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

W artykule przedstawiono stanowisko do badań i metodę wyznaczania mocy drgań, wstrzą-
sów i uderzeń mechanicznych wnikających przez rękę operatora i pochłanianych w jego or-
ganizmie. Moc ta jest wyznaczana na podstawie części rzeczywistej widma wzajemnego siły 
i prędkości, mierzonych na styku dłoni z rękojeścią z zastosowaniem specjalnego adaptera. 
Przedstawiono wyniki badań dla 13 sygnałów testowych, reprezentujących drgania, wstrząsy 
i uderzenia mechaniczne, oraz zaprezentowano różnice mocy pochłanianej w zależności od 
typu sygnału. 
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A b s t r a c t  

The article presents test stand and measurement method for determining vibration, shock and 
strikes power dissipated in human hand-arm system called Vibration Energy Absorption –
VEA. This power is calculated from real part of the force-velocity cross-spectrum. Force and 
velocity are measured at the junction hand with handle, using designed for this purpose 
adapter. The results of measurements for 13 different vibration, shock and strikes signals were 
presented as well as differences in power absorption for those signals. 
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1. Wstęp 
 
Długotrwałe narażenie na drgania działające na ręce może spowodować zaburzenia 

w organizmie człowieka, doprowadzając do trwałych zmian chorobowych zwanych zespo-
łem wibracyjnym [7–8, 10, 12]. Przy ocenie ryzyka wystąpienia tego zespołu brane są pod 
uwagę amplituda drgań, jego widmo (przez stosowanie korekcji charakterystyką częstotli-
wościową Wh) oraz czas ekspozycji na drgania. Wpływ poszczególnych czynników na 
prawdopodobieństwo wystąpienia zmian chorobowych nie jest do końca znany, a dyskusja 
na temat, które składowe w widmie drgań są odpowiedzialne za zmiany chorobowe oraz 
jaka jest najlepsza wielkość do oceny ekspozycji na drgania mechaniczne wciąż trwa [1, 3, 
7, 9, 10–11, 17]. Z wielu praktycznych względów, takich jak: łatwość wykonywania po-
miarów, dostępność aparatury badawczej, chęć dokonywania porównań z wcześniejszymi 
badaniami, w większości raportów z badań oraz we wszystkich normach krajowych i mię-
dzynarodowych dotyczących drgań działających na ręce pracowników miarą stosowaną do 
badań „ostrości” drgań i dalej – oceny ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na 
drgania mechaniczne jest suma wektorowa skutecznych, ważonych częstotliwościowo 
filtrem Wh przyspieszenia drgań, wyznaczonego dla trzech składowych kierunkowych x, y, 
z (ahwx, ahwy, ahwz).  

Niektórzy badacze [1, 3–5, 7, 9–11] sugerują, że najważniejszą przyczyną powstawania 
zespołu wibracyjnego jest energia drgań pochłonięta w organizmie człowieka i może ona 
być lepszą wielkością stosowaną do oceny „ostrości” drgań niż obecna – skuteczna wartość 
ważona przyspieszenia drgań. Energię tę można wyznaczyć na podstawie przebiegów cza-
sowych mocy drgań pochłoniętej przez organizm człowieka. Zalety stosowania energii 
uwidaczniają się przy jednoczesnej ekspozycji człowieka na drgania, wstrząsy i uderzenia 
mechaniczne, dla których możliwe jest bezpośrednie sumowanie energii.  

Oddziaływanie uderzeń i wstrząsów mechanicznych na organizm człowieka różni się od 
oddziaływania na nie drgań mechanicznych [9–10, 12–13, 16]. Różnice mocy drgań, 
wstrząsów i uderzeń mechanicznych pochłanianej w organizmie człowieka zostaną zapre-
zentowane w niniejszym artykule. 

