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مطالعات طب ورزشی

بهینهسازی الگوی شوت روی پای فوتبال براساس سرعت توپ
مصطفی حاج لطفعلیان ،1حیدر صادقی ،2سروش باقری کودکانی

3

.1دانشجویدکتریبیومکانیکورزشیدانشگاهخوارزمی* 
تربیتبدنیوعلومورزشیدانشگاهخوارزمی 

.2استاددانشکدۀ
.3کارشناسارشدبیومکانیکورزشیدانشگاهاصفهان 

تاریخ دریافت37/67/76 :

تاریخ پذیرش 31/30/13 :

چکیده
از تحلیل تکنیک ورزشکاران نخبه و استخراج پارامترهاي سینماتیک و سینتیک بهعنوان
روشی براي تعیین الگوي تکنیک بهینه یاد میشود .هدف این مطالعه ،یافتن الگوي بهینۀ
شوت فوتبال براساس حداکثر سرعت شوت با استفاده از مدلسازي دینامیکی براساس روابط
حاکم بر حرکت بود .مزیت این روش درمقایسه با روشهاي تجربی ،امکان تغییر تکتک
متغیرها ،کمهزینهبودن و اجراي مدل براي دفعات بسیار زیاد بود .طبق نتایج پژوهش ،علی-
رغم وجود اختالف معنادار در الگوي حرکتی هر سه مفصل بررسیشده ،بین شوت بهینه و
شوت آزمودنیها و افزایش  %17/5در سرعت شوت ،شباهت الگوي حرکتی شوت بهینه با
مطالعات تجربی گذشته و بررسی گشتاورهاي ایجادشده در مفاصل ،نشاندهندۀ قابلاجرا
بودن این الگو براي انسان و صحت حل بهینه است .به کمک مدل ساختهشده در این مطالعه
میتوان با مداخلۀ بهموقع اندامها و عضالت در حرکت ،گشتاور وابسته به حرکت را در اندام
دور از تنه تاحدي که مفاصل بتوانند گشتاور ایجادشده را تحمل و به توپ منتقل کنند،
افزای ش داد؛ بنابراین ،الزم است عضالت تقویت شوند و هماهنگی عصبی عضالنی نیز افزایش
یابد .درنهایت ،باید گفت این مدل بهعنوان یک ابزار میتواند در اختیار مربیان قرار گیرد تا به
کمک آن الگوي بهینۀ حرکت هر فرد را بهصورت اختصاصی به وي آموزش دهند.

واژگان کلیدی :بهینهسازي ،مدلسازي دینامیکی ،الگوي حرکتی ،شوت فوتبال 
*نویسندهمسئول:

Email : mostafa.H.Lotfalian@gmail.com
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مقدمه
بهکارگیریروابطومعادالت
حرکت،موضوععلمدینامیکمیباشد وبرایبررسیدقیقآن  
دینامیکیحاکمبر حرکتموردنیازاست؛لذا  ،فهمودرک مااز جزئیاتحاکم برحرکتو
یمعادالتحرکتناقصخواهدبود.دستیابی

بهکارگیر
روابطبینمتغیرهایمؤثربرآنبدون 
مدلسازیفرایندیاستکهبهکمک
مدلسازی محققگردد  .
بهچنیندرکیمیتواند بهکمک 
فهموسادهموردبررسیقرارداد.یکیاز


توانیکمسئلۀدشواررابهیکشکلقابل
آنمی
هایورزشی،دستیابیبهیکتکنیکبهینهوبرترمیباشد.بهانتخاب

اهدافمدلسازیمهارت
بهترین(بیشترین)و یابدترین(کمترین)موقعیتویا حالتازبینموقعیتهاوحالتهای
بهینهسازیگفتهمیشود(مالنی،1111،1ص.)121براییکمسألهممکناست
دردسترس  ،

آن هاوانتخابجواببهینه،تابعیبهنامتابع
جوابهایمختلفیموجودباشدکهبرایمقایسۀ  

2
هدف تعریف میشود .در سیستمهایی که بهینه میشوند  3بخش تابع هزینه  ،متغیرهای
طراحی3وقیدها4میبایستمدنظرقرارگیرند.درجریانبهینهسازییکتکنیک،برایرسیدن
بایستمتغیرهایطراحیبهگونهایتعیینشوندکهتمامیقیدهاارضا

رسیدنبهتابعهدفمی
5
شوند و تابع هزینه نیز به حداقل برسد (نیگ و هرزوگ  ،1111 ،ص .)423 .هدف از
بهینهسازی ،یافتن بهترین جواب قابلقبول با توجه به محدودیتها و نیازهای مسأله است.

