،13 ،43
 633و  )603 rpmو  5سطح گشتاور مقاومتی اعمالی به محور
دورانی پدال ( 65 ،63 ،5 ،3و  )03 Nmانتخاب شدند.

6

1

Anybody technology A/S, Aalborg, Denmark, version 5.3.1.3556
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جدول ( -)1مشخصات محلهای پدال زدن مورد مطالعه از محدودة
محلهای ممکنة پدال زدن []69
ارتفاع صندلی

محدودة تغییر موقعیت

میزان تغییر موقعیت

()cm

صندلی ()cm

صندلی ()cm

49
56
51
55
57
59
16
11
15
17
19
76
71
75
77
79

41-51
43-55
19-59
15-51
11-51
13-54
09-50
01-53
04-49
00-45
03-40
69-19
65-11
 66-16و 3
 7-07و 3
 0-06و 3

61
65
03
06
01
04
04
04
04
01
00
06
06
03
03
69

از دادههای مربوط به فعالیت عضلهها در هر فاز ،میانگین،
انحراف معیار و ضریب تغییرات محاسبه شدند .در هریک از
محلهای پدال زدن ممکنه ،فازهای با ضریب تغییرات کمتر از
یک (بازة پایدار) درنظرگرفته شدند .بیشینه مقدار فعالیت برای
هر عضله ،از میان مقادیر میانگین در فازهای پایدار ( )Actمربوط
به هریک از محلهای پدال زدن ممکنه در هریک از  05حالت
پدال زدن (از نظر سرعت پدال زدن و گشتاور مقاومتی)،
استخراج شدند .در هر حالت پدال زدن ،محلهای پدال زدن را
که رابطة  9در آن محلها برقرار بوده است (برای  40عضله)،
وارد پایگاه داده شدند .برای تحقیق پایگاه داده ،کدی در نرمافزار
متلب با دو گام کاری نوشته شد.
()9

 -2-2مرحلة تحلیل
برای تحلیل دینامیک معکوس ،کدی در نرمافزار متلب 6با
قابلیت تغییر و مدیریت همزمان متغیرها (ارتفاع صندلی،
موقعیت صندلی ،سرعت پدال زدن و گشتاور مقاومتی اعمالی)
نوشته شد .با اجرای این برنامه در انیبادی کنسول ،0خروجی-
های حاصل از تحلیل ،شامل میزان فعالیت  40عضله و نیروهای
عکسالعملی مفصلهای ران ،زانو و مچ پای راست در سه
راستای داخلی-خارجی (  ،)FMLقدامی-خلفی (  )FAPو فوقانی-
تحتانی (  ،)FPDدر  56گام زمانی و بهطور جداگانه در فایل
مربوطه ذخیره شدند .خروجیهای حاصل از تحلیل ،در مرحلة
پس-تحلیل بررسی شدند.

در گام کاری  60 ،6عضله (نعلی ،درشتنئی قدامی ،پهن
خارجی ،پهن داخلی ،پهن میانی ،دوسررانی سرکوتاه ،سرینی
بزرگ (متوسط 1تار مدلشده) ،دوقلو ،راست رانی ،نیموتری،
نیمغشایی و دوسررانی سربلند) از میان  40عضله انتخاب شدند.
میانگین و انحراف معیار فعالیت ( )Actعضلههای نامبرده در
محلهای پدال زدن مربوط به هریک از حالتهای پدال زدن
محاسبه شدند.
در گام کاری  ،0بیشینة میانگین نیروهای عکسالعملی مفصل-
های مچ پا ،زانو و ران در سه راستا (  FAP ،FMLو  ،)FPDمشابه
با محاسبات انجامشده روی دادههای فعالیت عضلهها ،در 690
محل پدال زدن استخراج شدند .به این ترتیب ،بیشینة میانگین
نیروهای عکسالعملی کل ( )F − Totalمفصلهای مچ پا ،زانو
و ران در محلهای پدال زدن مربوط به هر یک از حالتهای
پدال زدن ،بهصورت رابطة  9محاسبه شدند.
()9

 -3-2مرحلة پس-تحلیل

Act ≤ 0.95

F − Total = √FAP 2 + FML 2 + FPD 2

در ابتدای این مرحله ،سادهسازی دادهها انجام شد .به این ترتیب
که در هریک از حالتهای پدال زدن ،دادههای  49گام زمانی
برای فعالیت و نیروهای عکسالعملی مفصلهای مچ پا ،زانو و
ران (در سه راستا) در یک سیکل پدال زدن درنظرگرفته شد.
سپس  49دادة حاصل از یک سیکل پدال زدن به  9قسمت
تقسیم شدند (برای تقسیمبندی راحتتر دادههای یک سیکل
پدال زدن به  9قسمت ،دادههای  49گام زمانی یک سیکل پدال
زدن درنظرگرفته شد).

