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Rozdział 16
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16.1 Wstęp
Techniczne środki transportu są źródłem drgań będących przyczyną powstawania u ludzi licznych objawów patologicznych ze strony przewodu pokarmowego, bólów okolicy lędźwiowo-krzyżowej i odcinka szyjnego kręgosłupa, bólów stawowych i mięśniowych, objawów błędnikowych wywołujących objawy choroby lokomocyjnej. Mogą być również przyczyną ograniczenia sprawności ruchowej, zdolności widzenia, swobodnego porozumiewania
się, osłabienia procesów pamięciowych i postrzegania. Powodują także brak
poczucia bezpieczeństwa i niezależności, obniżają zdecydowanie komfort pracy i jej wydajność co w konsekwencji może doprowadzić do stanu zmęczenia
psychofizycznego, mającego negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu.
Przez zagrożenie drganiami rozumiemy długotrwały z nimi kontakt powodujący u ludzi następstwa chorobowe istotnie znamienne w porównaniu z populacją
osób nie stykającą się z drganiami. Liczbę osób narażonych zawodowo na
drgania i ich powibracyjne skutki należy ograniczyć jedynie do pracowników.
Użytkowników transportu kolejowego, samochodowego, lotniczego czy morskiego jako pasażerów trudno uznać za osoby narażone w sensie podanej definicji narażenia. W tym przypadku możemy mówić raczej o przemijających
zaburzeniach ustroju pod wpływem drgań na skutek np. obniżenia komfortu.
Obsługa środków transportu narażona jest głównie na działanie tzw. drgań
ogólnych. Oddziaływanie tzw. drgań miejscowych opisano między innymi w
pracach Dobrego (1996, 1998), Koradeckiej (1980) i innych.
Na rysunku 16.1 przedstawiono negatywne skutki krótkotrwałego
i długotrwałego oddziaływania drgań na człowieka (Nader 2001).
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ODDZIAŁYWANIE DRGAŃ O CHARAKTERZE OGÓLNYM

Oddziaływanie krótkotrwałe negatywne skutki funkcjonalne.

Oddziaływanie długotrwałe negatywne skutki chorobowe

• Dyskomfort funkcjonalny

• Zaburzenia układu kostnego

(lokomocyjny),

i stawowego głównie w odcinku
lędźwiowym i szyjnym kręgosłupa oraz stawów barkowych, biodrowych i kolanowych,

• Zwiększenie czasu reakcji
ruchowej,

• Zwiększenie czasu reakcji

• Zaburzenia czynności narządów
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wzrokowej,

wewnętrznych - patologie układu
pokarmowego (opuszczenie
żołądka), zaburzenia oddychania
i mowy,

• Zaburzenia rozróżniania kolorów,
• Zakłócenie koordynacji ruchów,
• Zaburzenia mowy,
• Rozdrażnienie,
• Osłabienie pamięci,
• Nadmierne zmęczenie,
• Bezsenność.

• Zaburzenia w układzie krążenia
krwi (skurcze naczyń obwodowych),

• Zaburzenia w układzie nerwowym (nerwice).

Oddziaływanie drgań, np. już od 5
lub więcej lat pracy może spowodować trwałą chorobę zawodową
sklasyfikowaną jako zespół wibracyjny

Większość objawów przemija gdy
bodziec wibracyjny przestaje działać lub poziom drgań spada poniżej
progu tolerancji osobniczej

Rys. 16.1. Wpływ oddziaływania drgań o charakterze ogólnym na organizm
ludzki.

