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 :چکیده

مشکل افراد دیابتی  ترین و مهم در بدن یک اختالل متابولیک دیابت
هاي جلوگیري  یکی از بهترین راه. ها است آنو قطع عضو  زخم کف پا

. هاي طبی مناسب است این بیماران استفاده از کفیاز قطع عضو 
هاي تک الیه و سه  کفیبهترین  و ساخت هدف از این مطالعه بررسی

در  کاررفته به رایج هایپراالستیکي  الیه با استفاده از چهار نوع ماده
 مناسب دیابتی کفیانتخاب  ي برايمعیارتا  است دیابتیهاي  کفی
با ساخت کفی  .تست فشار به دست آمد با  چهار ماده خواص. باشد

به  يبعد سهو مدل آن، فایل ابر نقاط به دست آمد  سفارشی و اپتیک
. موردبررسی قرار گرفت ،استاتیکی  تحلیلبا  اجزاء محدود روش کمک

در  ،طبق نتایج .شد استفادهسیستم پدار از  اي صحت سنجی نتایجبر
هاي  سیلیکون و پالستوزوت و در بین کفیهاي تک الیه  بین کفی

ل استات بهترین عملکرد را وینی لناتی-سیلیکون-چندالیه پالستوزوت
نشان  ایستاده در حالت هاي عملی با سیستم پدار نتایج تست. داشتند

-ي پالستوزوت ي سیلیکونی و سه الیه دهد کفی تک الیه می
فشار را در  78درصد و  72اتیلن وینیل استات به ترتیب -سیلیکون

هاي  روش .دهند کاهش می پابرهنهکف پا نسبت به حالت 
شده در این تحقیق یک رویکرد مناسب براي درك رفتار این  استفاده

کند و  شود فراهم می عنوان کفی استفاده می مواد در مواقعی که به
 .تواند باشد هاي طبی می فییک راهنماي المان محدود براي بررسی ک

  :کلمات کلیدي
.سیستم پدار. بعدي مواد هایپراالستیک، کفی طبی دیابتی، مدل سه 

    
  :مقدمه

. هاي عروق است و بیماري شامل رتینوپاتی، نفروپاتیعوارض دیابت 
هاي  در افراد مبتال به دیابت زخم توجه قابلیکی از مشکالت عمده و 

درصد افراد مبتال به دیابت  25بیش از . است ها آنمزمن در کف پاي 
 85]. 1[ شوند ي زندگی خود دچار زخم در کف پاي خود می در دوره

درصد از افراد دیابتی که داراي زخم در کف پاي خود هستند دچار 
ها در کف پاي  بیشتر زخم]. 2[ شوند ي تحتانی می قطع عضو در ناحیه

هاي مکانیکی  تی محیطی و تنشبیماران دیابتی به علت ترکیب نوروپا
به علت تغییر شکل ساختار پا به وجود  و تمرکز تنش بسیار باال

زخم پا، استفاده  و بهبود بهترین روش براي جلوگیري ].3، 4[ آید می
هاي  ها و کفی کفش ].5، 6، 7، 8[هاي طبی است ها و کفش از کفی

د و نجابجا کنهاي ماکزیمم فشار در کف پا را  د محلنتوان مناسب می
از  پا همچنین تمرکز تنش را در کف. دنرا کاهش ده ها آنمقادیر 
براي بررسی . شوند می ه و باعث توزیع مناسب تنش و کرنشبین برد

ها و همچنین زخم کف پاي افراد دیابتی آگاهی از چگونگی  بهتر کفی
  .ار در کف پا داراي اهمیت زیادي استتوزیع فش

هاي بسیاري قادر هستند توزیع فشار در  لوژيها و تکنو سیستم      
ها سیستم پدار  ، یکی از این تکنولوژيکف پا و کفی را به دست آورند

هاي پا  بررسی اختالالت و آسیب منظور بهاست که در مطالعات زیادي 
تحقیقات زیادي براي به  .]9، 10[ است شده استفادهدر راه رفتن 

