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Abstract 
Background and Aim: Every year, accidents and accidents caused by the pursuit of military motorcyclists 

cause numerous injuries to these people, such as head fractures and brain injuries. Therefore, achieving the most 
appropriate helmet to moderate the amount of damage to the head can significantly help protect the head of 
these people. 

Methods: First, a standard helmet model was modeled three-dimensionally and was subjected to FEM 
numerical analysis by applying an impact load to the front of the head by Abacus software. In this study, two 
common types of foam helmet foam were compared. The designed helmet also had 2 layers and the human skull 
had 2 layers. 

Results: The maximum displacement in the helmet with the inner monolayer XPS, EPS and in the case 
without the helmet was 12.7, 14.3 and 17.5 mm, respectively. Similar numbers for stress were 185.9, 204.9 and 
382.6 MPa, respectively.  

Conclusion: The results showed that when applying an impact load to the front of the head, the maximum 
tension and displacement in the helmet with the inner layer of XPS are 10.2% and 11.1% less than the case of 
using EPS foam. Therefore, a helmet with an XPS inner layer is a better option to mitigate the damage to the 
head. 
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کاهش تنش وارده به جمجمه سر انسان و  زانیکاله کاسکت در م یداخل هیجنس ال ریتاث یبررس

 المان محدود يعدد يساز هیبا استفاده از شب بیآس زانیکاهش م

  

 و فتح اهللا احمدپور یماف دی*، مجیرکاظمیم یمصطف دیس

 
  رانی، تهران، ا)عج(ا... هیبق یتروما، دانشگاه علوم پزشک قاتیمرکز تحق

 دهکیچ

افراد  نیبه سر ا يمتعدد يها بیسبب آس یموتور سواران نظام زیو گر بیاز تعق یساله تصادفات و حوادث ناشهر  ف:هدزمینه و 

وارده به سر  بیآس زانیم لیکاله کاسکت جهت تعد نیبه مناسبتر یابیدست يرو نیشود. از ا یم يسر وضربه مغز يها یشکستگ رینظ
 کند. راداف نیحفاظت از سر ا یتواند کمک قابل توجه یم

سر توسط نرم  ییجلو هیبه ناح يشد و تحت  اعمال بار ضربه ا يسه بعد يمدل کاله کاسکت استاندارد مدلساز کیابتدا  ها:روش

قرار داده شد.  سهیفوم کاله کاسکت مورد مقا جیپژوهش دو جنس را نیالمان محدود قرار داده شد. در ا يعدد لیافزار آباکوس مورد تحل
  در نظر گرفته شد.   هیال 2 زیو جمجمه سر انسان ن هیال 2 يدارا زیشده ن یکاله کاسکت طراح

و  3/14، 7/12 بیو در حالت بدون کاله کاسکت به ترت XPS  ،EPS یداخل هیدر کاله کاسکت با تک ال ییحداکثر جابجاها:  یافته

  مگاپاسکال بوده است. 6/382و  9/204، 9/185 بیبه ترت زیتنش ن يمتر بوده است. اعداد مشابه برا یلیم 5/17

در کاله کاسکت  ییجلو سر حداکثر تنش و جابجا هیبه ناح يضربه ا يبارگذار کینشان داد که در هنگام اعمال  جینتاگیري:  نتیجه

 هیال کیکاله کاسکت با  نیاستفاده گردد. بنابرا EPSاست که از فوم  ی% کمتر از حالت 1/11% و  2/10 بیبترت XPS یداخل هیبا ال
  باشد. یوارده به سر م بیآس لیجهت تعد يمناسبتر نهیگز XPS یداخل

  

 به جمجمه بی، آسXPS ،EPSکاله کاسکت،  :ها کلیدواژه
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  مقدمه