آنها
کهای ورزشی طراحی شده است که هدف بیشتر  
حالحاضر ،مدلهایی برای تکنی 
در 

ها،تعدادیبرایتحلیلوبهینهسازی

سازیتکنیکموردنظرمیباشد .دربیناینمدل


بهینه
6
،راهرفتن وپریدنطراحیشدهاند(آلینگروواندنبرگت ،1111،ص.
حرکاتپایهماننددویدن 
211؛هابارت،1194،1ص) 111.وهدفتعدادمحدودیازاینمطالعات،بهینهسازیمهارت-
هایپیچیدههمانندشوتفوتبالبودهاست(آلینگروواندنبرگت،1111،9ص211.؛چانگ،
براون،بلوسویکوهاسیانگ،2001،1ص .)521.

1. Melanie
2. Cost function
3. Design variable
4. Constrain
5. Nigg and Herzog
6. Allinger and Van den Bogert
7. Hubbard
8. Allinger and Van den Bogert
9. Chang C, Brown D R, Bloswick D S, Hsiang
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شوترویپایکمهارتپایهوکاربردیدربازیفوتبالاستکهدربیشترمواقعهدفازانجام
آن،اجراییکضربۀ پرسرعتاست(بارفیلد،کرکندالویو،2002،1ص.)12.مطالعاتاخیر
نشانمی دهدکهسرعتپادرلحظۀضربهبهتوپ،تأثیرمستقیمیبرسرعتتوپبعدازضربه
داردومی تواندپارامترمناسبیبرایبررسیسرعتشوتباشد(اندرسون،1111،2ص121.؛
دورج،اندرسون،سورنسونوسیمونسون،2002،3ص213.؛لوانونوداپنا،11194ص.)111.
دستیابی به حداکثر سرعت شوت ،عالوهبر داشتن آمادگی فیزیولوژیکی و عضالت
برای  
زمانبندیدرستدرحرکت
قدرتمند بهتوالیوهماهنگیمناسبدرمیزانفعالیتعضالتو  
طورکلی،بهیکالگویحرکتیمناسبنیازمندیم .
هاوبه 

اندام
طیسال هایاخیراکثرپژوهشگرانیکهبهبررسیتأثیرپارامترهایبیومکانیکیبدنبرسرعت
شوت روی پا پرداختهاند ،از تعدادی آزمودنی با سطوح مختلف مهارتی استفاده کرده و
پارامترهایموردنظرراباگرفتنمیانگینازعملکردآزموندهندگانگزارشکردهاندکهشماری

5
ازاینمطالعاترامیتواندرپژوهشمروریلیزونوالن (،1119ص)211.مشاهدهکرد.
برخالفاینمطالعات،درپژوهشحاضربااستفادهازالگوریتمهایبهینهسازوساختیکمدل
دینامیکیمناسبمی توانبدونصرفوقتوهزینۀزیادبرایگرفتنآزمون،مدلرابارهاو
بارهاباداده هایورودیمختلفاجراکردوبهترینتکنیکیاالگویحرکتیراباتوجهبهقیدها
وتابعهدفکهدراینجاحداکثرسرعتشوتاست،بهدستآورد.هدفازانجاماینمطالعه،

بهدست آوردن یک الگوی بهینه از تغییرات زاویهای مفاصل پای ضربه در فاز رو به جلوی

منظوردستیابیبهحداکثرسرعتشوتبود .

حرکتبه
روششناسی
آزمودنیهاوروشاجرا 
ششنفرفوتبالیستماهردانشگاهیبامشخصاتفیزیکیوفردیسن25/16±2/42سال،قد
 113±6/5سانتیمتر و وزن 10/9±6/6کیلوگرمکهبیشاز 9سالسابقۀ انجامورزشفوتبال
بهصورتنمونۀدردسترسانتخابشدند .تمامی تستهادرآزمایشگاهودرفضایی
را داشتند ،
تعیینشدهانجامشد.آزمودنیهاتنهاپسازدوگامبهسمتهدفیباطولوعرضیکمترکه


1. Barfield, Kirkendall and Yu
2. Andersen
3. Dörge, Bull Andersen , SØrensen and Simonsen
4. Levanon and Dapena
5. Lees and Nolan
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درفاصلۀپنجمتریتوپتعبیهشدهبودبارویپاوباحداکثرتوانضربهزدند.ازتوپسایز5
هاراستپابودهواز پایبرتر

کهمطابقبااستانداردهایفیفابوداستفادهشد .تمامی آزمودنی
برایشوتزدناستفادهکردند.هنگامآزموناصلی 4 ،تکرار برایشوترویپا کهمی-

خود 
شد،ثبتوموردپردازشقرارگرفت .