دست آوردن مقادیر فشار و چگونگی توزیع فشار در کف پاي افراد 
 صورت به فشارسنجهاي  هاي حاوي سنسور سالم یا بیمار با کفی

هرکدام از این  .ایستاده و یا در حین راه رفتن صورت گرفته است
شست : ازجملهطق مختلفی از کف پا محققان ماکزیمم فشار را در منا

، 12، 13[ یا پاشنه به دست آوردند ا متاتارسال اول یا متاتارسال دومی
دهد محل حداکثر فشار در پا در  بررسی مطالعات نشان می ].11

برخی مقاالت انگشت شست یا متاتارسال اول یا دوم و در برخی دیگر 
شده است که  بنا به مطالعات پیشین ثابت. پاشنه معرفی گردیده است

هایی بین ساختار پاي افراد در نقاط  امل نژادي تفاوتنظر عو ازنقطه
 ].14[ مختلف جهان وجود دارد

مرد بالغ دیابتی  10تحقیقی روي  1996در سال  1ابو فرج زیاد      
هاي حساس به  گیرنده دادن قراردر این تحقیق با  که انجام داده است

فشار در نقاط مختلف پا توانست توزیع فشار در کف پا را در حالتی 
طبق این . ردآوبه دست پاي خود ایستاده است  دو د روي روکه فر

وزن او  درصد 50زمانی که فرد روي دو پاي خود بایستد  ،تحقیق
 صددر 5/9به پاشنه،  درصد 10بین  گیرد که دراین پا قرار می روي یک
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به متاتارسال  درصد 7متاتارسال دوم،  درصد 8به متاتارسال اول، 
در  ].15[ شود آن به شست پا وارد می درصد 5/10سوم و چهارم و 

براي  زیادابو فرج ي  این پژوهش براي حالت استاتیکی از مقاله
   .بارگذاري استفاده شد

بعد از اطالع از توزیع فشار در کف پاي افراد سالم و افرادي که       
 تأثیربیماران دیابتی به بررسی و  ازجملهاختالالتی در راه رفتن دارند 

افزار المان  هاي متفاوت با استفاده از نرم ها و هندسه کفی با جنس
 کارآمدآنالیز به روش المان محدود روشی . شود محدود پرداخته می

از رزیابی پارامترهاي مختلف کفش و کفی بدون استفاده براي ا
تعدادي  .]16، 17[عملی است ها آزمایششده و  ساخته پیشمحصول 

ها  ها و کفش از تحقیقات بیشتر تمرکز را روي جنس کفی
  ].  18، 19، 20[ داشتند

هاي  به بررسی کفیافزار المان محدود  محققان با استفاده از نرم      
ها  جنس، ضخامت و مقدار سختی کفی تأثیر ها آنمختلف پرداختند، 

 موردبررسیرا نسبت به توزیع مناسب و کاهش فشار در کف پا 
مدلی  همکارانبارانی و  2005در سال  ].21، 22، 23[ قراردادند

و تحلیل  نددي از کفی کفش بیماران دیابتی تهیه نمودبع سه
. انجام دادند انسیس افزار غیرخطی با استفاده از نرم استاتیکی خطی و

ي خود تنش و کرنش را در چهار کفی تک الیه از  در مقاله ها آن
وینیل استات  لنهاي سیلیکون، پالستوزوت، پلی فوم و اتی جنس

گزارش کردند و سیلیکون را از بین چهار جنس بهترین کفی انتخاب 
هایی با چهار نوع جنس بنام  و همکارانش کفی مسیبی ].24[  کردند

فوم  5وینیل استات لنو اتی 4فوم فوم، پلی 3، پالستوزوت2سیلیکون ژل
نوع کفی  18چهار نوع کفی تک الیه و  ،که رفتار هایپراالستیک دارند

و  دینامیکی صورت به بعدي کفی سه الیه ساختند و با آنالیز مدل سه
یه ه گرفتند بهترین کفی سه الهمچنین انجام تست عملی نتیج

تک الیه در جذب تنش و ایجاد از بهترین کفی  تر مناسبخیلی 
با استفاده از کفی سه الیه موفق شدند  ها آن. کند عمل می کرنش

