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چکیده

مقدمه :ارتعاش تمام بدن یکی از عواملی است که حین مسافرت ممکن است بر آسایش مسافرین و یا خدمه
سیستمهای حمل و نقل ریلی تاثیرات منفی بگذارد .در این مطالعه تاثیرات احتمالی ارتعاش تمام بدن بر روی
آسایش مسافرین مترو تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
روش کار :طرح ریزی ،اندازهگیری و انجام محاسبات قبل از ارزیابی عمدتاً بر طبق توصیهها و روشهای
 ISO 2631- 1,4انجام گرفت .همچنین در انجام اندازهگیری و انجام محاسبات به ترتیب از دستگاه  SVAN 958و
نرم افزار  Excelاستفاده گردید.
یافته ها :میانگین مقادیر اندازهگیری شده شتاب  rmsدر محلهای سطح نشیمنگاه صندلی ،پشتی صندلی و پاها
به ترتیب در محورهای غالب برابر با  0/44 ، 0/57و  m/s2 0/64و مقدار کل شتاب  rmsاندازهگیری شده در هر سه
محل ورود ارتعاش به بدن مسافر برابر با 1/02و با انحراف معیار  m/s2 0/11بود .میانگین مقدار ارتعاش کل مواجهه
در حداقل و حداکثر زمان مواجهه مورد نظر به ترتیب برابر با  6/44و  m/s 1.75 9/63محاسبه شد.
نتیجه گیری :مقادیر محورهای غالب محاسبه شده عمدتاً در سطح نسبتاً ناخوشایند در طبقه بندی آسایشی
 ISO 2631-1قرار داشتند ،اما مقدار کلی مواجهه محاسبه شده بر اساس  wrmsدر سطح ناخوشایند قرار داشت.
مقادیر  VDVاندازهگیری شده عمدتاً در محور  zغالب بودند.

کلمات کلیدی :ارتعاش ،ارتعاش تمام بدن ،آسایش مسافرین ،ارتعاش مترو

 -1مربي گروه بهداشت حرفه اي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي گناباد
 -2دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه اي ،دانشكده بهداشت و مركز ارتقاي سالمت دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
 -3کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای ،بازرس اداره بازرسی کار استان تهران
 -4مربي گروه بهداشت حرفه اي ،دانشكده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس
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مقدمه

ارتعاش تمام بدن به عنوان یک عامل آزار

فقط یک ساعت مواجهه با ارتعاش در حالت

و غیر شغلی به عنوان یک مشکل بهداشتی مطرح

سازی اولیه جهت آسیب به کمر شود ]4[.ارتعاش

دهنده و مشهود در بسیاری از محیطهای شغلی
82

تاثیر قرار گیرد)]6-9 ,3[ .

است ،که انرژی منتقله در این نوع ارتعاش از طریق

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

نقاط مختلف تماس بدن با سطوح مرتعشی مانند

سطح نشیمنگاه صندلی ،پشتی صندلی ،کف کابین
و گاهی پشت سری استراحت دهنده سر و گردن به

بدن وارد میشود ]1[.در انتقال ارتعاش و ورود آن

به بدن عوامل متعددی موثر هستند .انتقال ارتعاش
مرتبط با دینامیک سازه به فرکانس و جهت حرکت

ورودی و مشخصات صندلی در محل تماس بستگی
دارد .ارتعاشات تا فرکانس  12هرتز بر همه ارگانهای

نشسته ممکن است سبب خستگی عضالنی و آماده

سبب شیوع بیشتر اختالالت اسکلتی عضالنی

در بخشهایی از بدن مثل شانهها ،گردن و کمر
میشود .عالوه بر این در مواجهه با ارتعاش تمام بدن

مشکالت دیگری از جمله ریسک بهداشتی در انجام

فعالیت سیستمهای روانی – حرکتی  ،فیزیولوژیکی

و روانشناختی نیز وجود دارد .ارتعاش همچنین
میتواند سبب تاری دید ،از دست رفتن تعادل و
کاهش تمرکز گردد .در برخی شرایط فرکانسها

و سطوح ارتعاشی میتوانند صدمات دایمی به

جلد  /6شماره  / 1بهار 1395

ارگانهای داخلی وارد کنند .بعد از مواجهه مداوم

بدن موثر هستند ،اما ارتعاشات با فرکانس باالتر از
این حد عموماً اثرات موضعی دارند .راحتی سوارش

روزانه طی سالیان کاری ،ارتعاش تمام بدن ممکن

مسافرین ضروری است به همین سبب سازندگان

کل بدن و ارگانهای مختلف شامل صدمات ثابت

برای یک وسیله نقلیه جهت فراهم سازی رضایت

وسایل نقلیه به طور مداوم در جستجوی روشهای

بهبود آسایش ارتعاشی در وسایلشان هستند]2[.

عالوه بر این در برخی افراد و تحت شرایطی که فرد

نیاز به استفاده مداوم و روزانه از وسایل نقلیه دارد،
ممکن است سالمتی و بهداشت وی نیز تحت تاثیر

قرار بگیرد ]3-5[ .

در آسایش مسافرین سیستمهای حمل ونقل

ریلی ،عوامل زیادی مانند عوامل محیطی سطح
صدا ،تحریکات بصری ،دما و رطوبت موثر هستند.

عالوه بر اینها از دیگر عوامل موثر میتوان به تاثیر
ارتعاش بر روی انجام فعالیتهای مختلف در حین
سفر ،ساختمان فیزیکی واگن ،کیفیت زیر سازی

ریل و نیز عوامل کمتر محسوس از قبیل انتظار و
توقع مسافر اشاره کرد (که میتواند در اثر هزینه

پرداختی برای بلیط و یا نوع و درجه قطار تحت

است سبب اختالالت بهداشتی بسیار موثری بر

به ارگانهای داخلی ،عضالت ،مفاصل و ساختار

استخوانی شود .تحقیقات نشان میدهد در کسانی
که با ارتعاش تمام بدن مواجهه دارند در مقایسه با
افرادی که تحت همان شرایط ولی بدون مواجهه

ارتعاشی فعالیت میکنند ،اختالالت کمر شیوع و
شدت بیشتری دارد]10 ,7 ,3[ .

راحتی و آسایش مسافرین در طول سفر با

توجه به عواملی مانند انتظار مسافر و طول سفر
متغیر خواهد بود .به طور مشخص معموالً آسایش
با افزایش طول مدت سفر کاهش مییابد .انتظار
مسافرین مختلف نیز با توجه به عواملی مانند هزینه

پرداختی برای تهیه بلیط ،درجه قطار و همچنین

انجام فعالیتهای متنوع مانند مطالعه کردن ،نوشتن،
تایپ کردن ،خوردن ،آشامیدن و  ...که ممکن است
در اثر ارتعاش تحت تاثیر قرار گیرند ،متفاوت است.

بررسی تاثیر ارتعاش تمام بدن بر آسایش و راحتی مسافرین مترو

صندلی را جهت ارزیابی ارتعاش در افراد نشسته

از طرفی به واسطه عواملی مانند شرایط محیطی اعم

پیشنهاد نموده است .اما این روش ممکن است
همیشه روشی کام ً
ال مناسب برای بررسی و ارزیابی

از دما و رطوبت ،طراحی کابین ،میزان صدایی که
مسافر با آن مواجه است،تحریکات بصری ،زیرسازی

ارتعاش منتقله از وسایل نقلیه در مسیرهای

ریل ،ساختمان فیزیکی واگن و  ...نیز تحت تاثیر

ریلی نباشد .بنابراین انجام یک ارزیابی صحیح

قرار میگیرد]11 ,9 ,6 ,3[.

در مواجهه با ارتعاش تمام بدن از  0/5تا  80هرتز

 ISO 2631باید از توصیهها و توجهات خاص بخش

بردن توصیهها و پیشنهادات بخش  1استاندارد

مشخص شده است که طیف فرکانسی حایز اهمیت

میباشد .امروزه استانداردهای مختلف ملی و بین

 4استاندارد  – ISO 2631که بهطور اختصاصی

المللی نیز همین محدوده فرکانسی را برای بررسی

جهت ارزیابی اثرات ارتعاش بر روی آسایش

مسافرین و خدمه سیستمهای حمل و نقل ریلی

ارتعاش تمام بدن پیشنهاد میدهند]11-13 ,6[ .

با توجه به این واقعیت که تاثیر حرکات

بهکار میرود  -و همچنین استانداردهای دیگری

وضعیتهای ایستاده و نشسته با هم متفاوت باشد

نصب شتاب سنجها و اندازه گيري طبق رهنمود

طولی و عرضی در مسافرین و خدمه میتواند در

مانند  BS 6841نیز بهره گرفت.