Skutki te zależne są od wielu parametrów drgań takich jak: amplituda, częstotliwość, miejsce i kierunek przyłożenia, czas ekspozycji, pozycja człowieka
i jego cechy osobnicze (wzrost, masa ciała, wiek, płeć, stan ogólny zdrowia,
doświadczenie). Ponadto bardzo ważny jest stan wibroizolacji, np.: siedziska,
podestu oraz cechy otoczenia: rodzaj zabudowy, mikroklimat i inne czynniki
fizyczne środowiska.
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16.2 Zagadnienia budowy systemu człowiek-techniczne środki transportu
W przypadku wystąpienia wymuszeń drgań o częstotliwościach zgodnych z częstotliwościami drgań własnych narządów, dochodzi do powstania
drgań rezonansowych w układzie człowieka, często o amplitudach znacznie
przekraczających amplitudy drgań pobudzających, powodujących wystąpienie
określonych patologii. Wynika stąd wniosek, że przy konstruowaniu maszyn
i urządzeń technicznych, z którymi bezpośrednio styka się człowiek, należy
wykluczyć możliwość wystąpienia źródeł drgań o częstotliwościach zbliżonych
do częstotliwości własnych odpowiednich narządów człowieka. Ciało ludzkie
można traktować jako ciągły układ sprężysto-tłumiący. W celu uproszczenia
analizy drgań takiego układu, zastępuje się go często dynamicznie równoważnym modelem dyskretnym o wielu stopniach swobody.
Klasyfikację modeli biomechanicznych opracowano uwzględniając podstawowe cechy dynamiczne ciała ludzkiego, rodzaj i kierunek oddziaływania drgań
oraz postawę człowieka w procesie pracy. Na rysunku 16.2 przedstawiono
podstawową klasyfikację modeli (Nader 2001). Pominięto tutaj grupę modeli
materialnych (manekiny).
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MODELE BIOMECHANICZNE
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Rys. 16.2. Klasyfikacja modeli biomechanicznych.

W warunkach naturalnej ekspozycji zawodowej, jaką jest praca kierowcy pojazdu samochodowego lub obsługi pojazdu szynowego, człowiek zajmuje dwie
pozycje:
– siedzącą, która pozbawia człowieka możliwości czynnego tłumienia drgań
za pomocą kończyn dolnych (elementem najbardziej zaangażowanym
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w przenoszeniu wibracji z płaszczyzny siedzenia do wyższych partii tułowia i głowy jest kręgosłup);
– stojącą, która umożliwia człowiekowi w zakresie najniższych częstotliwości oddziałujących drgań wprowadzić amortyzację czynną, polegającą na
przeciwdziałaniu wychyleniom postawy kosztem wzmożonej pracy układu
mięśniowego.
Przyjęcie w pracy określonej struktury modeli układu człowiek-techniczne
środki transportu poprzedzono analizą budowy anatomicznej pod kątem przenoszenia drgań głównie przez podukład miednica–kręgosłup–głowa.
Przeprowadzone badania człowieka w pozycji siedzącej wykazują, że zmiana
kąta odchylenia kręgosłupa (zmiana kąta oparcia siedziska) ma istotny wpływ
na ciśnienia w dyskach międzykręgowych kręgosłupa lędźwiowego oraz na
napięcie mięśni grzbietu. Największe napięcie i ciśnienie w dysku występuje
przy kącie odchylenia równym 90° i maleje wraz ze wzrostem rozwartości kąta
odchylenia pleców (Będziński 1997; Coermann 1962; Kitazaki i Griffin 1998;
Paddan i Griffin 1996; Książek 1999).
Biorąc pod uwagę powyższe wyniki badań, autor przyjął model człowieka
w pozycji siedzącej wyprostowanej bez podparcia, czyli dla niekorzystnych
warunków obciążenia drganiami. Zastąpiono złożony układ biologiczny, jakim
jest człowiek - modelem mechanicznym zwanym dalej modelem biomechanicznym z zastrzeżeniem, że przedrostek „bio” nie oznacza w tym przypadku
modelowania czynności biologicznych organizmu człowieka. Wierne odtwarzanie budowy anatomicznej często mija się z celem, ponieważ lepiej jest badać zjawisko z większą dokładnością, ale w obszarze interesującym badacza
z uwagi na założony cel. Opracowane przez Nadera modele przedstawiono
w pracach (Nader 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990a, 1990b, 1993,
1998, 1999, 2000).
Badania teoretyczne wymagają stworzenia wyidealizowanego modelu fizycznego zwanego często modelem nominalnym spełniającego narzucone warunki
podobieństwa dynamicznego. Do opisu przemieszczeń środków mas przyjęto
współrzędne uogólnione qi.
Schemat przedstawiający wybrane sposoby analizy i badania modeli biomechanicznych przedstawiono na rysunku 16.3 (Nader, 2001).

