


جنبه هاي آماري آنتروپومتري

به باید مسئله این که گوناگونند جسمانی ابعاد نظر از گوناگون دالیل به انسانها  
.گیرد قرار توجه مورد تجهیزات و وسایل طراحی در طریقی

زیادي کاربران توسط که تجهیزاتی و وسایل براي ابعاد بهترین تعیین منظور به 
:است نیاز اطالعات دسته سه بهشوند می استفاده

مطالعه مورد جامعه آنتروپومتریکی خصوصیات )الف
.کند تحمیل طراحی بر را محدودیتهایی است ممکن خصوصیات این که طریقی )ب
.کند می تعریف را کننده استفاده و محصول بین موثر تناسب که مالکهایی )ج



طبیعی توزیع یک از آنتروپومتریک ویژگیهاي ویژه به و انسانی ویژگیهاي 
 داده نشان شکل گوسی نمودار وسیله به نرمال توزیع .برخوردارند جامعه در
.شود می

است شده گسترده قرینه طور به خود اوج نقطه اطراف در منحنی این.

و آن از کمتر جمعیت %50 که آنجا از و است اندازه ترین محتمل میانگین 
 میانگین توزیع، این در که گفت توان می این بنابر هستند، آن از بیشتر 50%

.است پنجاهم صدك معادل

جنبه هاي آماري آنتروپومتري





Percentiles
90% دارند قرار 92 و 2 صدك بین یا و 95 و 5 صدك بین افراد.

در را فاصله کوتاهترین 95 و 5 صدك میانگین، حول تقارن خاصیت به توجه با 
.گیرد می بر در را جمعیت %90 که دارد افقی محور حول

گیرد قرار مدنظر باید نکته دو صدکها مورد در بحث و استفاده هنگام:
 قد طول 95 صدك یعنی .کنند می توصیف که هستند جمعیتی مختص صدکها -

 جمعیت براي قد طول 75 صدك با برابر است ممکن عمومی جمعیت براي
.باشد دیگر

  برابر فردي قد طول اگر یعنی .کنند می توصیف که هستند ابعادي مختص صدکها -
  با برابر نیز شانه پهناي مثال دیگر ابعاد در که ندارد دلیلی باشد 95 صدك با

.باشد 95 صدك



انحراف و میانگین :شود می توصیف پارامتر دو وسیله به طبیعی توزیع  
.استاندارد

و سازد می مشخص را افقی محور روي در فراوانی توزیع محل میانگین 
.را میانگین حول پراکندگی میزان استاندارد انحراف

توزیعها از دیگري انواع:
(Skew) چولگی داراي توزیع

Bimodal)دونمایی توزیع  distribution)
(Leptokurtic)کشیده توزیع
(Platykurtic)پخه توزیع

 وارد خدشه محاسبات در و دارند طبیعی توزیع حالت از انحرافاتی یک هر اینها
.دارد بستگی طبیعی توزیع از انحراف میزان به آن بزرگی که سازند می





یعنی دارد مثبت چولگی عضالنی قدرت و بدن وزن جمعیتها اغلب در 
 در ضعیف و وزن سبک افراد و قوي و وزن سنگین افراد از نامتناسبی نسبت
  افراد از بیشتر قوي و سنگین افراد تعداد که طوري به دارد وجود جامعه
.است ضعیف و سبک

و بزرگساالن یا زنان و مردان نظیر طبیعی توزیع دو ادغام دیگر طرف از 
 توزیع یا پخه توزیع که دهد می دست به را جدیدي توزیع کودکان
.آورد می بوجود را دونمایی

هاي توزیع همانند ها توزیع این که رویم پیش اشتباه فرض این با اگر 
 اشتباهاتی کنیم، محاسبه شده یاد فرمول اساس بر را صدکها و هستند طبیعی

 بستگی طبیعی توزیع از انحراف میزان به آنها بزرگی که داد خواهد رخ
 از توان می و است ناچیز عمل در طبیعی توزیع از انحراف معموال .دارد
.کرد پوشی چشم آنها



حالت این در .است مفید نیز تجمعی شکل به طبیعی توزیع منحنی رسم 
.گیرند می قرار نظر مورد بعد مقادیر مقابل در صدکها

بنابراین و رسند می افق خط به بینهایت در افقی مجانب خط دو تئوري در  
.است مشکل پایین و باال صدکهاي گرفتن نظر در طراحی در



هر چه در صد باالتري از جمعیت در محدوده طراحی  cost/benefitدر مبحث 
.قرار گیرند، هزینه بیشتر خواهد بود



براي .باشد منطقی طراحی فرآیند تا نمود رستم بایستی چگونه را خط این 
 در که اختیاري کامال حل راه یک .ندارد وجود خاصی پاسخ سوال این

  بین محدوده براي طراحی است، شده داده تشخیص مناسب موارد بسیاري
.جمعیت میانه بخش از %90 یعنی است، 95 و 5 صدکهاي

