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RĘKA OPERATORA–MŁOTKOWIERTARKA 

EXPERIMENTS ON THE TRANSIENT STATE OF WORK 
OF THE OPERATOR’S HAND–HAMMER  

AND DRILL MACHINE SYSTEM 

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

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych stanów nieustalonych pracy 
układu ręka operatora–narzędzie wibroudarowe. Badania były wykonane metodą bezkontak-
tową z wykorzystaniem szybkiej kamery wideo i komputerowej analizy ruchu na stanowisku 
symulującym start pracy narzędziem oraz podczas pracy rzeczywistą młotkowiertarką. Wy-
niki pokazują zmiany przeniesienia wibracji na rękę operatora podczas startu urządzenia. 

Słowa kluczowe: wibracje w stanie nieustalonym, szybkie kamery 

A b s t r a c t  

The paper deals with the experimental investigations of transient vibration of hand – percus-
sive tool system. The investigations were made by non-contact method using high speed 
camera and computer motion analysis system on the stand with hammer – drill simulating 
start and stationary work of the tool. The obtained results show changes of transmission of vi-
bration to operators hand during these two considered states of work of tool. 
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1. Wstęp 
 

Narzędzia ręczne – w tym narzędzia wibroudarowe rzadko używane są w sposób ciągły 
i stacjonarny. Najczęściej praca takimi urządzeniami jest permanentnie rozpoczynana 
i przerywana po krótkim czasie. Każde rozpoczęcie pracy narzędziem ma impulsowy cha-
rakter, wymagający stopniowej adaptacji ręki operatora. Opublikowane wyniki badań ener-
gii absorbowanej przez rękę operatora podczas wibracji o charakterze impulsowym i nie-
impulsowym wskazują na wyższy stopień absorbcji energii przy wibracjach o charakterze 
impulsowym [1]. Opis i analiza stanów nieustalonych są więc istotne dla oceny wpływu 
wibracji na operatora. Badania prowadzące do poznania natury wibracji podczas tej fazy 
pracy narzędziem powinny uwzględniać możliwość oceny zarówno ruchu urządzenia, jak 
i ręki operatora. Takie możliwości dają metody bezkontaktowe pomiaru wibracji, w tym 
zastosowana w opisywanych badaniach metoda wykorzystująca szybką kamerę wideo 
i komputerową analizę ruchu [4]. Zastosowanie odpowiednich technik śledzenia ruchu 
obiektów w kadrze kamery pozwala na uzyskanie rozdzielczości większej niż pozwalałaby 
na to wielkość piksela obrazu (tzw. subpixel accuracy), co jest opisane w [2]. Badania eks-
perymentalne były wykonywane przez autorów w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmo-
wał badania na stanowisku, które symulowało ruch narzędzia, wykorzystując wzbudnik 
elektrohydrauliczny sterowany generatorem funkcji sinus o różnych częstotliwościach. 
Drugi etap to badania wykonywane podczas pracy obiektem rzeczywistym. Próby przepro-
wadzano, gdy operator dociskał narzędzie siłą ok. 80 N i gdy nie dociskał go wcale. Wyko-
nane zaledwie na kilkunastu operatorach, w obu etapach badania eksperymentalne należy 
traktować jako testowe. 

 
 

2. Opis stanowisk pomiarowych 
 
Wspólnym elementem dla obu etapów badań były urządzenia pomiarowe. Była to 

szybka kamera wideo Pulnix TM6710 pozwalająca na rejestrację 350 nieskompresowanych 
klatek obrazu na sekundę. Klatka obrazu miała rozmiar 648 × 100 pikseli. Kamera współ-
pracowała z rejestratorem komputerowym Motion Blitz 350 (firmy Mikromak – Niemcy). 
Obiekty były oświetlone reflektorami halogenowymi. Podczas pierwszego etapu badań 
stanowisko badawcze umiejscowione w Laboratorium Katedry Dynamiki Układów Mate-
rialnych Politechniki Krakowskiej było zbudowane w oparciu o wzbudnik elektrohydrau-
liczny firmy Heckert, na stoliku którego została zamocowana typowa rękojeść narzędzia 
ręcznego. Stanowisko podczas badań I etapu zaprezentowano na lewej części rysunku 1. 

II etap eksperymentów był wykonywany również w laboratorium, w którym posado-
wiono duży blok betonu. Źródłem wibracji była duża młotkowiertarka firmy Celma, którą 
posługiwali się poddani eksperymentowi wolontariusze. 