استانداردهاي  ISO 2631-1,4و ISO 10326-1

بدن که در تماس قرار میگیرد مهمتر است ،بنابراین

انجام گرفت .اندازه گيريها با استفاده از دستگاه

اندازهگیری و ارزیابی در این مطالعه در مسافرین

ارتعاش سنج و آنالیزور  SVAN 958ساخت کمپانی

ممکن است بر آسایش و راحتی مسافر موثر باشند،

محدوده فرکانسی  0/5تا  3کیلو هرتز)،که مطابق

نشسته در تمامیمحلهای ورود ارتعاش به بدن که

 Svantekبا شتاب سنج سه محوره ( SV39A/Lدر

انجام گردید.

با استاندارد  ISO 2631-1و  SAE j1013طراحی
شده و درون یک پد الستیکی با ضخامت mm 12

روش کار

نصب شده انجام گرديد .هنگام انداز هگیری

محیط مطالعه و روش اندازهگیری
استاندارد  ISO 2631-1با توجه به شرایط
کلی ،روش عمومی اندازهگیری ارتعاش سطح

زمان تشخیص

دستگاه بر روی  100میلی

ثانیه قرارگرفت و فیلتر باند توزین فرکانسی

مورد استفاده برای انداز هگیری در محورهای

ﺟﺪول  .1ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻦ و ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ آﺳﺎﯾﺶ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ISO 2631-1:1997
جدول  .1فیلترهای توزین و ضرایب مربوط به وضعیت نشسته با توجه با آسایش در محورهای مختلف برگرفته شده از ISO 2631-1:1997
ﭘﺸﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ

ﻧﺸﯿﻤﻦﮔﺎه ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﻣﺤﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي

z

y

x

z

y

x

z

y

x

Wb

Wb

Wb

Wd

Wd

Wc

Wb

Wd

Wd

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻮزﯾﻦ

0/4

0/25

0/25

0/4

0/5

0/8

1

1

1

ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺮب ﺷﻮﻧﺪه

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي  11ﻗﻄﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ در  3ﺧﻂ ﻣﺘﺮو ﺗﻬﺮان ﺑﺎ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﺎ زﻣﺎن اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺛﺎﺑﺖ  20دﻗﯿﻘﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد واﮔﻦﻫﺎ در ﻗﻄﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در زﻣﺎن اﻧﺪازهﮔﯿﺮي  7واﮔﻦ ﺑﻮد و ﻃﻮل اﯾﻦ واﮔﻦﻫﺎ
در ﻗﻄﺎرﻫﺎي  ACو  DCﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  19000و  19520ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض واﮔﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  2600و  2460ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ،در
ﻫﻤﻪ  11ﻗﻄﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در واﮔﻦ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻗﻄﺎر و روي ﺳﻄﺢ وﭘﺸﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ در واﮔﻦ ،در ﻣﺤﺪوده ي

جلد  /6شماره  / 1بهار 1395

و در وضعیت نشسته به علت سطح وسیعتری از

ﮐﻒ ﮐﺎﺑﯿﻦ

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

از مطالعات متعدد در سالیان متمادی

و متناسب در وسایل نقلیه ریلی عالوه بر بهکار

83

کیکاوس ازره  -رمضان میرزایی  -علیرضا شریفی  -اردالن سلیمانیان

 z,y,xدر وضعیتی که اندازهگیری ارتعاش سطح

هستند که در این مطالعه هر دو نوع قطار موجود

در اندازهگیری محورهای پشتی صندلی به همین

ایستگاههای فعال در زمان اندازهگیری در خطوط

در خطوط مذکور مورد بررسی قرار گرفتند .تعداد

صندلی انجام میگرفت ،به ترتیب  wb,wd,wdو

4و2و 1به ترتیب 5و18و 27ایستگاه بود و سرعت

ترتیب  wd,wd,wcو در حین اندازهگیری ارتعاش

84

متوسط حین حرکت قطارها  67کیلومتر بر ساعت

ورودی از طریق پاها که بر سطح کابین قرار

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

با انحراف معیار  5.3کیلومتر در تمامیخطوط

داشتند در هر سه محور  Wbبود .شبکه توزین

ISO 2631-1:1997
مسیرﺷﺪه از
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
شد.ﻣﺤﻮرﻫﺎي
آﺳﺎﯾﺶ در
مختلفﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﺗﻮزﯾﻦ و ﺿﺮاﯾﺐ
ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي
و ضرایب اضافیﺟﺪول .1
خطوط
یک طرفه در
طول کل
محاسبه
محورهای
شده
توصیه
 4،2،1به ترتیب برابر با 34/26 ،20/4، 5/6
مشتق شده از استاندارد  ISO 2631در این مطالعه
ﭘﺸﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ

ﮐﻒ ﮐﺎﺑﯿﻦ

جلوگیری
در جدول  1ارایه شده است .به zمنظور
z
x
y

y

ﻧﺸﯿﻤﻦﮔﺎه ﺻﻨﺪﻟﯽ

مسافراﻧﺪازهﮔﯿﺮي
ﻣﺤﻞ
ممکن است با استفاده از
کیلومتر zبود y.هر
x
x

ﺗﻮزﯾﻦچند خط مترو استفاده
یک یا
یک روز Wاز
طی
مترو
سیگنال
روی
ﻓﯿﻠﺘﺮ
W
W
W W
W
W
W
از تاثیر حرکات اولیه مسافر برW
ممکن است از چند دقیقه
دستگاه0/25کامً /4
ارتعاشی ،بعد از اینکه شتاب
نیزﺿﺮب ﺷﻮﻧﺪه
مسافرتﻋﺎﻣﻞ
1
طول 1
نماید1 .
ال0/8 0/5 0
سنج 0/25
0/4
(حدود  30دقیقه در یک مسیر یک طرفه در
نصب شده و ثابت در محل مورد نظر قرار گرفت،
b

دستگاه

b

b

d

d

c

b

d

d

 20طی
ساعت
اﻧﺪازه2/5
زﻣﺎن  2تا
حدود
مترو) تا
ترین خط
کوتاه
ﻗﻄﺎرکار
شروع به
اندازه
دﻗﯿﻘﻪ
ﮔﯿﺮي ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﻠﯽ
ﺳﺎﺧﺖ و
کرد 3 .ﺧﻂ ﻣﺘﺮو ﺗﻬﺮان ﺑﺎ زﯾﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ در
گیری روي 11
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ

جلد  /6شماره  / 1بهار 1395

استفاده
مسیراﻧﺪازهرفت
روز در
واﮔﻦازﻫﺎ
برگشت وباﻃﻮل اﯾﻦ
ﮔﯿﺮيو 7واﮔﻦ ﺑﻮد
یک زﻣﺎن
اﺳﺘﻔﺎده در
یکﻣﻮرد
خطدر ﻗﻄﺎرﻫﺎي
واﮔﻦﻫﺎ
قطار ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺗﻌﺪاد 3
مختلف در
رویﺑﺎ 11
مطالعه بر

پذیرد.ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ،در
 2460ﻣﯿﻠﯽ
 2600و
مترو ﺗﺮﺗﯿﺐ
واﮔﻦﻫﺎ ﺑﻪ
قطارهای و ﻋﺮض
 19000وبا  19520ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ
ساخت وو DCﺑﻪ
ﻗﻄﺎرﻫﺎي AC
صورت
تهران
مختلف
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎمشابه،
ﺗﺮﺗﯿﺐریلی
سیستم
بادر زیر

مترو تهران

اندازهگیری و محاسبات ارتعاش تمام بدن در

ﻫﻤﻪ  11ﻗﻄﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در واﮔﻦ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻗﻄﺎر و روي ﺳﻄﺢ وﭘﺸﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ در واﮔﻦ ،در ﻣﺤﺪوده ي

زمان اندازهگیری ثابت  20دقیقه انجام شد .با توجه

ﻣﺮﮐﺰي واﮔﻦ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪ .در ﺣﯿﻦ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي

به این موضوع که تعداد واگنها در قطارهای مورد

اين مطالعه طبق دستورالعمل اجرایی استاندارد

ﻓﺮدي ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽاﻧﺪازهﮔﯿﺮيﻫﺎ از ﯾﮏ ﻓﺮد ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ و اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎ وزن  78ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﻗﺪ  175ﺳﺎﻧﺘﯽ

