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S t r e s z c z e n i e  

W artykule przedstawiono wyniki testów wykorzystania szybkiej kamery wideo do badań 
doświadczalnych interakcji w układzie człowiek–ręczne narzędzie wibroudarowe. Testy te 
stanowią wstęp do badań impedancji ww. układu. Testowano również wpływ częstotliwości 
wibracji narzędzia na sterowanie nim przez operatora. 
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A b s t r a c t  

In the paper the results of experimental tests concerning interaction in human operator – 
percussive tool system with use of high speed video camera in were presented. The tests are 
introduction to investigations of mechanical impedance of system. The influence  of the tool 
vibration frequency on operator’s control was tested either. 
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1. Wstęp 

Wibroizolacja elektrycznych lub pneumatycznych narzędzi ręcznych mogłaby się 
wydawać zadaniem znanym od dawna i stosunkowo łatwym, gdyby nie niechęć po- 
sługiwania się urządzeniami klasycznie wibroizolowanymi przez profesjonalnych opera- 
torów tych narzędzi. Wiąże się to z pogorszeniem sterowania przez operatora narzędziem  
z klasyczną wibroizolacją, a co za tym idzie obniżeniem komfortu pracy [1–3]. Projektując 
układ wibroizolacji narzędzia, należałoby więc uwzględnić nie tylko wibracje oddziałujące 
na człowieka-operatora, lecz również rzeczywisty udział człowieka w pracy urządzeniem. 
Prace prowadzone od kilku lat w zespole, który reprezentuje autor, zmierzają do zna- 
lezienia takich modeli układu człowiek–narzędzie ręczne, który uwzględniałby rolę ope- 
ratora we wzajemnych interakcjach przy pracy z narzędziem. Dotychczas publikowa- 
ne etapy tych prac opisują wykonane badania doświadczalne [4–6] oraz znalezione na  
ich podstawie modele matematyczne [7]. Niniejszy artykuł stanowi opis rozszerzenia 
wykonanych już badań o wykorzystanie narzędzia pozwalającego na poszerzenie in- 
formacji o interakcjach w badanym układzie – szybkiej kamery wideo i komputerowej 
analizy ruchu. Poszerzenie to pozwoli w przyszłości na doświadczalne wyznaczenie 
impedancji układu człowiek–narzędzie. Opisane niżej badania mają charakter testowy, 
pozwalający na sprawdzenie metody, a także na kontrolne rozszerzenie zakresu badań 
opisanych w pracy [6] przez zwiększenie zakresu badanych częstotliwości ruchu elemen- 
tu roboczego narzędzia. 

2. Opis metody badań i stanowiska pomiarowego 

Założono, że operator steruje w pozycji stojącej wykrocznej trzymanym w rękach 
narzędziem przez wywieranie docisku na jego rękojeść. Stanowisko pomiarowe (rys. 1) 
specjalnie zaprojektowane i wykonane dla potrzeb opisywanych badań pozwala badanemu 
operatorowi na stałą obserwację na ekranie dwóch wskaźników – jeden z nich pokazuje 
zmiany siły zadawanej operatorowi jako zadanie do wykonania w procesie sterowania 
narzędziem, zaś drugi pokazuje zmiany siły praktycznie wykonane przez operatora za po- 
mocą docisku rękojeści narzędzia. Zadaniem operatora jest możliwie szybkie i dokładne 
zrównanie obu wskaźników, czyli wywarcie na rękojeść nagle zadanego z zewnątrz do- 
cisku. Człowiek-operator pełni tu funkcję regulatora z wzrokowym sprzężeniem zwrot- 
nym. Stanowisko pomiarowe umożliwia zarówno generowanie sygnału zadanego, jak  
i ciągły pomiar, rejestrację i wizualizację badanych wielkości. Zadawany był sygnał  
w postaci skoku siły o wartości 100 [N]. Zastosowany wzbudnik kinematyczny umożliwiał 
symulację wibracji z regulowaną częstotliwością elementu roboczego narzędzia ręcznego. 
Specjalnie skonstruowane narzędzie miało zastosowany wewnątrz bierny układ wibro- 
izolacji rękojeści oparty na sprężynie o współczynniku sprężystości c = 1915 N/m. Wi- 
broizolacja mogła być w czasie eksperymentów włączana i wyłączana. Eksperymenty 
zostały zaprogramowane w środowisku LabView (National Instruments). Tor pomiarowy 
składał się z tensometrycznych czujników siły w układzie pełnego mostka CL14s 
(produkcji ZEPWN Marki – Polska) wraz z odpowiednimi wzmacniaczami tensome- 
trycznymi, laserowego czujnika przemieszczenia (mikroEpsilon), kondycjonera sygnału  
SC 2345 (National Instruments), karty pomiarowej DAQCard 6024E (National 