سپس متوسط و انحراف معیار نیروی عکسالعملی کل مفصلها
در محلهای پدال زدن ،مربوط به هریک از حالتهای پدال
زدن ،محاسبه شدند.
به این ترتیب ،روند تغییر فعالیت عضلهها و نیروهای عکس-
العملی مفصلها در محلهای پدال زدن مربوط به حالتهای
مختلف پدال زدن (گشتاور مقاومتی-نرخ پدال زدن) ،بررسی
میشود.

6

0
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 -3یافتهها و بحث
 -1-3رفتار عضلهها
در شکل  ،6محلهای پدال زدن از محدودة محلهای ممکنه در
هریک از حالتهای پدال زدن (گشتاور مقاومتی-نرخ پدال زدن)
با فعالیت عضالنی کمتر از ( 3/95برقراری شرط گفته شده در
رابطهی  ،)9به رنگ سیاه و محلهای پدال زدن با فعالیت
عضالنی بیشتر از  ،3/95به رنگ طوسی مشخص شدهاند.
بهطور تقریبی ،در یک گشتاور مقاومتی ثابت ،با افزایش نرخ
پدال زدن در محلهای پدال زدن بیشتری از محدودة محلهای
ممکنه ،فعالیت عضلهها کمتر از  3/95است .بهطور عکس ،در

یک نرخ پدال زدن ثابت ،با افزایش گشتاور مقاومتی در محل-
های پدال زدن کمتری از محدودة محلهای ممکنه (حاشیة
انتهایی) ،فعالیت عضلهها کمتر از  3/95است .این موضوع،
حاکی از اثر تداخلی عاملهای گفتهشده (ارتفاع صندلی،
موقعیت صندلی ،نرخ پدال زدن و گشتاور مقاومتی اعمالی)
است.
در جدول  ،0تعداد محلهای پدال زدن برای هریک از حالتهای
پدال زدن (گشتاور مقاومتی-نرخ پدال زدن) ،جمعآوری شده
است.

شکل ( -)1محلهای پدال زدن از محدودة محلهای ممکنه مربوط به  05حالت پدال زدن ( 5سطح نرخ پدال زدن و  5سطح
گشتاور مقاومتی مختلف) با فعالیت کمتر و بیشتر از  3/95عضلهها (بهترتیب ،نقاط سیاه و طوسی)
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جدول ( -)2تعداد محلهای پدال زدن در هریک از حالتهای
پدال زدن با فعالیت کمتر از 3/95
گشتاور مقاومتی اعمالشده ()Nm

نرخ پدال
زدن ()rpm

2

1

12

11

22

02

11

69

9

3

3

02

653

97

15

46

00

02

690

675

609

90

49

122

690

693

611

606

47

122

690

693

657

11

6

بهطور تقریبی ،در حالتهای پدال زدن ،633-3 ،93-5 ،93-3
 603-3 ،633-5و  603-5 rpm-Nmدر تمام محلهای پدال
زدن ،فعالیت تما عضلهها کمتر از  3/95است (بیشینه فعالیت
عضلهها در حالتهای مختلف پدال زدن 3/95 ،فرض شدهاست.
به این دلیل که فعالیت عضلهها به  633درصد (بیشینة انقباض
ارادی ( ))MVCنرسد) .در تمامی محلهای پدال زدن مربوط به
حالتهای پدال زدن  43-65و  ،43-03 rpm-Nmفعالیت
عضلهها بیشتر از  3/95است و در حالت ،603-03 rpm-Nm
فعالیت عضلهها فقط در یک محل پدال زدن کمتر از 3/95
است .به این ترتیب ،این سه حالت ،در بررسی فعالیت عضلهها
و نیروی عکسالعملی مفصلها شامل نمیشوند.
در هریک از  05حالت پدال زدن ،بیشینه تعداد عضلههایی که
در هریک از محلهای پدال زدن دارای فعالیت بیشتر از 3/95
هستند ،بهصورت جدول  1است.
جدول ( -)3بیشینه تعداد عضلهها که در هریک از محلهای پدال
زدن مربوط به نرخ پدال زدن و گشتاور مقاومتی مختلف ،دارای
فعالیت بیشتر از  3/95هستند.
مقاومت ()Nm

نرخ پدال زدن
()rpm

2

1

12

11

22

02

64

05

11

19

19

02

6

E1

7

69

14

02

-

6

1

9

06

122

-

6

4

9

06

122

-

0

7

64

13

میتوان گفت ،اعمال گشتاور مقاومتی زیاد ( )65-03 Nmدر
برابر پدال زدن ،به افزایش بیش از حد فعالیت تعداد بیشتری از
عضلهها منجر میشود .همین امر سبب میشود که در تعداد

