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چکیده
هدف :رژۀ  12درجه یکی از انواع رژههای نظامی است که میتواند بهعنوان شکلی خاخ از راه رفتن مورد تحلیل قـرار گیـرد.
هدف از اجرای این تحقیق ،بررسی کینماتیکی حرکت اندام تحتانی در رژۀ  12درجه براساس مدل یک تکۀ پا بود.
روششناسی 19 :نفر از دانشجویان دانشگاه امام حسین(علیهالسـالم) در مقابل یک دوربین سرعتباال به اجرای رژۀ  12درجه
با سرعت دلخواه پرداختند و حرکت آنها در صفحۀ سجیتال با فرکانس  922هرتر ضبط شـد .مفاصـل ران و مـچ پـای راسـت
آزمودنیها نشانگذاری و فاصلۀ مستقیم بین این دو مفصل بهعنوان پا تعریف شد و کینماتیک حرکت پا و مفاصـل ران و مـچ
پا در یک چرخۀ کامل اجرای رژه به کمک نرمافرار آنالیر حرکت تعیین گشت.
یافتهها :نموارهای تغییرمکان ،سرعت و شتاب برای حرکت زاویهای پا و حرکت انتقالی مچ پا ارائه شدند و مورد تحلیـل قـرار
گرفتند .میانگین سرعت پیشروی  2/7 m/sبه دست آمد .منحنی شتاب زاویه ای پا دارای سه پیک بود و شتاب هـای عمـودی،
افقی و برآیند مچ پا بهترتیب سه ،پنج و یک پیک مهم داشتند که ویژگیهای حرکت اندام تحتانی را توصیف میکنند.
نتیجهگیری :رژۀ  12درجه با سرعت ترجیحی ،شامل دو مرحلۀ استقرار و نوسان شامل می شود .در مرحلۀ اسـتقرار ،پـا ماننـد
یک پاندول معکوس حول مفصل مچ پا دوران میکند .در مرحلۀ نوسان به دنبال یک شتابگیری اولیه ،پا بـا حرکتـی پانـدولی
حول مفصل ران 12 ،درجه باال می رود و پایین می آید .لحظۀ برخورد پا با زمین ،لحظۀ بحرانی حرکت است که شـتاب زیـادی
به پا وارد میکند.
واژههای کلیدی :کلیدی :رژه ،کینماتیک ،آسیب ،حرکت پاندولی

 نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولmojtabaashr@yahoo.com :
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 .)0221چند نوع مشخص از این حرکت وجود دارد که
بــا تفــاوت در میــران بــاال آوردن پــا از هــم تفکیــک
می گردند .شـکل خـاخ ایـن رژه و قیـدهایی کـه در
اجرای آن تعریف شده اسـت ،مشخصـههـای حرکتـی
ویژهای را پدید میآورند .شناخت جنبههای بیومکانیکی
این حرکت ،عالوه بر جذابیت هایی که به لحـان درک
عمــومی حرکــات انســان دارد ،گــامی اساســی در
بهینه سـازی عملکـرد رژۀ نیروهـای مسـلح و کـاهش
ریسک آسیب آنها است.
پژوهش حاضر روی رژۀ  12درجه متمرکر مـیشـود و
کینماتیک آن را مورد بررسی قرار مـیدهـد .نخسـتین
گــام در ایــن راســتا تعریــف مــدلی اســت کــه بتوانــد
ویژگی های مهم حرکت را نمایان کنـد .صـرفنظـر از
سرعت حرکت ،اصلیترین وجه تمایر بـین راه رفـتن و
حرکتهایی مثل دویدن یا لیلی کردن ،فقدان مرحلـۀ
عدم استقرار 1است (لیپرت .)0227 ،12از این لحان رژه
نیر همانند راه رفتن است؛ بنابراین مـیتـوان آن را بـه
عنوان یکی از انواع راه رفتن در نظر گرفت و به کمک
مدلهای موجود برای راه رفتن توصیف کرد .سادهترین
مدل برای توصـیف کینمـاتیکی راه رفـتن ،اسـتفاده از
مدل یک تکـۀ پـا اسـت (نیـومن0220 ،11؛ کوئـو 10و
همکـــاران0221 ،؛ ســـاندرز 19و همکـــاران.)1119 ،
مشخصۀ اصلی رژۀ  12درجه حرکت پاندولی پا و بـاال
آمدن آن تا موازات سطح زمین میباشد .با افرودن این
حرکت پاندولی به مدل راه رفتن ،مـدلی بـرای رژۀ 12
درجه به دست میآید که مبنای تحلیلهای کینماتیکی
این تحقیـق اسـت (شـکل  .)1بـرایناسـاس هـدف از
اجرای این تحقیق ،تحلیـل کینمـاتیکی رژۀ  12درجـۀ
نیروهای مسلح براساس مدل یک تکۀ پا میباشد.

