Sinteze de Mecanică Teoretică și Aplicată, Volumul 11 (anul 2020), Numarul 2

© Matrix Rom

ANALIZA EXPERIMENTALĂ A VIBRAŢIILOR INDUSE
ORGANISMULUI UMAN
THE EXPERIMENTAL ANALYSIS OF VIBRATIONS INDUCED
ON THE HUMAH BODY
Alexandru TOADER1, Alexandra BAUŞIC2, Florin BAUŞIC3,
1

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Romania – Facultatea de Utilaj Tehnologic
Spitalul clinic de obstetrica-ginecologie prof.dr. Panait Sarbu - Bucureşti, Romania
3
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Romania – Facultatea de Utilaj Tehnologicemail: florin.bausic@utcb.ro
2

Rezumat: Articolul are ca obiectiv analiza vibrațiilor în punctele de interes ale
organismului uman pentru persoanele care prin natura meseriei sunt supuse vibrațiilor
mecanice, transmiterea și monitorizarea acestor date în timp real prin intermediul GPRS.
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Abstract: This paper focus on the field of mechanical vibrations analysis in human body`s
places of interest for people who by the nature of their job are subject to the mechanical
vibrations. Also this paper investigate about the transmitting and monitoring of these
vibrations via GPRS
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1. INTRODUCERE
Pornind de la scheme de modelare biomecanică a interacțiunii dintre organismul uman
și utilajul cu care lucrează existente ȋn literatura de specialitate [2],[3],[4],[5],[6], ca o
continuare a articolulul [7], ȋn prezentul articol se face o analiză a vibraţiilor induse
organismului uman ȋn urma unor activităţi uzuale cum sunt mersul pe un drum drept, mersul
pe un teren accidentat și coborârea unei scări.
S-a utilizat acelasi model de dispozitiv descris ȋn [7], dispozitiv care folosește
platforma de procesare integrată (Arduino) unde sunt pozitionați senzori de măsurare a
vibrațiilor (accelerometre), rezultatele putând fi culese, transmise și afișate în timp real prin
intermediul GPRS.
Datele obţinute pot fi vizualizate pe orice telefon mobil care rulează Android +4.2 şi
pe orice laptop ce rulează Windows, OS X prin intermediul unui script în limbaj Python.

109

Alexandru TOADER, Alexandra BAUŞIC, Florin BAUŞIC

2. MONTAJ DISPOZITIV DE ACHIZIŢIE DE DATE PE SUBIECT [7]

Fig.1. Componentele dispozitivului de achizitie de date si pozitionarea pe subiect [7]
Componentele care au fost folosite pentru captarea și transmiterea datelor:
1.Senzor 3D, accelerometru & giroscop;
2.Microcontroller;
3.Modul SD;
4.Modul GPS/GSM/GPRS;
5.Modul Acumulator
6.Baterie
S-a procedat la montarea sistemului pe subiect (fig. 2.) și colectarea datelor
ȋnregistrate atunci când acesta coboară pe o scară, cand se deplaseaza pe un drum drept (fig.3)
și cand se deplasează pe un drum accidentat (fig.4).

Fig.2. Inregistrarea datelor cand subiectul coboara pe o scara
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Fig.3. Inregistrarea datelor cand subiectul
Fig.4. Inregistrarea datelor cand
se deplaseaza pe un drum drept
subiectul se deplaseaza pe un drum denivelat
CONCLUZII
Din analiza graficelor s-au obținut frecvențele de 1,53 Hz, 2,74 Hz, 4,23 Hz și 4,37
Hz pentru coborârea pe scară și frecvențele de 1,51 Hz, 3,24 Hz si 5,23 Hz la mersul pe un
drum drept pentru un subiect masculin cu varsta de 15 ani, cu înălțime de 175cm și greutatea
de 65kg. Unele frecvențe corespund cu studiile făcute pe subiecții tineri în [9] și arătate în
graficele prezentate în continuare precum și în cele din [8].

Fig. 5.Rezultate experimentale preluate din [9]
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Obținerea experimentală a unor frecvențe în cazurile prezentate (achiziție date
coborâre scară, achiziție date deplasare teren drept) sunt apropiate față de cele obținute de
către cercetătorii James M. W. Brownjohn și Xiahua Zheng cu ajutorul montajului din figura
alăturată.

Fig.6. Montaj utilazat pentru obtinerea frecventelor proprii [8]
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