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Summary

Recently, particular attention has been increasingly often paid by researchers to the children that 

are transported in safety seats as such children should be treated with no less care than “normal” 

passengers would, especially in the case of long-distance travels. The issue of the influence of vibrations 

on adult’s bodies has been relatively well described, which is reflected in numerous normative acts [S1 

to S13]. For children, however, the studies on these issues are still at an early stage.

We may state, therefore, that the evaluation of ride comfort with respect to small children whose 

anthropological characteristics differ from those of adults is still an open question [1].

In this paper, the issue of natural frequencies of parts of the human body has been raised and attention 

has been drawn to the lack of data about natural frequencies of parts of the child’s body. A method has 

been proposed that would make it possible to estimate the frequencies of free vibration of organs and 

parts of the child’s body, based on data collected from adults. A computational method to estimate the 

natural frequencies of parts of the body has been presented. Results of experimental road tests carried 

out with the use of dummies representing an adult (HYBRID II) and a child, made at PIMOT, have been 

included.
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1. Introduction

The biggest dangers to human health are caused by resonance vibrations of internal 

organs because these organs have the greatest possibility to move. The human body is 

most susceptible to vibrations along its longitudinal axis (vertical vibrations). Damage to 

the internal organs takes place when the damping of vibrations (by other organs, tissues, 

peritoneal fluid, air, or gases present in the organs) is too weak for the resonance vibrations 

of the internal organs to be sufficiently damped down. In the case of a sitting body, the 

vibrations, especially those of the highest frequencies, are dampened to the highest degree 
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by the buttocks. The vibrations are further dampened when they are transmitted through 

the vertebral column, which has relatively high vibration damping characteristics (it is 

surrounded by ligamentous and chondral elements). At this stage, low-frequency vibrations 

cause alternating compression and tension of the vertebral column and propagation of 

vibration wave along the human body. If the vibration amplitude is adequately damped 

down during the vibration wave propagation process then only a small part of the vibration 

may reach the head. For the vertebral column, the type of the sitting position is important 

[2]. The body position may have a significant impact on the magnitude of the transmission 

of vibrations in sitting persons and it determines the degree of the harmful effects. In the 

range close to the body resonances, a change in the body position or in the tension of 

muscles may help to reduce the impact of vibrations. The effects of a change in the body 

position increase with rising frequencies, which may result in considerable changes in the 

transmission of vibrations along the vertebral column up to the head. A change in the body 

position that results in a change in the body contact with the vibrating surface, such as 

the seat backrest, may also have an impact on the vibration effects [3]. The sitting man’s 

vulnerability to vibration with a frequency of 5 Hz is 10 times as high as that observed at 

100 Hz [4]. Simultaneously, the research works carried out by M. J. Griffin, N. J. Mansfield, 

A. J. Messenger, and G. S. Paddan [5, 6, 7, and 8] have shown that the test results are 

significantly affected by the type of the sitting position adopted, i.e. deviation of the torso 

under tests from the perpendicular. The highest values of the tension and pressure in the 

intervertebral disc occur when the torso is situated vertically; they decline with increasing 

angle at which the torso is tilted back.

For the standing position, the effects of vertical vibrations are often similar to those 

observed for the sitting body; however, the impact of frequencies exceeding 3 Hz may be 

significantly reduced when the knees are bent [3].

Natural frequencies of selected organs and parts of the adult human body, determined 

experimentally and causing the feeling of severe discomfort, have been presented in Table 

1 [9].