 نیرتریپذ بیو آس نیجمجمه سر انسان از جمله حساس تر

از ضربه به آن  یباشد که صدمات ناش یبدن م یاتیح ياندام ها

سر،   بیرا به همراه داشته باشد. آس يناگوار يامدهایتواند پ یم

شود.  یبه مجموعه پوست، جمجمه و مغز را شامل م بیآس

شوند. در  یم يبند میضربات وارد بر سر اغلب به دو دسته تقس

هستند، جمجمه سر انسان با شکافته  یدسته اول که ضربات جزئ

 رینظ یشده و عالئم بیشدن دچار آس دهیشدن پوست و خراش

 یعمق بیآورند. اما در دسته دوم که آس یا بوجود مر یشدگ جیگ

 یجمجمه، پارگ یشکستگ رینظ یدارد فرد با عالئم یرا در پ

روبرو خواهد شد.   يزیخونر جهینتو در  يها و پرده مغز انیشر

و  يحرکت سه بعد ییتوانا لیسر انسان به دل ن،یعالوه بر ا

 يبرا یمناسب ياستخوان و عضله درجه آزاد نیاتصال آن با چند

آن شده و  داریناپا تیسبب موقع تواندیکرده است که م جادیآن ا

  ).4- 1دهد ( زین شیشدن آن را افزا ریپذ بیاحتمال آس

وارد شده به  بیآس يشدت باال لیموجود به دل يآمارها طبق

 اریهر ساله افراد بس ،يتصادفات موتور سوار یسر در ط هیناح

 لیدل نیکه به ا دهندیدست م در کشور جان خود را از يادیز

 نیاز مهمتر یکی ،ياز موتور سوار یوارده به سر ناش يبهایآس

). البته 5،6شود ( یدر کشور محسوب م ریعوامل مرگ و م

 يمغز عهیعلل وقوع ضا نیمناسب نبودن کاله کاسکت از مهمتر

وارده به سر در  يها بیکاهش آس يمنظور برا نیباشد. بد یم

استفاده از کاله کاسکت استاندارد  ،يتصادفات موتور سوار یط

صورت گرفته مشخص  قاتیباشد. مطابق تحق یم تیحائز اهم

سر در  يریدر هنگام قرار گ تواندیشده که کاله کاسکت مناسب م

 يجد دنیرس بیاز آن محافظت کرده و مانع آس داریناپا تیوضع

 يریهد که  بکارگد ینشان م يآمار يها ی). بررس7به سر شود (

 يها بیدرصد از آس 88تا  70تواند  یکاله کاسکت مناسب م

 بیدرصد از آس 65 بایجمجمه انسان و  تقر هیوارد شده به ناح

صورت فرد در هنگام تصادفات را کاهش  هیبه ناح شدهوارد  يها

  ).8دهد (

دهنده کاله کاسکت معموال از دو قسمت  لیتشک ياجزا

 هیناح یطراح يباشد. برا یم ،یدرون هیو ال یعمده، پوسته خارج

کربونات   یاز پل ایکاله کاسکت معموال از گرمانرم  ها و  یخارج

کنند که ضمن داشتن وزن سبک از استحکام و  یها استفاده م

 اءیمانع از نفوذ اش امر نیباال هم برخوردارند که ا يرینفوذناپذ

).  اما 9د (رسان به داخل کاله خواهند ش بیو آس زینوك ت

آن است که  یدرون هیکاله کاه کاسکت ،ال کیبخش  نیمهمتر

 نیا فهیسر انسان را دارد. وظ هیدر حفاظت از ناح یینقش بسزا

وارد بر کاله و جذب آن را دارد که  يرویکاهش سرعت ن هیال

صدمات و جراحات به سر ممانعت به عمل  دنامر از وارد ش نیا

در حفاظت از سر به عهده  ینقش مهم بیترت نیآورد و به ا یم

کاله  یو ساخت پوسته خارج یدر طراح تیاهم زیدارد. نکته حا

