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 وارو بطر تحلیل بیومکانیکی

 ،چشخ ٚ فّه پیچ یب ٘یٓ ٚاسٚ دس ٔشحّٝ پبیب٘ی .استصحیح  ٔتىی ثٝ ٚاسٚ ثبصحشوت ٚاسٚ ثطش  دسستاخشای       

 دستسشعت ثبیذ طیٕٙبست ثٝ ٞٓ صٔبٖ ثب ثبال آٔذٖ ثذٖ،  ثش صٔیٗ،پبٞب ٚ لجُ اص تٕبس پس اص فطبس دست ٞب 

 بٕٙٞساپس اص دست  ؛ثبضذٔفصُ ساٖ دس ٘بحیٝ ٔالیٓ  حبِت لبضمیٕٞشاٜ ثب  ثبص ٚ ثذٖ ثبیذ ٞبی خٛد سا ثبال ثجشد؛

ثب  یٕٙبستدس ِحػٝ تیىبف، ط لشاس داسد.خٛد سش دس ٚضعیت عبدی  ثبسٗ ثبیذ حَٛ ٔحٛس طِٛی ثچشخذ؛، )غبِت(

ی ضشٚؼ ٔی ضٛد وٝ اص سٕتدس ٘بحیٝ ثبسٗ . چشخص ثذٖ صٔیٗ سا تشن ٔی وٙذٛد عٕحبِت  فطبس پٙدٝ پبٞب ثٝ

چپ یب پبی سٕت غبِت اٚ  ثخٛاٞذ ثٝ سٕت ساست ثچشخذثشای ٔثبَ، اٌش طیٕٙبست  یٕٙبست است.ط غبِت سٕت

ثٝ ثذٖ خٛد سا ا٘ذوی ثٙبثشایٗ، طیٕٙبست ثبیذ ؛ ذست وٝ چشخص سا آغبص ٚ ٞذایت ٔی وٙا ٔفصُ ساٖلسٕت چپ 

)پشٚاص  دس لسٕت آخش پشتبة .استٚ صبف دس طَٛ چشخص، ثذٖ ساست ٚ ثبِعىس.  ٔتٕبیُ وٙذ سٕت ساست

طیٕٙبست تمشیجب دس ٚضعیت افمی لشاس داسد ثبیذ چشخص طِٛی ثذٖ تٕبْ ضذٜ ثبضذ. ثذٖ وٕی  ، صٔب٘ی وٝثذٖ(

    .یبیٙذثثبال  دس حذ سیٙٝٞب ثبیذ دست ٍٞٙبْ فشٚد حبِت لبضمی داسد ٚ 

 

: چرخش طًلی تذن حًل محًر عمًدیياري تطر  



اٌش ٘یشٚی ٚاسدٜ ثش ٘مطٝ ای اثش وٙذ وٝ اص ٔشوض ثمُ ٕ٘ی ٌزسد ٚ ثش ٘مطٝ ای دٚس اص ٔشوض ثمُ اثش ٔی وٙذ، آٖ 

ٔشوضی )ٔشوضٌشیض( ٘بْ داسد. اعٕبَ چٙیٗ ٘یشٚیی ٔٛخت دٚساٖ ٚ چشخص ٔی ضٛد. ثٙبثشایٗ، ٘یشٚ ٘یشٚی غیش 

طیٕٙبست ٚاسد ضٛد؛ ٘یشٚیی غیش ساٖ  ُیب ٘بحیٝ ٔفصضب٘ٝ ی اص خب٘ت )وٙبس یب پّٟٛ( ثش دست، چٙب٘چٝ ٘یشٚی

   ٔشوضی است ٚ چٖٛ دٚس اص ٔشوض ثمُ اثش ٔی وٙذ، ٔٛخت چشخص طِٛی ثذٖ خٛاٞذ ضذ.

 
 ای دير از مرکس ثقل اثر می کىذ، مًجة چرخش طًلی تذن می شًد. ویريیی کٍ تر وقطٍ

 می شًد. چرخش طًلی تذن )تطر(مًجة ي است محل اعمال ویري تر دست شیمىاست، دير از مرکس ثقل 

 

 

 

 
 : چرخش طًلی تذن حًل محًر عمًدیياري دي تطر

 

دس طیٕٙبستیه، عٛأُ حبوٓ ثش سفتبس پشتبثٝ ٞب إٞیت داسد ٚ ویفیت اخشای حشوبت تب حذ صیبدی ثٝ تٛا٘بیی 

 ثٝ عٙٛاٖ پشتبثٝ،اص آ٘دبیی وٝ ثذٖ طیٕٙبست طیٕٙبست دس وٙتشَ ٚ پیطٍٛیی ٘تیدٝ حشوت پشتبثی ثستٍی داسد. 