Table 1.  Examples of natural frequencies of organs and parts of the adult human body, 

determined experimentally [9]

Part of the body
Frequency

[Hz]

Observed pathological signs possible 

to occur

Head

Head with neck

Shoulders and head

Jaw

Eyeballs

4÷5; 17÷25

20÷30

20÷30

6÷8

60÷90; 40÷90

Pains, vertigo, disequilibrium, feeling of 

pressure in the larynx, nausea, forced 

rotational movements of the head, 

dysarthria, general state of psychophysical 

tiredness

Organs in the abdominal 

cavity:

Liver

Stomach

Urinary bladder

Kidneys

4,5÷10

3÷4

2÷3

10÷18

6÷8

Feeling of vibration of internal organs, 

pains, nausea, feeling of fullness, urge to 

urinate and to pass a stool, weakness and 

tiredness
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Thorax
5÷7

4÷11

Respiratory disorders, feeling of being 

squeezed, shallow breath, burning pains 

in the chest

Organs in the thorax:

Lungs

Heart

Trachea, bronchi

5÷9

4÷11

4÷6

12÷16

Respiratory disorders, breathlessness, 

quickening of breath, feeling of anxiety, 

quickening of pulse, variations in blood 

pressure, quickened heart beating, speech 

disorders, general ill-being

Upper part of the torso:

Shoulders and head

4÷5

20÷30

Joint and muscular pains, pains in the 

cervical spine, increased muscle tone, 

feeling of tiredness

Lower part of the torso:

Pelvis

Vertebral column

Sacral spine

Lumbar spine

4÷6

5÷9

10÷12

8÷12

8÷12

Joint and muscular pains, pains in the 

sacral spine and lumbar spine, increased 

muscle tone, feeling of tiredness

Lower limbs:

Hips

Calves

Feet

5

5

20

-

Joint pains, increased muscle tone, numb 

sensation and formication in muscles

Upper limbs:

Arm

Forearm

Hand

4÷5

16÷30

4÷6

20÷30

Joint pains, increased muscle tone, 

muscular pains, involuntary muscular 

contractions causing additional hand 

movements, difficult carrying out of tasks

2. Natural frequencies of parts of the child’s body

A comparison of body proportions of the newborn baby and the adult has been presented 

in Table 2. The head length to body length ratio changes with age: for children aged 2, 6, 

and 15 years, this ratio is 1/5, 1/6, and 1/7, respectively [10].

Specific parts of the skeleton system grow with different rates. The modulus of elasticity 

(E) changes with age, too, i.e. it increases in people aged, roughly, up to 25 years (Fig. 1). 

Simultaneously, the amount of energy absorbed at impact declines with age, from 30 kJ/m2 

for children aged 2 years to 8 kH/m2 for people 90 years old. The tensile strength changes 

with age as well, according to a formula 
r
 = 134 – 0.61T (where T = age in years) [11].

Table 2. Comparison of body proportions of the newborn baby and the adult [10]

Part of the 

body

Children

(in relation to the overall body length)

Adults

(in relation to the overall body length)

Head 1/4 1/8

Torso 2/4 3/8

Lower limbs 1/4 4/8
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Fig. 1. Modulus of elasticity (E) of bones of the human body vs. age [11].

As it can be seen from the above, the differences between the organisms of a child (at 

specific development stages) and an adult are so significant that the child and the adult 

should be treated differently. Therefore, a question should be considered how to determine 

the natural frequencies of organs and parts of the child’s body in order to obtain data 

similar to those described in Table 1 for the adult. A method that may make it possible 

to estimate the values of such frequencies is presented below.

The estimation was based on the natural frequencies of organs and parts of the adult’s 

body determined experimentally, see Table 1.

According to the theory of the strength of materials, the longitudinal and bending stiffness 

of a beam depends on the modulus of longitudinal elasticity (Young’s modulus, E) [12].

For tension, the specific stiffness k
jR

 is defined by the product (1):

where: A – the cross-sectional area.

For bending, the specific stiffness k
jZ
 is defined by the product (2):

where: J – the area moment of inertia of the beam cross-section.

Age [years]
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The natural frequency 
0
 as defined by (3) depends on mass (m), modulus of longitudinal 

elasticity (E) (through stiffness (k)), and damping coefficient (c).

The damping coefficient (c) is unknown; therefore, equation (3) may be simplified to the 

following form (4):

According to Fig. 1, the Young’s modulus value (E) of human bone tissue changes with age 

[9].

