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 چکیده

سایل و تصادفات با و گیرندقرار میحادثه ها تحت تأثیر درصد از تمام حاملگی هفتتا  شش یبر اساس آمار سازمان بهداشت جهان

وارده  بیآس زانیم یبررس یدرباره یکم قاتیتحقبا این حال  نقلیه موتوری علت اصلی مرگ و میر جنین در سراسر جهان است.

در برخورد با  در این پژوهش تأثیر پارامترهای سرعت خودرواست.  از تصادف خودرو انجام شده یناش ،او نیو جن نیبه سرنش

بررسی  جنینوارده بر و نیروی شتاب  شامل ن و زاویه سرنشین بر پارامتر بیومکانیکی جنین، هفته بارداری، نحوه نشستمانع

توسعه  ۸به این منظور مدل یک دوم خودرو به همراه صندلی، سرنشین باردار و جنین با استفاده از روش باندگرافاست.  شده

گاه ، زوایای نشیمندر برخورد با مانع های مختلف خودروعتسازی در سرشبیه است. شده سازیشبیهافزار متلب یافته و در نرم

سازی نشان نتایج شبیه اند.های بارداری مختلف انجام شده و پارامترهای بیومکانیکی به دست آمدهو پشتی صندلی و هفته

نشین باردار را افزایش آسیب وارده به جنین سرافزایش سرعت برخورد خودرو با مانع صندلی پشتی و قائم بودن داده است که 

 دهد.می

  .مدل باندگراف؛ جنین؛ بیومکانیک صدمه؛ ایمنی جانی تصادف: کلمات کلیدی

 مقدمه -1

حدود  وهزار نفر بوده  صد و سیاز این تعداد سهم زنان باردار  که حدود شش میلیون تصادف رخ داده ،در ایاالت متحده ساالنه

عالوه بر این در بسیاری از موارد صدمات جسمی و روحی جبران ناپذیری به  .[1] دهندمیسه تا پنج هزار جنین جان خود را از دست 

های حامل خودروتصادفات  امروزه میزانبا این حال  شود.می تربعد ت زمانها در مدزنان باردار وارد شده که باعث سقط جنین آن

                                                   
1 Bond Graph 
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 .پیمایندمینسبت به گذشته نیز کنند و مسافت بیشتری را نندگی میزنان بیشتری راکه زیرا  ،باشدمی باردار در حال افزایش سرنشین 

و وجود یک جنین همراه  شتهای دااین تغییرات دامنه گسترده که شودمیدر دوران بارداری، بدن زنان دچار تغییرات زیادی همچنین 

م رانندگی یا مسافرت با وسایل نقلیه امروزی تأثیر تواند بر راحتی و امنیت سرنشین باردار هنگابا هندسه منحصر به فرد زن باردار می

 یسنجتست تن یبه طور معمول با استفاده از دستگاه ها لیدر تصادفات اتومب یدگید بیو خطر آس نیسرنشی منیا .]2[ بگذارد منفی
1ATD جایگزین  ها. این آدمکشود، انجام میشودهای آزمایش انسان شناسی، که معموالً به آن آدمک گفته میدستگاه و همچنین

 ی تصادف واقعیها، همراه با دادههای مهار سرنشینبرآورد کارایی سیستم به منظورخودروسازی  در صنعت و بودهمکانیکی بدن انسان 

داوطلبان  با شیو آزما بودهمحدود  یواقع یایدر دن تصادف یها. در مورد زنان باردار، دادهشوداستفاده می یداوطلبان انسان ایجسد  از

 یابیارز به منظور ۸۱91دهه  لیو اوا ۸۱91در اواخر دهه  یتجرب هایپژوهشاز  یبرخبا این حال . ستیجسد قابل اجرا ن ایباردار 

انجام  نیگزیجا انبه عنو ،باشندمی که نوعی از میمونباردار  یهابابون زنان باردار با استفاده از یبرا یاسه نقطه یمنیکمربند ا ییکارا