دس صٔبٖ پشٚاص حَٛ ٔحٛس ٔشوض ثمُ ٔی چشخذ، ثشای اٚ الصْ است وٝ اص ٔسیش حشوت ٔشوض ثمُ ثذٖ دس ٞٛا 

 .آٌبٞی داضتٝ ثبضذ ٚ سشعت حشوت ثذٖ خٛد سا خٟت فشٚد ٔٙبست وٙتشَ ٕ٘بیذ



 

 
 پشتک تطر: چرخش طًلی تذن حًل محًر عمًدی

ثٝ ٘مطٝ )ثذٖ طیٕٙبست( وٝ صٔبٖ پشٚاص ثشاثش است ثب صٔب٘ی وٝ طَٛ ٔی وطذ تب پشتبثٝ  ٜ استٕٞچٙیٗ اضبسٜ ضذ

 اٚخص ثشسذ ثٝ اضبفٝ صٔب٘ی وٝ الصْ است تب پشتبثٝ اص ٘مطٝ اٚج ثٝ صٔیٗ ثشٌشدد )فشٚد ٕ٘بیذ(.

 

 

 

 تذن شیمىاست تٍ عىًان پرتاتٍ

 

 



 

ٍ اضافٍ زمان الزم ترای تازگشت آن از ( تشکل تاال 7زمان پرياز تراتر است تا زمان الزم ترای رسیذن  پرتاتٍ تٍ وقطٍ ايج )يضعیت 

(. تىاترایه، زمان الزم ترای رسیذن پرتاتٍ از وقطٍ شريع )جذا شذن(  تٍ شکل تاال 01وقطٍ ايج تا سطح )محل( فريد )يضعیت 

 وقطٍ ايج تراتر است تا زمان الزم ترای تازگشت آن از وقطٍ ايج تا سطح فريد.

 

اص دٚ چشخص طِٛی )ثطش( ٚ عشضی )پطته یب ٚاسٚ( است؛ یعٙی ثذٖ حشوت ثطش، یه حشوت پشتبثی ٚ تشویجی 

ص )استفبؼ حشوت( ٕٞضٔبٖ حَٛ دٚ ٔحٛس طِٛی ٚ عشضی دس ٞٛا ٔی چشخذ. ثٙبثشایٗ، ا٘ذاصٜ حشوت ٚ صٔبٖ پشٚا

صٔبٖ دس ٞٛا ٚ فشٚد ٔطٕئٗ، وبفی ثبضذ. ثشای وست چٙیٗ  ٞٓ)طِٛی ٚ عشضی( دٚ چشخص ثبیذ ثشای اخشای 

اَٚ ثذٖ خٛد سا ثٝ ِحبظ فبوتٛسٞبی ٔٛسد ٘یبص )تٛاٖ، لذست، سشعت، ٕٞبٍٞٙی(  ،ْ است طیٕٙبستٟٔبستی الص

 أبدٜ وٙذ ٚ سپس ثٝ حذ وبفی تٕشیٗ ٚ تىشاس ٕ٘بیذ تب ثش اخشای صحیح آٖ ثٝ ِحبظ ٔىب٘یىی تسّط یبثذ. 

ثٝ ٍٞٙبْ فشٚد دست ٞب ٘مص ثٝ سضایی دس چشخص طِٛی ٚ عشضی ثذٖ ٚ ٕٞچٙیٗ حفع تعبدَ ٚ وٙتشَ ثذٖ 

داس٘ذ. ٘یشٚی ٘بضی اص حشوت دست ٞب، سشعت چشخص ثذٖ سا افضایص ٔی دٞذ ٚ یب دس صٛست ِضْٚ )ثشای ٔثبَ 

 دس صٔبٖ فشٚد( اص سشعت آٖ ٔی وبٞذ. 