کرنش را  درصد 30تمرکز تنش ون میزز و  درصد 31طور نسبی  به
همچنین . هاي تک الیه در کف پاي بیمار کمتر کنند نسبت به کفی

هاي عملی در حالت دینامیکی بهترین کفی تک الیه و  نتایج تست
نسبت به حالت پابرهنه  درصد 54و  درصد 30سه الیه به ترتیب 

  ].25[ دهد فشار را در کف پا کاهش می
هاي المان محدود  افزار همچنین مدل کردن پا و بررسی آن در نرم     

 است که در آن یافته گسترشمکانیک اي در علم بیو گسترده صورت به
هاي  ها را با استفاده از کفی هاي وارده به بافت نرم و استخوان تنش

 ].26، 27، 28، 29[ کنند مختلف و بدون استفاده از ارتز بررسی می
هاي المان محدود  افزار از تحقیقات از نرم برخیدر اما       

در این . هاي آزمایشگاهی اکتفا شده است نشده و فقط به کار استفاده
ساخته شدند و مورد آزمایش عملی قرار  موردنظرهاي  تحقیقات کفی

صورت آزمایش  تامی و همکاران به 2008در سال ]. 30، 31[ گرفتند
                                                             
٢ Silicone gel 
٣ Plastazote 
٤ Polyfoam 
٥ Ethylene vinyl acetate 

ي نازکی از  ي آن با الیهکه رو عملی دو نوع کفی سفارشی و تخت
نتایج تحقیقات . مقایسه کردند را مواد هایپراالستیک پوشیده شده بود

هاي پا مطابقت بیشتري  دهد که کفی طبی که با قوس نشان می ها آن
 ].32[ تواند کاهش دهد داشته باشد فشار بیشتري را می

ه در ضخامت کفی باید در حد متعارف و استانداردي باشد زیرا ک      
ضخامت کمتر کفی تحمل فشارهاي وارده را نخواهد داشت و اگر 

شود، همچنین ازلحاظ  ازحد الزم باشد در کفش جا نمی ضخامت بیش
  ].33[ آورد دینامیکی درحرکت فرد اختالل به وجود می

هدف از این مطالعه به دست آوردن اطالعات جامعی از       
هاي طبی  و ساخت کفی ها ي مناسب کفی هاي رایج و هندسه جنس

نوع جنس  4در این مطالعه از  .مناسب براي بیماران دیابتی است
افراد دیابتی  مخصوصهاي طبی  هایپراالستیک که براي ساخت کفی

هاي سیلیکون، پالستوزوت، اتیلن وینیل استات و  مناسب است با نام
نوع کفی سه الیه  18نوع کفی تک الیه و  4. فوم استفاده شد پلی

المان محدود و تست عملی با سیستم پدار در حالت  زلحاظا
توزیع تنش و کرنش  ازلحاظبهترین کفی استاتیکی مقایسه شدند تا 

. ف پا انتخاب و معرفی گرددمناسب و همچنین کاهش فشار در ک
خواص مثبت توان از  بررسی کفی سه الیه به این دلیل که می

هره برد بسیار مهم در یک کفی به نحو احسن ب هاي مختلف جنس
  .است

  :ها مواد و روش
اغلب جنس مواد بکار رفته در ساخت کفی طبی براي افراد دیابتی 

ساخت کفی و همچنین  در این بخش مراحل .هایپراالستیک هستند
المان محدود شرح  در آن و مراحل آنالیز بعدي سهایجاد مدل 

المان محدود هاي عملی نتایج  سپس با انجام تست. شده است داده
  .صحت سنجی شد

  :روش ساخت کفی و مدل اجزا محدود
مبتال به که  کیلوگرم 97اي با وزن  ساله 26 بالغیک مرد ابتدا پاي 

توسط دستگاه است  بدون زخم در کف پا و بیماري دیابت است
 ECOPLAN Shoemaster Custom(بعدي کف پا  اسکنر سه

system, Torielli, italy(  اسکن و این اطالعات به دستگاه تراش
CNC )CNC Milling machine٤٠٦ ٠٣-E, Torielli, Italy ( 