ﺷﺪ .و طول
اﺳﺘﻔﺎدهبود
ﺧﻄﻮطواگن
گیری 7
اندازه
ﻗﻄﺎرﻫﺎ و
زمان ﺗﻤﺎﻣﯽ
استفاده در ﻣﺘﺮ در
این واگنها

با 19000

 ISO 2631-1انجام شد .ترکیب محورها در روش

توجه
معادالتاﯾﻦ 1و 2
 AC,DCدر
VDVﻧﻮعبه ترتیب
برابر
ترتیب
 DCبه
 ACو
در
ﻧﻮع
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ باﻫﺮ دو
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
4rmsوو 1،2از دو
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﺧﻄﻮط
ﺗﻬﺮان در
در ﻣﺘﺮو
قطارهایاﺳﺘﻔﺎده
ﻗﻄﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد

ﺗﺮﺗﯿﺐ
مختلف 1ﺑﻪ
محورهایﺧﻄﻮط 4و2و
اضافیزﻣﺎندراﻧﺪازهﮔﯿﺮي در
ﻫﺎي ﻓﻌﺎل در
به اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد
ﻗﺮار
عرضﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮرد
وﻗﻄﺎر ﻣﻮﺟﻮد
مطابق
ضرایب
ها به
واگن
ﺧﻄﻮطمتر و
 19520درمیلی
ﺧﻄﻮط
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮدردر ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
5و18و 27اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮد و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎرﻫﺎ 67
مستندات
جزییات5.3کامل
گرفت.
انجام
جدول 1

ترتیب  2600و  2460میلی متر بود ،در همه 11

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ در ﺧﻄﻮط  1،2،4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  34/26 ،20/4، 5/6ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

قطار مورد بررسی ،نمونهها در واگن میانی قطار و
روی سطح

واگن ،در

محلی

حین

استانداردها ارایه شده است.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮو ﻃﯽ ﯾﮏ روز از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﻣﺘﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻃﻮل ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ )ﺣﺪود 30

در اندازهگیری شتاب  – rmsکه شتاب

صندلی با
مشخصﺧﻂدرﻣﺘﺮو( ﺗﺎ ﺣﺪود  2ﺗﺎ  2/5ﺳﺎﻋﺖ ﻃﯽ ﯾﮏ روز در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ
جایگاه ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ
ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ در
وپشتی ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ
دﻗﯿﻘﻪ در

چنین در
ﻣﺘﺮو و ه
واگن
مرکزی
محدوده ازی
ﭘﺬﯾﺮد.
ﺗﻬﺮانمﺻﻮرت
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻗﻄﺎرﻫﺎي
اﺳﺘﻔﺎده

میانگین را در طول زمان اندازهگیری نشان میدهد-

ﺗﺮﮐﯿﺐ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
سهاﺟﺮاﯾﯽ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺒﻖ
ﺑﺪن در
ارﺗﻌﺎشه ﺗﻤﺎم
پای ﻣﺤﺎﺳﺒ
اﻧﺪازهبهﮔﯿﺮي و
مجموع
 ISOدوم
2631-1ریشه
اﺳﺘﺎﻧﺪاردگرفتن
گانه با
محورهای
شد.اﯾﻦدر
گیری
ﺎت انداز
مسافر
نزدیک

اﻧﺠﺎم
ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﺤﻮرﻫﺎي
اﺿﺎﻓﯽ در
ﺿﺮاﯾﺐ
ﻣﻌﺎدﻻت  1و  2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
مداخلهﺗﺮﺗﯿﺐ
عدم VDVﺑﻪ
دلیل rmsو
در روش
ﺟﺪولکه 1این
شوند
ﻣﺨﺘﻠﻒمی
ترکیب
کدیگر
ها با ی
مربعات ﺑﻪشتاب
ویژگدریهای
ﻣﺤﻮرﻫﺎ به
اندازهگیری
ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﺰﯾﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﺴﺘﻨﺪات اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

فردی مسافر در تمامیاندازهگیریها از یک فرد

ترکیب برای مقادیر شتاب  rmsبا استفاده از روش

در اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺘﺎب  – rmsﮐﻪ ﺷﺘﺎب ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ را در ﻃﻮل زﻣﺎن اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ -ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﯾﺸﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنزیر
معادله
استانداردﺑﺎ از
ﺗﺮﮐﯿﺐبين
سازمان
ایستاده با
نشسته
وضعیت
ﺑﯿﻦ
طریقروش
اﺳﺘﻔﺎده از
المللي ﺷﺘﺎب rms
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﯾﺮ
وزنﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﺎو ﯾﮏدﯾﮕﺮ
ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺷﺘﺎب
ثابت برای هردومدوﻣﺠﻤﻮع
اﻧﺠﺎمیﻣﯽﺷﻮد:
اﺳﺘﺎﻧﺪارد از
اﻟﻤﻠﻠﯽ
انجام میشود:
قطارها
ﻣﻌﺎدﻟﻪدرزﯾﺮتمام
ﻃﺮﯾﻖ متر
سانتی
قد 175
 78کیلوگرم و

و خطوط استفاده شد.
ﻣﻌﺎدﻟﻪ )(1

قطارهای مورد استفاده در مترو تهران در

خطوط مورد بررسی 4و 1،2از دو نوع AC,DC

()1

+

+

=

 :axyzریشه مجموع مربعات وزن یافته

،

 :دوز ارﺗﻌﺎش ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و
 VDV ،ﮐﻠﯽ
 VDVﻣﻌﺎدل در ﻣﺪت زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از زﻣﺎن اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  3ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ درآن
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎي  y ، xو  zاﺳﺖ ﮐﻪ
 ،ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  VDVﺑﺮاي زﻣﺎن  nاﻧﺪازهﮔﯿﺮي
در زﻣﺎن  ،nﮐﻞ زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ارﺗﻌﺎش ﺑﺮاي وﻇﯿﻔﻪ ،n
 VDV؛  VDVاﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاي زﯾﺮ وﻇﯿﻔﻪ  nﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

ﺷﺪه اﺳﺖ و

 VDVﻣﻌﺎدل در ﻣﺪت زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از زﻣﺎن اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪ
در زﻣﺎن ،n

ﮐﻞ زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ارﺗﻌﺎش ﺑﺮاي وﻇﯿﻔﻪ ،n

 VDV؛  VDVاﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاي

ﺷﺪه اﺳﺖ و

بررسی تاثیر ارتعاش تمام بدن بر آسایش و راحتی مسافرین مترو

ﻣﻌﺎدﻟﻪ )(3

فرکانسی و  awx ،awyو  awzبه ترتیب شتابهای rms
.

وزن یافته در محورهای  z,y,xو  kx ، kyو  kzبه

()3

و

×
ﻣﻌﺎدﻟﻪ )(3

=

ﻣﻘﺎدﯾﺮ  VDVﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮان ﭼﻬﺎرم ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺘﺎب وزن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب

ترتیب ضرایب مربوط به محورهای  x ، yو  zاست

.

ﺑﺰرگﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮان دوم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺘﺎب  rmsارزش ﺑﯿﺶﺗﺮي دارد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از ﻣﻌﺎدﻻت  1و  2ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ rms

بیان
جدولدر 1
rmsدر
وضعیت
مقادیر آنهاﺑﻪ درﮐﻞهر
ﺮﺑﻌﺎت وزن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ و که
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
وزن از ﻫﺮ
ﺣﺎﺻﻞ
VDVيﮐﻞ
ﻣﺤﻞﻫﺎي
ﺳﻪ ﻣﺤﻮر
ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺷﺘﺎبﻫﺎ
و
،
مقادیر  VDVبر
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ شده
است .و  zاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آنﻫﺎ در ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺖ در ﺟﺪول  1ﺑﯿﺎن
ﻣﺤﻮرﻫﺎي y ، x
ﺑﺰرگﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮان دوم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺘﺎب  rmsار
85
شتاب وزن یافته مواجهه بوده و به گونه ای است
ارزﯾﺎﺑﯽ ارﺗﻌﺎش
ﮐﻞ و  VDVﮐﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷ
و برای ترکیب کردن محورهای مختصات
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ،
مقادیرﮐﻪ ﻣﯽ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
ﻣﺘﻌﺪدي
که ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ آﺳﺎﯾﺶ
ﮐﺎرﺑﺮدينسبت
ﺗﻮاﻧﺪ دربزرﻫﺮگتر
شتاب
نماید
تاکید می
هاﻣﯽرود:
VDVﮐﺎر
ﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﺼﺎت VDVﻫﺎ راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﻪ
رابطه زیر بهکار میرود:
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
rmsﺣﺪود
اﻧﺪ.
ﻧﺸﺪه
ﺗﻌﺮﯾﻒ
آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ
متوسطراﺣﺘﯽ و
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ
ارﺗﻌﺎش
ارزﯾﺎﺑﯽ
ارزش
شتاب
محاسبات
توان دوم
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪود ﮐﻠﯽ ارﺗﻌﺎش ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺑﺎ دربه
ﺑﺰرﮔﯽﮐﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺪار
ارﺗﻌﺎشﺑﺮرﺳﯽ آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣ
ﮐﻞ ﺑﺮاي
ﭘﺬﯾﺮش
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ISO 2631-1در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﺳﺎﯾﺶ و ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ واﮐﻨﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽازﺑﻪآنﺟﺎ
()2
ﻣﻘﺎدﯾﺮوﻗﺎﺑﻞ 2برای
معادالت 1
بیشتری دارد .همچنین از
=
+
+