مقدمه
رژۀ نظامی ،حرکت ویژۀ نیروهای مسلح اسـت کـه بـه
شکل های مختلف اجرا می گردد و یکی از بخشهـای
اصلی و دائمـی تمرینـات آنهـا را تشـکیل مـیدهـد
(کیوسادا 1و همکاران0222 ،؛ وندیـک .)0221 ،0بـاال
بردن سـطح آمـادگی جسـمانی ،همـاهنگی حرکـت و
نمایش قدرت و نظـم واحـدها بـه عنـوان اهـداف رژه
برشمرده می شوند .اکثر مطالعات موجود در زمینـۀ رژه،
در کشورهای اروپایی و آمریکـایی انجـام گرفتـهانـد و
بالطبع به ارزیابی رژۀ نیروهای کشور خود پرداخته انـد.
رژۀ نظامی در این کشورها به لحان شکل اجرا تفـاوت
چندانی با راه رفتن ندارد .ازاین رو این تحقیقات تا حـد
زیادی شبیه به مطالعات عمومی حرکت انسان هسـتند
با این تفاوت که در آن ها از نیروهای مسلح بـهعنـوان
آزمودنی استفاده شده است .تاثیر میران بار حملشده و
خستگی ناشی از رژههـای طـوالنی بـر شـاخصهـای
حرکتی و عملکردی ،جذاب ترین موضـوع تحقیقـی در
این حوزه بوده اند (ناپیک 9و همکاران0227 ،؛ اتوئلر 7و
همکـــاران 0227؛ ماجومـــدار 1و همکـــاران .)0212
مطالعات آسیب شناختی بخش دیگری از پژوهشهـا را
تشکیل میدهنـد کـه شـیوع آسـیبهـای بسـیاری را
7
به خصوخ در اندام تحتانی گرارش کردهاند (هارتینگ
و همکاران1111 ،؛ ناپیک و همکاران1110 ،؛ جونر 2و
همکاران.)0220 ،
رژۀ نظامی اجرا شده در ایران حرکتی است روبهجلو که
با فلکشن مفصل ران و تابدادن سریع پا بـا زانوهـای
کامال صاف اجرا میشود .حدود  12کشور جهـان ایـن
سبک رژه را اجرا میکنند (هایتورنتوایت 1و همکـاران،
1. Quesada
2. Van Dijk
3. Knapik
4. Attwells
5. Majumdar
6. Hartig
7. Jones
8. Haythornthwaite

9. Nonsupport
10. Lippert
11. Neumann
12. Kuo
13. Saunders
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شکل  .2سمت راست :مدل یک بخشی پا برای راه رفتن .سمت چپ :مدل یک بخشی پا برای رژه