 
 

2. Metoda badań 
 
Powszechnie przyjmuje się, że pochłanianie energii drgań przez ciało człowieka 

w jednostce czasu jest bezpośrednio związane z urazami powstającymi na skutek ekspozy-
cji na drgania. Pochłanianie to wyrażane jest w postaci wskaźnika pochłaniania energii lub 
mocy. Dla dwóch układów mechanicznych, połączonych między sobą więzami, moc dzia-
łania jednego układu na drugi można wyznaczyć z równania 

 
 )(~)(~)( tVtFtP ⋅=  (1) 
gdzie: 

)(~ tF  – siła działania jednego układu na drugi [N], 

)(~ tV  – prędkość względna układów [m/s]. 
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Moc tę można wyrazić w funkcji częstości i wyznacza się ją na podstawie widma wza-
jemnego siły i prędkości (ang. cross-spectrum) [2, 4–6, 15]. Występowanie różnicy faz 
między sygnałami siły i prędkości skutkuje tym, że uzyskiwane widmo wzajemne jest 
w postaci zespolonej, której ogólny zapis przedstawiono w równaniu 

 
 )()()( ω−ω=ω jQCP  (2) 
 
gdzie część rzeczywista C(ω) jest koincydencyjnym widmem gęstości (coincident spectral 
density function, powszechnie nazywanym Co-spectrum), a część urojona Q(ω) jest kwa-
draturowym widmem gęstości (quadrature spectral density function, nazywanym Quad- 
-spectrum).  

Traktując ciało człowieka jako układ mechaniczny eksponowany na drgania, wstrząsy 
i uderzenia mechaniczne oraz stosując analogie do rzeczywistych układów mechanicznych, 
można przyjąć, że część rzeczywista C(ω) odzwierciedla moc dostarczoną z rękojeści do 
ciała człowieka. Moc ta jest pochłonięta przez jego organizm i oznaczana jako VEA (Vi-
bration Energy Absorption), rozproszona wskutek tarcia na styku narzędzie–ręka i stopy–
podłoże oraz przekazana dalej do podłoża. Ze wszystkich tych mocy VEA jest nieporów-
nywalnie duża w stosunku do pozostałych.  

Część urojona odzwierciedla kombinacje energii kinetycznej układu ręka–ramię i części 
rękojeści znajdującej się między ręką a czujnikiem siły oraz energii potencjalnej zgroma-
dzonej w częściach sprężystych układu. Część zgromadzonej energii w ciele człowieka po 
pewnym czasie może powrócić do rękojeści. Podczas ekspozycji człowieka na drgania 
ustalone obserwuje się dynamiczną równowagę między energią dostarczoną do człowieka 
a energią oddaną do rękojeści narzędzia. Ta „zgromadzona” energia również może być 
związana z etiologią zespołu wibracyjnego.  

W przypadku nieustalonych drgań, powtarzanych wstrząsów i uderzeń mechanicznych 
moc odbita i moc pochłaniana ulegają zmianie zarówno amplitudowo, jak i w funkcji czę-
stotliwości. W celu badania tych zmian dokonywany jest zapis widm wzajemnych oraz 
widm sił i prędkości w funkcji czasu. Widma te są wyznaczane i zapisywane z częstotliwo-
ścią 4 widm/s. Całkowity czas zapisu widm wynosi 100 s i obejmuje dwa pełne cykle po-
miarowe (tzn. pomiary były przeprowadzane cztery razy od najniższej do najwyższej am-
plitudy sygnału testowego). 

 
 