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-09

Rys. 16.3 Schemat przedstawiający sposoby analizy i badania modeli biomechanicznych.

Autor w swoich pracach wykorzystuje do badania modeli metodę rozwiązania
zagadnienia własnego, całkowanie równań ruchu modelu oraz analizę przepływu energii którą opisano w dalszej części rozdziału.
Na szczególną uwagę w badaniach zasługują odcinki kręgosłupa: lędźwiowy
i lędźwiowo-krzyżowy, szyjny oraz narządy i części ciała, w których obserwuje się nasilone objawy patologiczne w pojazdach, będące przedmiotem modelowania w niniejszej pracy. Zmiany zwyrodnieniowe narządu ruchu zależą od
jego przeciążenia w procesach pracy (lub np. w sporcie), a skutki tego lokalizują się najczęściej w jego części lędźwiowej.
Z uwagi na złożoność układu rzeczywistego przyjęto przy budowie modelu
fizycznego (nominalnego) następujące założenia upraszczające:

5

człowieka zamodelowano jako układ dyskretny - opis jego ruchu sformułowano równaniami różniczkowymi Lagrange’a, zwyczajnymi II rzędu;
– analizę modeli prowadzono w zakresie częstotliwości do 100 Hz, dla małych drgań ;
– powiązania pomiędzy elementami dyskretnymi potraktowano jako liniowe
o własnościach stacjonarnych;
– uwzględniono pionowy kie runek oddziaływania drgań siedziska pojazdu
na organizm ludzki;
– wymuszenia działające na układ potraktowano jako proces stochastyczny,
stacjonarny;
– założono stały kontakt tułowia z siedziskiem,
– parametry modeli przyjęto arbitralnie na podstawie studiów literaturowych
oraz równań regresji.
W przedstawionym na rysunku 16.4 modelu HBMN-3 („HB”- Human Body,
„MN” – inicjały autora, 3- ewidencyjny numer modelu) w sposób arbitralny
rozstrzygnięto złożoność układu.
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–

Rys. 16.4. Model HBMN-3.

