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 :آنالیز ساختار قامتی 

 

دستگاه آنالیز ساختار قامتی جهت سنجش و ارزیابی انحرافات  ت.موضوعات مهم در سالمت و ورزش اسساختار قامتی یکی از مهمترین  

تگاه می توان با تشخیص به موقع، درمان را ساخته شده است. به کمک این دس ... اسکلتی بدن از جمله شانه ها، گردن، لوردوز و انحرافات پا و

   :مشخصات فنی  .آنالیز به وسیله مشخص کردن جایگاههای مفاصل و ارزیابی کامپیوتری به روش فوتوگرامتری انجام می گیرد .تجویز کرد

 درجه  1دقت اندازه گیری: 

 سانتی متر مربع  151در  11سازه فوتوگرامتری به ابعاد  •

 سانتی متر مربع  011در  01استند کالیبراسیون به ابعاد  •

 نرم افزار سنجش و تحلیل  •

 نرم افزار توصیه حرکات اصالحی  •

 مارکرهای مفاصل 

 



 

 Foot Pressureدستگاه آنالیز کف پا 

 

بدین صورت که با ارائه نمودار های از این دستگاه به منظور سنجش میزان توزیع فشار روی کف پا بصورت ایستا و پویا استفاده می گردد. 

متناسب موقعیت و میزان فشار در هر نقطه از کف پا، محل دقیق نیروهای اضافی وارده بر کف پا را مشخص کرده و برآیند مرکز فشار بدن را 

آورد. این دستگاه قابلیت  توسط این دستگاه می توان اطالعات کاملی را برای آنالیز عملکرد پا و دفورمیتی های آن بدست .نشان می دهد

همچنین این دستگاه قابلیت اتصال به سی ان سی به منظور  .سنکرون سازی با دوربین جهت شناسایی راستای پا و زاویه آشیل را داراست

 .ساخت کفی طبی را نیز دارد

 

 دوسکوپپ

 

مشخصات  .پا و اطالعات آناتومیکی آن استفاده میشوداز این دستگاه به منظور بررسی شکل کفپا و میزان قوس آن، نمایش دفورمیتیهای کف

  :فنی

 میلیمتر  0دقت اندازه گیری:  •



 کیلوگرم  111تا  1گیری  اندازه دامنه •

 شامل سازه پدوسکوپ و نرمافزار تحلیل  •

 قابلیت نمایش میزان قوس، وضعیت کیفی کفپا، طول پاشنهپا، پنجه و عرض آرک •

 

 

 :مان واکنش کل بدنز

 

این دستگاه به منظور سنجش زمان واکنش، با توجه به محرک دیداری و یا شنیداری، استفاده می شود.همچنین میتوان میزان توجه و  از

مشخصات  .پردازش مغز را نیز بررسی کرد. زمان واکنش اشخاص در ورزشهای بسیاری مانند کاراته، فوتبال ، تکواندو و... نقش مهمی دارد

  :فنی

 میلی ثانیه  1ه گیری : دقت انداز •

 ثانیه  1تا  1رنج اندازه گری:  •

 قابلیت تنظیم نوع محرک و زمان تحریک و پیش نشانه  •

 قابلیت نمایش زمان محرک، واکنش کل بدن و جابجایی  •

 قابلیت شبکه شدن و اتصال به کامپیوتر  •

 سانتی متر  111سانتی متر در  01ابعاد استند:  •

 حرک، استند جعبه کنترل، نمایشگر نتایج و پلیت واکنششامل نمایشگر م •

 



 

 :دینامومتر ایزومتریک دست و پنجه

قدرت پنجه یک فاکتور مهم در بسیاری از رشته های ورزشی محسوب میشود. دستگاه دینامومتر دست و پنجه یک ابزار برای اندازه گیری 

دستگاه در آمادگی جسمانی ، استعدادیابی و سنجش ورزشکاران ورزش های کاربری  .حداکثر قدرت پنجه و عضالت جلویی دست میباشد

اده فمرتبط با پرتاب ، گرفتن مانند کشتی، پرتاب دیسک و ... میباشد. این ابزار نیز بعنوان وسیله توانبخشی برای متخصصان توانبخشی نیز است

  :مشخصات فنی .می شود

 دسته نیروسنج فلزی  •

 جعبه پردازش  •

 میلیمتر  87تا  55نه ی چنگ زدن نامحدود از دام •

 نیوتون  0511تا  1دامنه نیرو سنجی از  •

 میلی ولت بر ولت 0حساسیت  •

 قابلیت ثبت داده ها  • 

 سانتی متر  15در  05ابعاد دسته نیروسنج:  •

 

 

 

 

 

 

 چابکی سنج سیمو



 