بایستباحداکثرتالشانجاممی
اندامپایینتنه 

محاسبهوهموارسازیدادههایسینماتیکی
بهوسیلۀ یک
بهمنظور محاسبۀ جابهجایی زاویهای مفاصل پای ضربه ،از حرکت ورزشکاران  

1
باسرعتتصویربرداری 240فریمبرثانیهتصویرگرفتهشد.این

دوربینکاسیو زدآر  200
رویسهپایهدرفاصلۀ  1متری وعمودبرسطحساجیتالحرکت قرارداشت.تعداد4

دوربین 
مارکر روی مرکز مفاصل الف) برجستگی بزرگ ران ،ب) اپیکندیل خارجی زانو ،ج) قوزک
خارجیود)انگشتکوچکپایراست ،چسباندهوکامالًثابتگردید تابهکمکآنبعداز
فرایندپردازشتصویر ،جابهجاییزاویهایمفاصلران،زانوومچدرصفحهساجیتالبهدست
آید.

Body

Thigh

Shank

Foot



ـزوایایمحاسبهشدهدرپایضربهحینانجامشوترویپا 

شکل1


1. Casio ZR-200
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کلیۀفریمهایمربوطبهحرکتپابه سمتجلوتالحظۀضربهبهتوپ،موردپردازشوتحلیل
اینمنظور،یکبرنامۀکاربردی1درنرمافزارمتلب2نوشتهشد.کدمربوطهاین
قرارگرفت.برای 

3
قابلیتراداشتکهدامنهای انتخابی از آرجیبی رادرتصاویرضبطشدهموردجستوجوقرار
درنهایت ،زاویۀ
دهد و مختصات دوبعدی مارکرها را در تمامی فریمهای موردنظر پیدا کند  .
هابافرضبرداربودن aو bبهکمکرابطۀ 1درنرمافزار

نسبیبیناندامهادرهریکازفریم
متلببهدستآمد .

رابطۀ 1



نرمافزارمتلبو
منظورهموارکردنوکاهشنویزوخطایدادههایمکانی،از 

دراینمطالعه 
به
4
از ابزار برازش منحنی استفاده شد و دادههای جابهجایی زاویهای با استفاده از منحنیهای
چندجملهای5درجۀچهاربرازششدند .

محاسبۀسرعتشوت 
اندرسون،1111(6ص)121.معادلهایراپیشنهاددادندکهبهکمکآنمیتوانسرعتاولیۀ
توپرامحاسبهکرد .

رابطه2


ضریبارتجاعووزنتوپ،مقدارهاییثابتهستندکهمیتوانندمستقیماًواردمعادلهشوند.
ممان اینرسی ساق و فاصلۀ مفصل زانو تا مرکز ضربه را نیز میتوان از روی ویژگیهای
آنتروپومتریکی هر فرد محاسبه کرد .مهمترین قسمت در این معادله ،سرعت پا در لحظۀ
بایستازجابهجاییخطیپادرلحظۀبرخورد

برخوردبهتوپمیباشدکهبرایمحاسبۀآنمی
بهتوپاستفادهکردومقدارسرعترابهدستآورد .


)1. Marker tracker (MT
2. MATLAB
)3. RGB (Red, Green, Blue
4. Curve fitting
5. Polynomial
2. Anderson
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رابطۀ3
رابطۀ4



رابطۀ5
رابطۀ6
فرایندبهینهسازی 
کنترلبهینه 
عبارتدیگر،


باشد.به

ینپارامترهایورودیآنمی
چگونگیعملکردیکسیستمدرگروتعی
هدفدرکنترلبهینهمحاسبۀپارامترهایورودیبرایرسیدنبهبهترینخروجیبراساس

دراینمطالعه،

تابعمعیاروقیدهایسیستممیباشد(مالنی،1111،ص.)211تابعمعیار 

الگویحرکتیمفاصلپایضربهاست؛بهطوریکه،سرعت خطیپادرلحظۀبرخوردبهتوپ
ویابهعبارتی،سرعتتوپپسازضربهحداکثر شود؛بنابراین ،جابهجاییزاویهایمفاصل

بایستبهینهشوددرنظرگرفتهشد .


عنوانپارامترورودیوعاملیکهمی

پایضربهبه
الگوریتمبهینهسازی 
روشهایابتکاریبرگرفتهازطبیعت
هایاخیریکیازمهمترینروشهایبهینهسازی ،

درسال
بودهاست.اینروشهاشباهتهاییباسیسـتمهـایاجتمـاعیویـاطبیعـیدارنـد.الگـوریتم
ابتکاریبرایبهینهسازیگسسـتهمـیباشـدکـهازعلـم