Wykaz współrzędnych uogólnionych dla modelu HBMN-3:
q1 - przemieszczenie pionowe środka masy m1 (Miednica) ,
q2 - przemieszczenie pionowe środka masy m2 (Narządy wewnętrzne jamy
brzusznej) ,
q3 - przemieszczenie pionowe środka masy m3 (Powłoki jamy brzusznej) ,
q4 - przemieszczenie pionowe środka masy m4 (Przepona) ,
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q5 - przemieszczenie pionowe środka masy m5 (Narządy wewnętrzne klatki
piersiowej) ,
q6 - przemieszczenie pionowe środka masy m6 (Klatka piersiowa) ,
q7 - przemieszczenie pionowe środka masy m7 (Obręcz barkowa) ,
q8 - przemieszczenie pionowe środka masy m8 (Głowa) ,
q9 - przemieszczenie pionowe środka masy mz9 (Zastępcze ramie) ,
q10 - przemieszczenie pionowe środka masy mz10 (Zastępcze przedramię) ,
q11 - przemieszczenie pionowe środka masy mz11 (Zastępcza dłoń) ,
q12 - przemieszczenie pionowe środka masy m21 (Kręg L5) ,
q13 - przemieszczenie pionowe środka masy m22 (Kręg L4) ,
q14 - przemieszczenie pionowe środka masy m23 (Kręg L3) ,
q15 - przemieszczenie pionowe środka masy m24 (Kręg L2) ,
q16 - przemieszczenie pionowe środka masy m25 (Kręg L1) ,
q17 - przemieszczenie pionowe środka masy m26 (Kręgi Th7-Th12) ,
q18 - przemieszczenie pionowe środka masy m27 (Kręgi Th1-Th6) ,
q19 - przemieszczenie pionowe środka masy m28 (Kręg C7) ,
q20 - przemieszczenie pionowe środka masy m29 (Kręg C6) ,
q21 - przemieszczenie pionowe środka masy m30 (Kręg C5) ,
q22 - przemieszczenie pionowe środka masy m31 (Kręg C4) ,
q23 - przemieszczenie pionowe środka masy m32 (Kręg C3) ,
q24 - przemieszczenie pionowe środka masy m33 (Kręg C2) ,
q25 - przemieszczenie pionowe środka masy m34 (Kręg C1) ,
Trudności w modelowaniu wynikają z faktu różnorodności populacji
ludzkiej. Badanie tej klasy obiektów jest zagadnieniem interdyscyplinarnym
budzącym dyskusje, co do zasadności przyjętych założeń i uproszczeń, a także
doboru parametrów modeli.
Odrębnym problemem są kwestie etyczne dla tego typu eksperymentów prowadzonych na żywym organizmie, nawet w zakresie uważanym za bezpieczny.
Doceniając trudności występujące w modelowaniu „żywego łańcucha”
w układzie człowiek–techniczne środki transportu przyjęto do analizy modele
liniowe poświęcając wiele uwagi budowie modeli oraz przyjęciu parametrów.
Prace naukowe, w których opublikowano wartości parametrów, poddano krytycznej analizie. Najdokładniej wyznaczane są wielkości geometryczne i bezwładnościowe tułowia na podstawie analitycznych metod, np. równań regresji
podawanych przez Clausera (1969) lub Zaciorskiego (1976) przy znanych wartościach masy i wzrostu badanej osoby. Badaniami parametrów biomechanicznych zajmowali się między innymi Becker (1972), Będziński (1997), Bouisset i
Pertuzon (1968), Bovenzi i Zadini (1992), Braune i Fischer (1892), Chandler
(1975), Clauser, McConville, Young (1969), Dempster (1962), Drills (1964),
Griffin (1996), Hanavan (1964) Hopkins (1971) i inni. Bardziej skomplikowanym zagadnieniem jest określenie i przyjęcie do badań symulacyjnych wartości
elementów sprężysto-tłumiących odtwarzających cechy lepkosprężyste połą-
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czeń anatomicznych Będziński(1997), Brinckmann, Biggemann, Hilweg
(1989), Erdmann (1999), von Gierke (1971), Hansson, Keller, Spengler (1987),
Hinz, Bluthner, Menzel, Seidel (1994), Hirsch, White (1965), Hopkins (1971),
Kaleps, von Gierke, Weis (1971), Morecki, Ekiel, Fidelus (1971).
Na podstawie analizy badań z zakresu biomechaniki, dotyczących „aparatu
ruchu” i „aparatu mięśniowego” stwierdzono znaczne zróżnicowanie parametrów fizycznych. Zróżnicowanie to jest wynikiem między innymi faktu, że
próbki stosowane w badaniach pobierane były z różnych miejsc elementów
kostnych, mięśni, więzadeł, itd., których własności zależą od miejsca pobrania
(np. kość zbita, kość gąbczasta kręgosłupa, pierścień włóknisty krążka międzykręgowego). Bardzo istotny wpływ na uzyskane wartości ma czas, który upłynął od momentu pobrania próbki do momentu pomiaru własności. Ważny jest
również wspominany wcześniej wiek osoby badanej, wzrost, masa, jej stan
fizyczny, płeć, itp., które to czynniki w przypadku współczynników sprężystości i tłumienia wpływają na wartości tych parametrów. Osoby sprawne fizycznie mają bardzo dobry układ szkieletowo-mięśniowy w przeciwieństwie do
osób starszych, o gorszej kondycji fizycznej (Będziński, 1997).
W takiej sytuacji wielu badaczy przyjmuje do badań symulacyjnych ustalone
wartości „średnie” parametrów będące wartościami umownymi, o których
wielkości arbitralnie decyduje prowadzący badania Coermann (1962), Dieckmann (1958), Dietrich, Kędzior, Zagrajek (1996), Zatsiorski (1976).
Poszukując różnych metod badania wpływu zmian parametrów na rozwiązanie
zastosowano analizę wrażliwości parametrycznej Choromański (1983), Frank
(1978), Rosenbrock (1966), . Zastosowanie analizy wrażliwości parametrycznej modeli matematycznych ma coraz większe znaczenie praktyczne, ze
względu na łatwość stosowania symulacji komputerowej z możliwością wykonania analizy w zakresie badania wpływu rozrzutu wartości parametrów na
przebieg rozwiązań. W celu uwzględnienia wpływu zmian wartości j-tego parametru na rozkład np. wartości własnych, zastosowano miary wrażliwości
Nader (1984, 2001).
Opracowanie zbioru parametrów do badań modeli matematycznych jest ważnym elementem pozwalającym na przeprowadzenie efektywnych symulacji.
Zestawienie zbioru parametrów, przyjętych arbitralnie dla grupy modeli,
przedstawiono w pracach Nadera (1984, 2001).