های مستقیم آزمایشگاهی به دلیل دیدگی، از روشهایی و تعیین میزان آسیببرای مطالعه چنین رویدادبه طور کلی  . 4]و [3 شد

سازی عددی توصیه شبیهبه جای آن و  شودمیبه ندرت استفاده  هاادههای زیاد و مباحث تفسیر دهای اخالقی، نژادی، هزینهمحدودیت

وارد به مادر و جنین را هنگام تصادف شدید  هایو شتاب جامع که بتواند با دقت و قابلیت باالیی نیروهاارائه یک مدل  شود.می

های موجود باشد. به علت پیچیدگیها میسازی دقیق خودرو، سرنشین و جنین و نحوه ارتباط بین آنوابسته به مدل ،بینی کندپیش

شود یا های صورت گرفته معموالً مدل خودرو درنظر گرفته نمیجنین، در پژوهشسازی همزمان خودرو به همراه سرنشین و در مدل

دیواره مورکرافت و همکاران با استفاده از یک مدل اجزای محدود از برای مثال  گردند.سازی لحاظ میفقط بعضی از اجزای آن در مدل

بر پاسخ دینامیکی جنین در اری ترکیبی ذکیسه هوا و بارگمانند اینرسی، فرمان، کمربند ایمنی، تأثیر ضربات خارجی نین، رحم و ج

، یک مدل المان سنجی به دست آمده از سی تی اسکنای تنهداده بر اساساحمدیان و همکاران   .6] و[5  رحم را بررسی کردند

آزمایش ضربه با استفاده از  سپس. ایجاد کردندور در مایع آمنیوتیک و دو مجموعه رباط غوطه جنینمحدود از رحم باردار همراه با 

با پاسخ تجربی که بر اساس شکم غیر باردار کرده و تجزیه و تحلیل را روی شکم باردار بر بارگذاری مکانیکی محیطی  ،میله سخت

 .[7] کردند مقایسهبود جسد انسان ساخته شده 

انجام تست  یروش کل دوبه ار و جنین بارد نیبر سرنشتصادف اثر  یبررس ،شد دهیمقاالت گذشته د یهمانطور که در بررس

 یو فضا زاتیبه تجه ازین دسترسی به نمونه زنده و به دلیل عدم یدانیروش تست م .شودیمحدود انجام م یروش اجزا و یدانیم

ه بودن پیچید محدود به علت ی. در روش اجزادهدیم شیرا به شدت افزا هانهیهز زین نآ یریو تکرارپذ بوده بر نهیهز یشگاهیآزما

 .ابدییم شیبه شدت افزا یسازهیزمان شبو در نتیجه  بیشتر شده هاتر و تعداد المانتماس بین اجزا پیچیدهاجزای مدل رحم و جنین، 

 یبررس یروش برا نیکه تاکنون از ا ییهامدل همچنین .اطالعات باال دارد رهیبا سرعت و حجم ذخ ییبه پردازشگرها ازین جهیدر نت

خودرو،  یهااز مدل یکیاز  یسازهساد یها براو در آن نبوده یجامع یهااند، مدلاستفاده کرده نشین باردار و جنینآسیب به سر

در نتیجه به منظور  .ها استفاده شده استآن یبرا یاساده اریبس یهامدل ایآن صرف نظر شده  یمنیو کمربند ا نیسرنش ،یصندل

استفاده و روش باندگراف  یچند جسم دینامیکتوان از می ،سازی شده باشنده اجزا در آن مدلکه همجامع ایجاد یک مدل محاسباتی 

نسبت به  باشد،یبر نم نهیهز یشگاهیآزما یو فضا زاتیبه تجه ازیبه علت عدم ن یدانینسبت به تست م نکهیعالوه بر ا . این روشکرد

 دارد.  یبهتر یریروش اجزا محدود سرعت و تکرارپذ

 یانرژ ریاست که در آن با مشخص کردن مس یکینامید هایستمیس سازی قدرتمند در حوزه مدل یهااز روش یکیف باندگرا

 یراب آید.می دست به ستمیحاکم بر آن س یکینامی، روابط د3انیجر - 2یها به صورت زوج سعکنندهتوان و مصرف یهادکنندهیتول نیب