هایفرا
ژنتیک1روشیعمومیازروش
ژنتیکاقتباسشدهوتئوریآنبرپایۀفرایندهایژنتیکیاستواراسـت.ایـنالگـوریتم،نـوعی
وبهمرورزمانتکاملپیدامیکنـد.
روشجستجویهمسایهاستکهعملکردیمشابهژندارد 
دراینمطالعهازاینالگوریتمبراییافتنالگویبهینۀشـوتفوتبـالبـراسـاسسـرعتشـوت
استفادهشد .
قیدهاومحدودیتها 
امروزه در اکثر مطالعات بهینهسازی از الگوریتمهای هوشمند استفاده میشود که تعداد
تکرارهارابرایرسیدنبهالگویبرترکوتاهمی کند؛بنابراین،درچنینمطالعاتیاستفادهاز
قیدهای مکانیکی که بر اساس ساختار آناتومیکی بدن انسان (دامنۀ حرکتی مفاصل) ایجاد
1. Genetic algorithm
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میشوند ،کفایت میکند .در این مطالعه نیز عالوه بر قیدهای مکانیکی ،از دامنۀ حرکتی
هاحینانجامشوتنیزبه عنوانمحدودیتاستفادهشدتاتعداد

مفاصلپایضربۀآزمودنی
حالتهایموجودکاهشیابدومدلسریع تربهجوابدلخواهبرسد.همچنین،ازآنجاییکه
فاز رو به جلوی حرکت شوت مورد بررسی قرار گرفت ،سرعت و شتاب در لحظۀ آغازین
حرکتمساوی0فرضشد .


شکل 2ـموقعیتپادرلحظۀشروعحرکت(سمتچپ)ولحظۀضربه(سمتراست) 

ساختمدل 
در فرایند مدلسازی ،مدل ساختهشده میبایست تا حد امکان ساده و نزدیک به واقعیت
طراحیشود.دراینمطالعهبرایبهینهسازیحرکتشوتباتوجهبهپیچیدگیمعادالت،

1
مدلیدوبعدیبهکمکنرمافزار شبیهسازمکانیکی کهیکیازابزارهاینرمافزارمتلباست،

ساختهشد.اینمدلصلب4لینکیازسهمفصلران،زانوومچکههرسهمفاصلیلوالییبا
یکدرجۀآزادیبودندودرصفحۀساجیتالحرکتداشتند،تشکیلشد.اطالعاتمربوطبه
خصوصیاتآنتروپومتریکیافرادشاملپارامترهای جرم،طول،مماناینرسیوموقعیتمرکز
)بهدستآمد .هدفمدل
ثقلاندامنیزازطریقمعادالتپیشنهادیوینتر،2001( 2ص 91.
ساخته شدهیافتنبهترینتکنیکبرایرسیدنبهحداکثرسرعتشوتبودومزیتمدل-

بهصورت
(جابهجایی زاویهای مفاصل)  
سازی در این پژوهش ،امکان تغییر تکتک متغیرها  
بدینترتیب ،حالتهای مختلف
دلخواه و اجرای مدل برای دفعات بسیار زیاد بوده است  .
ایمفاصلپایضربهکهازطریقالگوریتمبهینهسازارائه گردید،واردمدل

جابهجاییزاویه

1. Sim mechanic
2. Winter
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دینامیکیشدوسرعتتوپبهعنواندادۀخروجیمدلدریافتشد.سپس 10،شوتیکه
بیشترینسرعتراداشتندانتخابوجمعیتاولیهراتشکیلدادند.اگراختالفدامنۀسرعت
 10شوت برتر ،کمتر از  0/1متر بر ثانیه میبود ،بهعبارتی جمعیت اولیه همگرا میشد،
شد.درصورتعدمارضایاینشرط،

اطالعاتسینماتیکیسریعترینشوتازمدلخارجمی

الگوریتمبهینهسازدادههایورودیجدیدیرابهکمکفرایندهایترکیبوجهشواردمدل
دینامیکیمی کردوتازمانیکهشرطباالتأییدشود،مدلکماکانبهاجرایخودادامهمی-
داد .در نهایت ،مقدار گشتاور مفاصل الگویی که باعث ایجاد حداکثر سرعت خطی در پا و
شد،بررسیودرصورتیکهمقدارآنکمترازمقدارگشتاورآسیبزا

بهتبعآندرسرعتتوپ

بود،بهعنوانالگویبرترشناختهشد .
گرفتن جابجایی

باشد

گشتاور مدل ≤

شروع

زاویهاي مفاصل
بهترین شوت

گشتاور ایمن

نباشد

محاسبه

جابجایی

دادههای

زاویهای

آنتروپومتر

nبار

یکی

پایان

گشتاور
مفاصل

باشد

ترکیبو

نباشد

جهش

دامنه سرعت  63شوت ≤ از  /6متر
برثانیه (همگرا)

مدل
دینامیکی
تولید جمعیت
اولیه انتخاب 63

سرعتشوت

شوت برتر

شکل3ـروندبهینهسازیسرعتشوتفوتبال 
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روشآماری 
نظرگرفتناطالعاتمربوطبهجابهجاییحاصلازمدل،وضعیتتوزیعدادههابااستفادهاز
بادر 