از مواد همسانگرد    دیبخش حتما با نیکاسکت آن است که ا

باشد و  کسانیگردد تا خواص آنها در جهات مختلف  یطراح

اندازه از  کیبتواند در همه جهات به  یوارد شدن بار خارج مهنگا

داخل کاله کاسکت از مواد  هیساخت ال يحافظت کند. براسر م

 دهدینشان م یشگاهیمطالعات آزما یشود، ول یاستفاده م یمختلف

 رنیاستا یاکسترود شده  و پل رنیاستا یپل رینظ يکه مواد

در داخل کاله  تفادهاس يمواد برا نیمنبسط شده  از مناسبتر

  ).10کاسکت هستند (

از  یناش بیمرتبط با حوزه آس يپژوهشها یطور کل به

کرد.  يبند میتوان به دو دسته تقس یتصادفات موتور سواران را م

جهت  یاضیر يمدلها یکه فقط به بررس ییدسته اول، پژوهشها

 رینظ یضربه به سر پرداختند و بدون توجه به عوامل لیتحل

وارده به سر  بیکاله کاسکت که کاهش دهنده آس یطراح

بر جمجمه سر  بیآس یاضیر يو مدلها زمیهستند، فقط مکان

که اثر  ییکردند. دسته دوم، پژوهشها يساز هیانسان را شب

 بیعامل کاهش دهنده آس کیکاله کاسکت را به عنوان  یطراح

از  یقرار دادند. گروه یابیوارد بر سر در نظر گرفته و مورد ارز

ضد شورش را  يها سیکاله کاسکت مخصوص پل کیمحققان 

ضربه را به  يحاصل از آزمون ها یشگاهیآزما جیساخته و نتا

قرار دادند.  سهیمشابه در نرم افزار آباکوس  مورد مقا لیکمک تحل

و  یرونیو ب یدرون هیآنها با در نظر گرفتن کاله کاسکت با دو ال

به   نهی، پوست، جمجمه، مغز و چادر ینخاع يمغز عیما نیهمچن

 یو چگال یرونیب هیدر ضخامت ال رییتغ ریسر، تاث يها هیعنوان ال

از ضربه به  یناش بیآس زانیکاله کاسکت را در م یداخل هیال

) 11- 14قرار دادند ( سهیو مقا یسر، در حاالت مختلف مورد بررس

 یخارج هیال یسفت ریاز پژوهش ها  تاث گرید یدر گروه

سر مورد  بهوارد شده  بیآس زانیکاله کاسکت را بر م یتیکامپوز

 یخارج هیال ه،یکاله کاسکت دو ال کیقرار دادند. آنها  یابیارز

  کربونات گرمانرم و   یپل

ضربه  يکردند و تحت بارگذار ی، را طراحEPS یداخل هیال

 یخارج هیکه در صورت استفاده از ال افتندیقرار دادند و در يا

ه از ضرب یناش يجذب انرژ زانیدر کاله کاسکت، م  یتیکامپوز

وارد شده به سر موتور سوار کمتر خواهد  بیو آس شتریوارد شده ب

و  EPSفوم  يها یژگیو یبه بررس زین گرید یقیبود. در تحق

سر  یحرکت چرخش یجذب شده در ط يانرژ زانیارتباط آن با م

 یاصل يها هی). در پژوهش حاضر ، ال17-12انسان پرداخته شد (

کنند، در  یم فایا یتیسر انسان که در ضربه سر نقش حائز اهم

قرار داده  لیاز سر مورد تحل هیناح کیبه  يضربه ا يبارگذار کی

محافظ کاله کاسکت در   يها هیو نوع ال وجود ریشد تا تاث

وارده در جمجمه سر انسان مورد  يها بیمحافظت و کاهش آس

  .ردیقرار گ لیو تحل سهیمقا
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  ها روش