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،مطالعه ای توصیفی است که در آن 19
نفــر از دانش ـجویان دانشــگاه امــام حســین(علیــهالســالم)
به عنوان آزمودنی شرکت کردند .از آزمودنیها خواسـته
شد که در محـیط کـالیبره و در مسـیری مسـتقیم بـه
اجرای رژۀ  12درجه بپردازند .بهاینترتیب ،آزمودنیهـا
بدون مقید شدن به آهنگی خاخ برای حرکت ،سـعی
کردند آنچه را بهعنوان رژۀ  12درجه آموخته بودند اجرا
کنند .بنابراین حرکت انجـامشـده را مـیتـوان رژۀ 12
درجه با سرعت ترجیحی نامید؛ همان طور که درمـورد
راه رفتن یا دویدن بیان می شود .یک دوربـین سـرعت
بــاال ،1عمــود بــر مســیر حرکــت و در ســمت راســت
آزمودنیها قرار گرفت و با فرکانس  922هرتر ،اجـرای
شرکت کننده ها را ثبـت کـرد .بـرای مشـخص کـردن
کینماتیک حرکت ،با توجه به قید ثابت بـودن مفصـل

زانو در حالت اکستنشن کامل و براساس مدل ارائهشده
در شکل ( ،)1دو مفصل ران و مچ پا بـه عنـوان نقـاط
کلیدی مشخص کنندۀ حرکت پا تعیین شـدند .نشـانگر
مچ پا روی قوزک خارجی پا و نشانگر مفصل ران روی
برجسـتگی بـررگ اسـتخوان ران قـرار گرفـت و خــط
متصل کنندۀ این دو نشـانگر بـهعنـوان "پـا" در نظـر
گرفته شد .حرکت دو نشـانگر توسـط نـرمافـرار آنـالیر
حرکت تحلیل شد .هرچند دادههای مربوط به جابجایی
نشــانگرها تــا حــد قابــل تــوجهی همــوار بودنــد امــا
خروجیهای نرمافرار برای سرعت و بهخصـوخ بـرای
شتاب با نویر فراوان همراه بودند .جعبـه ابـرار بـرازش
منحنی نرم افرار متلب 0برای هموار کردن دادههـا بـه
کــار گرفتــه شــد .ابتــدا بــا اســتفاده از روش اســپالین
هموارساز 9با متغیر هموارسازی  2/221دادههای تغییـر
مکــان نشــانگرها درونیــابی و همــوار شــدند و ســپس

1. Casio-Exilim

2. MATLAB- curve fitting
3. Smoothing spline
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مشتقات مرتبۀ اول و دوم بهعنوان منحنیهای سرعت
و شتاب استخراج گشتند .با طی این رونـد ،کینماتیـک
حرکت انتقالی مفاصل ران و مچ پا و حرکـت زاویـهای
پا مشخص شد .یک چرخۀ راه رفتن بهعنـوان فاصـلۀ
زمــانی بــین دو رخــداد پیــاپی هــر یــک از اتفاقــات
تکرارشــونده در راه رفــتن تعریــف مــیشــود (ویتــل،1
 .)0217یک چرخۀ کامل رژه نیر همانند راه رفتن از دو
مرحلۀ نوسان 0و استقرار 9تشکیل میگردد .با توجه بـه
نوع مدل اندام تحتانی در این تحقیق ،لحظـۀ آغـازین
حرکت نشانگر مچ پای راست به عنـوان مبـدا مرحلـۀ
نوسان در نظر گرفته شد .لحظـۀ ثابـت شـدن دوبـارۀ
نشانگر مچ پا روی زمین (پس از طی حرکت پانـدولی)
نیر به عنوان مبدا مرحلۀ استقرار در نظر گرفته شد و دو
فاز نوسان و استقرار را متمایر کرد .در حدود شش گـام
از حرکت در دید دوربین بود کـه از بـین آنهـا اولـین
چرخۀ کامل حرکت (یعنی دو گام پیـاپی) ،مـورد نظـر
قرار گرفت .در هر لحظه از چرخه ،پایی که در مرحلـۀ
استقرار بود به عنوان پای تکیهگاه و پایی که در مرحلۀ
نوسان بود به عنوان پای راهنما مشخص شـد .اجـرای
صحیح رژه مستلرم باال آوردن پـای راهنمـا تـا زاویـۀ
خاخ آن نوع رژه است .بنابراین بیشـترین زاویـۀ بـین
پای راهنما و راستای قائم تعیین شـد و زاویـۀ رژه نـام
گرفت .همچنین مدت زمان اجرای یک چرخه محاسبه
شد و بـا تقسـیم جابجـایی افقـی مفصـل ران بـر آن،
سرعت پیشروی به دست آمد .تعداد پیکهـا و مقـادیر
هرکدام از آن ها به عنوان مشخصۀ حرکت برای همـۀ
آزمودنیها ثبت شد.