میانگینﭼﻬﺎرم ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺘﺎب وزن ﯾﺎﻓﺘ
چهارماﺳﺎس ﺗﻮان
 VDVﺑﺮ
اساسﻣﻘﺎدﯾﺮ
توان

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽدر ﺟﺪول  2اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) [14 ,12].اﯾﺰو و رﻓﺮﻧﺲ ﺷﻤﺎره (6
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪود ﮐﻠﯽ ارﺗﻌﺎش ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و

،

و

محاسبه  rmsکل و  VDVکل حاصل از هر سه

که در این رابطه :

 ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺪار ارﺗﻌﺎش در ﻣﺤﻮرﻫﺎي  z,y,xو

،

و

 :VDVxyzدوز ارتعاش ترکیب شده و VDVx

محل مواجهه هم استفاده

ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ISO 2631-1در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﺳﺎﯾﺶ و ﺑﯿﺎن ﮐﻨ

شد.ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽدر ﺟﺪول  2اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ12].
در

ﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎي  y ، xو  zاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آنﻫﺎ در ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺖ در ﺟﺪول  1ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

م

اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﻌﺎش ﺗﻤﺎم ﺑﺪن
واﮐﻨﺶﻫﺮذﻫﻨﯽ
ﺟﺪول.2
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ

جدول .2واكنش ذهني احتمالي انسان در برابر مقادير مختلف ارتعاش تمام بدن
ﯽ ارﺗﻌﺎش ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ راﺣﺘﯽ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺣﺪود ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه

ﺑﺰرﮔﯽﺑﺰرﮔﯽﻫﺎ
 ISO 2در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﺳﺎﯾﺶ و ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ واﮐﻨﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ارﺗﻌﺎشذﻫﻨﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺪار ﮐﻞواﮐﻨﺶ
ي(m/s2
ارﺗﻌﺎش )

ﻤﻮﻣﯽدر ﺟﺪول  2اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) [14 ,12].اﯾﺰو و رﻓﺮﻧﺲ ﺷﻤﺎره (6
ﮐﻢﺗﺮ از 0/315

ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺑﺪون ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪي

1

 0/315ﺗﺎ 0/63

ﮐﻤﯽﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ

2

0/5ﺗﺎ1

ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ

3

 0/8ﺗﺎ 1/6

ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ

4

1/25ﺗﺎ 2/5

ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ

5

ﺑﯿﺶﺗﺮ از 2

ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ

6

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺎﺧﺺ اوﻟﯿﻪ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﻌﺎش اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺷﺘﺎب  rmsاﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺜﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻠﻪ
ﺑﯿﺶﺗﺮ از  9ﺑﺎﺷﺪ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ارﺗﻌﺎش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺘﺎب  rmsوزن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .آﺳﺎﯾﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﮏ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﯿﺮي  rmsﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺳﺒﺐ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ  VDVﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
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 VDVyو  ،VDVzبه ترتیب مقدار ارتعاش در ارزیابی ارتعاش
 VDV ،ﮐﻠﯽ
ﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از زﻣﺎن اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  3ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ درآن
از آنجا که مقادیر قابل پذیرش برای بررسی
محورهای  z,y,xو  kx ، kyو  kzبه ترتیب ضرایب
 ،ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  VDVﺑﺮاي زﻣﺎن  nاﻧﺪازهﮔﯿﺮي
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ارﺗﻌﺎش ﺑﺮاي وﻇﯿﻔﻪ ،n
آسایش به عوامل متعددی بستگی دارد که میتواند
ﺑﺎﺷﺪ x ، yو zاست که مقادیر آنها
محورهای
زﯾﺮ به
مربوط
وﻇﯿﻔﻪ  nﻣﯽ
 VDV؛  VDVاﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاي
در هر کاربردی متفاوت باشد ،بنابراین مقادیر حدود
در هر وضعیت در جدول  1بیان شده است.
کلی ارتعاش تمام بدن با در نظر داشتن راحتی و
 VDVمعادل در مدت زمانهایی غیر از
زمان اندازهگیری شده برطبق معادله  3تعریف آسایش بهطور مطلق تعریف نشدهاند .حدود تعیین
= VDVn ،VDVکلی در زمان شده توسط استاندارد  ISO 2631-1در ارتباط با
شده است که درآن ×
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
واکنشﺎن ﺳﻔﺮ،
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣ
ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎ
وظیفه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ
ﺑﺰرﮔﯽﻫﺎي
واﮐﻨﺶ ﺑﻪ
ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻋﻨﻮان ﺷﺪ،
ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﺑﻪ ﻫﺮ ،tﺣﺎل
ﻧﻮع به
احتمالی
تقریبی
ﺗﺠﺮﺑﻪکننده
ﺣﺴﺐبیان
آسایش و
برای
ارتعاش
ﯾﺎﻓﺘﻪ nکل
n
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺘﺎب
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
مواجههاﺳﺖبا ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ
زمانﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻮده و
وزن
ﺗﻮان ﭼﻬﺎرم ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺘﺎب
سیستمدﻣﺎ و
اﺧﺘﻼل ﺻﻮﺗﯽ،
کل دﯾﮕﺮ )
مقدارﻣﺘﻌﺪد
مختلفﻋﻮاﻣﻞ
هایو  (...و
ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭼﺎي،
ﮐﺮدن،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺜﻼ
)
ﺧﺎص
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻧﺠﺎم
اﻧﺘﻈﺎر
،
ﻣﺴﺎﻓﺮ
ارتعاش در
بزرگی
rms
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﺮاي
2
و
1
ﻣﻌﺎدﻻت
از
ﭼﻨﯿﻦ
ﻫﻢ
دارد.
ي
ﺗﺮ
ﺑﯿﺶ
ارزش
rms
ﺷﺘﺎب
ﻂ ﺗﻮان دوم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
 ، tn measured ,nمدت زمانی که  VDVبرای زمان
(...اﺳﺘﻔﺎده
VDV؛  VDVحمل و نقل عمومیدر جدول  2ارایه شده است.
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻣﺘﻔﺎوت
گیری .شده است و
ﺷﺪ.اندازه
از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﻢ n
n measured
[( ]14 ,12ایزو و رفرنس شماره )6
اندازهگیری شده برای زیر وظیفه  nمیباشد

کیکاوس ازره  -رمضان میرزایی  -علیرضا شریفی  -اردالن سلیمانیان

به هر حال همانطور که قب ً
ال عنوان شد،

توجهات بسیار بیشتری است .چون در تاکسیها
و اتوبوسها عموماً مسیرها متغیر است و عالوه بر

انتظار انجام فعالیت خاص (مثال مطالعه کردن،

میشود ،سرعت متغیر راهبری وسایل با توجه

واکنش به بزرگیهای متفاوت بر حسب تجربه
مسافرین با توجه به زمان سفر ،نوع فعالیت مسافر،

86

نوشیدن چای ،نوشتن و  )...و عوامل متعدد دیگر

این سطحی که وسیله نقلیه بر روی آن هدایت
به میزان ترافیک شهری و عوامل دیگر و کیفیت

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

(اختالل صوتی ،دما و  )...متفاوت خواهد بود.
معموالً شاخص اولیه و همیشگی برای

متفاوت است که این عوامل در حین اندازهگیری و

برخی شرایط مثل زمانی که عامل قله بیشتر از

گرفته در این مطالعه ،آسایش مسافرین با توجه

بررسی ارتعاش انسانی ،شتاب  rmsاست ،اما در

 9باشد ،ارزیابی پاسخ انسان به ارتعاش با استفاده
از شتاب  rmsوزن یافته فرکانسی کافی نباشد.
آسایش انسان به طور معنی داری میتواند توسط

مقادیر پیک تحت تاثیر قرار بگیرد .بنابراین ارزیابی
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با استفاده از روش میانگین گیری  rmsممکن است
سبب ناچیز پنداشته شدن سطح ریسک شود.
در این موارد استفاده از شاخص  VDVتوسط

استاندارد توصیه شده است و با توجه به اینکه بر
اساس معیار آسایش حدودی برای شاخص VDV

ارایه نشده است ،مقادیر ارتعاش به دست آمده در
یک محیط ممکن است با مقادیر به دست آمده

در محیطی دیگر برای سنجش عدم آسایش با هم

مقایسه شوند]15 ,12[.