  کاله کاسکت يمرز طیهندسه، مواد و شرا 1-2

بعنوان بخش  ینخاع يمغز عیپژوهش جمجمه و ما نیا در

 هی) و فوم (الیخارج هیسر انسان، سطح سخت (ال یاصل يها

محافظ سر،  يها هی) کاله کاسکت هر دو به عنوان الیداخل

 يساز هیو مورد شب يمدلساز 14/6توسط نرم افزار آباکوس  

  المان محدود  قرار داده شد. يعدد

 EPSاز فوم  گریو بار د XPSاز فوم  کباریپژوهش  نیا در

 انگریب 1کاله کاسکت استفاده شد. جدول  یداخل هیبعنوان ال

 یسر و کاله کاسکت م هیال 4 یکیزیف - یکیمشخصات مکان

مدلها،  يساده ساز ي). الزم به ذکر است که برا19و  18باشد (

 رفتهدر نظر گ کسانی EPSو  XPSفوم  يها هیضخامت ال

وارد شده هنگام  يروین يساز هیشده است. به منظور انجام شب

 يفشار يبارگذار کیضربه به سر، کاله کاسکت و سر، تحت 

مگاپاسکال  که در قسمت جلو کاله اعمال شده،  31/1  يضربه ا

  ).2قرار داده شده است (شکل 

مختلف کاله و  يها هیال نیب  يمرز طیاعمال شرا يبرا

تماس  يبرقرار زمیجمجمه سر انسان در نرم افزار آباکوس از مکان

که دو نقطه از  یاستفاده شده است. به صورت  يتا دیبه کمک ق

  يشده و درجه آزاد دیمق يتا دیبا ق گریکدیدو سطح نسبت به 

تنش  يمرز طیشرا يامر سبب ارضا نیشود و ا یم کسانیشان 

  ):19(شود  ی) م1معادله (

  )1معادله (

22

2 2
1xz yzz

n sS S

   
   
 

  

تنش  انگریب بترتی به xz و z ،yz ،)1معادله ( در

و  nS نیهستند. همچن  یبرش يو تنش ها يصفحه ا  يعمود

sS و استحکام  ياستحکام نرمال  صفحه ا انگریب بیبه ترت زین

  باشند. یم  یبرش

  از شبکه استقالل

صحت  یبررس ي، برا يوتریکامپ يها يساز هیبحث شب در

استقالل از نوع و تعداد مش ها  ندیبدست آمده فرآ يداده ها

به  يپژوهش نوع المان ها نیمنظور در ا نیگردد. بد یانجام م

بوده و   یچهار وجه یمدل ها چند وجه يکار گرفته شده برا

در روش حل  اپاسخ ه ییاستقالل از شبکه و همگرا یابیجهت ارز

کاله کاسکت ها در اثر اعمال  یخارج هیتنش نرمال ال زین يعدد

قرار  سهیمختلف مورد مقا يدر تعداد مشها یخارج يبار ضربه ا

تعداد المان، اختالف  شیهمزمان با افزا 3طابق شکل داده شد. م

سر  يجلو هیاز ناح ياز بار ضربه ا یتنش نرمال ناش نیب يعدد

آن  نیکه اختالف ب يباشد به نحو یم شبه شدت در حال کاه

 درصد  بوده است. 4/2ها کمتر از   لیها در همه تحل

  

  نتایج

 هیجنس به عنوان ال نیانتخاب مناسبتر يبرا قیتحق نیدر ا

جلو سر، دو جنس  هیاز ناح بیکاله کاسکت هنگام آس یداخل

قرار داده  سهیکاله کاسکت مورد مقا یداخل هیمختلف به عنوان ال

 کباریو  XPSفوم بکار رفته از جنس  کباریکه  يشدند، به نحو

 لیو تحل یمش زن ازدر نظر گرفته شد و پس  EPSاز جنس  زین

به جمجمه سر  بیآس  یکیومکانیب لیحاصل از تحل جیمدلها نتا

شد. الزم به ذکر است که خواص  سهیمقا گریکدیانسان با 

کاله کاسکت در  يها هیسر و ال يها هیال یکیزیف-یکیمکان

  در نظر گرفته شده است. کسانیها  سهیمقا نیهمه ا

 
  سر و کاله کاسکت يها هیال یکیزیف-یکیمشخصات مکان -1جدول 

  چگالی

  گرم)/ (سانتی متر مکعب  

   مدول االستیک

  (مگاپاسکال) 
   ضریب پواسون

1200e-12 2000 37/0 پوسته خارجی 

22e-12 18 05/0  فوم (EPS) 

26e-12  7/17  35/0   فوم(XPS)  