آزمون کلموگروف ـ اسمیرونوف بررسی شد .از آزمون  tزوجی برای مقایسۀ آماری دادههای
جابهجاییزاویهایحاصلازشوت آزمودنیهاودادههایجابهجاییزاویهایحاصلازشوت
بهینهدرسطحمعناداریP ≤ 0/05استفادهشد .
نتایج
ترینشوتقابلاجرا

مرتبه،الگوریتمطراحیشدهسریع

پسازاجرایمدلبرایبیشاز 2000
ایناساس،سینماتیکمفاصلران،
شدهپیداکرد.بر 


هایلحاظ
راباتوجهبهقیدهاومحدودیت
زانوومچاینشوتدرصفحۀساجیتالبهصورتتابعیاززمانانجامحرکتبهمنظورانجام

هاازمدلدریافتشد.نتایجنشاندهندۀوجوداختالفمعنادار

مقایسهباشوتهایآزمودنی
هادرجابهجاییزاویهایمفاصلران،زانوومچ

بینشوتبهینهومیانگینشوتهایآزمودنی
ییراتجابهجاییزاویهایهریک

بود()Pankle=./..(.)Phip=0/035و(.)Pknee=./...شکل4تغ
ازمفاصلرادرشوتبهینهومیانگینشوتآزمودنیهانمایشمیدهد.



درجه

*

P = 0/00

*

P = 0/00

درجه

درجه

*

P = 0/030

ـنمودارجابهجایی(درجه)ـزمان()%مفاصلپایضربهدرشوتبهینهوشوتآزمودنیها

شکل4
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دهد.درضمن،مقدارسرعتیکه

جدول،1ماکزیممسرعتزاویۀمفاصلرادردوالگونشانمی
برایشوتبهینهبهدستآمد32/56متربرثانیهبودکهاینسرعتدرحدود%62/5بیشتراز
میانگینسرعتشوتآزمودنیهابرآوردشد .


جدول1ـماکزیممسرعتزاویهای)(Deg/sدرمفاصلپایضربهدرشوتبهینهوشوتآزمودنیها 
پارامتر

مفصل

حداکثر سرعت زاویهاي

ران 
زانو 
مچ 

شوت آزمودنیها

شوت بهینه

)SD
()N.m

 215/9
 629/1
 141/3





( 216/1)16/2
( 491/2)26/2
(11/9)1/2

بحث و نتیجهگیری
هدفازانجاماینمطالعه،یافتنبهترینالگویحرکتیبرایشوترویپایفوتبالبهمنظور
ایمفاصلدرهرلحظهاززمان

بررسیجابهجاییزاویه

دستیابیبهحداکثرسرعتشوتبود.

حین مطالعۀ یک حرکت خاص ،مقدمۀ انجام تحلیل بیومکانیکی است؛ زیرا ،بسته به هدف
مطالعه می توان دامنۀ حرکتی ،سرعت ،شتاب و گشتاور خالص واردشده به مفاصل را نیز
دراینپژوهشازجابهجاییزاویهایمفاصلبرایمحاسبۀالگویحرکتیشوت

محاسبهکرد .
فوتبالاستفادهگردید.همانطورکهدربخشروششناسیاشارهشد،دلیلاصلیاستفادهاز
سازی،امکانتغییرتکتکمتغییرهاوازآنمهمتر،اجرایمدلبرای

مدلدرمطالعاتبهینه
دفعاتنامحدودمیباشد؛عاملیکهاگرقرارباشدتوسطآزمودنیانجامشودباصرفوقتو
هزینۀبسیاریهمراهاست؛لذا،تااینجااستفادهازمدلمقرونبهصرفهاست؛اماچالشبزرگ
شودقابلتعمیمبه

درچنینمطالعاتیایناستکهآیاتکنیکبهینهایکهازمدلخارجمی
انساناستیابهعبارتی،آیاانسانمیتوانددرعالمواقععملکردیشبیهمدلداشتهباشدیا

صورتیکهبتواندالئلی برایاینچالشیافت،میتوانبهایننتیجهرسیدکه


خیر؟بنابرایندر
مدلبهدرستیطراحی شدهاست؛لذاالزماستویژگیهایبیومکانیکی شوتبهینهبررسی

شود.یکیازویژگی هاییکشوترویپایفوتبال،مداخلۀمتوالیوباترتیباندامهادرفازرو
بهجلویحرکتاست؛بهشکلیکهابتدامفاصلپروگزیمالوسپسمفاصلدیستالبهحداکثر
،چکیده).شیبنمودارجابهجاییزاویهایـزمان،