یافتههای پژوهش
بررسی دادهها الگوی تناوبی منحنیهای کینماتیـک را
در چرخه های متوالی حرکت نشان داد .بهعالوه الگوی
کلی این منحنیها در تمام آزمودنی ها مشـابه بـود .در
شکل  0جابجـایی افقـی و عمـودی مفصـل ران و در
شکل  9منحنی های مربـوط بـه جابجـایی ،سـرعت و
شتاب زاویه ای پـای یکـی از آزمـودنیهـا بـه تصـویر
کشیده شده اند .شـکل هـای  7نیـر کینماتیـک خطـی
نشانگر مچ پا را نشان داده است.
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شکل  .1تغیر مکان عمودی (الف) و افقی (ب) مفصل ران

1. Whittle
2. Swing
3. Support
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شکل  .4منحنیهای جابجایی عمودی (الف) ،سرعت عمودی
(ب) و شتاب عمودی (پ) مچ پا

شکل  .3جابجایی زاویهای (الف) ،سرعت زاویهای
(ب) و شتاب زاویهای (پ) برای پا
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شکل  .6منحنی مسیر (الف) ،سرعت برآیند
(ب) و شتاب برآیند (پ) مچ پا

شکل  .5منحنیهای جابجایی افقی (الف) ،سرعت افقی (ب) و
شتاب افقی (پ) مچ پا
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پیشروی شرکت کننده های ایـن تحقیـق 2/7 ± 2/17
متر بر ثانیه بود .این مقدار ،کمتر از نصـف سـرعت راه
رفتن عادی اسـت کـه در حـدود  1/92متـر بـر ثانیـه
گــرارش شــده اســت (نیــومن .)0220 ،ســرعت رژۀ
آزمودنیها بین  2/99تا  2/12متر بر ثانیه متغیر بود که
دامنۀ وسیعی را نشان میدهـد .بـا ایـن حـال سـرعت
حرکت گروهی در رژه عموما بسیار باالتر از این مقادیر
است .بالطبع آزمودنیهای با سرعت ترجیحی پایینتـر،
برای هماهنگی با حرکت گروه ،نیازمند صـرف انـرژی
بیشتر و به کارگیری عضالت و مفاصـل در حـد بـاالتر
دامنۀ حرکتی هستند که خـود مـی توانـد در بـاالبردن
ریســک آســیب مــوثر باشــد .میــانگین زاویــۀ رژۀ
آزمودنیهای ایـن تحقیـق ˚ 12/10 ± 1/72بـود کـه
تفاوت چندانی با میـران مـوردنظر نـدارد .بـاوجوداین،
دامنۀ تغییرات حدود  92درجـهای بـه دسـت آمـد کـه
نشان از عملکرد نامناسب بعضی از شرکتکنندههـا در
ساختن زاویۀ رژه دارد .این امر ممکن اسـت بـه علـت
ضعف در قدرت یا انعطاف عضالت و یا ضعف در حس
مفصل و درک ناصحیح از زاویۀ  12درجه باشد.