محلهای کمتری از محدودة محلهای ممکنه ،فعالیت عضلهها
کمتر از  3/95باشد.
عضلههای نعلی ،درشتنئی قدامی ،پهن خارجی ،پهن داخلی،
پهن میانی ،سرینی بزرگ (متوسط 1تار مدلشده) ،دوقلو ،راست
رانی ،نیموتری ،نیمغشایی و دوسررانی ،بهعنوان عضلههای مهم
در پدال زدن شناخته شدهاند [ .]01شکل  ،0میانگین فعالیت
این عضلهها را در محدودة محلهای مربوط به هریک از حالت-
های پدال زدن (گشتاور مقاومتی-نرخ پدال زدن) نشان میدهد.
انحراف معیار در هریک از نمودارها ،نشاندهندة اثر تغییر محل
صندلی در فعالیت عضلهها در هریک از حالتهای پدال زدن
است .روند تغییر فعالیت عضلهها با تغییر محل صندلی در
محدودة محلهای ممکنه بررسی شده است [.]69
در حالتهای پدال زدن -3 ،633-5 ،633-3 ،93-5 ،93-3
 603و  ،603-5 rpm-Nmکه فعالیت عضلهها بهطور تقریبی در
تمام محلهای ممکنه کمتر از  3/95است (جدول  ،)0میتوان
گفت بیشترین فعالیت عضلههای نعلی ،درشتنئی قدامی ،سه
عضلة پهن (خارجی ،داخلی و میانی) ،نیمغشایی و دوسررانی
سربلند در حالت پدال زدن  93-5 rpm-Nmو عضلههای
دوسررانی سرکوتاه ،سرینی بزرگ (متوسط) ،راست رانی ،نیم-
وتری و دوقلو در حالت پدال زدن  603-5 rpm-Nmصورت
میگیرد.
کمترین فعالیت عضلههای نعلی ،سه عضلة پهن ،نیمغشایی و
دوسررانی سربلند در حالت پدال زدن  ،603-3 rpm-Nmعضله-
های درشتنئی قدامی ،سرینی بزرگ(متوسط) ،راست رانی و
نیموتری در حالت  633-3 rpm-Nmو عضلههای دوسررانی
سرکوتاه و دوقلو در حالت  ،93-3 rpm-Nmحاصل میشود.
فعالیت عضلهها ،بهجز عضلة دوقلو ،با افزایش نرخ پدال زدن در
یک گشتاور مقاومتی ثابت ،کاهش مییابد؛ شاید به این دلیل
کهعضلة دوقلو ،یکی از عضلههای دومفصلی مچ پا-زانو است
[ .]04بهدلیل تأثیر افزایش نرخ پدال زدن در دامنة حرکتی
( )ROMمچ پا [ ]66و درنتیجه تغییر سرعت کوتاه شدن عضله،
ظرفیت تولید نیروی این عضله تحت تأثیر قرار میگیرد [.]05
افزایش فعالیت عضلههای نعلی و سرینی بزرگ با کاهش نرخ
پدال زدن ،در تضاد با مطالعة اریکسون و همکارانش [ ]61است؛
اما ،نتیجة اثر نرخ پدال زدن در این مطلعه بر سه عضلة پهن و
سرینی بزرگ ،موافق با مطالعة لوسیا و همکارانش است ،که
کاهش فعالیت الکترومیوگرافی این عضلهها با افزایش نرخ پدال
زدن را بیان کردهاند [.]67
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شکل ( -)2میانگین فعالیت عضلهها در محلهای پدال زدن با
فعالیت کمتر از  3/95برای  05حالت پدال زدن (گشتاور مقاومتی-
نرخ پدال زدن)

در این مطالعه ،توان مکانیکی در مقدار ثابت 033 w
درنظرگرفته شده است .به طور کلی در یک توان ثابت ،افزایش
فعالیت عضلهها با کاهش نرخ پدال زدن و برعکس ،کاهش
فعالیت عضلهها با افزایش نرخ پدال زدن ،با توجه به رابطة توان
(حاصلضرب سرعت در گشتاور) قابل توجیه است.

شکل ( -)2ادامه

 -2-3رفتار مفصلها
در شکل  ،1اثر تغییر نرخ پدال زدن و گشتاور مقاومتی اعمالی
بر نیروهای عکسالعملی کل مچ پا ،زانو و ران نشان داده شده-
است (نیروهای مفصلی بهدستآمده در سه راستا ،در طول
سیکل پدال زدن تغییر میکنند؛ برای این منظور ،برایند نیروها
(نیروی کل) محاسبه شده است) .با توجه به شکل  ، 1با افزایش
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گشتاور مقاومتی اعمالی در هر نرخ پدال زدن ،نیروهای مفصلی
افزایش مییابند (انحراف معیار در نمودارها ،نشاندهندة اثر
تغییر محل صندلی است .روند تغییر نیروهای مفصلی با تغییر
محل صندلی در محدودة محلهای ممکنه بررسی شده است
[.)]69