سرعتزاویهایخودمیرسند(تامی1191،1
برابرباسرعتزاویهایاست؛لذاهمانطورکهدرشکل 4بانقطۀمشکیمشخصشدهاست،

1. Toomey
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رسد.پسازآن،مفصلزانوودرنهایت،مچ

مفصلرانشوتبهینهزودتربهحداکثرشیب می
است که در انتهای فاز رو به جلوی حرکت حداکثر سرعت را تجربه میکند .طبق نتایج
پژوهش هایگذشتهحینانجامشوترویپا،مفصلرانتقریباَدرنیمۀراهبهحداکثرسرعت

ایزانوبهسرعتشروعبه

زاویهایخودمی رسدوحدوداًدرهمینزماناستکهسرعتزاویه
کندودرنهایت،

افزایشمی کندوتقریباًدرانتهایمسیربهماکزیمممقدارخوددستپیدامی
اینمفصلمچاستکهسرعتشزیادمیشودودرلحظۀاصابتپابهتوپ،بهحداکثرسرعت
توانگفتروندوشکلکلیجابهجاییزاویهایکهتوسط

زاویهایخودمیرسد؛ بنابراینمی
مدلوالگوریتمبهینهسازارائهشد،تقریباًمشابهنتایجیبودکهآزمودنیهادراینمطالعهو
سایرمطالعاتمشابه(بال،2011،1ص 1545.؛نانومی،آسای،ایکیگامیوساکورایی،2002،2
ص2029 .؛ تامی ،1191 ،چکیده ) نشان دادند .حاج لطفعلیان ،لنجاننژادیان و مجتهدی
)مقدارهمبستگیسرعتتوپوحداکثرسرعتبازشدنمفصلزانورا0/12

(،1312ص101.
وهمبستگیسرعتتوپوحداکثرفعالیتعضالتچهارسررانرا0/43محاسبهکردند.ازاین
مطالعه شاید بتوان این نتیجه را برداشت کرد که عامل دیگری بهغیر از فعالیت عضالت
ایزانومؤثراست.اگربهجابهجایی زاویهایمفاصلدرگیر

چهارسرراندرافزایشسرعتزاویه

دردوالگویبهینهوالگویآزمودنیها(شکل) 4وماکزیممسرعتزاویهایمفاصل(جدول)1
دقتشود،مشاهدهمیشودکهالگویبهینهدرنیمۀاولفازروبهجلویحرکتدرمفصلران،
دارایسرعتزاویهایبیشترینسبتبهالگویآزمودنیاست.بهاعتقادنایتو،فوکوییوماریاما3
( ،2010ص )251 .این افزایش سرعت ران که ناشی از نیروی جانب مرکزی 4است که از
انقباضعضالتفلکسوررانبهوجودمیآید،درابتدایفازروبهجلویکنیرویگریزازمرکز5

درساقایجادمیکندکهعکسالعملنیرویجانبمرکزراناستوباعثمیشودتاساق،در
فازروبهجلومقداریبهعقببرگرددوفلکشنداشتهباشد؛بنابراینسرعتباالیرانالگوی
بهینهدرابتدایفازروبهجلو،باعثافزایشدامنۀحرکتیزانومیشودوسپسکاهشناگهانی
سرعتران درالگویبهینهو نیرویکوریولیسی 6کهناشیاز چرخشرانوساق است،در
امتداد شعاع ساق ایجاد میشود و منجربه افزایش سرعت زاویهای اکستنشن زانو میگردد

1. Ball
2. Nunome, Asai, Ikegami, Sakurai
3. Naito, Fukui, Maruyama
4. Centripetal force
5. Centrifugal force
6. Coriolis force
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(زاتسیورسکی،2002،1ص.)224.ایناتفاقدوبارهدردولینکساقوپانیزبههمینشکل
ماندنپاوبهوجود


کهسرعتزیادساقدرانتهایفازروبهجلو،باعثجا

صورتی
رخمیدهد.به
عبارتدیگر ،مداخلۀ اندامها و

آمدن پالنتار فلکشن در مچتا لحظۀ ضربه به توپ میشود .به
سرعتزاویهایبیشترمفصلرانبهشکلیکهبیانشددرالگویبهینهباعثایجادیکحرکت
هاشدهودرنهایت،باافزایشگشتاوروابستهبهحرکت


شالقیبزرگترنسبتبهالگویآزمودنی
درزانومنجربهافزایشسرعتزاویهایزانووافزایشسرعتشوتمیگردد .