یافته ها

متفاوت رانندگی رانندگان مختلف نیز با هم

ارزیابی باید مد نظر قرار گیرند .در طراحی انجام
به این موضوع که نوع مسیر ریلی بهکار رفته در

خطوط یکسان ،سرعت مجاز تمامیخطوط برابر با

 80کیلومتر در ساعت و نیز قطارهایی که توسط
سیستم کنترل مرکزی یکسانی نظارت میشوند،
صورت گرفت .بنابراین بررسی آسایش مسافرین

بدون نگرانی از عوامل مداخله گر اصلی و فقط با
تکیه بر میزان ارتعاش تمام بدن انجام گردید.

طبق توصیه  ISO2631نتایج حاصل از

ارزیابی مطالعاتی مشابه ،این مطالعه برای
افرادی با سطح سالمت طبیعی قابل استفاده

است .نتایج مقادیر اندازهگیری شده wrms

و  VDVدر جهات سه گانه  z,y,xنشیمنگاه

صندلی،پشتی صندلی و پاها در قطارها و
خطوط مختلف ،طبق توصیههای ISO 2631-1,4

برای مسافرین در جداول  3و  4ارایه شده است.

همچنین مقادیر محاسبه شده با توجه به حداقل

بررسی ارتعاش تمام بدن اغلب دارای
پیچیدگیهای خاصی است ،چون معموالً مواجهه و

و حداکثر مدت زمان احتمالی مواجهه مسافرین

از فرکانس اتفاق میافتد ،در جهات مختلفی رخ

است .به سبب جلوگیری از تاثیر ازدحام زیاد و

انتقال ارتعاش در هر محیطی در محدودهی خاصی

میدهد و شدت آن در طول زمان انتشار سیگنال
ارتعاشی متغیر است .ارزیابی آسایش مسافرین

زمانی که در دیگر وسایل حمل ونقل ،غیر از
سیستمهای با مسیر ثابت ،انجام میگیرد مستلزم

طی یک روز نیز در همین جداول آورده شده
یا کم مسافرین بر نتایج حاصله  ،فرآیند انجام

اندازهگیریها در ساعات معمول روزانه از  10صبح
تا  5بعد از ظهر که تقریباً ازدحام مسافرین در
قطارها و واگنها معمولی است انجام گردید.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ از ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﻣﺤﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دو ﻣﺤﻮر از ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ﺻﺤﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ISO 2631-1:1997ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﻌﺎش در ﺳﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ

1

ﺑﺮ روي ﻧﺸﯿﻤﻦﮔﺎه اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮔﺮدد و ﺟﻬﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺷﺪت)ﻣﺤﻮر ﻏﺎﻟﺐ (2را ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪت ارﺗﻌﺎش ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در
ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﯿﺎس ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎري از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در
بررسی تاثیر ارتعاش تمام بدن بر آسایش و راحتی مسافرین مترو

ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ روش ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ[17 -15 ,4].

جدول .3نتایج شتاب  rmsدر محلهای ورود مختلف و مواجهه کلی
ﺟﺪول -3ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺘﺎب  rmsدر ﻣﺤﻞﻫﺎي ورود ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﮐﻠﯽ
ﮐﻞ rms

ﺷﺘﺎب  rmsﭘﺸﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ

ﺷﺘﺎب  rmsﮐﻒ ﮐﺎﺑﯿﻦ

ﺷﺘﺎب rmsﺳﻄﺢ ﺻﻨﺪﻟﯽ
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r.ss

z

y

x

r.s.s

Z

y

ﻧﻮع ﻗﻄﺎر

ﺧﻂ

ﮐﺪ

1.75
همانﺑﻮد.
به 2/14
صندلیm/s
پشتیﻣﻌﯿﺎر
محور  9/63ﺑﺎدراﻧﺤﺮاف
دو  m/s2و
ﻣﻌﯿﺎر و0/11
اﻧﺤﺮاف
غالبﺑﺎ  1/02و ﺑﺎ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪه
ترتیب  0/41 ، 0/44و
کنند
پشتیبانی می
دادن ﺑﻪمحور

از سه محور بدون استفاده باقی میماند که صحت

 0/41و در قسمت قرار گیری پاها به ترتیب 0/39

 ISO 2631-1:1997پیشنهاد میکند که ارتعاش در

غالب در  7مورد از  11قطار مورد بررسی ،محور z

انجام این کار قابل بحث میباشد .استاندارد

سه جهت انتقالی

بر روی نشیمنگاه اندازهگیری

 0/48 ،و  m/s2 0/64بود .در

1

- Translational Axes
محل نشیمنگاه محور2
- Dominant Axes

بود که غیر از دو نمونه قطار  DCمربوط به خط 1

گردد و جهتی با بیشترین شدت(محور غالب)

بقیه  5مورد از قطارهای  ACبودند .همچنین در 2

در محورها با هم قیاس پذیر نباشند ،توصیه

از  2مورد  ACبررسی شده در همین خط مترو ،

از استانداردها و مطالعات صورت گرفته در سالیان

یکی از  3قطار بررسی شده در خط  4محور  xبود.

گرفته است]15-17 ,4[.

برای شاخص  VDVنیز مشابه همان وضعیت rms

را برای ارزیابی شدت ارتعاش ،زمانی که مقادیر

قطار  DCمورد بررسی در خط  2و همچنین یکی

میکند .در این مطالعه بر اساس توصیه بسیاری

محور غالب در جهت  yقرار داشت .محور غالب در

اخیر روش ترکیب محورها مورد استفاده قرار

تعداد محورهای غالب در محل نشیمنگاه

همانطور که از جداول 3و 4میتوان به

بود .یعنی  7قطار در محور  3 ،zقطار در محور  yو

در مسافرین در زمان اندازهگیری انجام شده به

شتاب موثر غالبی در همین محورها داشتند .محور

و  9/63با انحراف معیار  2/14 m/s1.75بود.

 ،در  2مورد از خط  2در مورد محور  Yو در 4

وضوح فهمید ،میانگین مقادیر  rmsو  VDVکل

 1قطار نیز در محور  ،xهمان قطارهایی بودند که

ترتیب برابر با  1/02و با انحراف معیار m/s2 0/11

غالب در محل پشتی صندلی در  5مورد محور Z

میانگین مقادیر شتاب  rmsسطح نشیمنگاه

مورد محور  Xبود که  3مورد از این موارد اخیر
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اﻧﺠﺎم
ﮔﯿﺮي
z,y,xدربهﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ
 VDVﮐﻞ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ  rmsو
برخی 3و 4ﻣﯽﺗﻮان
متاسفانهاز ﺟﺪاول
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
،0/57
اﻧﺪازه و
زﻣﺎن0/5،
ترتیبدر0/4
محورهای
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در
ﻓﻬﻤﯿﺪ ،قرار
وﺿﻮحمد نظر
استانداردهاﺑﻪ از

کیکاوس ازره  -رمضان میرزایی  -علیرضا شریفی  -اردالن سلیمانیان

ﺟﺪول .4ﻧﺘﺎﯾﺞ  VDVدر ﻣﺤﻞﻫﺎ و ﻣﺪت زﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
جدول .4نتایج  VDVدر محلها و مدت زمانهای مختلف مواجهه احتمالی
 VDVﮐﻞ در  ...دﻗﯿﻘﻪ
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 VDVﮐﻒ ﮐﺎﺑﯿﻦ

 VDVﺳﻄﺢ ﺻﻨﺪﻟﯽ

 VDVﭘﺸﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ
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مقدار
و در نمونه  2برابر با  8/34و پایین ترین
مربوط به قطارهای  ACو یکی مربوط به قطارهای
در ﻣﺤﻞ ﭘﺎﻫﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  rmsدر ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0/76ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻮر  zدر ﻗﻄﺎرﻫﺎي ﻧﻮع