 ییگشتاور و جابجا ای یخط ییو جابجا روین بیبه ترت ییو گرما یکیالکتر ،یکیمکان یاهستمیدر س انیو جر یسع یمثال پارامترها

 ایصفر  یهااز گره گریها به همدبه منظور اتصال المان نی. همچنباشدیو اختالف دما و شارش گرما م انیاختالف ولتاژ و جر ،یاهیزاو

روش با استفاده از  نیبر اساس ا یکینامید لی. تحلباشندیم کسانی انیو جر کسانی یسع یدارا بیکه به ترت شودیماستفاده  کی

                                                   
1 Anthropomorphic test devices 

2 Effort 
3 Flow 
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 یتمام یروش برا نی. در اشودیانجام م رتورهایمقاومت، ترانسفورمرها و ژا ت،یظرف ،ینرسیا ان،یمنبع جر ،یمانند منبع سع ییهاالمان

بدست  ستمیحالت س یبردار حالت، معادالت فضا فیشده و سپس با تعر تعیینالمان  یورود نییبه منظور تع ۸تیرابطه عل هاستمیس

به روش  جنینو باردار  نیسرنش ،یجامع خودرو، صندل یسازشده است تا با استفاده از مدل یپژوهش سع نیا در .[8] دیآیم

 گردد. یبررس جنین یمنیا یبر پارامترهابا مانع خودرو برخورد باندگراف، اثرات 

 سازیمدل -2

است. در ادامه با باردار و جنین  نیسرنش ،ی، صندلو سپر پژوهش شامل مدل خودرو نیه شده در ادر نظر گرفت ستمیمدل س

 .شودیفوق بدست آمده و معادالت حاکم بر آن استخراج م یهرکدام از اجزا یکینامیاستفاده از روش باندگراف مدل د

 ، سپر و صندلیمدل خودرو 2-۸

ن داده شده است، مدل نشا (۸) شکل در که همانطور. است شده استفاده خودرو ½بدنه خودرو از مدل  سازیبه منظور مدل

به بدنه متصل  یو عمود ی( طولیمواز راگری)فنر و م قیتعل ستمیدو س لهیجلو و عقب که بوس یخودرو از سه بخش بدنه و چرخ ها

از  کیهر  یو برا یول محور عرضو دوران ح یعمود ،یطول یهادر جهت یآزاد جهبدنه سه در یشده است. برا لیاند، تشکشده

در  یخط ریمسئله، از اثرات غ هاییدگیچیاز پ یریدر نظر گرفته شده است. به منظور جلوگ یو چرخش یطول یها دو درجه آزادچرخ

 سازی برخورد خودرو با مانع، سپر خودرو به صورت سه فنر طولی،همچنین به منظور شبیه خودرو صرفنظر شده است. قیتعل ستمیس

 .ی شده استزساتر از مرکز جرم آن مدلترین نقطه خودرو و پایینعمودی و پیچشی در جلویی

 

 
 .سرنشین باردار و جنین ب. خودرو و سپر. الف.

 .، سرنشین باردار و جنینسپر ،. مدل خودرو1شکل 

به  یچشیو پ یعمود ،یطول راگریسه جفت فنر و م لهیشده که به وس لیتشک گاهمنیو نش یاز دو بخش پشت زین یمدل صندل

مجموعه  جهیدر نظر گرفته شده و در نت یو دوران حول محور عرض یعمود ،یهر بخش، حرکت طول یاند. برامتصل شده گریکدی

و  یعمود ،یافق قیتعل ستمیس کی قیبه خودرو از طر یمجموعه صندل اتصال نی. همچنباشدیم یشش درجه آزاد یدارا یصندل

                                                   
1 Causality 
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دو مجموعه به منظور بدست  نیا نیارتباط ب نیو همچ یمختلف مدل خودرو و صندل یاجزا نیارتباط ب شده است.انجام  یچشیپ