16.3 Analiza przepływu energii systemie człowiek-techniczne
środki transportu
W badaniach energetycznych poszukiwano odpowiedzi, które np. z elementów modelu są obciążone najbardziej. Do tego celu zastosowano Zasadę
Przepływu Energii opracowaną i wdrożoną przez Dobrego (1996). Zasada ta
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mówi o niezniszczalności energii dopuszczając jedynie jej konwersję i transformację do innej postaci, zgodnie z zasadą zachowania energii.
Całkowity przyrost energii systemu lub subsystemu jest równy ilości
energii doprowadzonej do systemu Dobry (1996, 1998):
ΔEsyst = ΔEwe – ΔEwy = ΔEwe netto = Qdop + Lwe








Esys
Ewe
Ewy
Ewe netto
Qdop,
Lwe

gdzie:

(16.1)

całkowity przyrost energii w systemie,
przyrost energii doprowadzonej do systemu,
przyrost energii odprowadzanej z systemu,
przyrost energii netto doprowadzonej do systemu,
ilość ciepła doprowadzonego netto,
praca sił zewnętrznych doprowadzona do systemu
netto czyli
pomniejszona o pracę sił oporu ruchu układu.
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Pierwszą Zasadę Przepływu Energii w Systemie Mechanicznym zapisaną
wzorem (16.1) można wyrazić następująco:
Przyrost energii wprowadzonej do systemu mechanicznego pomniejszony o
przyrost energii strat jest równy sumie przyrostów energii odbitej (zakumulowanej lub zmagazynowanej) w systemie i energii wyjściowej z systemu Dobry
(1996).

Rys. 16.5. Graficzna interpretacja Pierwszej Zasady Przepływu Energii w Systemie Mechanicznym (PZPEwSM) i uniwersalny model przepływu energii w systemach mechanicznych, jego subsystemach, elementach i stopniach swobody.

PZPEwSM uzyskała następującą postać w zapisie matematycznym:

ΔEwe – ΔEstr = ΔEod + ΔEwy

(16.2)

gdzie (dla systemu mechanicznego pod działaniem zbieżnego układu sił):

E



we

B

L



W wesz ds

we

A



 przyrost energii wprowadzonej do systemu
równoważny z pracą sił zewnętrznych zasilających system mechaniczny na wejściu;
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E

str



E
B

str wew

 Ls z o r   przyrost energii straconej równoważny z sumą

 E str wew   Rszor ds




przyrostu energii straconej wewnętrznie w systemie oraz z pracą sił oporu ruchu systemu;

A

ΔEod = Δ(Ek + U)

 przyrost energii zakumulowanej lub zmagazy-

ΔEwy = Lszwy

 przyrost energii wyjściowej równoważny z pra-

nowanej w systemie równy przyrostowi energii
wewnętrznej systemu, którą nazwano energią odbitą w systemie mechanicznym;
cą sił zewnętrznych na wyjściu z systemu mechanicznego.

Korzystając z Pierwszej Zasady Przepływu Energii w Systemie Mechanicznym
sformułowano Pierwszą Zasadę Rozdziału Mocy w Systemie Mechanicznym (PZRMwSM) Dobry (1996).
Po zróżniczkowaniu obustronnym równania (16.2) uzyskano zależność:

Nwe(t)-Nstr(t)=Nod(t)+Nwy(t)

(16.3)
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gdzie np. dla jednego stopnia swobody:
 moc wejściowa,
N we( t )  F we( t ) x( t )

