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METODĂ ȘI DISPOZITIV PENTRU MONITORIZAREA ȊN TIMP 
REAL A CORPULUI  UMAN SUPUS ACŢIUNII VIBRAŢIILOR 

 
METHOD AND DEVICE CONCERNING THE REAL TIME MONITORING OF 

THE HUMAN BODY VIBRATIONS  

 
Rezumat: În cadrul prezentului articol se propune o metodă  și un dispozitiv de 
monitorizare ȋn timp real a vibraţiilor corpului uman aflat ȋn mișcare. Metoda constă în 
monitorizarea semnalelor transmise de un set de traductori de acceleraţii montaţi prin 
intermediul unui dipozitiv, de concepţie proprie, pe pacienţii care prin natura meseriei 
sunt supuși acţiunii vibraţiilor mecanice. 
Cuvinte-cheie: vibraţii, monitorizare, dispozitiv de achiziţie și transmitere de date 
 
Abstract: This paper focuses on a method and a  monitoring device in real time of the  
human body vibrations. This method consists in on-line monitoring of the signals received 
via accelaration transductors placed on a new device on different patients, who undergo 
the action of mechanical vibrations on a daily basis. 
Key-words: vibrations, monitoring, data transmission device 

 
 
 1. INTRODUCERE  

 
Numeroase studii s-au axat pe achiziţia semnalelor biomecanice captate de senzori 

montaţi ȋn zonele de interes ale organismului uman. 
Astfel Jyoti Rana [1] și Daniela Tarna[2] utilizează senzori montaţi ȋn pantofi.  

Tanaka [2] a creat un dispozitiv ce captează impulsul electric al unor senzori montaţi pe 
antebraţ. Rangaraj [3] utilizează senzori portabili pentru monitorizarea activităţii cerebrale 
sau senzori montaţi prin intermediul unui dispozitiv tip Holder pentru analiza și 
monitorizarea semnalelor inimii. 

Transmiterea biosemnalelor a fost făcută prin reţele de telefonie clasică, wireless, 
reţea integrată GPS sau prin satelit. Un exemplu de reţea  integrată GPS prin satelit pentru 
monitorizarea activităţii ȋn spitale este prezentată ȋn teza de doctorat [4].  
 

2. DISPOZITIV DE ACHIZIŢIE ȘI MONITORIZARE A DATELOR 
 

Analizȃnd rezultatele existente pe plan internaţional și prezentate parţial ȋn capitolele 
anterioare se propune utilizarea unui dispozitiv de achiziţie și prelucrare a semnalelor 
vibratorii care să poată transmite aceste date prin GPS și să fie culese și accesate prin 
intermediul unei reţele avȃnd un server dedicat. 

Pornind de la noile ceasuri Smart, s-a proiectat o carcasă din material plastic care să 
aibă aceeași formă cu carcasa ceasului Smart dar alte dimensiuni și anume să fie potrivită 
pentru a ȋngloba ȋn ea senzorii de acceleraţie și monta ȋntreg dispozitivul cu o curea ȋn zonele 
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de interes pentru măsurarea vibraţiilor. Planul de execuţie al carcasei dispozitivului este 
prezentat mai jos ȋn figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

Fig. 1. Planul de executie al carcasei dispozitivului 
 

Carcasa dispozitivului este executată cu ajutorul unei imprimante ȋn 3D și este 
prezentată ȋn figura 2. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 2. Carcasa dispozitivului 
 

Ȋn figura 3 este prezentat dispozitivul de monitorizare on-line a datelor culese 
experimental. 

Dispozitivul de monitorizare cu ajutorul GPS / GLONASS, conectivitate GSM și 
baterie autonomă este capabil de a colecta coordonatele și să le transfere prin GSM (GPRS 
sau SMS) la reţea.  

Dispozitivul este perfect potrivit pentru aplicaţii în care este nevoie de determinarea 
amplasării unor obiecte.  

Diferite modificări hardware permit conectarea mai multor senzori externi (senzori 
digitali, senzori analogici) cum ar fi: temperatura,viteza, acceleraţia, turaţia, forţa, momentul, 
poziţia și unghiul) în diferite puncte de interes pentru organismul uman. 
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Fig.3. Dispozitiv de monitorizare online a datelor culese experimental 

 
Descrierea dispozitivului 
 
dual SIM; 
memorie flash 32MB; 
Modul transparent prin RS232 și RS 485 
Până la 5 senzori digitali și 5 senzori  analogici; 
GSM intern și GPS antene / GLONASS; 
Baterie de rezervă integrată; 
Scenarii integrate (deplasare, viteză, acceleraţie, temperatură, utilizator autorizat). 
Receptor 32 canale; 
Sensibilitate ridicată, nu mai putin de -160 dBm. 
interfaţă: 
5 intrări digitale pentru monitorizarea stării obiectelor; 
5 Intrări analogice (comutabile 10 V sau 30 V interval, 12 biti rezoluţie); 
5 ieșiri digitale colector deschis (control relee externe, LED-uri, sonerii, etc.); 
Protocol de interfaţă 1-Wire®; interfaţă CAN; 
 

Datele obţinute pot fi vizualizate pe orice telefon mobil care ruleazǎAndroid +4.2 şi 
pe orice laptop ce ruleazǎ Windows, OS X (figura 4) prin intermediul unui script scris ȋn 
limbajul Python. 
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Poziţionarea dispozitivului precedent ȋn monitorizarea datelor culese ȋn timp real de la 
pacienţi care prin natura meseriei sunt supuși vibraţiilor mecanice a fost prezentată ȋn 
lucrarea anterioară a autorilor [6].  
 

CONCLUZII 
 

Pacienţii pot fi monitorizaţi 24 de ore din 24 ori unde s-ar afla ceea ce este foarte 
important ȋn cazul ȋn care unii pacienţi ar lucra ȋn zone greu accesibile sau ȋn cazul unor 
pacienţi cu dizabilităţi. Datele pot fi memorizate și stocate prin intermediul interfeţei unui 
calculator sau telefon mobil conectat prin GPS cu dispozitivul de monitorizare. 

Semnale preluate și transmise sunt de la trei senzori de acceleraţii montaţi pe cele trei 
axe Ox, Oy și Oz astfel încât  ȋn studii viitoare se va face și o compunere spaţială a 
semnalului. 
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