ي کفی از آن به دست  انتقال داده شد تا فوم را بتراشد و هندسه
-٢mega ,٥ COMET(سپس کفی با دستگاه دیجیتایزر . یدبیا

pixel,Resolution اپتیک شد و یک فایل ابر نقاط به دست  ) ١:٤
 ,Dussault system ,V٥R٢٠(افزار کتیا  این فایل در نرم. آمد

براي . سازي گردید تا مدل، سطح و حجم پیدا کند مدل )٢٠٠٩
ها را ایجاد نموده و  افزار الیه هاي سه الیه نیز در این نرم ایجاد کفی
محدود آباکوس  افزار اجزاء بعدي ایجادشده را به نرم مدل سه

)version ٦.١١, Dussault system simulias, انتقال  )٢٠١١
داده تا در آن مونتاژ، بارگذاري، شرایط مرزي و روابط بین سطوح 

  .انجام شود ها آنتعریف و تحلیل بر روي 
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مراحل تراشیدن و سایز کردن کفی طبی نشان ) 1(در شکل      
بندي و ضخامت هر الیه  الیهي  نحوه) 2(در شکل . شده است داده

  .شده است مشخص

  
براي کم کردن  زنی سنبادهبراي شکل دادن کفی و  CNCدستگاه : 1شکل

  ضخامت آن

  
  تک الیه(b):  کفی سه الیه و (a):هاي  نما و اندازه: 2شکل

هاي تک الیه و سه الیه  بعدي از کفی در این تحقیق یک مدل سه     
هاي دینامیکی با  شده و تحلیل طراحیمخصوص بیماران دیابتی 

افزار اجزاء محدود آباکوس و آنالیز تنش و کرنش براي چهار نوع  نرم
وینیل استات با  لنفوم و اتیي سیلیکون ژل، پالستوزوت، پلی ماده

است ) 1(آن طبق فرمول  ي معادلهکه ] 34[ي یک درجه 6اگدنمدل 
این مدل براي تحلیل اجسام تراکم ناپذیر با کرنش و . به دست آمد

  .     تغییر شکل باال مناسب است

)1(                                                                           
U= ∑ ٢

٢١ 	 휆١ + 	휆٢ + 	 휆٣ − ٣ + 	∑ ١
١ 	(퐽 −

٢(١  

ناوردهاي اصلی : λ، تابع پتانسیل انرژي کرنشی :U :رابطهدر این 
هاي مواد هستند که با تست آزمایشگاهی به  ثابت :i αو iµ، کرنش

  .آید دست می
  :خواص مکانیکی

وینیل استات  لنفوم و اتیهاي پالستوزوت، پلی سیلیکون ژل و فوم
جزو گروه مواد هایپراالستیک هستند، عموماً این مواد ضریب 

 با استفاده از استانداردهاي]. 34[دارند 49/0تا  45/0پواسونی بین 
ASTM D575 تست فشار بر روي سیلیکون و با استفاده از 

ASTM D1621 فوم و هاي پالستوزوت، پلی تست فشار بر روي فوم
ي تنش کرنش  دهنده نشان) 3(شکلوینیل استات انجام شد که  لناتی

                                                             
٦ Ogden 

 همچنین روي این مواد با دستگاه سختی سنج .این چهار ماده است
)Zwick Shore Durometer Tester Close-up 

SR:تست سختی سنجی با )٧٢٠٦.٠٧/٠٠ Shore A و استاندارد 
ASTM D2240 انجام شد و نتایج به شرح زیر بود:  

  

  
 ي هایپراالستیک کشش چهار ماده تستکرنش -تنش: 3شکل

  ي هایپراالستیک مقدار سختی چهار نوع ماده: 1جدول
 shore Aسختی سنجی   نام جنس
  12  سیلیکون

  18  پالستوزوت
  24  وینیل استات لناتی

  30  فومیپلی

اعمال شرایط مرزي و بارگذاري در حالت المان بندي، 
  :استاتیکی

صورت خطی انتخاب شد و  و به اي المان تتراهدرال چهار نقطهنوع 
براي  .آمده است) 2(در جدول متر  میلی 2با سایز ها  تعداد المان