میانگین دورۀ زمانی چرخۀ حرکت برای آزمودنی هـای
این تحقیـق  1/71 ± 2/00ثانیـه و میـانگین سـرعت
پیشروی  2/72 ± 2/17 m/sبه دست آمـد .زاویـۀ رژه
نیــر  12/10 ± 1/72درجــه بــود .همــانطورکــه در
شکل های  9تا  7مشاهده میگردد ،شتاب زاویهای پـا
سه پیک و شتاب های عمودی ،افقی و برآیند مچ پا به
ترتیــب ســه ،پــنج و یــک پیــک مهــم دارنــد .مقــادیر
پیک شتاب های خطی مچ پا و شـتاب زاویـهای پـا در
جدول ( )1آورده شدهاست.
بحث و نتیجهگیری
هدف از اجرای این تحقیق توصیف کینمـاتیکی رفتـار
اندام تحتانی در اجرای رژۀ  12درجه بـود .بـرای ایـن
منظور مدلی تعریف شد کـه هریـک از دو پـا را ماننـد
میله ای صلب در نظر میگرفت .بر مبنـای ایـن مـدل،
کینماتیک حرکت مشـخص شـد .میـانگین دورۀ یـک
چرخۀ رژۀ  12درجه  1/71 ± 2/00ثانیه به دست آمـد
که طوالنی تر از راه رفتن عادی است .دورۀ چرخـۀ راه
رفتن عادی مردان  11تا  71سال بین  2/11تـا 1/90
ثانیه گرارش شده است (ویتل .)0217 ،میانگین سرعت

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد پیکهای منحنیهای شتاب

شمارۀ پیک
2

متغیر

1

3

4

5

(واحد -نماد)
شتاب زاویهای پا
()α - ˚/s2

± 1791
7122

± 272
-9771

± 1127
2711

-

-

شتاب افقی مچ پا
()ax - g

± 1/77
7/70

± 1/90
-7/71

± 2/29
2/11

± 1/90
-7/77

± 1/11
1/72

شتاب عمودی مچ پا
()ay - g

± 1/27
1/79

± 2/22
-7/10

± 1/72
1/19

-

-
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می شود و حرکت پای راهنما برای رسیدن به زاویۀ رژه
کنترل می شود .ایـن کنتـرل مـی توانـد از طریـق اثـر
گشتاوری نیروی وزن ،انقبـا اکسـنتریک عضـالت
مخالف حرکـت و یـا مقاومـت مفصـل و سـاختارهای
غیرانقباضــی صــورت پــذیرد .پیــک دوم در لحظــۀ
قرارگیری پای راهنما در زاویۀ رژه ،رخ میدهد و دارای
مقداری منفی است .در این لحظه نیروهای کنترلـی در
بهترین شرایط برای اعمال نیرو هستند .سراسر مرحلـۀ
پایین آمدن پای راهنما تا لحظۀ برخورد ،با غلبۀ نیروی
وزن بر نیروهای مخالف حرکت و افـرایش سـرعت رو
به پایین همراه است .البته به موازات کـمشـدن زاویـۀ
پــای راهنمــا ،بــازوی گشــتاوری نیــروی وزن کــاهش
می یابد و فلکسورهای مفصل ران در وضـعیت بهتـری
برای اعمال نیروی اکسنتریک قرار میگیرند .بنـابراین
اندازه ی شتاب منفی کاهش مییابد و به سمت مثبـت
شدن میرود .در لحظۀ برخورد پا با زمین ،نیروی شدید
عکس العمل سطح به پا وارد می شود و ضمن به وجـود
آوردن پیک سوم درمنحنی شتاب ،سرعت را بـه صـفر
تقلیل میدهد.
حرکاات عمااودی نشااانگر مااچ پااا (شــکل :)7
جابجایی عمودی مچ پای راست (شکل  7الف) ،حاصل
حرکــت عمــودی مفصــل ران و مولفــۀ قــائم حرکــت
پاندولی پای راهنمـا اسـت .بـا توجـه بـه نمودارهـای
به دست آمده ،حرکت عمـودی مفصـل ران ،همسـو بـا
جابجایی عمودی مچ پا و با دامنهای در حـدود  2/1آن
است (شکل  0الف) .بنابراین منحنـی حاصـل ،بیشـتر
تحت تاثیر حرکت پاندولی پا است .براساس مدل سادۀ
یک تکۀ پا ،تنها یک پیک برای نمودار ( y-tدر لحظـۀ
رسیدن پای راهنما بـه زاویـۀ رژه) مـورد انتظـار بـود.
بااینحال در ابتدای نمودار ،یک پیک کوچک مشـاهده
شد که مربوط به گذار پـا از وضـعیت تکیـه گـاهی بـه
وضعیت راهنما است .صـعود نشـانگر مـچ پـا در ایـن
مرحلــه ناشــی از فلکشــن زانــو و در بعضــی مــوارد