N ( t )  c x( t )2

 wewnętrzna moc strat i moc strat sił
rozpraszających energię - moc strat
energii,
N od ( t )  mx( t )x( t ) kx( t )x( t )  moc odbita, która jest sumą mocy
sił bezwładności (mocy bezwładności), i mocy sił sprężystości
(mocy sprężystości),
 moc sił wyjściowych – moc wyjN wy ( t )  F wy x( t )
ściowa.
str

Pierwsza Zasada Rozdziału Mocy w Systemie Mechanicznym (PZRMwSM)
opisuje rozdział mocy w każdym punkcie systemu.
Równania różniczkowe dla modelu fizycznego przedstawionego na rysunku 16.4 wyprowadzono na podstawie równania Lagrange'a II rodzaju.
Do rozwiązania równań użyto pakietu MATLAB / Simulink. Rezultaty z rozwiązań różniczkowych równania ruchu posłużyły do obliczenia przepływu
energii w pełnej badanej strukturze dynamicznej. Jako rezultaty tej symulacji
przedstawiono przykładowo przepływ energii oraz rozdział maksymalnej
i średniej mocy wzdłuż kolumny kręgosłupa. Program rozdziału mocy umożliwia pokazanie globalnego i strukturalnego rozdziału mocy w przypadku kine-
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matycznego pobudzenia do drgań siedziska. Do badań symulacyjnych zastosowano model HBMN-3 przedstawiony na rysunku 16.4.
a)

b)

z(t), v(t), a(t)

Na rysunku 16.7 przedstawiono schematycznie strukturę programu komputerowego wykorzystywaną w celu określenia rozdziału energii i dystrybucji
mocy dla każdego punktu modelu, którą zastosowano budując model w wyżej
omówionym środowisku obliczeniowym.
Parametry
m, c, k

I -ty E P P E
MWD

Wymuszenie
q(t), dq(t), d2q(t)

Wartości parametrów m, c, k

i –ty stopień swobody
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Rys. 16.6. Schemat blokowy dynamicznej struktury systemu człowiek–techniczne
środki transportu– a); oraz struktura dynamiczna subsystemu człowieka–
operatora HBMN-3– b)

a(t)
v(t
)
x(t)

Nb(t)
DEb
Nbśr
Nstr(t)
DEstr
Nstr śr
Nspr(t)
DEspr
Nspr śr

Rys. 16.7. Struktura programu komputerowego wykorzystywana do analizy przepływu energii i mocy w i-tym stopniu swobody badanego subsystemu; EPPE
(Elementarny Procesor Przepływu Energii MWD)

Symbole na wyjściu z Elementarnego Procesora Przepływu Energii MWD
(EPPE MWD) oznaczają odpowiednio następujące wielkości:
– chwilowe wartości mocy: bezwładności Nb(t), strat Nstr(t) i sprężystości
Nspr(t) ;
dawki energii: bezwładności DEb , strat DEstr i sprężystości DEspr w zada–
nym czasie symulacji;
średnie wartości mocy: bezwładności Nbśr , strat Nstr śr i sprężystości Nspr śr .
–
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Wykorzystując połączenia wyjść każdego stopnia swobody (punktu modelu) przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń z Elementarnym Procesorem Przepływu Energii MWD oraz zadeklarowaniu w ramach zmiennych wejściowych
procesora parametrów masowych, sprężystości i tłumień uzyskano wymienione
wyżej wielkości fizyczne Dobry (1999), Nader, Korzeb (2000), Nader (2001).
Czynnikiem patologicznym jest energia drgań przekazywana od źródła do
ciała człowieka.
Program symulacji komputerowej zrealizowano na podstawie struktury systemu przedstawionej na rys. 16.7. Blok pierwszy programu realizuje rozwiązania
równań ruchu powstałych z wykorzystaniem formalizmu Lagrange’a II rodzaju. Parametry wejściowe to: przemieszczenie i prędkość punktów siedziska;
parametrami wyjściowymi są przebiegi czasowe przyspieszenia, prędkości
i przemieszczenia dla wszystkich stopni swobody modelu. Sygnały te podane
na wejście drugiego bloku systemu (Procesora Przepływu Energii oraz Rozdziału Mocy MWD) są przetwarzane w czasie, zaś wyniki analiz (moce maksymalne, średnie i chwilowe oraz dawki energii) wyprowadzone są na odpowiednie wyjścia.
W przypadku energetycznych badań modelu HBMN-3 przykładowa
symulacja prowadzona była z wykorzystaniem testów harmonicznych wywoływanych drganiami siedziska opisanymi zależnością
z(t)=A sin(2  f t)
(16.4)
gdzie: A  amplituda przemieszczeń, w badaniach przyjęto wartość 0,005 m,
f  częstotliwość sygnału wymuszenia [Hz],
t – czas, przyjmowano czas symulacji od 030 s, z krokiem 0,001 s.
Wymuszenie siedziska zmieniane było w szerokim zakresie częstotliwości, typów i rodzajów przebiegów. Odpowiednie sygnały wyjściowe obserwowane były z wykorzystaniem elementów oscyloskopowych, część z nich po
transformacji FFT (szybka transformata Fouriera) obserwowano w dziedzinie
częstotliwości, część natomiast wyprowadzano do przestrzeni roboczej środowiska MATLAB w celu dalszego przetworzenia.
Na rysunku 16.8 przedstawiono fragment schematu blokowego programu zastosowanego do badania modelu HBMN-3.
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m