 . شودمی باندگراف مشخص یها توسط نمودارهاحاکم بر آن یکینامیآوردن معادالت د

( در R( و مقاومت )C) تیظرف یوازم یهادو قسمت توسط المان یبا توجه به حرکت نسب یو اتالف انرژ رهیذخ یبه طور کل

ها بدنه و چرخ نیارتباط ب 39و  39 یهادر گره، و سپر باندگراف خودرو، 2مثال در شکل  ی. براشودیباندگراف مشخص م ینمودارها

هنگام برخورد خودرو با مانع، انرژی آزاد شده از برخورد خودرو با مانع در فنرهای طولی،  .[9] است شده مدل هاالمان نیا لهیبه وس

  .(3۸۵و  3۸۱، 3۸۸های )الماند شونسپر ذخیره شده و فشرده می مدل شده برای عمودی و پیچشی

ی از برخورد با جاده ناش چرخ و نیشده ب جادیلغزش ا لیهستند که به دل یاصطکاک طول یروهای، ن3۸و  2۵ یبع سعامنهمچنین 

 شوند. ی( محاسبه م۸از رابطه )با جاده ها چرخ در محل تماس یعمود یرویجلو و عقب اعمال شده و متناسب با ن هایبه چرخ مانع

(۸)  
 یتابع شود،یاخته مشن یاصطکاک طول بیکه به عنوان ضر μسطح است.  یعمود یروین و  یطول یروین رابطه  نیا در

اصطکاک ضریب  نمودار از استفاده با و هالغزش چرخ نییتع با. شودیم فیتعر (2)نسبت به صورت رابطه  نیاز نسبت لغزش است که ا

 . [10] کرد نییدر محل چرخ تعتوان این پارامتر را ها میبر حسب لغزش چرخ یطول

(2) 
 

 

 

 . باندگراف خودرو و سپر.2شکل 

 سرنشین باردار و جنین مدل 2-2

 یسه درجه آزاد نکیهر ل ینشان داده شده است. برا (۸)ساق پا، ران پا، تنه و سر در شکل  نکیمدل راننده متشکل از چهار ل

زانو، لگن و  یهاعملکرد مفصل یسازهیدر نظر گرفته شده است. به منظور شب یو دوران حول محور عرض یعمود ،یطول یهادر جهت

انجام شده و  یچشیو پ یعمود ،یطول راگرمی –ران به تنه و تنه به سر، توسط سه جفت فنر  ن،ساق به را نکیصال هر دو لگردن، ات
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جنین سرنشین باردار، جرم متمرکزی جلوتر  شبیه سازیبه منظور همچنین  .باشدیم یدوازده درجه آزاد یمدل راننده دارا جهیدر نت

میراگر طولی و عمودی به تنه و  –جرم متمرکز فرض شده به وسیله دو جفت فنر  ت.ن پا فرض شده اساز لینک تنه و باالتر از لینک را

 باشد.بارداری مدل مناسبی می بیستممدل درنظر گرفته شده برای جنین تا هفته  ت.ران پا متصل شده اس

 گاهمنیقسمت نش یبر رو سرنشینزش مقدار لغ یریگاندازه ن،یبر سرنشبا مانع و اثر آن خودرو  دیشد برخورد یدر بررس

قسمت  نیران پا و ا نیاصطکاک ب یرویمدل شده و اثر ن یالمان فنر عمود کیدو، با  نیارتباط ا جهیدارد. در نت تیاهم اریبس ،یصندل

 یهان فنربود یرخطیتر شدن مدل، از غباندگراف مدل شده است. به منظور ساده اردر نمود یمنبع سع کیبه صورت  زین یاز صندل

های مدل سرنشین با یکدیگر و سرنشین با جنین، مانند مدل خودرو، سپر و صندلی، ارتباط بین لینک ها صرف نظر شده است.مفصل

 است. توسط نمودارهای باندگراف مشخص شده (۸تا  3) هایها در شکلبه منظور بدست آوردن معادالت دینامیکی حاکم بر آن

  
 ان پا.ب. ر الف. ساق پا.