بخش اول نمودارها در شکلهای  0تا  7فاز نوسـان و
بخش دوم آن ها فاز اسـتقرار را نشـان مـیدهـد .سـر
پروگریمال پا یعنی مفصل ران در تمام طول چرخه بـا
سرعت تقریبا ثابت به پیش میرود (شکل  9الف) .امـا
سر دیستال پا یعنی مفصل مچ ،در مرحلۀ استقرار روی
زمین ثابت میماند و در مرحلۀ نوسان به همراه کل پـا
حــول مفصــل ران دوران مــیکنــد .در ادامــه حرکــت
زاویهای پا و حرکت انتقالی مـچ پـا مـورد بحـث قـرار
میگیرند.
حرکت زاویه ای پا (شکل  :)9نمودار تغییر زاویۀ پـا
(شکل 9الف) به دو بخش قابل تقسـیم اسـت؛ بخـش
اول نمودار ،حاصل حرکت پاندولی پا بـه عنـوان پـای
راهنما در مرحلۀ نوسان است .در این بخش مفصل ران
مرکر دوران است که البته حرکت روبهجلوی خود را نیر
ادامه میدهد .بخش دوم که وضعیت تگیهگـاهی پـا را
نشان می دهد ،در نتیجۀ پیشروی مفصل ران به وجـود
آمده است .در این بخش ،پا مانند یک پاندول معکـوس
حول مچ پا دوران مـیکنـد .نمـودار سـرعت زاویـهای
(شکل  9ب) ،دو پیـک اصـلی دارد .پیـک اول کـه در
مرحلۀ باال رفتن پای راهنما به وقوع میپیوندد نتیجـۀ
مرحلۀ شتاب مثبت اولیه است .در مرحلۀ پایین آمـدن،
اندازۀ سرعت زاویه ای تا لحظۀ برخورد افرایش مییابد
و در این لحظه به طورناگهانی به صفر نردیک میشود.
در ادامه و در وضعیت تکیهگاهی ،سرعت زاویـهای پـا
ثابت می ماند .منحنی تغییر شتاب در مرحلۀ باال بردن و
پایین آوردن پای راهنما (شکل  9پ) ،سه نقطۀ پیـک
دارد .پیک اول مثبت است و کمی پس از آغاز حرکـت
رخ مــیدهــد .در ایــن لحظــه ،فلکســورهای ران و
اکستنسورهای زانو ،در بهترین شرایط از لحـان طـول
عضله و زاویه خط کشـش نیـرو قـرار دارنـد (کـومی،
 .)0211شتاب مثبت که نشانگر غلبۀ نیروهای باالبرنده
بر نیروی وزن می باشد ،تا رسیدن بـه سـرعت بیشـینه
ادامه مییابد .در ادامـه ،انقبـا کانسـنتریک متوقـف
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بازه ای نسبتا کوچک نوسان میکند و در لحظۀ برخورد
صعود ناگهانی را تجربه میکند.
یک چرخۀ کامـل رژۀ  12درجـۀ نیروهـای مسـلح دو
مرحلۀ استقرار و نوسان را دربر میگیرد .حرکـت پـا در
مرحلۀ استقرار تقریبا مشابه با حرکـت پـا در راه رفـتن
است .در این مرحله پا مانند یک پاندول معکوس حول
انتهای دیستال خود دوران میکنـد .تفـاوت اصـلی راه
رفتن و رژه در مرحلۀ نوسان اسـت .صـعود پـا در ایـن
مرحله شبیه به ضربات پا در ورزشهای رزمی یا شوت
روی پای فوتبال است؛ با این تفاوت که در ضربات پـا
یا شوت فوتبال ورزشکار سعی می کند که شتاب مثبت
را تا کمی پیش از لحظۀ برخورد پا با حریـف یـا تـوپ
حفظ کند (نانومه 1و همکاران0220،؛ کیم 0و همکاران،
0211؛ واسیک .)0211 ،9اما در اجرای رژه ،شتابگیری
و افرایش سرعت تنها در ابتدای مسیر رخ میدهد .بـه
نظر می رسد که ادامۀ حرکت پـا در مرحلـۀ نوسـان تـا
لحظۀ برخورد به زمین ،تاحدزیادی پاندولی و غیرفعـال
است .با اینحال با افرایش سـرعت رژه ،حرکـت پـای
راهنما باید به صورت فعال و چکشی شـود کـه بـاالتر
رفتن نیروی عکس العمـل زمـین در لحظـۀ برخـورد و
افرایش ریسک آسیب را به دنبال خواهد داشت.

