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O MODELARE A VIBRAŢIILOR MECANICE TRANSMISE      

CORPULUI UMAN 

MODELLING OF THE MECHANICAL VIBRATIONS  TRANSMITTED                 

TO THE HUMAN BODY 

 

Rezumat. Vibraţiile acţionează asupra corpului omenesc prin intermediul suprafeţelor 

de contact dintre om şi sistemul vibrant. Aceastp lucrare se referă la analiza influenţei frecvenţei 

(4, 8, 16, 32 şi 64Hz) asupra corpului omenesc, pentru timpul de vibraţie de 5min. S-a obţinut o 

modelare a ar.m.s. pentru diferite părţi ale corpului (degete, antebraţ, braţ, umăr, gât, cap). S-a 

observat că valorile maxime ale acceleraţiei au fost obţinute pentru frecvenţa de 4Hz pentru 

toate părţile corpului pe care au fost plasate accelerometrele. Cea mai mare valoare a 

acceleraţiei este de 2,3m/s
2
, la umăr, pentru ν=4Hz. Acest rezultat indică faptul că frecvenţa de 

4Hz este frecvenţa de rezonanţă pentru organismul uman. 

Cuvinte cheie: Vibraţiile întregului corp, Acceleraţiile vibraţiilor (pe axele x, y şi z), 

Frecvenţa de rezonanţă pentru organismul uman 

 

Abstract. Vibrations act on the human body through the contact surfaces between man 

and the vibrant system. This paper applies to the analysis of the frequency influence (4, 8, 16, 32 

and 64Hz) on the human body during a vibration time of 5min. It was obtained an ar.m.s 

modelling for different body parts (fingers, forearm, arm, shoulder, neck, and head). It was 

noticed that the maximum acceleration values were obtained for the frequency of 4Hz for all 

body parts on which were placed accelerometers. The highest value of acceleration is 2.3m/s
2
, at 

the shoulder, for ν=4Hz. This result indicates that for the human body the resonance frequency 

is 4Hz.  

Keywords: Whole body vibration, Vibration accelerations (x-, y- and z- axes), Human 

resonant frequency 

 

1. INTRODUCERE 

Vibraţiile acţionează asupra corpului omenesc prin intermediul suprafeţelor de contact 
dintre om şi sistemul vibrant [8]. Câmpul vibraţional poate acţiona asupra întregului corp 
(WBV) (în cazul în care persoana stă în picioare sau stă aşezat), sau asupra unei părţi a 
corpului, de exemplu asupra mâinilor (HAV) [6]. În primul caz, vibraţiile sunt transmise de 
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utilaje de construcţii (de exemplu: excavatoare, încărcătoare, buldozere, autogredere, 
autoscrepere, distribuitoare de mixturi asfaltice, agregate de vibropresare, compactoare 
vibratoare, etc.), autovehicule, tractoare, maşini miniere, maşini agricole, instalaţii petroliere 
şi petrochimice, etc [3], [9].  

În a doua situaţie – HAV, vibraţiile sunt transmise de utilaje care expun mâinile unui 
regim de vibraţii (de exemplu: plăci vibratoare pentru beton şi pământ, rigle vibrante, rulouri 
vibratoare conduse cu proţap, ciocane pneumatice, ciocane rotopercutante, maiuri mecanice, etc 
[1].Vibraţiile transmise întregului corp sau doar unei părţi a corpului conduc la apariţia unor 
perturbări ale stării de sănătate a persoanelor supuse câmpului vibraţional [2], (stări de 
oboseală şi somnolenţă, stări emoţionale de frică sau anxietate, cefalee, diminuarea atenţiei, a 
acuităţii vizuale, modificări ale sensibilităţii tactile, ale funcţiilor aparatului  respirator, ale 
tensiunii arteriale, stări de greaţă, etc) [10]. 