زمین تعریف شد  عنوان بهي صلب  فحهیک ص تر طبیعیایجاد شرایط 
ي صلب و زمین ضریب  بین صفحه .و کفی روي آن قرار گرفت

همچنین به علت اینکه کفی  .شده تگرف نظر در] 21[ 3/0اصطکاك 
در تمام گیرد و دور آن بسته است حرکت کفی  درون کفش قرار می

در قسمت بارگذاري  .در راستاي ضخامت بسته شد جز بهجهات 
) 4(ي پا و پاشنه مطابق شکل  ، میانههامناطق انگشتان، متاتارسال
فشارهایی که از طرف پا به کفی وارد . روي مدل مشخص گردید

   .شود متناسب هر محل اعمال شد می
  ها هاي کفی المان تعداد: 2جدول

مکان  تعداد المان
 الیه

 نوع تحلیل نوع کفی

 تک الیه - 107179
استاتیکی همراه با 

ي صلب صفحه  
 الیه اول 60780

 الیه دوم 25333 سه الیه
 الیه سوم 24961

 

(M
Pa) 
تن
  ش
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-T 2-3 شست پا،: HX شده براي اعمال نیرو که هاي مشخص مکان: 4شکل
متاتارسال : M 1-2-3-4-5 ،انگشت چهارم و پنجم سوم، ،انگشت دوم: 4-5

 قوس خارجی پا،: LA داخلی پا، قوس: MA ،اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم
H: پاشنه  

ي ابو فرج  مقاله از ت استاتیکحال فشارهاي وارده بر پا در) 3(جدول 
  .آمده است که در جدول زیر خراج شد،است] 15[ زیاد

توسط دستگاه پدار  برهنه يپابه  واردشده) پاسکال یلوک(فشارهاي : 3جدول
 ]15[استاتیکیدر حالت 

  )پاسکال(فشار استاتیکی   مکان
  594500  ت شستانگش

  200000  3و  2انگشت 
  120000  5و  4انگشت 

  527100  1متاتارسال 
  469300  2متاتارسال 

  392200  4و  3متاتارسال 
  271600  5متاتارسال 

  600  ي داخلی پا میانه
  11700  ي خارجی پا میانه

  567600  پاشنه

  :و کفی طبی قالبساخت 
که در قسمت  طور هماني فومی  هاي طبی تک الیه براي ساخت کفی

براي ساخت . شود عمل میبود  شده دادهتوضیح   روش ساخت کفی
سیلیکونی با طرح کف پا ي سیلیکونی، از قالب  کفی طبی تک الیه

ي دوم سیلیکون باشد یک قالب براي  همچنین اگر الیه. استفاده شد
افزار کورل قالب طراحی  ترتیب که با نرم این به ،آن باید درست کرد

شده  گیري قالبکه قالب و سیلیکون  گردید و با واترجت برش خورد
اشد با پرس ها اگر فوم ب باقی الیه. شود  مشاهده می) 5(را در شکل 

سه الیه از  ي شده ساختهیک کفی ) 6(شکل  .شود راحتی بریده می به
  .اتیلن وینیل استات است-سیلیکون-هاي پالستوزوت جنس

  
  ي دوم گیري شده براي الیه قالب کفی و سیلیکون قالب: 5شکل

  
  اتینیل وینیل استات-سیلیکون-سه الیه با جنس پالستوزوت کفی: 6شکل

  :روش تست عملی
براي انجام تست آماده  ها آنها تعدادي از  بعد از ساخت کفی      
در  .با استفاده از سیستم پدار تست عملی از فرد گرفته شد. شدند

کالیبره  داي متصل بو هاي سنسور داري که با کابل به رایانه ابتدا کفی
پاي ابتدا شود که  عمل می شکل به این نشد براي کالیبره. کرد

سپس بعد از . شود روي زمین گذاشته می پاي چپ و بلند راست
این کار  ،شناختن پاي چپ و صفر کردن فشارهاي کفی پاي راست