کردهاندوبا
درسال هایاخیرپژوهشگرانزیادیسرعتتوپراحینشوتروی پامحاسبه  
هاوشرایطآزمایش،نتایجمختلفیرابهدستآوردند

توجهبهمتفاوتبودنخصوصیاتآزمودنی

کهنامتعدادیازآنهاوسرعتشوتارائهشدهرامیتواندرقالبجدولیدرپژوهشمروری
کلیزوکاتیز،2001(2ص)154مشاهدهکرد.طبقاینجدول،دامنۀسرعتشوتهابین19
ایبهدست
ترینشوتمحاسبهشده،برایآزمودنیهایحرفه 

تا  32/1متربرثانیهبودکهسریع
اجرابودنالگویشوتبهینهتوسطانسانباشد؛زیرااین
توانددلیلیبرقابل 

آمد.اینمقدارمی
مقدار ،اختالف ناچیزی با سرعت محاسبهشده توسط الگوریتم بهینهساز دارد .بهعالوه،
ترینسرعتشوتبود،بیشتربودن سرعتشوت

ازآنجاییکههدفمطالعۀحاضریافتنسریع
تواندقابلتوجیهباشد .

بهینهازشوتآزمودنیهامی
گشتاور ،عامل ایجاد حرکت در مفصل است و یک شوت فوتبال ازطریق ایجاد گشتاور در
مفاصل مختلف ،البته بهصورت نظامدار و توالیوار و انتقال آن به توپ تشکیل میشود.
وجودآورندۀ حرکت
سائوسیدیس و زاتسیورسکی ،1116( 3ص ،)910 .گشتاور و انرژی به 
مهمترین فاکتورهای مؤثر بر سرعت شوت
هماهنگ و تناوبی پا قبل از ضربه را یکی از  
لذاهراندازهاینگشتاورهابیشترباشندوباترتیبومقدارمناسبیدرمفاصلایجاد

دانستهاند؛

شوند،باعثافزایشسرعتشوتمیشوند؛بنابراینبرایتعمیمنتایجحاصلازمدلبهانسان،
دانستنحداکثرگشتاوریکهیکفردقادراستدرهریکازمفاصلشتحملکندمیتواندبه
پژوهشگر در یافتن سریع ترین شوت کمک شایانی کند .چافین و اندرسون ،11111( 4ص.
)220جدول 2راارائهکردندکهبهکمکآنمی توانحداکثرگشتاورممکن(انسانقادربه
ایجادآنباشد)رادرزوایایمختلفدامنهبهدستآورد .

2. Zatsiorsky
3. Kelis and Katis
4. Tsaousidis and Zatsiorsky
2. Chaffin and Anderson
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جدول2ـحداکثرگشتاورزوایایمختلفحرکتدرمفاصلمختلف(𝜃=موقعیتزاویهای) 
خمکردن
ران 
بازکردن
زانو 
بازکردن
مچپا


از آنجایی که در ساخت مدل دینامیکی از روند دینامیک معکوس (ورودی مدل ،سینماتیک،
خروجی مدل و سینتیک) استفادهشدهبود ،گشتاور خالص ایجادشده در هریک از مفاصل
قابلمحاسبهبود .جدول  3مقدارماکزیممگشتاور ایجادشدهدر
بررسیشدهدر حین حرکت  

مفاصلپایضربهرانشانمیدهد.

جدول3ـماکزیممگشتاورتولیدی)(N.mدرمفاصلپایضربهدرشوتبهینهوشوتآزمودنیها 
پارامتر

حداکثر
گشتاور
()N.m

مفصل

ران 
زانو 
مچ 

شوت

شوت آزمودنی -

مقدار ایمن (پیشنهاد چافین و اندرسون

بهینه

ها
)SD
( 251)11/5
( 131)25/3
(33/1)10

())6336

 313/5
 141/4
 41/4





 446/6
 315/04
 16/11



همانطورکهدرجدول 3مشاهدهمیشودمقداراینپارامتردرهرسهمفصلبررسیشده،در

اینحال،مقدارگشتاوریکه
شوتبهینهبیشترازماکزیممگشتاوردرشوتآزمودنیهابود .با 
برایهریکازمفاصلدرالگویبهینهبهدستآمددرتمامیزوایاکمترازمقدارپیشنهادی

صورتیکهیکآزمودنیالگویپیشنهادی


)بود؛یعنیدر
چافینواندرسون(،1111ص220.
پژوهشرادقیقاًاجراکند،گشتاورهایایجادشدهدرمفاصلاوبهاندازهاینیستکهبهوی
آسیببزند.البته،ازآنجایی کهخصوصیاتآنتروپومتریکیافراد(دراینجاطول،وزن،مرکزثقل

ومماناینرسیاندامپایینتنه)درتواناییآن هادرتولیدگشتاورمؤثراست،بایدگفتکهاین

مدل و این شوت خاص برای افرادی با ویژگیهای شرکتکنندگان این پژوهش قابلانطباق
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است.بهعالوه،الگویپیشنهادیمدلبرایافرادحرفهایاجراییمیباشدوقطعاًیکفردعادی