 
 

3. Opis przeprowadzonych eksperymentów 
 
Badania na stanowisku symulującym działanie narzędzia wykonano dla wymuszenia 

funkcją sinus o częstotliwościach kolejno: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Hz. Częstotliwości 
te były dobrane po wstępnej analizie widmowej typowych narzędzi ręcznych. Pomiary były 
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Rys. 1. Stanowiska pomiarowe  

Fig. 1. Measurement stands 
 

prowadzone tak, by zarejestrować cały proces startu pracy urządzeniem w następującej 
sekwencji: najpierw rozpoczynano rejestracją kamerą i dopiero później uruchamiano 
wzbudnik symulujący pracę narzędzia. Dla każdej częstotliwości wykonywana była reje-
stracja dla dwóch operatorów i dwóch sił docisku narzędzia przez cały proces aż do stanu 
ustalonego. Drugi etap badań przeprowadzano według podobnego algorytmu – najpierw 
włączana była kamera, później operator rozpoczynał pracę młotkowiertarką. Rejestracja 
była wykonywana dla dwunastu operatorów i dwóch sił docisku (0 N i 80 N). W efekcie 
eksperymentów otrzymano dla każdego z przeprowadzonych pomiarów sekwencję map 
bitowych obrazujących kolejne położenia badanych obiektów. Mapy te zostały zapisane na 
dysku komputera. 

 
 

4. Analiza wyników eksperymentów 
 
Analiza została wykonana za pomocą specjalistycznego oprogramowania WINAnalyze 

(firmy Mikromak – Niemcy). Po konwersji sekwencji map bitowych na filmy *.avi wyko-
nano kalibrację w  dziedzinie czasu i wymiarów  liniowych. Następnie  dokonano filtracji cyfrowej 

 

            
Rys. 2. Przykładowe klatki obrazu  

Fig. 2. Exemplary picture frames 
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obrazu oraz wybrano punkty obrazu (na ręce i rękojeści) do analizy oraz sposób i parametry 
śledzenia ruchu. Na rysunku 2 zilustrowano przykładowe klatki obrazu z obu etapów badań 
(po lewej – symulacyjnych, po prawej na obiekcie rzeczywistym). 

Na skutek rejestracji ruchu uzyskano przebiegi czasowe wielkości kinematycznych wy-
branych punktów ręki i narzędzia (przykład – rys. 3) dla wszystkich pomiarów. 

 

 
Rys. 3. Przykładowe przebiegi czasowe przemieszczeń ręki i rękojeści 

Fig. 3. Exemplary time histories of displacements of hand and handle 
 

4.1. Analiza wyników badań symulacyjnych 
 
Otrzymane przebiegi czasowe zostały zapisane w formie macierzy, które posłużyły dalej 

do obliczenia obwiedni wybranych krzywych prezentujących wzrost amplitudy wibracji na 
ręce i rękojeści, a także do analizy zależności  amplitudowych  i  fazowych. Zastosowano tu  
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Rys. 4. Narastanie amplitud przemieszczenia  

Fig. 4. Increasing of displacement amplitudes 
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pakiet programowy DPlot (firmy HydeSoft). Po wygenerowaniu obwiedni przebiegów cza-
sowych uzyskano krzywe narastania amplitud przemieszczenia wybranych punktów ręki 
i narzędzia. Na rysunku 4 zilustrowano amplitudy przemieszczenia ręki i rękojeści dla obu 
przypadków badań – gdy operator dociska rękojeść i bez docisku, dla częstotliwości wy-
muszenia 60 Hz. Podobne wykresy sporządzono dla wszystkich pozostałych częstotliwości 
wymuszenia. 

Z wykresów tych wynika, że narastanie amplitud wibracji ręki i rękojeści jest różne dla 
różnych częstotliwości wymuszenia i różnych docisków rękojeści. Miarą przenoszenia 
wibracji na rękę operatora może być stosunek amplitudy przemieszczenia ręki do amplitudy 
przemieszczenia rękojeści. Stosunki te obliczono dla wszystkich przeprowadzonych ekspe-
rymentów. 

Wyniki obliczeń zebrano i przedstawiono na dwóch wykresach trójwymiarowych poka-
zanych na rys. 5 dla eksperymentów bez docisku rękojeści i na rys. 6 z dociskiem rękojeści 
narzędzia. 