تغییر مسیر استفاده می شود. این آزمون در اکثر ورزش هایی که از این آزمون برای اندازه گیری میزان سرعت آزمودنی در حین 

 .میزان جابجایی زیادی دارند مانند بدمینتون و بسکتبال کاربرد زیادی دارد

  

 :مشخصات فنی

  میلی ثانیه 1دقت اندازه گیری 

  ثانیه 99-0رنج اندازه گیری 

 قابلیت تنظیم آستانه و حساسیت برد سنسور 

 ،استند جعبه کنترل، موانع کنزی شکل شامل نمایشگر نتایج 

 قابلیت نمایش زمان و سرعت و چابکی در هر مرحله 

 قابلیت شبکه شدن و اتصال به کامپیوتر 

 

 

 جایروسکوپ شتاب سنج



 
 

رزیابی کینتیک و کینماتیک حرکات انسان یکی از مباحث مهم است که در زمینه بررسی الگوهای تکنیکی مهارتهای، ارزیابی ا

ناهنجاری ها و اسیبهای حرکتی استفاده می شود. در مبحث کینتیک به تولید حرکت با توجه به نیرو و جرم پرداخته شده و در 

کینماتیک به بررسی ویژگیهای حرکت بدون توجه به نیرو و جرم پرداخته می شود. از فاکتورهای کینماتیک حرکت می توان به 

ابزارهای زیادی برای ارزیابی این فاکتورها وجود دارد. یکی از ابزارهای مهم در زمینه  مکان، سرعت و شتاب حرکت اشاره نمود.

 .اندازه گیری شتاب، دستگاه شتاب سنج سه بعدی می باشد. در ادامه به تبیین این دستگاه پرداخته می شود

طراحی شده است. پس از  شتاب سنج سه بعدی یک شتاب سنج سبک است که برای نصب شدن روی اندام انسان و حیوانات

اتصال به بدن، این ابزار اطلاعات دقیقی از شتاب اندام در ابعاد مختلف فراهم می کند. با نصب این ابزار به مواد غیرزیستی، می 

 .برابر ان را اندازه گیری نمود 16برابر جاذبه یا بیشتر از  6توان نیروی بیش از 

 :آنالیز

 …آنالیز به وسیله سخت افزار و نرم افزارهای جانبی صورت می گیرد. نرم افزار می تواند فاکتورهایی مانند شتاب، زمان حرکت و 

 .کند گیری اندازه را

  

 :مشخصات فنی

 .است گرم 6 و ±2دامنه خروجی داده ها شامل  –

 .است گرم ±01111بیشترین شوک قابل اندازه گیری برابر  –

 .+ ولتاژ است5تا  -5اختلاف پتانسیل قابل اندازه گیری ان برابر  بیشترین –

 گرم بر ولت ±66/1: گرم 6 گرم، بر ولت ±2گرم: 2حساسیت ابزار:  –

 درجه سانتیگراد( 25بر درجه سانتیگراد )از  -125/1خطای اندازه گیری برای دما: % –

 کیلوهرتز 8/0هرتز تا  5دامنه: از  –

 درجه سانتیگراد 1-61دامنه عملکرد:  –

 

 

 

 پاورتایمر



 

این دستگاه بصورت یک مرکز سنجش پرتابل جهت سنجش آزمون های آمادگی جسمانی تیم ها بصورت میدانی استفاده می شود که تقریبا شامل 

جعبه کنترل اصلی آن بیست تست آمادگی جسمانی است. این مجموعه در قالب یک چمدان ساخته شده است که تمام ابزار های کمکی آن بهمراه 

 .در آن تعبیه شده است

 .این آزمون قابلیت ثبت، مقایسه و امتیاز دهی ورزشکار را نیز دارد و در تبلتی که بهمراه آن است می توان آزمون ها را بازیابی کرد

  

 :مشخصات فنی

 کیف مخصوص آزمون 

 تبلت بهمراه نرم افزار پاور تایمر 

 سنسورهای فوتوالکتریک 

  سنسورصفحه مت 

 مانع 

 کابل های ارتباطی 

 

 تیلت سنج لگن

 

خلفی لگن خاصره استفاده می شود. این دستگاه دارای  -و قدامی از این دستگاه به منظور اندازه گیری میزان ناهنجاری های جانبی

 .دوبازویی و یک نمایشگر ال سی دی رنگی است که نتایج اندازه گیری ها را در آن نمایش می دهد

  

 :مشخصات فنی

 اندازه گیری تیلت با واحد درجه 



  :درجه 1دقت اندازه گیری 

 تغذیه: دو عدد باطری قلمی 

 ال سی دی نمایشگر نتایج 

  :سانتی متر 52طول بازو ها 

 دارای دفترچه نورم 

 

 

 