درصد10 تطابق عدم باید اما دهد، می را احتیاجات جواب نسبت این 
 نظر در نیز را گیرند می قرار طراحی ي محدوده از خارج که باقیمانده

.داشت



(Criteria)و معیارها (Limitations)محدودیتها 

یک از است عبارت محدودیت ارگونومی در :محدودیت 
 طراحی بر که انسانی گیري اندازه قابل و مشاهده قابل ویژگی

.دارد اثر محصول یک

آن وسیله به که قضاوت در استانداردي از است عبارت :معیار 
.شود می سنجش محصول و کننده استفاده میان تطابق



دارد وجود محدودیت دسته 4 ارگونومی در:

 Clearance
 Reach
 Posture
 Power



:درجات گوناگونی از معیار وجود دارد
 راحتی، ایمنی، بازدهی، زیبایی(معیارهاي اولیه، عمومی، برتر(
  معیارهاي ثانویه، ویژه، سطح پایین

:مثال
.در طراحی صندلی، راحتی یکی از معیارهاي اولیه است

.ارتفاع رکبی محدودیتی را در طراحی ایجاد می کند
)معیار ثانویه(ارتفاع صندلی نباید بلندتر از ارتفاع رکبی باشد 

)معیار سطح سوم(بیشتر باشد  cm 40ارتفاع صندلی نباید از 



ارزیابی طراحی

یافتن و آن ارزیابی براي هایی آزمون انجام طراحی، هر از پس 
.است ضروري مشکالت

دارد وجود مختلفی روشهاي منظور، این براي.

در یا و گرفته انجام واقعی هاي محیط در معموال روشها این 
.افزار نرم از استفاده با مجازي هاي محیط



)Fitting trial(کارآزمایی تطبیقی 
در افراد از تعدادي آن در که است آزمایشگاهی اي مطالعه تطبیقی کارآزمایی 

  پارامترهاي مورد در و پردازند می کار انجام به شده طراحی کار ایستگاه
.کنند می نظر اظهار کار ایستگاه

و ”کوتاه“ ، ”مناسب“ ، ”بلند“ ، ”بلند بسیار“ مثال صورت به آنها نظر اظهار  
.باشد می ”کوتاه بسیار“

در کار مشابه کامال که دهند می انجام را کاري ها نمونه تطبیقی، کارآزمایی در 
    .است واقعی دنیاي



Fitting trial
فیزیکی -روانی آزمون نوعی تطبیقی کارآزمایی )psycho-physics(  

  )Objective( عینی و فیزیکی هاي ویژگی مورد در ها نمونه آن در که است
 بیان را خود )Subjective( ذهنی قضاوت ... و کار ایستگاه محیط، ابزار،
.کنند می ارزیابی را آنها و داشته

مثالها برخی:
کار میز بهینه ارتفاع تعیین◄
ظرفشویی سینک بهینه ارتفاع تعیین◄
 محل :VDT کار ایستگاه در مثال( کار ایستگاه بهینه ابعاد و تنظیمات تعیین◄

 سطح سفتی یا نرمی کلید، صفحه ارتفاع آن، زاویه مانیتور، گرفتن قرار
 )... و ماوس طراحی آن، جنس و نشستنگاه

کار ایستگاه طراحی )Guidelines( هاي دستورالعمل ارایه◄
Usability( پذیري کاربرد آزمونهاي◄ test( 



Fitting trial

کار ایستگاه ابعاد تطبیقی کارآزمایی در:
 شده تعیین پیش از گستره یک در مشخص فواصل در سیستماتیک صورت به یا◄

 و کرده کار حاالت از یک هر در شود می خواسته فرد از و شود می داده تغییر
 .کند اعالم را خود نظر آنگاه

  تا دهد تغییر را ابعاد است مایل که شکلی هر به تا شود می گذاشته آزاد فرد یا◄
.کند گزارش آنرا و یابد دست بهینه اندازه به



Procedure for conducting a fitting trial



Procedure for conducting a fitting trial



Fitting trial

نمونه اي از ابزارهاي مورد استفاده در 
سنجش دریافت و قضاوت افراد 



Fitting trial
ارزیابی تناسب ایستگاه کار با فرد:  

دریافت و قضاوت فرد در مورد ایستگاه کار خود 

میز کار: 

    بسیار بلند          بلند               مناسب          کوتاه      بسیار کوتاه 
)                                      1)                (2)              (3)                (4)             (5 (

                                                                                                                             

صندلی: 

    بسیار بلند          بلند               مناسب          کوتاه      بسیار کوتاه 
)                                      1)                (2)              (3)                (4)             (5 (

    



Fitting trial







Factorial Design
 Seat type 

Weaving
height (Cm)

Low seat
High seat with 

10° forward 
inclination

Traditional 
bench

10 A B C

20 D E F

30 G H I
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