ﻣﺤﻮر yz
در ﺑﻪمحور
نمونه
مربوط به
ارتعاش نیز
 DCوبود.
DC
ﻣﺮﺑﻮط
همین5/93
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
 0/36در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻄﺎرﻫﺎ ﺑﻮد .ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  VDVدر

میانگین
باالترین
بود .ه
ﻣﺮﺑﻮطقلهﺑﻪ در
مقادیر2/86عامل
میانگین
ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﭘﺎﻫﺎ
چنیندر ﻣﺤﻞ
ﻣﻘﺪارمVDV
1/86ﺗﺮﯾﻦ
برابر ﻃباﺮﻓﯽ ﺑﯿﺶ
صندلیﻧﻮع ACو ﺑﻮد .از
سطح ﻗﻄﺎرﻫﺎي
ﻣﺤﻮر  xدر
ﻧﻮع  DCو
در ﻗﻄﺎرﻫﺎي

به
ﺷﻤﺎرهپاها
ﻗﻄﺎردرACمحل
گیری درشده
 VDVﺑﻪاندازه
8/4
 x،yو
محورهای
در
مربوط3/36
 10ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﻮر
ﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط
، 5/8ﮐﻢﺗﺮ
برابر با 7/93و
ترتیبﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻗﻄﺎر DCzبهﻧﻤﻮﻧﻪ 6
ﻣﺤﻮر z
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

 8/2و میانگین این مقادیر در محل پاها به همان
وﺑﻮد.

همان محور  zنمونه  6در خط  2در یک قطار DC

محل پشتی صندلی نیز به ترتیب برابر با 8/4 ،7/8

مربوط به قطاری از نوع  ACدرخط  1و در محور

ترتیب برابر با  8/76 ،11و  ،10/6همچنین در
ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:

و برابر با  7/93و پایین ترین مقدار دوز ارتعاش نیز

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺎص ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ،ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در
و  10/8بود ،که مقادیر متوسطی در ارتباط با این
 xبرابر با  1/97بود.
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ارﺗﻌﺎش در وﺿﻌﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ارﺗﻌﺎش ﻣﻄﻠﻮب 1ﯾﺎ ﻣﻬﯿﺞ 2ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮد .ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب

شاخص است و به طور کلی بیان میکند که بهتر

در قسمت پشتی صندلی بیشترین مقدار

زودﮔﺬر در ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﺳﻮارش در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي رﯾﻠﯽ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ  ISO2631-4ﺗﺎﺛﯿﺮات
است از شاخص  VDVنیز جهت ارزیابی ارتعاش
ﻗﻠﻤﺪاد 1ﺷﻮد.و
در خط
 VDVمربوط به محور zنمونه 2
ﺣﺮﮐﺎت ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ و ﺧﺪﻣﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر
استفاده گردد.
کمترین آن مربوط به نمونه  7در محور  zدر خط

باالترین مقدار عامل قله در محل پاها در

 2بود.

محورهای  xو  zدر خط  1و محور  xدر خط  4برابر

- pleasant
شده
میانگین مقادیر شتاب  rmsترکیب
2

برابر با  5/3بود .بیشترین مقدار عاملقله در سطح

ترتیب برابر با  0/84و  m/s2 0/99و میانگین VDV

دارای مقدار حداکثری برابر با  16در نمونه  8بود.

اندازهگیری شده بود .باالترین مقدار  rmsدر محل

در سطح صندلی مربوط به محور  zدر خط 1

در قطار  DCنمونه  3مربوط به خط  1و کمترین

با  12و پایین ترین مقدار در محور  yدر خط 4

1

- exhilarating

در سطح صندلی در قطارهای نوع  ACو  DCبه

نشیمنگاه مربوط به محور  yدر خط  2بود که

به همین ترتیب برابر با  5/59و  5/82در زمان

باالترین میانگین  VDVاندازهگیری شده

پاها در محورها مربوط به محور  zبرابر با 0/88

بررسی تاثیر ارتعاش تمام بدن بر آسایش و راحتی مسافرین مترو

مقدار نیز مربوط به نمونه  4در همین خط و در

سیگنالهای شتاب ممکن است به طراحی هندسی

محور  zدر قطارهای  DCبرابر با  0/58و کمترین

در برخی از شرایط ممکن است به سبب سرعت

محور  xبرابر با  0/27بود .بیشترین میانگین در
میانگین نیز در محور  xقطارهای  ACبرابر با

 0/37بهدست آمد .همچنین در سطح صندلی
ترتیب در محور  zقطارهای  ACبرابر با  5/04و

محور  xهمین نوع قطار برابر با  2/88بود.

زیاد قطار ،سن قطار و نیاز به انجام تعمیرات در

آنها باشد]11 ,10 ,5[ .

در برخی از شرایط ،نتایج محاسبه شده در

سطح صندلی بیشتر از مقدار ارتعاش اندازهگیری
شده اولیه در کف کابین است که میتوان نتیجه

در محل پاها بیشترین و کمترین مقدار

گرفت صندلی تحت تاثیر برخی عوامل به جای

 0/76مربوط به محور  zدر قطارهای نوع  DCو

ارتعاش عمل نماید سبب تقویت سیگنال ارتعاشی

میانگین  rmsدر محورها نیز به ترتیب برابر با

 0/36در همین قطارها بود .بیشترین و کمترین
میانگین  VDVدر محورها نیز به ترتیب برابر

و  2/86مربوط به محور  xدر قطارهای نوع AC

شده است EU Directive 2002/44/CE .برای هر
دو بخش ارتعاش انسانی منتقله از دست و بازو و
تمام بدن حدود مجازی را با توجه به ریسکهای
بهداشتی تعیین نموده است اما آسایش مسافرین

بود .از طرفی بیشترین مقدار  VDVدر محل قرار

را تامین نمیکند.

برابر با  7/93و کمترین مقدار مربوط به همین

ارتباط با ارزیابی ارتعاش با توجه به اثرات بهداشتی
خصوصاً در محور  zانجام گرفته است ،اما مطالعات

گیری پاها مربوط به محور  zقطار  DCنمونه 6

محور در قطار  ACشماره  10برابر با  3/36بود.
بحث و نتیجه گیری

در محیطهای بسیاری مطالعات متعددی در

اندکی روی ارزیابی ارتعاش با توجه به معیارهای
آسایشی صورت گرفته است و عمدتاً نتایج موجود

در شرایطی خاص ممکن است به علت به

مقاالت در این ارتباط با عدم قطعیت همراه است.

ارتعاشی مورد توجه قرار گیرد .در حالی که ممکن

مقاالت منتشر شده در سالهای اخیر  -به اشتباه

وجود آمدن ناراحتی غیر قابل پذیرش ،یک وضعیت
است همان ارتعاش در وضعیتی دیگر به عنوان
یک ارتعاش مطلوب یا مهیج طبقه بندی شود.
مواجهه با شتاب زودگذر در محورهای جانبی،

یکی از مشخصههای سوارش در سیستمهای ریلی
مرسوم است .طبق نظر ISO2631-4

تاثیرات

حرکات طولی و عرضی میتواند برای مسافرین و

خدمه سیستمهای حمل و نقل ریلی در وضعیت

نشسته بسیار قلمداد شود .همچنین برخی از

از طرفی متاسفانه در بسیاری از مقاالت – حتی
ارزیابی آسایش مسافرین وسایل حمل و نقل با

استفاده از معیارهای بهداشتی انجام گرفته است
و تاسف بیشتر آنکه با حدود مجاز ارایه شده
جهت معیارهای بهداشتی در شیفت کاری معمول

روزانه نیز مقایسه شده اند که این موضوع خصوصا

ً هنگامیکه مسافرت در طی یک مدت زمان کوتاه
انجام میگیرد و به طور مکرر صورت نمیپذیرد،
کام ً
ال اشتباه است .عوامل متعددی در تعیین و
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بیشترین و کمترین میانگین  VDVمحورها به