پالنتارفلکشن مچ مـیباشـد .شـکل کلـی نمودارهـای
سرعت و شتاب عمودی مشابه با منحنیهای زاویـهای
متناظر است.
حرکت افقی نشانگر مچ پاا (شـکل  :)1حرکـت
افقی نشانگر مچ پا از حرکت روبـهجلـوی مفصـل ران
به عالوۀ مولفۀ افقی حرکت پاندولی پای راهنما حاصل
میگردد .پیشروی مفصل ران که با سرعت تقریبا ثابت
صورت می پذیرد (شـکل  0ب) موجـب پلـهای شـدن
نمودار  x-tو همچنـین تغییـر شـکل پیـک نمـودار در
همسایگی لحظۀ رسیدن به زاویـۀ رژه (در مقایسـه بـا
پیک نمودارهای  y-tو  ،)θ-tمی گـردد .تفـاوت عمـدۀ
منحنی سـرعت افقـی (شـکل  1ب) بـا سـرعتهـای
عمودی و زاویه ای نیر در همسایگی لحظۀ رسیدن بـه
زاویۀ رژه است .در این بخش از منحنـی ،یـک ناحیـۀ
کفه یا فالت با مقدار مثبت مشاهده میشود .این مقدار
مثبت ،همان سرعت پیشروی ثابت مفصـل ران اسـت.
منحنی شتاب افقی (شکل  1پ) هماننـد شـتابهـای
عمودی و زاویه ای شامل دو پیـک در ابتـدا و انتهـای
حرکت پاندولی اسـت کـه بـه ترتیـب ،اعمـال نیـروی
فلکسورهای ران و برخـورد پـا بـا زمـین را مشـخص
میکنند .سه پیک میانی ،مشخصۀ شتاب افقی حرکـت
پاندولی پا هستند .پیک سوم شتاب ،مقداری نردیک به
صفر دارد و در لحظۀ رسیدن به زاویۀ رژه رخ میدهد.
حرکت کلی نشانگر مچ پا (شکل  :)7پیک اصـلی
منحنی مسیر که در شـکل ( 7الـف) نشـان داده شـده
است نیر در لحظۀ رسیدن به زاویـۀ رژه رخ مـیدهـد.
پیک کوچک مشاهده شده در ابتدای مسیر ،همان پیک
اولیۀ مشاهده شده در منحنی  y-tاست .منحنی مسـیر،
در ابتدای مرحلۀ تکیه گاهی متوقف مـی شـود .نمـودار
برآیند سـرعت ،مشـابه بـا سـایر نمودارهـای سـرعت
می باشد ،با این تفاوت که بخش منفی نمودار به باالی
محور منتقل شده است .نمودار برآیند شتاب در ابتـدای
حرکت باال رفتن پـا افـرایش مـییابـد ،پـس از آن در
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