1800e-12  15000  21/0  جمجمه 

104e-12  012/0  49/0  مایع مغزي نخاعی  
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  وارد شده بر کاله کاسکت يرویمحل اعمال ن -2شکل 

کاله کاسکت و جمجمه سر انسان  یرونیب هیپژوهش ال نیدر ا

کاله  یدرون هیو ال یکشسان تیبا خاص يها هیبه عنوان ال

جذب  يبرا ییها هیبه عنوان ال ینخاع يمغز عیکاسکت و ما

 قیاز ضربه در نظر گرفته شده اند. باتوجه به تحق یناش يانرژ

 تیقابل نیشتریب EPSو    XPSيچون فوم ها ن،یشیپ يها

 نیدر ا لیدل نیرا داشتند، به هم يریو ضربه پذ يریانعطاف پذ

 یداخل هیدو فوم به عنوان ال نیا ریتاث نیب يا سعیمقا ل،یتحل

سر مورد  يجلو هیکاله کاسکت هنگام برخئرد ضربه از ناح

  قرار داده شد. یبررس

و  XPS یداخل هیبا دو ال یمنیعملکرد کاله ا یمنظور بررس به

EPS يها هیشده در ال جادیو تنش ا ییجابه جا زانیم دیابتدا با 

 يبه فوم مناسب برا یابیدست يکاله کاسکت محاسبه گردد و برا

 . عاملردیقرار گ سهیمورد مقا جیکاله کاسکت، نتا یداخل هیال

ب وارد شده به جمجمه سر یکه به کاهش آس يا یکیومکانیب

 یم ینخاع يمغز عیجذب شده در ما يکند، انرژ یکمک م ماریب

 رویجذب شده در هنگام اعمال ن يکه هر چه انرژ يباشد. به نحو

وارد  دهید بیبه جمجمه سر فرد آس يکمتر بیباشد، آس شتریب

،  ینخاع يمغز عیما طیبا توجه به ثابت بودن شرا یشود. ول یم

جنس فومها  رییوارده، با تغ بیکاهش آس نیا شپژوه نیدر ا

  قرار داده شد. یابیمورد ارز

  

  
  پاسخها ییاستقالل از شبکه و همگرا یبررس -3شکل 

  ییجا به جا یابیارز 1-3

 زانیم نیشتریدهد که ب ینشان م 4بدست آمده از  شکل  جینتا

از فوم  کهیهنگام استفاده از کاله کاسکت در حالت ییجابه جا

XPS  وEPS یلیم 3/14و  7/12برابر  بیاستفاده شده به ترت 

به عنوان  XPSکه از فوم  یزمان بیترت نیمتر بوده است. بد

 جادیا ییبه جاجا زانیکاله کاسکت استفاده شود م یدرون هیال

است که  ی% کمتر از حالت1/11کاله کاسکت  يها هیشده در ال

 جینتا نیباشد. همچن EPSکاله کاسکت از جنس  یداخل هیال

نشان داد که در صورت عدم استفاده از کاله کاسکت،  يساز هیشب

شده  یمتر دچار فرورفتگ یلیم 5/17جمجمه سر انسان به اندازه 

 XPS یدرون هیاز کاله کاسکت با ال ستفادها بیترت نیاست. بد

  % سبب2/18% و 4/27 بیبترت EPSو 

 بیجمجمه سر انسان و متناسب آن کاهش آس یفرو رفتگ کاهش

  وارد بر جمجمه انسان شده است. 

ها در هلمت با فوم  ییجابجا زانیم نکهیرغم ا یعل بیترت نیبد

XPS  کمتر از هلمت با فومEXP ریتاث زانیم یباشد، ول یم 

برابر  EPS 6.7در کاله کاسکت با فوم  یخارج هیال يریپذ

  باشد. یم EXPکاله کاسکت با فوم 

در هر دو کاله  يضربه ا ينشان داد که بارگذار جینتا نیهمچن

 يمغز عیدر جمجمه و ما ییجابه جا چگونهیکاسکت، منجر به ه

است که کاله کاسکت  یمعن نیبد نینشده است. ا ینخاع

به سر نشده  بیمنجر به آس ،یه با هر دو فوم داخلشد یطراح

  است.