In consequence of the fact that a dummy representing a child with a mass of 15 kg (i.e. 

aged about 3 years) was used for the tests, we may assume, based on Fig. 1, that the 

E value of the child was in this case about a half of that of the adult, whose mass may be 

assumed as 75 kg (the mass of the HYBRID II dummy used for the tests was about 75 kg). 

The natural frequency of the adult may be described by equation (5):

where:  depends on E of the adult.

Similarly, the natural frequency of the child may be described by equation (6):

where:  depends on E of the child.

Taking into account the assumptions made that the mass of a child (dummy with a mass 

of 15 kg) is 1/5 of that of an adult (dummy with a mass of 75 kg) and that the E modulus of 

a child is 1/2 of that of an adult, we may deduce that the ratio of the natural frequency of 

the child’s body to that of the adult’s body may be estimated from formula (7). Of course, 

this is only applicable to the skeletal system, because the curve shown in Fig. 1 represents 

the E modulus determined for bones.
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According to (7), the natural frequency of parts (skeletal system) of the child’s body may 

be expected to exceed that of the body (skeletal system) of an adult with a ratio of . 

Based on this, natural frequencies of the skeletal system of parts of the child’s body may 

be estimated. Table 1 offers a set of resonance frequencies of selected parts of the adult’s 

body, determined experimentally [9]. In turn, some resonance frequencies of selected 

parts of the child’s skeletal system, estimated as described above, have been given in 

Table 3.

Table 3.  Examples of natural frequencies of parts of the child’s body, estimated from 

natural frequencies of the corresponding parts of the adult’s body

Part of the body Frequency*)[Hz]

Head

Head with neck

Shoulders and head

Jaw

6÷8; 27÷40

32÷47

32÷47

9÷13

Thorax
8÷11

6÷17

Pelvis

Vertebral column

Sacral spine

Lumbar spine

8÷14

16÷19

13÷19

13÷19

Lower limbs:

Hips

Calves

Feet

8

8

32

-

Upper limbs:

Arm

Forearm

Hand

6÷8

25÷47

6÷9

32÷47

*) Rounded off to integers in Hz

3. Experimental tests

As stated before, the questions related to the impact of vibrations on the organisms of adult 

humans have been extensively explored. In consideration of unavailability of adequate data 

about children, the values of natural frequencies were estimated from data determined for 

adults. To verify the estimates obtained, a decision was taken to carry out experimental 

tests. Due to the absence of experimental data collected from living individuals, indirect 

tests with the use of dummies representing an adult (HYBRID II, H2) and a child (CHILD, D) 

had to be carried out.
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At PIMOT (Automotive Industry Institute), vertical vibrations were measured during test 

drives of a passenger car, with the use of the dummies mentioned above. The HYBRID 

II test dummy (H2) with a mass of 75 kg was placed on the back seat on the left side 

and fastened with a conventional three-point seat belt. On the right side of the back seat, 

a child safety seat was installed and a child dummy (D) with a mass of 15 kg was seated in 

it. Six different child seats were used for the measurements.

The CHILD dummy was seated in each safety seat at the successive series of measurements. 

At first, the dummy was seated in four conventional child seats and fastened with 

a three-point seat belt. These seats were named, for simplification, as “STANDARD” (FS) and 

denoted by F1S, F2S, F3S, and F4S. Then, the CHILD dummy was seated in two other child 

seats provided with a modern fixing system ISOFIX. In general, these seats were given 

a symbol of FX and individually denoted by F5X and F6X.

All the child safety seats used for tests (both STANDARD and ISOFIX) were designed for 

children with a body mass ranging from 9 to 18 kg or from 9 to 25 kg. They were selected for 

tests on a random basis; they represented different levels of technological advancement; 

all of them, however, met the validation requirements of UN-ECE Regulation No. 59 [S14]. 

The CHILD dummy was fixed in the seats in compliance with the instructions for use 

attached to the seats.