3. Stanowisko badawcze 
 
Do badań mocy drgań, wstrząsów i uderzeń mechanicznych w układzie dłoń–ramię 

używane jest stanowisko badawcze przedstawione na rysunku 1 Podstawowym elementem 
tego stanowiska jest adapter mocowany do rękojeści znajdującej się na wzbudniku drgań. 
Adapter ten, umieszczony między dłonią a uchwytem narzędzia, ma za zadanie przenosić 
całe obciążenie wywierane przez operatora na narzędzie. Adapter składa się z czterech pod-
stawowych części: korpusu, czujnika przyspieszenia drgań, czujnika siły oraz wycinka rury 
rozkładającej obciążenie z czujnika siły na dłoń operatora. Wycinek rury pełni także funk-
cję sprężyny, która wstępnie napina czujnik siły, eliminując luzy na powierzchniach styku 
czujnika z częściami adaptera. Podstawa adaptera wykonana jest ze stopu aluminium FOR-
TAL, co zapewnia jej małą masę oraz dużą wytrzymałość cienkościennej konstrukcji. Wy-
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cinek rury wykonany jest ze stopu aluminium serii 2000. Masa elementów między górną 
powierzchnią piezoelektryczną czujnika siły a dłonią operatora wynosi 18,5 g. Zdjęcie  
adaptera  przedstawiono  na  rys. 2.  Sygnały  przyspieszenia  drgań oraz siły oddziaływania 

 

 

Rys. 1. Schemat stanowiska do pomiarów mocy drgań, wstrząsów i uderzeń mechanicznych 
w układzie ręka–ramię operatora 

Fig. 1. Test stand for measurement of vibration, shock and strikes power in human  
hand–arm system 

 
 

               
Rys. 2. Adapter do pomiarów mocy drgań, wstrząsów i uderzeń mechanicznych w układzie  

ręka–ramię operatora  

Fig. 2. Adapter used for measurement of vibration, shock and strikes power in human  
hand–arm system 
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na ten adapter i dalej rękojeść narzędzia po wzmocnieniu są analizowane z zastosowaniem 
systemu multianalizatora PULSE B&K. Prędkość drgań, potrzebną do wyznaczenia widma 
wzajemnego, uzyskuje się przez całkowanie sygnału przyspieszenia za pomocą systemu 
PULSE. Wyniki analiz w postaci widm wzajemnych, widm siły i prędkości drgań oraz ich 
przebiegi czasowe zapisywane są w plikach *.txt i dalej importowane do środowiska 
obliczeniowego MATLAB.  

W przypadku wykonywania pomiarów w warunkach terenowych adapter umieszcza się 
między dłonią a rękojeścią danego narzędzia. Sygnały z czujnika przyspieszenia drgań 
i siły po wzmocnieniu rejestrowane są na magnetofonie cyfrowym SONY PC 208 AX 
i dalej analizowane w laboratorium. 

W trakcie wykonywania badań operator miał za zadanie utrzymywać pozycję ciała 
przedstawioną w normie PN-EN ISO 13753-2002 [18], stałą siłę nacisku na rękojeść równą 
50 N oraz lekko zaciskać rękojeść. Badania przeprowadzono w paśmie częstotliwości od 
1 Hz do 400 Hz. 

 
 

4. Wyniki badań 
 
Badania mocy pochłanianej w organizmie człowieka zostały przeprowadzone dla trzy-

nastu następujących sygnałów testowych: 
– sygnał 1 – szum biały ograniczony pasmem o częstotliwości środkowej 220 Hz szero-

kość pasma 316 Hz. Amplituda sygnału zmieniała się logarytmicznie z krokiem 0,5 dB/s = 
= 36 s cont , w zakresie od 0,1 m/s2 do 11,2 m/s2 skutecznej wartości ważonej przy-
spieszenia drgań, 

– sygnał 2, sinusoidalny o logarytmicznie zmiennej częstotliwości od 4 Hz do 400 Hz 
cont  z krokiem 50 m/Dec = 47 s. Skuteczna wartość ważona przyspieszenia drgań dla 
tego sygnału wynosi 3,9 m/s2, 

– sygnały 3–5, wstrząsowe przy obsłudze wiertarki udarowej i dwóch młotków pneuma-
tycznych, 

– sygnał 6, uderzeniowy, powstały jako odpowiedź układu wymuszającego na impulsy 
w postaci dodatniej połówki przebiegu prostokątnego o czasie trwania t = 30 ms, powta-
rzane co 0,5 s, których amplituda rosła i malała dwa razy od 0 do 5,5 m/s2 skutecznej 
wartości ważonej przyspieszenia drgań, 