 243

Instruments) oraz komputera z oprogramowaniem Lab View. Dodatkowo w opisywanych 
badaniach zastosowana została szybka kamera wideo Pulnix TM6710 wraz z rejestratorem 
Motion Blitz 350 (Mikrotron). W zastosowanym układzie możliwy jest pomiar i rejestracja 
siły zadanej operatorowi, siły zrealizowanej przez niego przez docisk na rękojeść, siły 
reakcji pomiędzy platformą, na której stoi operator, i ramą oraz rejestracja sekwencji 
położeń wszystkich elementów układu w czasie eksperymentu. Rejestracja ta umożliwia, 
po analizie komputerowej, uzyskanie przebiegów czasowych wielkości kinematycznych 
wybranych punktów układu. W drugiej fazie testów szybka kamera wideo posłużyła 
również do rejestracji i pomiaru siły reakcji pomiędzy łokciem operatora a ramą stanowiska 
na podstawie pomiaru przebiegu czasowego ugięcia specjalnie skonstruowanego elementu 
sprężystego. 

 

 
 

Rys. 1. Widok ogólny stanowiska (z lewej). Operator podczas próby (z prawej) 
 

Fig. 1. View of stand (on the left). Human – operator during attempt (on the right) 

3. Opis przeprowadzonych badań 

Eksperymenty były wykonywane w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczestniczy- 
ło trzech wolontariuszy – mężczyzn o różnej budowie ciała. Każdy z wolontariuszy wy- 
konywał kolejno po jednej próbie dla symulowanej częstotliwości wibracji elementu 
roboczego narzędzia 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Hz. Rękojeść była wibroizolowana. Dru- 
gi etap badań przeprowadzono po uzupełnieniu stanowiska pomiarowego dodatkową 
usztywnioną ramą oraz specjalnie skonstruowanym elementem pozwalającym na pomiar 
reakcji pomiędzy łokciem operatora a ramą stanowiska (rys. 2). Po zestawieniu opisanego 
uzupełnienia wykonano próby testowe dla jednego wolontariusza. Próby wykonano kolejno 
z częstotliwościami wibracji elementu roboczego narzędzia 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Hz 
przy wibroizolowanej rękojeści. Mierzono i rejestrowano siły zadaną, zrealizowaną przez 
operatora, reakcji pomiędzy platformą, na której stał operator a ramą oraz sekwencję 
obrazów ruchu wszystkich elementów układu. Sygnały pomiarowe były próbkowane  
z częstotliwością 5 kHz, obrazy z częstotliwością 350 klatek/s. 

 
 



 244

 
 

Rys. 2. Uzupełnione stanowisko pomiarowe w czasie drugiego etapu testów 
 

Fig. 2. Extended measurement stand during second part of test 

4. Analiza wyników badań 

Pierwszym krokiem pracy nad wynikami była komputerowa analiza sekwencji obrazów 
zarejestrowanych dla każdej wykonanej próby. Podczas tej analizy oznaczono na klatce 
obrazu punkty, których ruch był następnie śledzony. Wybrano następujące punkty: na 
elemencie roboczym narzędzia, na rękojeści narzędzia, na ręce operatora, a w próbach  
z drugiej serii testów również na obu końcach sprężyny elementu do pomiaru reakcji 
pomiędzy łokciema ramą (rys. 3). W wyniku śledzenia położenia wybranych punktów  
z wykorzystaniem rozdzielczości subpikselowej otrzymano przebiegi czasowe wielkości 
kinematycznych badanych punktów. Ten etap analizy wykonano w środowisku pro- 
gramowym WinAnalyze (Mikromak). 

 

 
 

Rys. 3. Przykładowa klatka obrazu z zaznaczonymi punktami analizy ruchu 
 

Fig. 3. Exemplary picture frame  with marked motion analysis points 
 

Kolejne etapy analizy zarejestrowanych sygnałów były wykonane z użyciem pakietu 
programowego D-Plot firmy HydeSoft (USA). Zestawiono przebiegi czasowe otrzymane 
podczas próbkowania sygnałów i otrzymane podczas analizy obrazu, tak by uzyskać 
wspólną oś czasu. Kolejnym krokiem była kalibracja wszystkich sygnałów pomiarowych. 
Po jej wykonaniu  uzyskano wspólne przebiegi czasowe wszystkich mierzonych wielkości 
dla każdej z wykonanych prób. 