 

 
Rys. 5. Stosunek amplitud przemieszczenia ręki i rękojeści bez docisku 

Fig. 5. Ratio of hand and handle displacement amplitudes without pressure 
 

4.2. Analiza wyników badań na obiektach rzeczywistych 
 
Analiza sekwencji obrazów uzyskanych dla wszystkich dwunastu obiektów pozwoliła 

na wykonanie próby oceny przenoszenia wibracji na rękę operatora w stanie nieustalonym 
i stanie ustalonym. Za miarę tego przenoszenia przyjęto, tak jak i w badaniach symulacyj-
nych, stosunki amplitud na ręce i rękojeści. Obliczono wartości skuteczne składowej pio-
nowej prędkości na ręce i rękojeści, uśredniając je zarówno dla wycinka czasu dotyczącego 
ruchu startu narzędzia – ruchu nieustalonego, jak i późniejszego wycinka czasu – ruchu 
ustalonego. Następnie obliczono stosunki tych wartości skutecznych dla każdego z wyko-
nanych eksperymentów. Wyniki tych obliczeń przedstawiono na rys. 7. 
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Rys. 6. Stosunek amplitud przemieszczenia ręki i rękojeści z dociskiem 

Fig. 6. Ratio of hand and handle displacementamplitudes with pressure 
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Rys. 7. Stosunek wartości skutecznych prędkości ręki i rękojeści 

Fig. 7. Hand and handle RMS velocity ratio 
 
Wykonano również analizę zmian przesunięcia fazowego pomiędzy przebiegami pręd-

kości wibracji ręki i narzędzia. Na rysunku 8 zaprezentowano obliczone wartości przesu-
nięcia fazowego dla kolejnych okresów oscylacji podczas rozruchu wiertarki. Na rysunku 9 
pokazano przykładowy przebieg czasowy prędkości wybranych dwóch punktów ręki 
i punktu na korpusie wiertarki. Obliczane były kolejno dla poszczególnych pełnych okre-
sów oscylacji (numerowanych na rysunku) zmiany kąta przesunięcia fazowego. Można 
zauważyć, że oba punkty ręki poruszają się w fazie, przesunięcie dotyczy ręki i rękojeści. 
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Rys. 8. Kąt przesunięcia fazowego pomiędzy prędkością ręki i rękojeści  

Fig. 8. Phase angle between hand and handle velocity 
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Rys. 9. Przebieg czasowy prędkości Vx punktów na ręce i rękojeści 

Fig. 9. Time history of Vx velocity of points on the hand and handle 
 
 

5. Wnioski i kierunki dalszych badań 
 
Badania na stanowisku laboratoryjnym symulującym proces startu narzędziem ręcznym 

były już częściowo opisane przez autorów w pracy [3]. Wyniki tych badań można podsu-
mować kilkoma podstawowymi wnioskami: 
– proces narastania amplitud na ręce operatora zależy od częstotliwości ruchu narzędzia 

i siły docisku rękojeści, 
– wzrost nacisku na rękojeść powoduje wzrost stosunku amplitud na ręce i rękojeści dla 

wszystkich badanych częstotliwości. 
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Badania wykonane podczas pracy rzeczywistym narzędziem, dużą młotkowiertarką, 
pozwalają na podanie następujących wniosków: 
– w stanie nieustalonym (podczas startu urządzenia) wibracje są przenoszone na rękę ope-

ratora bardziej niż w stanie ustalonym, na co wskazuje wyższy w tym okresie pracy sto-
sunek amplitud prędkości wibracji ręki i rękojeści, 

– podczas startu urządzenia zwiększa się kąt przesunięcia fazowego pomiędzy prędko-
ściami ręki i rękojeści. 
Porównując wyniki badań symulacyjnych i na obiektach rzeczywistych, można powie-

dzieć, że nie uzyskano pełnej zgodności wyników. W badaniach symulacyjnych stosunki 
amplitud wibracji na ręce i rękojeści rosły podczas stanu nieustalonego, by na końcu osiąg-
nąć wartości maksymalne. W badaniach na obiekcie rzeczywistym jest inaczej. Również 
zaobserwowany podczas badań obiektu rzeczywistego wzrost kąta fazowego między wi-
bracjami ręki i rękojeści nie był aż tak wyraźny jak przy badaniach symulacyjnych. 

Badania symulacyjne były wykonane tylko na próbce dwóch operatorów, zaś badania 
na obiekcie rzeczywistym na próbce dwunastu operatorów. Na rysunku 7 pokazano, że 
rozrzut wyników badań jest duży i potrzebne jest kontynuowanie badań na większej liczbie 
operatorów. 

 
Praca wykonana częściowo w ramach Projektu Badawczego PB 1255/T02/2007/32. 
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