بار بدون ارتز و  بعد از کالیبره کردن یک .شود براي پاي دیگر تکرار می
ایستادن  هايبار دیگر با ارتزهاي مختلفی که ساخته شد تست

  .انجام گرفت )استاتیکی(
 :ها یافته

هاي  هاي تجربی با استفاده از کفی گیري نتایج المان محدود با اندازه
هاي المان محدود روش  مدل. شد يفشارسنج سیستم پدار معتبر ساز

بسیار قدرتمندي براي درك رفتار مکانیکی پا و ابزاري براي فرایند 
گیري و اثبات  پس از نتیجه. استهاي کفش  سازي طراحی کفی هبهین

اي از هندسه و  تایج تجربی و آزمایشی، طیف گستردهنزدیک بودن ن
ي رفتار راحتی پا از طریق  هعمنظور مطال توان به هاي کفی را می جنس

هاي کفی مورد آزمایش و بررسی  اصالح طراحی هندسی و جنس
  . قرارداد
  :محدود براي کفی طبی الماننتایج 

براي  تحلیل 22 اريافز در قسمت نرم تحقیق براي انجام این   
در  هاي کفی  تایج مربوط به تحلیلنبین،  اینانجام شد که از ها کفی

. اي آمده است نمودارهاي میلهکانتور تنش و کرنش و صورت  زیر به
باالیی به پایینی  ي نمادگذاري از الیه هاي چندالیه براي کفی

 لنهاي اتی کفی سه الیه از جنس E-P-Fمثالً . گرفته است انجام
 .فوم از باال به پایین استو پالستوزوت و پلی وینیل استات

 
کانتور کرنش کفی ) a( قسمت: کانتور کرنش در حالت استاتیکی: 7شکل

  فومیي پلی کانتور کرنش کفی تک الیه )b.  (ي سیلیکونی تک الیه
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کانتور کرنش کفی سه ) a( قسمت: کانتور کرنش در حالت استاتیکی: 8شکل
کانتور کرنش کفی  )b. (وینیل استات یلنات- سیلیکون-پالستوزوتي  الیه

 پالستوزوت- وینیل استات لناتی-فومي پلی سه الیه

  
  ي ماکزیمم تنش  مقایسه:  9شکل 

 

 
 ي ماکزیمم کرنش مقایسه: 10شکل 

 :نتایج تست عملی
شده  فشار وارده به کفی که توسط سنسورهاي نصب )4( عداد جدولا

ها در  این تست. دهند باشد، را نشان می هاي سیستم پدار می در کفی
 .حالت ایستاده انجام شد

به دست آوردن مقادیر مختلف فشار در مناطق مختلف پا با : 4جدول
 استفاده از ارتز و بدون ارتز در حالت ایستاده

  راست در حالت ایستادهپاي ) کیلو پاسکال(فشار   
-F-P  پابرهنه  منطقه

E 
P-F-

E  
P-S-

E  P S 

  45  47  27  45  5/95  171  انگشت شست
انگشت دوم، 
  17  8/17  3/10  8/18  19  20  سوم و چهارم

  8  4/9  7/3  6/8  9  10  انگشت پنجم
  2/20  25  8/24  8/35  9/92  111  متاتارسال اول
  19  7/20  17  5/39  78  102  متاتارسال دوم
متاتارسال 

  5/18  4/25  9  6/41  4/66  95  سوم و چهارم

متاتارسال 
  15  20  1  3/28  27  29  پنجم

قوس داخلی 
  13  5/27  25  40  36  8/46  پا

قوس خارجی 
  30  3/31  29  49  7/78  8/89  پا

  48  57  40  6/84  2/109  170  پاشنه
 

 لناتیفوم و ي سیلیکون ژل، پالستوزوت، پلی چهار نوع ماده      
مطابق یه انتخاب شدند، هاي تک ال وینیل استات جهت ساخت کفی

در حالت  ترتیب سیلیکون ژل و پالستوزوت به) 10(و ) 9(هاي  شکل
با توجه به . دهند ترین تنش و کرنش را نشان می بیش استاتیکی