 .سرنشین . باندگراف ساق و ران پا۳شکل 

 
 

 .سرب.  .تنهالف. 

 .باردار . باندگراف تنه و سر سرنشین0شکل 
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 . باندگراف جنین.۵شکل 

 های بیومکانیکی آسیبعیارم -۳

ه منظور ب ییهااریانجام شده است، مع بیصدمه و آس کیومکانیخودرو و ب یمنیا یکه در حوزه طراح ییهاپژوهش در

 نیی( تعدیشد یریترمز گ ای)تصادف  روین یمختلف بدن، تحت وارد شدن مقدار مشخص یهاوارده به قسمت بیمقدار آس یریگاندازه

استفاده شده است که به ( FIC( و نیروی وارده بر جنین )HIC) جنینسر  هب شتاب وارده اریمعدو پژوهش از  نیشده است. در ا

 .[11] دنشویم فیتعر ریصورت ز

(3) 

 
انتخاب  برخورداز زمان کل  هیثان یلیم 3۸تا  3 نیمعموال ب تا   یوارده به سر و بازه زمان یشتاب طول a(t)رابطه  نیدر ا

 را مشاهده کرد.جنین بر سر  برخورد خودرواثر  توانی، مدر زمان برخورد اریمع نیا ممیمقدار ماکز یریگبا اندازه جهیدر نت .شودیم

  شود.نیز تعیین می FICوارده بر جنین در طول زمان برخورد، پارامتر  هاینیرویبرآیند گیری ماکزیمم مقدار همچنین با اندازه

 نتایج -0

 آمده سازی دینامیکی رفتار سیستم، یک مدل کامپیوتری با استفاده از نرم افزار متلب براساس معادالت بدستبه منظور شبیه

لف تخهای مو ماههای مختلف برخورد خودرو با مانع وارده به جنین در سرعت شتاب و نیروی(، 9شکل ) از باندگراف ساخته شد.

سرعت ، افزایش(9)مطابق شکل دهد. را نشان میصندلی گاه و پشتی (، به ازای زوایای مختلف نشیمن9بارداری )جرم جنین( و شکل )

در این . بسیار ناچیز است HICپارامتر بر جرم جنین  ولی تأثیر شود؛میوارده به جنین  شتابیشتر شدن ، باعث بو وزن جنین برخورد

 همچنینبه جنین وارد شده است.  یحالت نیروی وارده بر جنین نیز مانند این معیار عمل کرده و با افزایش سرعت، نیروی بیشتر

افزایش  ، در اثر افزایش شتابباشد، خطر آسیب به جنین ترم خود نزدیکهر چه زاویه صندلی پشتی به حالت قائ (9مطابق شکل )

در این حالت بر خالف  شود.می وارده کمتر شتابتر باشد، گاه هر چه به حالت افقی خود نزدیکدر حالی که صندلی نشیمن، یافته

و در  شودتر باشد، نیروی کمتری به جنین وارد میتر یا صندلی پشتی از حالت قائم، عقبگاه پایین، هر چه صندلی نشیمنHICمعیار 

 زاویه این دو قسمت صندلی وجود دارد.جه یک حالت بهینه برای ینت
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 ب. نیروی وارده بر جنین. الف. شتاب وارده بر سر جنین.

 های مختلف جنین(.داری )جرمهای متفاوت باربر حسب سرعت برخورد خودرو و ماهو نیروی وارده به جنین  (HIC)نمودار آسیب  .۶شکل 

  

 ب. نیروی وارده بر جنین. الف. شتاب وارده بر سر جنین.