q1

MODEL
HBMN-3

A

Par m

Par m

d1q1

B

d1q2

In d2q

.

Out1

Standard
Generators

Derivative
input signal

...

qi

....

qi to w orkspace

.....

d1qi

......

d1qi to w orkspace

q25

qi

zs

Source
z
d1zs

Source
dz/dt

Nb(t)

Nstrsr

..

du/dt
Sw itch

FFT Nb

Nsprsr

i-th PPPE MWD

Out1

Advanced
generator

Nb(t) to w orkspace

In d1q Nstr(t)
DEstr

d2q2

Par k

Par k
In q

C

INPUT SIGNAL

Nbsr
Nspr(t)

Nb

DEspr

q2
Par c

Par c

k

d2q1

Nb(t)
DEb

c

d1q25

d2qi to w orkspace

d2q25

FFT qi

qi

d1qi

FFT d1qi

d2qi
FFT d2qi

Model
HBMN-3

Time to w orkspace

Rys. 16.8. Fragment schematu blokowego programu komputerowego do energetycznych badań modelu HBMN-3

Częstotliwość [Hz]

Chwilowa moc strat [W]

Analizy pozwoliły na wyodrębnienie głównej częstotliwości około 12 Hz, której odpowiadał maksymalny przepływ energii dla całego subsystemu człowieka.
a)
b)
Chwilowa moc bezwładności [W]
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OTim
Clock

Częstotliwość [Hz]

Rys. 16.9 a, b Charakterystyki amplitudowo–częstotliwościowe poszczególnych
rodzajów mocy i ich sumy dla kręgu L5 (m21): a) bezwładności, b) stracona
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b)
Chwilowa moc wejściowa [W]

Chwilowa moc sprężystości [W]

a)

Częstotliwość [Hz]

Częstotliwość [Hz]
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Rys. 16.10 a, b Charakterystyki amplitudowo–częstotliwościowe poszczególnych
rodzajów mocy i ich sumy dla kręgu L5 (m21): a) sprężysta, b) wejściowa