– sygnały 7–11, uderzeniowe, powstałe jako odpowiedź układu wymuszającego na im-
pulsy w postaci pełnej dodatniej połówki przebiegu sinusoidy o czasie trwania t = 2 ms, 
5 ms, 10 ms, 20 ms, 30 ms. Impulsy powtarzane co 0,5 s ze zmienną amplitudą od 0 do 5,5 m/s2 
skutecznej wartości ważonej przyspieszenia drgań, 

– sygnał 12, uderzeniowy, powstały w wyniku uderzenia, w osi z, w ścianę stopką rękoje-
ści testowej trzymanej w dłoni poprzez adapter, 

– sygnał 13, uderzeniowy, powstały w wyniku uderzenia 100 g młotkiem, w osi z, 
w stopkę rękojeści trzymanej w dłoni poprzez adapter.  
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że dla całego zakresu badanych 

amplitud sygnałów testowych moc pochłaniana w organizmie człowieka zależy liniowo od 
kwadratu prędkości. Przykładowo, zależność taką dla jednego sygnału testowego i jednej 
częstotliwości przedstawiono na rys. 3, gdzie punktami zaprezentowano wartości chwilowe 
(odczytywane z krokiem 0,25 s), natomiast linią ciągłą zaznaczono aproksymacje wyników. 
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W zaleŜności od częstotliwości zmienia się kąt nachylenia tej prostej, co oznacza, Ŝe zmie-
nia się iloraz mocy pochłanianej w organizmie człowieka i kwadratu prędkości sygnału 
testowego, oznaczony jako VEA/V2, w Ws2/m2. Wartości ilorazu VEA/V2 w funkcji często-
tliwości dla róŜnych sygnałów testowych przedstawiono na rys. 4 i 5.  

Przy ocenie ryzyka zawodowego w ekspozycji człowieka na drgania mechaniczne 
przyjmuje się, Ŝe wielkością dobrze reprezentującą energię drgań, na którą naraŜeni są 
operatorzy jest dawka drgań obliczana z następującego równania 

 

 ehv taD ⋅= 2  (3) 

gdzie: 
ahv – suma wektorowa skutecznych, waŜonych częstotliwościowo filtrem Wh 

przyspieszenia drgań, wyznaczonego dla trzech składowych kierunkowych 
x, y, z (ahwx, ahwy, ahwz) x, y, z [m/s2], 

te – czas ekspozycji na drgania [s]. 
 

Mając to na uwadze, przyjęto, Ŝe kwadrat skutecznej wartości waŜonej przyspieszenia 

drgań w osi z – 2
hwza  jest wielkością, z którą moŜna porównać moc drgań pochłanianą 

w organizmie człowieka wyznaczoną dla osi z. Porównanie tych wielkości przedstawiono 
w tabeli 1.  
 

 

Rys. 3. ZaleŜność VEA od V2 sygnału testowego. Wynik dla pojedynczej częstotliwości 39 Hz 

Fig. 3. Relationship between VEA and V2 for a specified frequency 39 Hz 
 

częstotliwość 39 Hz 

v2, m2/s2 
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Rys. 4. Ilorazy VEA/V2 róŜnych sygnałów testowych w funkcji częstotliwości 

Fig. 4. Ratio VEA/V2 for a different types of test signals 
 
 

 

Rys. 5. Ilorazy VEA/V2 róŜnych sygnałów testowych w funkcji częstotliwości, cd. 

Fig. 5. Ratio VEA/V2 for a different types of test signals, cont. 

częstotliwość, Hz 

częstotliwość, Hz 

szum biały 
przem.sinus 
imp.prost, t = 30 ms 
imp.1/2 sin, t = 2 ms 
imp.1/2 sin, t = 5 ms 
imp.1/2 sin, t = 10 ms 
imp.1/2 sin, t = 20 ms 
imp.1/2 sin, t = 30 ms 
ch.filtru Wh∗100 

szum biały 
przem.sinus 
wiertarka udarowa 
młotek nr 1 
młotek nr 2 
uderz w dłoń 
uderz w ścianę 
ch. filtru Wh∗100 
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T a b e l a  1 