  تنش  یابیارز 2-3

 هیتنش نرمال اعمال شده در ال زانیم نیشتریب 5شکل  مطابق

برابر  بیبه ترت EPSو فوم  XPSکاله کاسکت با فوم  یخارج

تنس بدست  نیمگاپاسکال بوده است. همچن 9/204و  9/185با 

 یمگاپاسکال م 6/382آمده در حالت بدون کاله کاسکت برابر با 

سر  ییجلو هیناح به يپس از اعمال بار ضربه ا نیباشد. بنابرا
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کاله کاسکت بکار  یدرون هیدر ال XPSکه فوم  یانسان، در حالت

% کمتر  از  2/10کاله  یرونیرفته، تنش اعمال شده به سطح ب

کاله کاسکت  یداخل هیبه عنوان ال EPSاست که از فوم  یحالت

از آن است که استفاده از  یحاک جینتا نیاستفاده شده است. همچن

حالت توانسته  نیمذکور در بدتر يفوم ها اکاله کاسکت ب

  %  سبب کاهش تنش وارد شده به 44/46

   

امر خود سبب کاهش خطر ابتال  نیسر انسان گردد و ا جمجمه

و مدول  2جدول  جیتوجه به نتاخواهد شد. با  يمرگ مغز

فوق به  جهیذکر شده است، نت 1فومها که در جدول   کیاالست

  باشد. یم هیوضوح قابل توج

 هیال يحداکثر تنش نرمال اعمال شده بر رو 2جدول  مطابق

برابر  بیبه ترت XPSکاله کاسکت با فوم  یو درون یرونیب يها

در کاله کاسکت  نیباشد. بنابرا یمگا پاسکال م 7/2و  9/185با 

برابر  8/68 یخارج هیتنش نرمال اعمال شده به ال  XPSبا فوم 

 یداخل هیکاسکت با ال هدر کال نیباشد. همچن یم یداخل هیال

EPS تنش نرمال اعمال شده ،ي، پس از بارگذار  

  
مدل بدون استفاده از کاله  کی) cو  XPS) فوم bو  EPS) فوم a  یداخل يها هیسر در دو مدل کاله کاسکت با ال يجلو هیوارد بر ناح يضربه ا يرویاز ن یناش ییجابه جا -4شکل

  کاسکت

  

  
مدل بدون استفاده از کاله  کی) cو  XPS) فوم bو  EPS) فوم a  یداخل يها هیسر در دو مدل کاله کاسکت با ال يجلو هیوارد بر ناح يضربه ا يرویاز ن یتنش نرمال ناش -5شکل

  کاسکت

  ایجاد شده است XPSو  EPS. جابه جایی در الیه هاي کاله کاسکت که پس از اعمال نیرو به کاله کاسکت با دو الیه داخلی (فوم) 2جدول 

 ماکزیمم تنش در الیه خارجی (مگاپاسکال) ماکزیمم تنش در الیه فوم (مگاپاسکال)
بیشترین جابه جایی (میلی 

 متر)

  

 XPSکاله کاسکت داراي فوم   7/12  9/185  7/2

4/6  9/204  3/14  
 EPSکاله کاسکت داراي فوم 

 بدون استفاده از کاله کاسکت 5/17 6/382 -

 6/4و   9/204برابر با  بیبه ترت یو داخل یخارج يها هیدر ال

 هیاست که تنش نرمال در ال یمعن نیبد نیمگا پاسکال بوده که ا

بوده است.  الزم به ذکر است که  یداخل هیبرابر ال 5/44  یخارج

در جمجمه سر انسان  ،ییمشابه جابجا زیتنش ن ل،یدر هر دو تحل

با توجه  بیترت نیشده است. بد لیعدکامال ت ینخاع يمغز هیو ال

تنش در مدلها، انتخب کاله  یهندس عیه جنس فومها و توزب

 يمناسبتر بوده و تنش کمتر اریبس XPS یداخل هیکاسکت با ال
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 یم جادیا یرونیب هیدر الEPSنسبت به کاله کاسکت با فوم  

  کند. 