Na rysunkach 4–7 przedstawiono przykładowe przebiegi czasowe dla prób operatora  
nr 3. 
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Rys. 4. Przebiegi czasowe sił i prędkości zarejestrowanych dla częstotliwości 7 Hz 
 

Fig. 4. Time histories of recorded forces and velocities for frequency 7 Hz 
 

 
 

Rys. 5. Przebiegi czasowe sił i prędkości zarejestrowanych dla częstotliwości 11 Hz 
 

Fig. 5. Time histories of recorded forces and velocities for frequency 11 Hz 
 

Otrzymane podczas pierwszej serii testów przebiegi czasowe posłużyły następnie do 
obliczenia wielkości pozwalających na ocenę regulacji zrealizowanej przy każdej próbie 
przez operatora. Obliczane były: czas reakcji, czas narastania i czas regulacji. Wyniki ze- 
stawiono na rysunkach 8–10. 

Drugi etap testów pozwolił na pomiar reakcji pomiędzy łokciem operatora a ramą 
stanowiska. W rezultacie uzyskano przebiegi czasowe zawierające również te siły dla 
wszystkich testowanych częstotliwości wibracji elementu roboczego narzędzia. Na rys. 11  
i 12 przedstawiono przykładowe przebiegi czasowe. 
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Rys. 6. Przebiegi czasowe sił i prędkości zarejestrowanych dla częstotliwości 15 Hz 
 

Fig. 6. Time histories of recorded forces and velocities for frequency 15 Hz 
 
 
 
 

 
 

Rys. 7. Przebiegi czasowe sił i prędkości zarejestrowanych dla częstotliwości 19 Hz 
 

Fig. 7. Time histories of recorded forces and velocities for frequency 19 Hz 
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Rys. 8. Czas reakcji operatora w funkcji częstotliwości wibracji narzędzia 
 

Fig. 8. Time of operator’s reaction as function of tool vibration frequency  
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 9. Czas narastania w funkcji częstotliwości wibracji narzędzia 
 

Fig. 9. Rise time as function of tool vibration frequency 
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Rys. 10. Czas regulacji w funkcji częstotliwości wibracji narzędzia 
 

Fig. 10. Settling time as function of tool vibration frequency 
 

 
 
 

 
 

Rys. 11. Przebiegi czasowe sił i prędkości zarejestrowanych dla częstotliwości 5 Hz 
 

Fig. 11. Time histories of recorded forces and velocities for frequency 5 Hz 
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Rys. 12. Przebiegi czasowe sił i prędkości zarejestrowanych dla częstotliwości 19 Hz 
 

Fig. 12. Time histories of recorded forces and velocities for frequency 19 Hz 

5. Wnioski 

Podsumowując przeprowadzone badania testowe, można podać dwie grupy wniosków 
związane z dwoma głównymi celami. 

Testy w pełni potwierdziły możliwość wykorzystania stanowiska i układu pomiarowego 
z szybką kamerą i komputerową analizą ruchu do uzyskiwania wszystkich danych po- 
trzebnych do pomiaru impedancji układu. Został również sprawdzony zaprojektowany  
i wykonany układ do pomiaru siły reakcji pomiędzy łokciem operatora a nieruchomą ra- 
mą. Informacje te pozwalają na zaplanowanie i uruchomienie kolejnych badań w celu 
uzyskania modelu układu. 

Rozszerzając i zagęszczając zakres badanych częstotliwości wibracji narzędzia, otrzy- 
maliśmy wyniki potwierdzające wnioski uzyskane w badaniach opisanych w pracy [6]. 
Istnieją częstotliwości wibracji narzędzia szczególnie niekorzystne dla optymalnej reali- 
zacji przez operatora zadania sterowania narzędziem. Taką częstotliwością okazała się  
w naszych badaniach częstotliwość 15 Hz, poniżej i powyżej której operator wykonuje 
zadanie regulacji lepiej. Można postawić wniosek, że konstruktorzy narzędzi powinni 
poznać te częstotliwości i tak konstruować narzędzie, by ich unikać. Oczywiście zagad- 
nienie to wymaga dalszych badań na różnych narzędziach i na większej populacji. 
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