Porównanie mocy drgań pochłanianej w organizmie człowieka do kwadratu skutecznej wartości 
ważonej przyspieszenia drgań 

Nr sygnału  
Sygnał – narzędzie 

Moc pochłonięta 
w organizmie 

człowieka VEA, [mW]

Skuteczna wartość 
ważona przyspieszenia 

drgań ahw [m/s2] 
2
hwa

VEA
[mWs4/m2] 

Sygnał 1  
Szum biały 

521 5,1 19,7 

Sygnał 2 
Przem. sin 

450 3,9 29,3 

Sygnał 3 
Wiertarka udarowa 

477 4,8 20,9 

Sygnał 4 
Młotek nr 1 

769 21,2 1,7 

Sygnał 5 
Młotek nr 2 

419 20,0 1,0 

Sygnał 6 
Imp. prost., t = 30 ms 

295 2,2 60,6 

Sygnał 7 
Imp. ½ sin, t = 2 ms 

340 2,7 46,6 

Sygnał 8 
Imp. ½ sin, t = 5 ms 

578 4,2 33,4 

Sygnał 9 
Imp. ½ sin, t = 10 ms 

743 4,3 39,6 

Sygnał 10 
Imp. ½ sin, t = 20 ms 

835 3,7 62,2 

Sygnał 11 
Imp. ½ sin, t = 30 ms 

872 4,6 40,9 

Sygnał 12 
Uderzenie w ścianę 

813 3,8 57,8 

Sygnał 13 
Uderzenie w dłoń 

1118 10,4 10,2 

 
 

5. Wnioski 
 
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że: 

– dla danej częstotliwości moc pochłaniana w organizmie człowieka eksponowanego na 
drgania, wstrząsy i uderzenia mechaniczne jest liniowo zależna od kwadratu ich prędkości, 

– iloraz VEA/V2 zmienia się w funkcji częstotliwości i osiąga swoje maksimum w zakresie 
częstotliwości 30–40 Hz. Oznacza to, że w tym zakresie następuje wzmożone pochła-
nianie energii drgań, wstrząsów i uderzeń mechanicznych w układzie ręka–ramię człowieka, 

– dla sygnałów uderzeniowych powstałych jako odpowiedź układu wymuszającego na 
impulsy w postaci pełnej dodatniej połówki przebiegu sinusoidalnego i prostokątnego 
iloraz VEA/V2 dla całego zakresu badanych częstotliwości jest większy od tego ilorazu 
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dla sygnału sinusoidalnego (sygnał 2) i szumowego (sygnał 1). Różnice te osiągają 
swoje maksima w zakresie częstotliwości 30–40 Hz. Iloraz 2

hwaVEA obliczony dla 
całego zakresu badanych częstotliwości potwierdza zwiększenie pochłaniania energii 
w ciele człowieka dla sygnałów uderzeniowych, 

– dla sygnałów 4–5 i 13 iloraz 2
hwaVEA obliczony dla całego zakresu badanych często-

tliwości przyjmuje bardzo niskie wartości, tak jak iloraz VEA/V2 dla zakresu czę-
stotliwości do 40 Hz. Tak niską wartość tych ilorazów można tłumaczyć brakiem dyna-
micznej równowagi w czasie kolejnych blisko następujących po sobie wstrząsów. Ce-
lowe wydaje się więc uwzględnianie w ocenach nie tylko energii pochłoniętej w organi-
zmie człowieka (VEA), ale również energii chwilowo zgromadzonej w jego organizmie 
(Vibration Energy Stored), która także może być związana z etiologią zespołu wibracyjnego. 

 
Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2005-2008 jako projekt 
badawczy. Prace wykonano w ramach zadania badawczego nr 4 T07B 003 28 „Badania jednoczesnej 
ekspozycji człowieka na drgania i uderzenia mechaniczne”; jednostka naukowa: Centralny Instytut 
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. 
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