 ژهیعدم وجود تمرکز تنش  و لیرود به دل یکه انتظار م همانطور

حداکثر تنش  جادیمدلها، مکان ا یدر شکل هندس يرگذاریو تاث

بوده است و مطابق قانون  رویدر محل اعمال ن 5مطابق شکل 

نقطه بوده  نیدر هم زین ییحداکثر جابجا جادیهوك  مکان ا

  است.

 ینخاع يمغز يها هیبه ال نکهیرغم ا یکه گفته شد عل همانطور

 يعمال مغز یاختصاص داده شده ول کیو فوم، مدول االست

کاله کاسکت و  یخارج هیدمپر و ال يوم نقش ترمهاو ف ینخاع

کنند. با توجه  یم فایفنر را ا ينقش ترمها زیجمجمه سر انسان ن

کاله  هیه (شامل دو الیال 4فوق، از  لیدر هر دو تحل نکهیبه ا

) ینخاع يمغز هیال کیجمجمه سر انسان و  هیال کیکاسکت و 

انجام شده  يساز هیشب نیاستفاده شده است، بنابرا ل،یجهت تحل

  در نظر گرفت.  کیسکواالستیمدل و کیتوان معادل  یرا م

 ینخاع يمغز يها هیبه ال نکهیرغم ا یکه گفته شد عل همانطور

 يعمال مغز یاختصاص داده شده ول کیو فوم، مدول االست

کاله کاسکت و  یخارج هیدمپر  و ال يو فوم نقش ترمها ینخاع

کنند. با توجه  یم فایفنر را ا ينقش ترمها زیجمجمه سر انسان ن

کاله  هی(شامل دو ال هیال 4فوق، از  لیدر هر دو تحل نکهیبه ا

) ینخاع يمغز هیال کیجمجمه سر انسان و  هیال کیکاسکت و 

انجام شده  يساز هیشب نیاستفاده شده است، بنابرا ل،یجهت تحل

 در نظر گرفت. کیسکواالستیمدل و کیتوان معادل  یرا م

  

  گیري نتیجه

مدل  کیاز کاله کاسکت و  هیال 2پژوهش دو مدل  نیدر ا

ضربه  یکیومکانیب ياز جمجمه سر انسان جهت مدلساز هیال 2

 نیالمان محدود قرار داده شد. در ا يعدد لیبه سر مورد تحل

کننده  یکاله کاسکت به عنوان خنث یداخل هیدر ال رییمدلها، با تغ

از  یناش بیآس لیو تنش جهت تعد ییحداکثر جابجا رو،ین

نشان  جیقرار داده شد. نتا سهیبه سر مورد مقا يضربه ا يبارگذار

جلو سر  هیبه ناح يضربه ا يبارگذار کیداد که در هنگام اعمال 

 XPS یداخل هیدر کاله کاسکت با ال ییحداکثر تنش و جابجا

 EPSاست که از فوم  ی% کمتر از حالت 1/11% و  2/10 بیبترت

 XPS یداخل هیال کیکاله کاسکت با  نیبرااستفاده گردد. بنا

  باشد. یوارده به سر م بیآس لیجهت تعد يمناسبتر نهیگز

  یجوامع نظام يبرا يکاربرد ینینکات بال -5

موتور سوار، الزم  ینظام يروهایبمنظور حفظ سالمت ن  -1

از است راکب و ترك سوار موتور در تمام مراحل استفاده از موتور 

و  XPS یداخل يها هیال ياستاندارد که دارا يکاله کاسکت ها

  . ندیهستند استفاده نما EPS یحت ای

سر موتور سواران  ییجلو هیاز ناح یکاله کاسکت بخوب -2

 ضد شورش محافظت خواهد کرد. يها سیپل

  

ها و  ییها، راهنما يبا تشکر از همکار تشکر و قدردانی:

اهللا  هیبق مارستانیب ینیبال قاتیواحد توسعه تحق" يمشاوره ها

  (عج).
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