خطوط ریلی نیز مرتبط باشد .دامنه باالی شتاب

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺧﻂ در ﺳﻄﺢ  ، 4ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ  ،ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻧﻤﻮدار  1ﺑﺮ روي ﺣﺪود
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه آﺳﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ  ISO 2631-1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ) ﭘﺎﻫﺎ ،ﭘﺸﺘﯽ و ﻧﺸﯿﻤﻦﮔﺎه( ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار رﯾﺸﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺤﻞ
ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي  ، ISO2631-1ﺑﺮ روي ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺳﻄﻮح آﺳﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
سلیمانیانﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﭘﺸﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ،ﻧﺸﯿﻤﻦﮔﺎه و ﻣﺤﺪوده ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﭘﺎﻫﺎ رو ﺑﻪ
اردالن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ
ﻓﻬﻤﯿﺪ-ﻣﺤﻮر
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﻤﻮدار ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان
کیکاوس ازره  -رمضان میرزایی  -علیرضا شریفی
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﯽﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻫﺮ ﻗﻄﺎر ﻣﻘﺎدﯾﺮي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺷﺘﺎب ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﻤﺎن ﻗﻄﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
همراهﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط
اﻧﺴﺎﻧﯽ
ارﺗﻌﺎش
ﻣﺤﻮرﻫﺎ در
پشتیﺗﺮﮐﯿﺐ
اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﺗﻮان
ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ
مواجهه
ارزﯾﺎﺑﯽلهای
شتاب کل مح
صندلی ،پاها و
نشیمنگاه،
اﺳﺘﻨﺒﺎطسطح
محور غالب
ﻣﯽ در
شدهﻧﯿﺰشتاب
محاسبه
اﺳﺎسمقادیر
نمودار .1
ﺑﯿﺶﺗﺮي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
با محدودههای آسایشی مورد نظر استاندارد ISO 2631-1
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ﻧﻤﻮدار  -1ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺷﺘﺎب در ﻣﺤﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﺳﻄﺢ ﻧﺸﯿﻤﻦﮔﺎه ،ﭘﺸﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ،ﭘﺎﻫﺎ و ﺷﺘﺎب ﮐﻞ ﻣﺤﻞﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺪودهﻫﺎي آﺳﺎﯾﺸﯽ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 2631-1

در سطح سوم و چهارم در نوسان است ،یعنی هم
تصمیم گیری درباره اینکه چه میزان از ناراحتی
سوم،نسبتاً
گیردﻗﺮارو
ناخوشایند،وقرار
موثرﺑﻪ م
باشد،
تحمل
ﺷﺪه و یا
مالحظه
ﻣﻘﺎدﯾﺮقابل
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦاست
ممکن
ﻣﺤﺪوده
ﺳﻄﺢ ﻧﺸﯿﻤﻦﮔﺎه
سطح m/s2در
در 0/64
تواند 0و
ﺗﺮﺗﯿﺐیﺑﺎ /57
ﻣﺤﻮر z
داد ﮐﻪ
قابلﻧﺸﺎن
ﻣﺤﻮرﻫﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

شود.ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرﺗﯽ
ﻋﻨﻮان ﺷﺪ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
هستند.ﭘﺎﻫﺎ ﻣﺤﻮر ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﺤﻮر  xدر ﭘﺸﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار m/s2 0/44
ﮔﯿﺮي
قرار
قراردرداده
ناخوشایند
ﻏﺎﻟﺐدرﺑﻮد.دسته
ﻣﺤﻮرتواند
هم می
ﮔﯿﺮﻧﺪ .در
ممکن ﻣﯽ
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻗﺮار
یکدرازﺳﻄﺢ ﮐ
در ﺑﻪهرﭘﺎﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ
(مثلﮐﻤﯽ اﻏﻤﺎض
ﮔﯿﺮي ﺑﺎ
ﻣﺤﻞ اﻧﺪازه
هایﻫﺮ ﺳﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻼك
عالوه
است
سطوحﻤﯽمذکور
گرفتن
روزمره
معمولی
ارزﯾﺎﺑﯽفعالیت
تداخل با

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ازره و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮ روي راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺘﺮو ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻮر ﻏﺎﻟﺐ در ﻗﻄﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد
مطالعه کردن ،نوشتن و نوشیدن) به علت ارتعاش
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادي از آنﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻄﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﻮر ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﺤﻮر  zو ﺳﭙﺲ
مقاله
ﮔﺎه در بخ
ﻧﺸﯿﻤﻦکه
ﺳﻄﺢدیگری
عوامل
اوقات
پیشینﭘﺎﻫﺎ اﯾﻦ
هایوﺿﻌﯿﺖ
ش در
ﺻﻨﺪﻟﯽ و
دارد،دربهﻧﺘﺎﯾﺞ
عدم ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ
دلیلﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
یکآن در
عنوانﻧﺘﺎﯾﺞ
است yبهﺑﻮد ﮐﻪ
ممکن ﻣﺤﻮر
ﻣﺤﻮر ﻏﺎﻟﺐ
گاهیﺗﺮﯾﻦ
ﺑﯿﺶ
محیط
که
شرایطی
در
بنابراین
باشد،
وابسته
شد
ذکر
اغلب
اثرات
این
گیرد.
قرار
توجه
مورد
آسایش
ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن ﻣﺤﻮر  zﺳﻄﺢ ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﮐﻒ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ روي وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ اﻧﺠﺎم
ارزﯾﺎﺑﯽ
میزانﮐﻪ در
ﺳﺒﺐ اﺳﺖ
مناسبیو ﺑﻪ
ﻣﺤﻮر  xاﺳﺖ
ﻣﺤﻮر ﻏﺎﻟﺐ
(مانندﻋﻤﻮﻣﺎً
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﮔﺰارش ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻧﯿﺰ
ﮔﺮﻓﺘﻪ
در
مواجهه
ﻫﻤﯿﻦیتوان
است م
ﺻﻨﺪﻟﯽشرایط
حمایتدر ﭘﺸﺘﯽدارای
سطح
جزییات
زیادی به
وابستگی
اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در اﮐﺜﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﺤﻮر ﭘﺸﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﺻﻨﺪﻟﯽ
این وضعیت را در دسته سوم و زمانی که محیط مذکور
کننده مورد استفاده برای نوشتن  -سطحی که بر
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

بر میزان ارتعاش تمام بدنی که فرد با آن مواجهه

روی آن مینویسیم -و ظرفی که برای نوشیدن به

عالوه بر ارتعاش دارای عوامل دیگر موثر بر آسایش

میانگین مقدار محاسبه شده شتاب  rmsکل

در نظر گرفت .مقادیر میانگین محاسبه شده rms

 ISO 2631-1بهکار گرفته شد در مسافر نشسته برابر

 0/5 ، 0/57و  0/4رو به کاهش است که اگر طبق

کار میرود) دارند.

اندازهگیریها ،زمانی که روش توصیه شده استاندارد
با  m/s2 1/02بود که این مقدار در روش ارزیابی
آسایش ارایه شده  ISO 2631در سطح چهارم
تقسیم بندی یعنی در دسته ناخوشایند قرار میگیرد.

البته زمانی که فقط ارتعاش سطح نشیمنگاه مورد

نظر باشد ،برابر با  m/s2 0/89بود که این مقدار اخیر

نیز باشد ،میتوان آنرا در سطح چهارم تقسیم بندی
سطح صندلی در محورهای z ،yو  xبه ترتیب با

توصیه کلی استاندارد  ISO 2631محور غالب معیار
ارزیابی باشد ،زمانی که ضرایب اعمال نشود ،شرایط
موجود در سطح دوم ،کمیناخوشایند  ،قرار میگیرد.

مقادیر میانگین شتاب  rmsمحاسبه شده مسافرین

در قطارهای  DCبرابر با  1/135و در قطارهای AC

بررسی تاثیر ارتعاش تمام بدن بر آسایش و راحتی مسافرین مترو

برابر با  m/s2 0/96بود که در این شرایط قطارهای
نوع  DCبا قطعیت در سطح ریسک  4قرار گرفته و
قطارهای  ACنیز با توجه به دیگر شرایط میتوان در

سطوح  3یا  4قرار میگیرد .هرچند که با توجه به
شرایط محیطی تقریباً مناسب مترو تهران میتوان
سوم قرار داد .مقادیر میانگین محاسبه شده  rmsبه

ترتیب در خطوط  1 ،2و  4دارای باالترین مقدار

بود البته مقادیر هر سه خط در سطح  ،4ناخوشایند،
قرار میگرفت .همچنین نتایج نهایی محاسبه شده در

نمودار  1بر روی حدود تعیین شده آسایش توسط
 ISO 2631-1نشان داده شده است .در این نمودار
محورهای غالب در هر سه محل بررسی شده مواجهه
محورها ،همراه با مقدار ریشه مجموع مربعات برآیند

هر سه محل مطابق روش پیشنهادی ،ISO2631-1

بر روی مرزهای مشخص شده سطوح آسایشی به
روشنی نشان داده شده است.