سیلیکون توزیع کرنش ) 7(شده در شکل  کانتور کرنش نشان داده
دهد، پس در بین  جذب انرژي را انجام می بیشتري دارد لذا بهترین

همچنین . شود ها محسوب می هاي تک الیه جزو بهترین جنس کفی
وینیل استات با توجه به کرنش کم و کانتور تنشی که  لنفوم و اتیپلی

هاي تک الیه  دهد داراي تمرکز تنش باال بوده و کفی از خود نشان می
  .از این جنس مناسب نیست

. چیدمان مدنظر قرار گرفت 18 ،هاي چندالیه بررسی کفیبراي       
تر  گیري کرد که جنس نرم توان نتیجه گرفته می هاي انجام از تحلیل

تر با زمین در تماس باشند، البته  بهتر است با کف پا و جنس سخت
. این نتیجه با ماهیت کفی طبی براي افراد دیابتی کامالً سازگار است

هاي  شود در بین چیدمان مشاهده می )10(و ) 9(هاي  شکلمطابق 
وینیل  لناتی-سیلیکون-ي اول پالستوزوت موجود به ترتیب از الیه

لذا این کفی . ترین توزیع کرنش و تنش را دارا است استات بیش
عملکرد بهتري در جذب انرژي را دارد و فشار کف پا را بهتر توزیع 

 .کند می

  :بحث
جه داشت این است که با توجه به یکی از نکاتی که باید به آن تو

تواند  باشد این تحلیل می اینکه زمان حل استاتیکی بسیار پایین می
ها در  ي کفی کمک زیادي در به دست آوردن جواب اولیه و مقایسه

هاي  بسیاري از فعالیت هرحال به. هاي متفاوت باشد ها و هندسه جنس

(Pa) 
تن
  ش

(-) 
کرن
 ش 
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ود و آنالیز استاتیکی ش ها در حالت ایستاده انجام می ي انسان روزانه
گیري شد که  ها نتیجه از آنالیز کفی. نیز حائز اهمیت است جهت ازاین

استفاده از کفی طبی براي بیماران دیابتی بهتر از عدم وجود آن 
هاي سفارشی خیلی  کفی] 32[ با توجه به نتایج تحقیقات قبلی. است

مل هاي تخت ع کفیبهتر در توزیع تنش و کرنش مناسب نسبت به 
کامل مطابق با  صورت بهدر این تحقیق نیز سطح کفی  کنند، می

عملکرد بهترین کفی سه الیه خیلی  .هاي پا ساخته شد قوس
هاي تک الیه است که سیستم پدار هم  از بهترین کفی تر مناسب

همچنین نتایج المان محدود پا با نتایج . بیانگر همین موضوع است
هاي رایج در بازار براي افراد دیابتی  کفی .شده استمقایسه  دیگران

شود و عرق کردن  منتها سیلیکون باعث تعرق پا می. سیلیکون است
در این تحقیق براي  شده ارائه حل راه. گردد یمباعث زخم شدن 

 عنوان بهاست که از خواص مثبت سیلیکون  گونه نیابه ها  کفی ساخت
همچنین . پا در ارتباط نباشدد تا سیلیکون با وي دوم بهره برده ش الیه

پالستوزوت فوم فوم د زیرا وي اول از پالستوزوت استفاده ش در الیه
هم خواص خوبی در جذب تنش و ایجاد کرنش مناسب دارد و 

مشاهده  .کند همچنین به دلیل فوم بودن عرق کف پا را جذب می
 ي میانی عملکرد کفی را بسیار عنوان الیه شود وجود سیلیکون به می

-سیلیکون-پالستوزوتي  بخشد، از طرفی کفی چندالیه بهبود می
ي سیلیکونی وزن بسیار  نسبت به کفی تک الیه اتیلن وینیل استات

  . کمتري دارد
شود بهترین  مشاهده می )10(و ) 9(هاي  شکلطور که در  همان     

هاي تک الیه دارد  کفی سه الیه عملکرد بهتري نسبت به کفی
کیلو  1178یمم تنش در تحلیل استاتیکی سیلیکون زکه ماک طوري به