صاٚیٝ پشتبة یب تیىبف )خذا ضذٖ اص ٚسیّٝ( ثذٖ )ٔشوض ثمُ ثذٖ( خٟت، ٔسیش، طَٛ )ٔسبفت طی ضذٜ( ٚ استفبؼ 

ٚ صٔبٖ پشٚاص حشوت سا تعییٗ ٔی وٙذ. ٘ٛؼ حشوت، ا٘ذاصٜ ایٗ صاٚیٝ سا ٔطخص ٔی وٙذ. ٞش چٝ ا٘ذاصٜ صاٚیٝ 

چٝ ا٘ذاصٜ صاٚیٝ تیىبف )پشتبة( ثیص ٔسبفت طی ضذٜ( ثیص تش ٚ ٞش )تیىبف )پشتبة( وٕتش ثبضذ، طَٛ حشوت 

تش ثبضذ، استفبؼ ٚ صٔبٖ پشٚاص حشوت ثیص تش خٛاٞذ ثٛد. ثٙبثشایٗ، ثشای اخشای حشوبتی ٔب٘ٙذ دٚ پطته، دٚ ٚاسٚ، 

، استفبؼ )صٔبٖ ثیٗ ِحػٝ تیىبف ٚ یعٙیدٚ ثطش یب ثیص تش، صٔبٖ پشٚاص صیبدتشی ثشای اتٕبْ حشوت ٘یبص است. 

 تش ثبضذ تب طیٕٙبست ثتٛا٘ذ لجُ اص فشٚد، حشوت خٛد سا تٕبْ وٙذ.  فشٚد( حشوت ثبیذ ثیص



 
 

درجٍ  54درجٍ تلىذتریه ارتفاع ي تیش تریه زمان پرياز را داراست ي زايیٍ  01زايیٍ  ک سطح َمتراز )ماوىذ پیست زمیىی(،در ی

درجٍ کمتریه میسان ارتفاع، زمان پرياز ي مسافت طی شذٌ را دارا می تاشذ.  01تیش تریه مسافت طی شذٌ را دارد. زايیٍ 

 د را اوتخاب می کىذ.شیمىاست تا تًجٍ تٍ وًع حرکت، زايیٍ پرتاب )تیکاف( مًرد وظر ي مىاسة خً

 

چشخص ثذٖ حَٛ ٔحٛس ٔشوض ثمُ دس اثش تِٛیذ ٘یشٚی ٌطتبٚس تٛسط عضالت عُٕ وٙٙذٜ دس لسٕت لذأی، 

 خّفی ٚ خب٘جی ثذٖ صٛست ٔی ٌیشد.  
 

   وارو بطرحرکت آناتومی  
پبٞب اص صٔیٗ )تیىبف(، ٔفصُ ٔچ پب ثبص ٔی ضٛد ٚ ثشای آغبص پشٚاص اص طشیك پٙدٝ پبٞب دس ِحػٝ خذا ضذٖ     

وٝ عجبست ا٘ذ اص عضالت دٚلّٛ،  ضشوت ٔی وٙٙذعضّٝ  8 عُٕ ثبص ضذٖ ٔچ پبدس ٘یشٚیی ثش صٔیٗ ٚاسد ٔی ضٛد. 

أب دٚ عضّٝ  پب ٚ وف پبیی؛٘بصن ٘ی ثّٙذ ٚ وٛتبٜ، سبلی خّفی، تبوٙٙذٜ دساص اٍ٘طتبٖ، تبوٙٙذٜ دساص ضست  ،٘عّی

دس ایٗ ٔشحّٝ )پشٚاص( عضالت دیٍشی ٘یض دسٌیش ٞستٙذ ٚ  دٚلّٛ ٚ ٘عّی ٘مص اسبسی دس ثبص ضذٖ ٔچ پب داس٘ذ.

ٔفصُ صا٘ٛ سا ثش عٟذٜ داس٘ذ وٝ اص ایٗ طشیك ٘یشٚی دیٍشی ثشای پشٚاص ٞش چٝ ثیص تش ثذٖ اعٕبَ  عُٕ ثبص وشدٖ

وٝ ثب ٞٓ ثٝ عٙٛاٖ پٟٗ داخّی، پٟٗ خبسخی، پٟٗ ٔشوضی ٚ ساست سا٘ی ٔی ضٛد. ایٗ عضالت عجبست ا٘ذ اص 

 ساٖ ٔعشٚف ا٘ذ. عضالت چٟبسسش 

پشٚاص ثذٖ ضشوت ٔی وٙذ ٚ دس صبف ضذٖ ثذٖ دخبِت داسد، ٔفصُ ساٖ است وٝ چٟبس ٔفصُ دیٍشی وٝ دس 

ٚ ثب ٞٓ ثٝ عضالت عضّٝ ٘یٓ غطبیی، ٘یٓ ٚتشی، دٚسش سا٘ی ٚ سشیٙی ثضسي ایٗ ٚغیفٝ سا ثش عٟذٜ داس٘ذ 

 ٕٞستشیًٙ ٔعشٚف ا٘ذ.