همانطور که از نمودار نیز میتوان فهمید

محور غالب به طور کلی در پشتی صندلی ،نشیمنگاه

و محدوده قرار گیری پاها رو به افزایش است و تقریباً
تمامیموارد مذکور در هر قطار مقادیری پایین تر

از شتاب موثر کل محاسبه شده برای همان قطار
میباشد .بنابراین بر اساس نتایج این مقاله نیز
میتوان استنباط نمود که استفاده از ترکیب محورها

در ارزیابی ارتعاش انسانی با احتیاط بیشتری مورد
توجه قرار میگیرد.

میانگین مقادیر محاسبه شده محورها نشان

داد که محور  zبه ترتیب با  0/57و  m/s2 0/64در
سطح نشیمنگاه و محدوده قرار گیری پاها محور

غالب و محور  xدر پشتی صندلی با مقدار m/s2 0/44

محور غالب بود .همانطور که عنوان شد در صورتی

این است که عامل قله بیشتر از  9باشد که در
مطالعه حاضر در  7مورد در سطح صندلی ،در 10
مورد در محل قرار گیری پاها و در  9مورد در پشتی
صندلی حداقل در یکی از محورها عاملقله بیشتر از
 9بوده است .البته در استاندارد  BS 6841این مقدار
بحرانی برابر با  6توصیه شده و در مطالعه ای دیگر
در سالهای اخیر این مقدار برابر با  4/5عنوان شده
است ]18[ ]15 ,12[ .

به هر حال در ارزیابی با استفاده از روش ،VDV
به سبب اینکه مقیاسی با استفاده از این شاخص
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قطارهای  ACرا نیز در شرایط معمول در سطح

که این مقادیر مالک ارزیابی باشند ،در هر سه محل
اندازهگیری با کمیاغماض نسبت به پاها در سطح
کمیناخوشایند قرار میگیرند.
در مطالعه ای که توسط ازره و همکاران بر روی
رانندگان شاغل در مترو تهران انجام گرفته است ،نیز
محور غالب در قطارهای مورد بررسی که تعدادی از
آنها همین قطارهای مورد بررسی در این مطالعه
بودند ،عمدتاً مقادیر محور غالب در محور  zو سپس
بیشترین محور غالب محور  yبود که نتایج آن در
مطالعه حاضر نیز در نتایج سطح نشیمنگاه صندلی
و در وضعیت پاها این موضوع را تایید میکند .غالب
بودن محور  zسطح صندلی و کف در مطالعاتی دیگر
که بر روی وسایل حمل و نقل ریلی انجام گرفته است
نیز گزارش شده است .البته عموماً محور غالب در
پشتی صندلی محور  xاست و به همین سبب است
که در ارزیابی اثرات بهداشتی در اکثر استانداردها
اندازهگیری محور پشتی صندلی نیز عالوه بر
اندازهگیری محورهای اصلی در سطح صندلی توصیه
گردیده است.
یکی از معیارهایی که در استاندارد ISO 2631
استفاده از روش  VDVرا به عنوان روش ثانویه همراه
با روش  rmsجهت ارزیابی ارتعاش توصیه میکند،

کیکاوس ازره  -رمضان میرزایی  -علیرضا شریفی  -اردالن سلیمانیان

برای ارزیابی آسایش توسط هیچ سازمانی ارایه
نشده است ،بنابراین فقط از نتایج حاصله میتوان
در مقایسه با نتایج  VDVدر محیطهای مشابه
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این مقدار در مدت زمان در نظر گرفته شده برای
یک مسیر یک طرفه در کوتاهترین خط مترو تهران
برابر با  6/44بود .میانگین مقادیر  VDVدر مدت
زمان یک مسیر رفت و برگشت کامل در خط  1مترو
تهران  ،حدود  150دقیقه  ،برابر با  9/63محاسبه
شد  .مقادیر اخیر در مقایسه با مقادیر محاسبه
شده در مطالعه Ramasamy Narayanamoorthy

جلد  /6شماره  / 1بهار 1395

و همکارانش در قطارهای بررسی شده درتهران
بیشتر است و در مقایسه با مطالعه Manal El

 Sayedو همکارانش در مترو قاهره نسبتاً کمتر

میباشد]19 ,5[ .

ارزیابی مقادیر شتاب  rmsبا استفاده از
معیارهای بهداشتی ارایه شده  ISO 2631بهطور
کلی باید زمانی انجام گیرد که مقرر است ریسک
صدمات بهداشتی برآورد شود و در شرایطی صحیح

تمامیمحلهای بررسی شده در این مطالعه توصیه

نشده است و همچنین روش کار ،فیلترهای توزین،

ضرایب اعمالی و حدود مواجهه پیشنهاد شده
مختلف ،نتایج متفاوت تری نسبت به این نتایج را

بدست خواهد داد.
نهایتاً میتوان وضعیت مسافرین مترو تهران
را بهطور کلی در بررسی آسایش ناشی از مواجهه با

ارتعاش تمام بدن در سطح چهارم یعنی ناخوشایند
در نظر گرفت .هر چند که محورهای غالب در
محلهای سه گانه بررسی شده عموماً در سطح
سوم یعنی نسبتاً ناخوشایند قرار داشتند .به عنوان
یک قاعده کلی برای محافظت موثر در مواجهه با
ارتعاشات انسانی باید از ترکیبی از اقدامات مختلف

مانند ،بهبود سیستم تعلیق صندلی و استفاده از

وسایل حمل و نقل روزآمد و کاراتر برای بهبود

وضعیت آسایش مسافرینی که از مترو استفاده

میکنند ،بهکار رود]20[.

انتظار یا توقع از راحتی و تحمل آزردگی

در وسایل حمل و نقل در مقایسه با ساختمانهای
تجاری یا مسکونی کامال متفاوت هستند .در ارزیابی
دقیق قابلیت پذیرش ارتعاش و تدوین حدود مجاز

است که مواجهه مسافرین به صورت مداوم و در
طول هفته عموماً برای چند سال اتفاق بیفتد.

ارتعاش ،میتوان از دانش موجود در ارتباط با

بنابراین اگر مواجهه مسافرین به صورت مداوم انجام
نگیرد ،استفاده از این معیار اصوالً اقدامیصحیح

که با طراحی مطالعات آینده در این زمینه جهت

نیست .البته الزم به ذکر است که این میزان

تهیه مقادیر الزم برای تعیین شاخصی دیگر مانند

مواجهه در مسافرینی که به واسطه شغلشان نیز

 VDVکه به شوکهای سیگنال ارتعاشی حساسیت

در معرض ارتعاش تمام بدن قرار دارند میتواند مهم

بیشتری داشته باشد ،به جمع آوری اطالعات مفید

باشد و در بررسی شغلی آنها مقادیر مواجهه در

و ضروری پرداخته شود .در صورتی که مقادیر

این مطالعه نیز مد نظر قرار گیرد .البته زمانی که

 VDVبا توجه به آسایش نیز با روشنی ارایه شود،

ارزیابی اثرات بهداشتی مورد نظر باشد ،اندازهگیری

از قضاوت اشتباه با استفاده از این شاخص جلوگیری

خواهد شد.

عوامل متعدد بهره جست .همچنین توصیه میشود

بررسی تاثیر ارتعاش تمام بدن بر آسایش و راحتی مسافرین مترو
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Abstract
Introduction: Whole-body vibration is one of the factors which may have adverse effects on the comfort of
passengers and crew of rail transportation vehicles. In this study, the probable impacts of whole-body vibration
were explored on the convenience of the passengers of Tehran metro.
Material and Method: Planning, measurement, and pre-analysis calculations were mainly done based on
ISO guidelines No. 2631-1, 4. Moreover, measurements and calculations were done using SVAN 958 sound &
vibration analysis and Microsoft Excel software, respectively.
Result: Average calculated RMS acceleration values on the levels of seat cushion, seat back, and legs were
0.57, 0.44, and 0.64 m/s2 on the dominant axes, and total r.m.s acceleration in all these three levels equaled
to 1.02 with the standard deviation of 0.11 m/s2. Mean Vibration Dose Value (VDV) of total exposure in the
minimum and maximum exposure durations were 6.44 and 9.63 m/s 1.75, respectively.
Conclusion: Calculated amounts of dominant axes were mainly ranked as “relatively unpleasant” in the
convenience limits of ISO 2631-1, but the total calculated amount of exposure based on WRMS was at
“unpleasant level”. The measured VDV amounts were mostly on the z axis, as the dominant one.
Keywords: Vibration, Whole Body Vibration, Passengers Comfort, Metro Vibration
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