عمده در دوچرخهسواران گزارش شده است [ .]09به این ترتیب،
شرایط نامناسب پدال زدن ،میتواند احتمال آسیب وارده به فرد
را افزایش دهد [ .]4 ,1با توجه به نتایج این مطالعه میتوان
گفت ،پدال زدن با سرعت کمتر و اعمال گشتاور مقاومتی بیشتر،
میتواند به آسیب بیشتر بر افراد منجر شود.
محدودیتها
از محدودیتهای این مطالعه میتوان به سرعت پدال زدن ثابت
اشاره کرد؛ یعنی سرعت افزایشی و کاهشی در طول سیکل پدال
زدن اعمال نشده است .محدودیت دیگر مطالعه ،مربوط به روش
حل معادالت در نرمافزار انیبادی است ،که بهدلیل کمینه شدن
یک تابع هدف در روش بهینهسازی ،فقط عمل آگونیست عضله-
ها درنظرگرفته میشود.

شکل ( -)3میانگین نیروی عکسالعملی کل مفصلها در محلهای
پدال زدن با فعالیت کمتر از  3/95مربوط به  05حالت پدال زدن
(گشتاور مقاومتی-نرخ پدال زدن)

 -0نتیجهگیری
محلهای مختلف پدال زدن از محدودة محلهای ممکنه (ازنظر
سینماتیکی) میتواند با تغییر نرخ پدال زدن و گشتاور مقاومتی
در برابر پدال زدن ،ازنظر سینتیک عضلهها نامناسب باشد.
تنظیم نامناسب شرایط پدال زدن میتواند به فعالیت بیش از
حد عضلهها منجر شود ،که مانع از ادامة حرکت فرد میشود.
بهطور تقریبی ،در یک گشتاور مقاومتی ثابت با افزایش نرخ پدال
زدن ،بخش بزرگی از محدودة محلهای ممکنه ،ازنظر سینتیک
عضلهها مناسب است .بهطور عکس ،در یک نرخ پدال زدن ثابت
با افزایش گشتاور مقاومتی اعمالی ،بخش کوچکی از محدودة
محلهای ممکنه از نظر سینتیک عضلهها مناسب است .بهعالوه،
سرعت پدال زدن کمتر و اعمال گشتاور مقاومتی بیشتر ،سبب
افزایش نیروهای مفصلی مچ پا ،زانو و ران میشود؛ بنابراین،
درنظر گرفتن رفتار عضلهها و مفصلها نسبت به تغییر شرایط
مختلف پدال زدن (ازنظر محل صندلی ،سرعت پدال زدن و
گشتاور مقاومتی اعمالی) ،میتواند در تنظیم شرایط مناسب
برای تقویت عضلهها و کاهش احتمال آسیب مفصلی در افراد
سالم و آسیبدیده مفید باشد.

بهطور تقریبی در هر سطح گشتاور مقاومتی اعمالی ،نیروهای
مفصلی با افزایش نرخ پدال زدن ،کاهش مییابند .دم 6و
همکارانش نیز با بررسی اثر تغییر نرخ پدال زدن ( 13 ،43و
 )93 rpmبر نیروی مفصل ران ،نیروی کمتر را در سرعت پدال
زدن بیشتر گزارش کردهاند [.]01
با مقایسة نیروهای مفصلی در  1حالت ،633-3 ،93-5 ،93-3
 603-3 ،633-5و ( 603-5 rpm-Nmکه بهطور تقریبی در
تمام محلهای پدال زدن ،فعالیت عضلهها کمتر از  3/95است)،
میتوان گفت بیشترین و کمترین نیروی مفصل مچ پا در 93-5
و  ،603-3 rpm-Nmمفصل زانو در  93-5و 603-3 rpm-Nm
(تفاوت کمی با حالت  633-3دارد) و مفصل ران در 93-5
(تفاوت کمی با حالت  603-5دارد) و 633-3 rpm-Nm
بهدست میآیند .مطالعة اریکسون و نیسل نیز تأثیر نداشتن نرخ
پدال زدن در نیروی تیبیوفمورال 0را گزارش کردهاند [.]07
برعکس ،در این مطالعه ،اثر تغییر نرخ پدال زدن در نیروهای
مفصلی مشاهده شد .این اختالف نظر ،شاید مربوط به اثر
تداخلی سایر شرایط پدال زدن (محل پدال زدن و توان) باشد.
گشتاور مفصلهای ران و زانو در پدال زدن ،کمتر از سایر
حرکتها (مثل پدال زدن) است [ ]63و گفته شدهاست که پدال
زدن با دوچرخة ثابت ،از وارد شدن نیروهای با شدت باال
جلوگیری میکند []09؛ با این حال ،درد زانو یکی از مشکالت
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