Rys. 16.11. Rozkład mocy maksymalnej i średniej w elementach modelu HBMN-3
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Z punktu widzenia energetycznych obciążeń dynamicznych największe
ryzyko zagrożeń chorobowych występuje dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Analiza rozdziału mocy maksymalnej do pozostałych elementów subsystemu człowieka wykazała, że koncentracja przepływu energii następuje również
w powłokach jamy brzusznej.
Przeprowadzono weryfikację modeli porównując wyniki badań symulacyjnych z wynikami badań eksperymentalnych układu siedzisko pojazdugłowa. Uzyskane wyniki spełniają przyjęte kryterium weryfikacji – minimum
sumy kwadratów różnic transmitancji (Nader, 2001).
Badania eksperymentalne i teoretyczne potwierdzają w dziedzinie częstotliwości, że model fizyczny i matematyczny przedstawiają własności obiektu
rzeczywistego – człowieka poddanego drganiom (Nader, 2001).
Przyjęte modele fizyczne, będące wynikiem kompromisowego wyboru
(syntezy) struktury, odpowiadają rzeczywistości i spełniają założony cel badań.
Wyniki weryfikacji badań eksperymentalnych i symulacyjnych wskazują
na jakościową i ilościową zgodność z własnościami obiektu rzeczywistego
w zakresie przyjętych założeń. W analizowanym przedziale częstotliwości 1 –
50 Hz funkcja koherencji przyjmowała duże wartości (1,0 – 0,7), właściwe dla
układu liniowego.
Należy zastrzec, że biorąc pod uwagę złożoność problemu oraz zastosowane uproszczenia przy budowie modeli wyniki badań symulacyjnych są pewnym przybliżeniem w zakresie poznania problematyki oddziaływania drgań na
organizm ludzki wnosząc jednak istotne elementy do rozwoju wiedzy w tej
tematyce.
16.4 Podsumowanie
Do najważniejszych rezultatów badań zaliczono opracowanie metodologii badania i analizy układu człowiek – techniczne środki transportu,
a w szczególności (Nader 2001):
– opracowanie oryginalnych modeli grupy HBMN-n zgodnych antropometrycznie z budową człowieka,
– identyfikację parametrów modeli oraz zbudowanie modeli matematycznych i symulacyjnych wraz z oprogramowaniem w środowisku
Matlab/Simulink,
– otrzymanie rodziny rozwiązań w postaci charakterystyk dynamicznych
opisujących zjawiska występujące w dziedzinie czasu i częstotliwości pomiędzy drganiami siedzisk pojazdów a wybranymi współrzędnymi opisującymi drgania narządów i części ciała człowieka,
– określenie: przemieszczeń, prędkości przyspieszeń oraz transmitancji
i dynamicznych funkcji przenoszenia, sił a także gęstości widmowych mocy poszczególnych sygnałów.
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–

po raz pierwszy dla drgań układu człowiek - pojazd określenie przepływu
energii i dystrybucji mocy wskazując najbardziej obciążone miejsca w organizmie człowieka,
– przeprowadzenie badań eksperymentalnych oddziaływań drgań na człowieka w pojazdach, które posłużyły do weryfikacji opracowanych modeli
symulacyjnych.
Przedstawiono praktyczne aspekty uzyskanych rezultatów badań symulacyjnych pozwalające na:
– wskazanie zakresów częstotliwości, dla których drgania poszczególnych
elementów układu są wzmacniane oraz które są najbardziej obciążone
energetycznie, np.: układ miednica-kręgosłup-głowa,
– uzyskanie jakościowej i ilościowej oceny przepływu energii i mocy, umożliwiającej obliczenie całkowitej dawki energii w [J] lub mocy w [W], jaką
kierowcy - operatorzy otrzymują w wyniku dziennej lub długotrwałej ekspozycji na drgania, wskazując także odpowiednie narządy i części ciała,
– opracowanie metodologii pozwalającej na sformułowanie nowych energetycznych kryteriów ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy kierowców –
operatorów umożliwiających ocenę bezpiecznej dawki energii lub mocy
kierowanej do organizmu człowieka,
– opracowanie metodologii badań umożliwiających zastąpienie eksperymentów na człowieku, które nie powinny być prowadzone ze względu na przepisy bezpieczeństwa i normy etyczne oraz wspomagające diagnostykę medyczną w zakresie chorób zawodowych.
Kierunki dalszych prac sformułowano następująco:
– przeprowadzenie modyfikacji modeli fizycznych i matematycznych,
z uwzględnieniem np. krzywizn kręgosłupa, nieliniowości, wykorzystując
badania przepływu energii i dystrybucji mocy oraz wykorzystanie innych
metod badawczych,
– podjęcie prac nad opracowaniem energetycznych kryteriów w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy kierowców - operatorów oraz wytycznych do projektowania ergonomicznych siedzisk i zawieszenia pojazdów umożliwiających ocenę bezpiecznej wartości energii kierowanej do
organizmu człowieka. Ze względu na złożoność badanego zagadnienia tematyka ta jest przedmiotem dalszych interdyscyplinarnych badań.
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