لسٕت دیٍشی وٝ دس ٔشحّٝ پشٚاص ٘مص اسبسی داسد ٚ ٚغیفٝ ثبال آٔذٖ دست ٞب سا ثش عٟذٜ داسد، ٔفصُ ضب٘ٝ 

دخبِت داس٘ذ وٝ عجبست ا٘ذ اص دِتٛئیذ  1تب ضذٖ ٔفصُ ضب٘ٝ(فّىطٗ یب )است. ٞفت عضّٝ دس ثبال آٔذٖ دست ٞب 

ي )ثخص تشلٜٛ ای(، دٚسش ثبصٚی )سش وٛتبٜ(، غشاثی ثبصٚیی، تحت خبسی، فٛق سیٙٝ ای ثضس)ثخص لذأی(، 

 خبسی ٚ تحت وتفی.

دس پشٚاص ٚ چشخص )عشضی ٚ طِٛی( ثذٖ ٘مص ٟٕٔی داسد ٚ عضالت سٝ سش ثبصٚیی ٚ سٝ ٌٛش ٔفصُ آس٘ح ٘یض 

ایٗ ٔفصُ دخبِت وشدٖ   ٚ عضالت دٚ سش ثبصٚیی، ثبصٚیی لذأی ٚ ثبصٚیی ص٘ذ اعالیی دس خٓآس٘دی دس ثبص وشدٖ 

ساست وٙٙذٜ ستٖٛ ٟٔشٜ ٞب )ثب سٝ ٌشٜٚ خبصشٜ ای، طٛیُ ٚ ضٛوی( پطت ثذٖ ٚ عضالت داس٘ذ. ٕٞچٙیٗ، 

عضالت ضىٓ )ضبُٔ عضالت ساست ضىٕی، عضالت ٌشد٘ی ٚ ٟٔشٜ ای ساسی ٘یض ٌشدٖ سا صبف ٍ٘ٝ ٔی داس٘ذ. 

ٕٞشاٜ ثب عالٜٚ ثش آٖ، ایٗ ٌشٜٚ اص عضالت  داس٘ذ.٘یض دس صبف ثٛدٖ ثبالتٙٝ ٘مص ٔبیُ خبسخی ٚ ٔبیُ داخّی( 

  ضشوت ٔی وٙٙذ.دس چشخص عشضی ثذٖ عضالت دسٌیش دس ثبال آٔذٖ دست ٞب 

٘یٓ خبسی ٌشد٘ی ٚ پطتی، عضالتی ٔب٘ٙذ ساست وٙٙذٜ ستٖٛ ٟٔشٜ ٞب، تٛسط چشخص طِٛی ثذٖ ثعالٜٚ، 

رٚص٘مٝ )لسٕت اَٚ(، ٔبیُ خبسخی  ،ٟٔشٜ ای سشچٙذ ، عضالت ستٖٛ ٟٔشٜ ٞب چشخص دٞٙذٜ ٞبی ثّٙذ ٚ وٛتبٜ

ی ٚ ٕٞچٙیٗ چشخص دٞٙذٜ ٞبی خبسخی ٚ داخّی ٔفصُ ساٖ ٚ چشخص دٞٙذٜ ٞبی ٔفصُ ٟٔشٜ یب ثضسي ضىٕ

 صٛست ٔی ٌیشد.وٕشی ٚ خبخی ٞبی 

دس ٔشحّٝ چشخص طِٛی ثذٖ ٚ لجُ آغبص ٔشحّٝ فشٚد، دست ٞب پبییٗ ٔی آیٙذ ٚ دس وٙبس ثذٖ لشاس ٔی ٌیش٘ذ؛ 

یٗ آٔذٖ دست ٞب )اوستٙطٗ یب ثبص ضذٖ ٔفصُ ضب٘ٝ( تٛسط عضالت سیٙٝ ای ثضسي )ثخص خٙبغی(، ٌشد پبی

 )ثخص خّفی( ا٘دبْ ٔی ضٛد.یذ پطتی ثضسي، سٝ سش ثبصٚیی )سش دساص( ٚ دِتٛئ یضسي،

 دس ٔدٕٛؼ، تمشیجب تٕبْ عضالت ثذٖ دس اخشای صحیح حشوت ٚاسٚ ثطش اص ِحػٝ تیىبف تب صٔبٖ فشٚد ضشوت ٔی

 وٙٙذ تب ثذٖ سا دس ٔشحّٝ پشٚاص ثٝ صٛست صبف ٍ٘ٝ داس٘ذ ٚ ثٝ حبِت وٙتشَ ضذٜ دس صٔیٗ ٔستمش سبص٘ذ.
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