وینیل  لناتی-سیلیکون- ي پالستوزوت در کفی سه الیه و پاسکال
توان نتیجه گرفت کفی  پس می. استکیلو پاسکال  2/916استات 

اتیلن  ي الیه سهبهتر از کفی  درصد 22حدود  ي سیلیکونی الیه تک
همچنین ماکزیمم کرنش  .کند در توزیع تنش عمل می وینیل استات

ي  در کفی سه الیهو  5012/0در تحلیل استاتیکی سیلیکون 
پس . است 7216/0 ل استاتوینی لناتی- سیلیکون-پالستوزوت

بیشتر از کفی تک % 30توان نتیجه گرفت کفی سه الیه حدود  می
در کفی و چون کرنش  کند یلیکونی در کرنش عمل میي س الیه

العمل از طرف زمین است  نرژي عکسمیزان جذب ا ي دهنده نشان
اتیلن وینیل استات عملکرد -سیلیکون-پس کفی سه الیه پالستوزوت

سازي  پس با توجه به نتایج شبیه .بهتري نسبت به سیلیکون دارد
هاي چندالیه  توان در کفی توان گفت از خواص مثبت سیلیکون می می

  .به نحو احسن بهره برد
هاي تک الیه و در  فقط روي کفی ]24[همکارانتحقیق بارانی و    

حالت استاتیکی انجام شد که سیلیکون و پالستوزوت بهترین نتایج را 
 حالت استاتیکی هاي تک الیه در ي حاضر بین کفی در مقاله. دادند

  .سیلیکون و پالستوزوت بهترین نتیجه را دادند
ها در  که روي همین کفی ]25[ در تحقیق مسیبی و همکاران      

دهد که با استفاده از  نتایج نشان میاست  شده انجامحالت دینامیکی 
کرنش % 30تمرکز تنش ون میزز و % 31طور نسبی  الیه بهسه کفی 

. توان کاهش داد هاي تک الیه در کف پاي بیمار می نسبت به کفی
درصد  22حدود استاتیکی کفی سیلیکونی  صورت بهولی روش حل 

در همچنین نتایج تست عملی . است در جذب تنش بهتر عمل کرده
-ي سیلیکونی و سه الیه پالستوزوت حالت دینامیکی کفی تک الیه

نسبت به حالت % 54و % 30اتیلن وینیل استات به ترتیب -سیلیکون
همچنین نتایج تست عملی  .دهد پابرهنه فشار را در کف پا کاهش می

ي سیلیکونی و سه  دهد کفی تک الیه نشان میدر حالت استاتیکی 
 78درصد و  72اتیلن وینیل استات به ترتیب -ي پالستوزوت الیه

با یک  .دهند کاهش می پابرهنهفشار را در کف پا نسبت به حالت 
-ي پالستوزوت توان بیان نمود کفی سه الیه کلی می يریگ جهینت

 30و  کرنش در جذبدرصد  5حدود اتیلن وینیل استات -سیلیکون
همچنین در . کند درصد در کرنش بهتر از کفی سیلیکونی عمل می

ي  تک الیه میانگین کفی طور بهشود  عملی مشاهده می يها تست
 66درصد  51به ترتیب ي اتیلن وینیل استات  سه الیه سیلیکونی و

  .دهند کاهش می پابرهنهدرصد فشار را در کف پا نسبت به حالت 
هاي کفی سه الیه و سفت  تنش برشی بین الیه ]30[ دیگرانالوري و  

 لنبودن کفی را بررسی کردند و به این نتیجه دست یافتند که اتی
ي وسط مناسب نیست و باعث صلب بودن کفی  وینیل استات در الیه

ي وسط  وینیل استات نیز در الیه اتیلندر این تحقیق . شود می
  .کند اثبات می )10(و ) 9(هاي  شکلمناسب نیست که این نتایج را 

ماکزیمم فشارها زیر شست، متاتارسال اول و  )4(جدول بر طبق      
، 12، 9[ تدوم و پاشنه به دست آمدند که مطابقت خوبی با تحقیقا

 .دارد ]15، 11، 10، 13
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