 
2. METODOLOGIE DE LUCRU 

 

 Montajul experimental este alcătuit din: scaun vibrant tip Vita Fix Trend (Fig. 1), 
accelerometre triaxiale tip 356A16, unitatea de achiziţie pentru 12 canale – NetdB (Fig. 2), 
software de prelucrare date dBFA Suite, vibrometru Maestro cu un accelerometru triaxial 
montat într-un seat-pad [8].  

 
3. MODELARE A VIBRAŢIEI TRANSMISE CORPULUI UMAN 

 

Obiectivul studiului îl reprezintă analiza influenţei frecvenţei (4÷64Hz) asupra 
corpului omenesc, pentru timpul de vibraţie de 5min. 

Pentru a studia modul în care vibraţiile acţionează asupra organismului uman a fost 
folosit un sistem vibrator Vita Fix Trend, care produce vibraţii cu frecvenţă fixă, de amplitudine 
constantă (1mm) [7]. Acceleraţiile pe axele x, y, şi z au fost măsurate cu sistemul Multicanal 
NetdB, iar accelerometrele au fost montate pe degete, antebraţ, braţ, umăr, gât, cap (Fig. 3, 4.) 
[4], [5]. 

În Fig. 5 sunt prezintate variaţiile ar.m.s. în funcţie de frecvenţa sistemului, pentru 
diferite părţi organism; timpul iradierii s-a menţinut constant 5min. Se vede că pentru 
frecvenţele de 4Hz, 16Hz, 32Hz, acceleraţia maximă a fost obţinută în zona umărului.  
         Din datele experimentale se poate obţine o modelare a ar.m.s. pentru părţile corpului. 

 

Nr. 
crt. 

Frecvenţa 
 (Hz) 

Modelarea ar.m.s. pentru părţile corpului 
Abaterea 
pătratică 

1 0 repaus  

2 4 ar.m.s. = 0,0167x
3
 - 0,2786x

2
 + 1,2476x + 0,5 R

2
 = 0,8494 

3 8 ar.m.s.  = -0,025x
3
 + 0,2107x

2
 - 0,3786x + 0,6 R

2
 = 0,9667 

4 16 ar.m.s.  = -0,0194x
3
 + 0,0845x

2
 + 0,204x + 0,5 R

2
 = 0,9506 

5 32 ar.m.s.  = -0,0056x
3
 + 0,0262x

2
 + 0,0746x + 0,0015 R

2
 = 0,9481 

6 64 ar.m.s.  = 0,0056x
3
 - 0,119x

2
 + 0,5754x - 0,3 R

2
 = 0,8028 
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Fig. 1 Vita Fix Trend 
Sistem vibrant pentru întreg corpul 

 

Fig. 2 Unitatea de achiziţie pentru 12 canale 
NetdB, alimentator tip 2830, unitate de comandă 

tip 1056 şi amplificator tip 27210 B & K 
 

 

  
Fig. 3 Subiect plasat pe scaunul vibrant,  

cu accelerometrul plasat pe cervicală 
Fig. 4 Subiect plasat pe scaunul vibrant,  

cu accelerometrele plasate pe deget, cot şi umăr 
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Fig. 5 Variaţia ar.m.s. în funcţie de frecvenţă, pentru diferite părţi ale corpului  
(■) 0Hz, (■) 4Hz, (▲) 8Hz, (●) 16Hz, (●) 32Hz, (■) 64Hz 
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4. CONCLUZII 

 
S-a constatat că pentru frecvenţa de 8Hz, acceleraţia maximă a fost obţinută în zona 

gâtului şi pentru frecvenţa de 64Hz, acceleraţia maximă a fost obţinută în zona braţului.  
De asemenea, se observă că valorile maxime ale acceleraţiei au fost obţinute pentru 

frecvenţa de 4Hz pentru toate părţile corpului pe care au fost plasate accelerometrele.  
Cea mai mare valoare a acceleraţiei este de 2,3m/s2, la umăr, pentru ν=4Hz. 
Acest rezultat indică faptul că frecvenţa de 4Hz este frecvenţa de rezonanţă pentru 

organismul uman. 
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