قادربهایجادوتحملاینمقدارگشتاورنخواهدبود .
براساس نتایج پژوهش ،با وجود ماهربودن آزمودنیها سرعت شوت بهینه بهطور محسوسی

هامحاسبهگردید.درنتیجه،شوتبهینهالگویمناسبتریرا


آزمودنی
بیشترازسرعتشوت 
نسبتبهشوتآزمودنیهاارائهکرد.امروزهقابلیتاجرایمهارتهایورزشییکیازبخشهای
مهمدرمطالعاتاستعدادیابی است(نوریوصادقی،1312،ص)21 .؛بنابراین،پژوهشگران
بهدنبالیافتنبهترینعملکردهستندتاازآنبهعنوانهدف استاندارداستفادهکنندومدل-

های بهینهشده درصورت انسانیزهشدن می توانند کمک شایانی به این پژوهشگران بکنند .با
توجهبهنتایجپژوهشمی توانپیبردکهبرایانجامیکشوتسریع،وجودهماهنگیعصبی
عضالنیبهمنظورایجادتوالیومداخلۀباترتیباندامهاکمکمیکندتاگشتاورتولیدیدر

اندامنزدیک تنهکهمستقیماًوابستهبهقدرتعضالتاست،درزمانمناسبیبهاندامدوراز
تنهمنتقلشودومنجر بهافزایشگشتاوروابستهبهحرکتگردد.البتهنبایدازیادبردکهبا

فرضثابتبودندامنۀحرکتی،اف زایشبیشازحدگشتاوروابستهبهحرکتدرمدلدینامیکی

ایوبه تبعآنافزایشگشتاورمفاصلدورازتنهمیشودونیازاست

باعثافزایشسرعتزاویه
که در انسان مقدار آن از حد گشتاور ایمن فراتر نرود که این مسئله در فرایند بهینهسازی
رعایت شد؛ بنابراین ،گشتاور بیشتر اندام نزدیک تنه و بهتبع آن گشتاور وابسته به حرکت
بزرگتردراندامدورازتنه،دوعاملمهمبودندکهمنجربهسریعترشدنشوتبهینهنسبتبه

شوت آزمودنیها شدند .درنهایت ،باید گفت این مدل بهعنوان یک ابزار میتواند اطالعات
حرکتشوتهرفردرابهعنوانورودیدریافتوالگوی

آنتروپومتریکیوسینماتیکیحاصلاز
بهینۀ شوت را محاسبه کرده و در اختیار مربیان بگذارد تا توصیههای الزم را جهت بهبود
کیفیتشوتارائهدهند .
درسالیاناخیر،الگویبرترانجامیکشوتباکیفیت،ازطریقبررسیپارامترهایبیومکانیکیِ
شوتتعدادیآزمودنیحرفهایمحاسبهشدهوبهکارگیریروشهایمدلسازیوبهینهسازی،
باوجوداستفادهدرتعدادیازمهارتهایورزشی،جهتیافتنالگویبهینه شوترویپای
فوتبالمورداستفادهقرارنگرفتهاست .
نتایجاینمطالعهنشاندادکهباتغییرالگویحرکتیشوتفوتبال،میتوانسرعتشوترابه
مقدارقابلتوجهیافزایشدادوالگوریتمهایبهینهسازومعادالتحرکت،کمکشایانیبه
یافتناینالگومیکنند .
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Abstract
Finding the optimal techniques is one of the aims of sport biomechanics
science. According to previous soccer kick studies, the pattern of optimal
technique has been computing by analyzing the kinematic and kinetic
parameters of elite soccer player. The purpose of this study was finding the
optimal soccer kick pattern in forward swing phase to achieve a maximum
speed shot. The solution approach which is suggested to produce the optimal
technique is to use the mechanical modeling by applying the motion
equations. This model has some advantages compared to experimental study
such as changing the model parameters separately, low cost and run
repeatedly the model. A two-dimensional four-link dynamic model is
introduced and by applying the appropriate constraints, the genetic algorithm
is used to achieve the optimal technique. The computed pattern was
compared with six skill subject’s patterns that Acquired by cameras
(240Hz). The results showed significant deference in joints angular
displacement patterns between computed and subjects techniques. Also, the
computed pattern velocity increased 62.5 percent more than subject’s pattern
and the computed pattern was similar to reported in previous studies.
Therefore, the computed pattern is valid for human according to human body
physiology and mechanics. Using the model in this study can create
interaction between joint and segments and enhance Motion-Dependent
Moment in distal segment and improve speed and quality of the kick.
Therefore, it is important and necessary to enhance muscle strength and
improve neuromuscular coordination. In a nutshell, this model is an
apparatus which can available for trainers to teach optimal technique of
soccer instep kick to athletes specifically.
Keywords: Optimization, Dynamic Modeling, Motion Pattern, Soccer Kick
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