 گاه و پشتی.بر حسب زوایای مختلف صندلی نشیمنو نیروی وارده به جنین  (HIC)نمودار آسیب  .۷شکل 

 بندیگیری و جمعنتیجه -۵

خودرو با  سازی مسئله برخورده و تکرارپذیر به منظور شبیههزین هدف اصلی این پژوهش ارائه یک مدل دینامیکی جامع، کم

باشد. بدین منظور از روش مدل چند جسمی خودرو، سپر، های ایمنی جنین سرنشین باردار میمانع و تعیین اثرات آن بر پارامتر

باندگراف ساخته شد و در  صندلی، سرنشین باردار و جنین استفاده شده است. سپس مدل دینامیکی هر قسمت با استفاده از روش

سازی رفتار دینامیکی سیستم، معادالت ایجاد گردید. به منظور شبیه یکدیگرها به نهایت مدل کامل سیستم با اتصال این زیرسیستم

افزایش  سازی به خوبی تأثیرباندگراف با استفاده از نرم افزار متلب حل گردید. نتایج حاصل از شبیهروش فضای حالت استخراج شده از 

سازی حالت نشستن این شبیه با استفاده از همچنین دهد.و نیروی وارده بر جنین سرنشین باردار را نشان می شتاب سرعت برخورد، بر

با در نظر گرفتن مدل دو جرمی  در ادامه این پژوهش .توان تعیین کردمیهای مختلف با مقایسه حالترا برای سرنشین باردار  بهینه

تری را برای آن گیری کرده و نتایج دقیقتوان به صورت جدا شتاب وارده بر سر جنین و نیروهای وارده بر آن را اندازهمیبرای جنین 

 گزارش کرد.
 

 



 ایران -تهران  –دانشگاه صنعتی امیرکبیر  -1041آذر ماه  –کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات  دوازدهمین

 

 

8 

 مراجع

 

1. H. B. Weiss, “The epidemiology of traumatic injury-related fetal mortality in Pennsylvania, 

1995–1997: the role of motor vehicle crashes”, Accident Analysis and Prevention 33, 449-454 

(2001).  

2. P. Haapaniemi, “Women’s highway deaths on the rise”, Traffic Safety 96, 6-11 (1996).  

3. M. D. Pearlman and D. Viano, “Automobile crash simulation with the first pregnant crash 

test dummy”, American Journal of Obstetrics & Gynecology 175, 977-981 (1996).  

4. M. D. Pearlman, “Motor vehicle crashes, pregnancy loss and preterm labor”, International 

Journal of Gynecology & Obstetrics 5, 127-132 (1997).  

5. D. Moorcroft, S. Duma, J. Stitzel and G. Duma, “A Finite Element and Multi-body Model of 

the Pregnant Female Occupant for the Analysis of Restraint Effectiveness”, SAE 2003 world 

congress and exhibition, Pennsylvania, USA, March (2003).  

6. D. M. Moorcroft, J. D. Stitzel, G. G. Duma and S. M. Duma, “Computational model of the 

pregnant occupant: Predicting the risk of injury in automobile crashes”, American Journal of 

Obstetrics & Gynecology 189, 540-544 (2003).  

7. M. I. Parizi, M. T. Ahmadian and H. Mohammadi, “Rigid-bar loading on pregnant uterus and 

developmen of pregnant abdominal response corridor based on finite element biomechanical 

model”, International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering 36, 1-15 

(2019).  

8. D. C. Karnopp, D. L. Margolis and R C. Rosenberg, Modeling, Simulation, and Control of 

Mechatronic Systems, John Wiley & Sons Inc., New Jersey (2012).  

، "بررسی اثر کمربند و پارامترهای صندلی خودرو بر ایمنی سرنشین با استفاده از مدل باندگراف“ ،ا. ح. خالوئی و م. م. جلیلی. ۹

 .۸۱1۸ ،تهران، للی انجمن مهندسان مکانیک ایرانسی امین همایش ساالنه بین الم

10. M. Mosadegh, M. M. Jalili and A. Mazidi, “A bondgraph model for simulating the effects 

of regenerative braking system on emission of a hybrid vehicle”, Journal of Multi-body 

Dynamics 232, 481-500 (2017).  

11. R. Eppinger, E. Sun, F. Bandak, M. Haffner, S. Kuppa, T. Nguyen, E. Takhounts and R. 

Saul, Development of Improved Injury Criteria for the Assessment of Advanced Automotive 

Restraint Systems, National Highway Traffic Safety Administration, USA (1999). 

 

 

 

 