3.1. Preparations for measurements

During the tests, the measurement signals were recorded by means of a measuring circuit 

specially built for this purpose, where uniaxial piezoresistive accelerometers Brüel&Kjaer, 

type 4574, were installed as specified below:

• Accelerometer No. 1: on the vehicle floor (P)

• Accelerometer No. 2: in the head of the HYBRID II dummy (H2G);

• Accelerometer No. 3: in the torso of the HYBRID II dummy (H2T);

• Accelerometer No. 4: at the pelvis of the HYBRID II dummy (H2B);

• Accelerometer No. 5: on the seat cushion under the HYBRID II dummy;

• Accelerometer No. 6: in the head of the CHILD dummy (DG);

• Accelerometer No. 7: at the pelvis of the CHILD dummy (DT);

• Accelerometer No. 8: under the CHILD dummy’s seat.

The measurement signals were recorded with the use of a digital recorder TDAS DTS Pro 

Lab, at a sampling frequency of 500 Hz. The measurement circuit was supplied with power 

from a 12 V storage battery, with the use of a converter Micro Control 12 V 600 W.

The measuring sensor locations, with coordinate values, have been presented in schematic 

diagrams in Figs. 2 and 3. All the sensors were positioned to measure vertical accelerations, 

i.e. accelerations in the directions where the highest vibration amplitudes occur during 

vehicle ride.
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Fig. 2. Accelerometer locations, viewed when facing the HYBRID II dummy side.

Fig. 3. Accelerometer locations, viewed when facing the CHILD dummy side.

3.2. Road tests

The measurements were carried out on a sunny day, on test road sections with dry surface, 

for three road surface types:

• “Even” asphalt (A, Fig. 4), drive speed 60 km/h, measured drive time 30 s;

•  “Rough” road with significant unevenness (Br, Fig. 5), drive speed 60 km/h, measured 

drive time 30 s;

•  The crossing of a “hump” (Gb, Fig. 6), drive speed 40 km/h, measured drive time 5 s.



69An attempt to estimate natural frequencies of parts of the child’s body

Fig. 4.  Test road section 

with “even” pavement 

(asphalt, A).

Fig. 5.  Test drive on a “rough” road 

(Br).

Fig. 6.  The crossing of a “hump” 

(Gb).

Below are given examples of the test results recorded for a STANDARD seat (Figs. 7 through 

12) and an ISOFIX seat (Figs. 13 through 18).

Figs. 7 through 12 provide examples that make it possible to compare the power spectrum 

density of the signals recorded for the head and pelvis of dummies H2 and D during tests 

carried out on the three road types with a STANDARD seat (FS).

Fig. 7.  Safety seat FS, test drive on a road with asphalt 

surface, comparison between H2B and DT.

Fig. 9.  Safety seat FS, test drive on a road with “rough” 

surface, comparison between H2B and DT.

Fig. 8.  Safety seat FS, test drive on a road with asphalt 

surface, comparison between H2G and DG.

Fig. 10.  Safety seat FS, test drive on a road with “rough” 

surface, comparison between H2G and DG.
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Fig. 11.  Safety seat FS, the crossing of a “hump,” 

comparison between H2B and DT.

Fig. 12.  Safety seat FS, the crossing of a “hump,” 

comparison between H2G and DG.

Figs. 13 through 18, in turn, provide examples that make it possible to compare the power 

spectrum density of the signals recorded for the head and pelvis of dummies H2 and 

D during tests carried out on the three road types with an ISOFIX seat (FX).

Fig. 13.  Safety seat FX, test drive on a road with asphalt 

surface, comparison between H2B and DT.

Fig. 15.  Safety seat FX, test drive on a road with “rough” 

surface, comparison between H2B and DT.

Fig. 14.  Safety seat FX, test drive on a road with asphalt 

surface, comparison between H2G and DG.

Fig. 16.  Safety seat FX, test drive on a road with “rough” 

surface, comparison between H2G and DG.
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Fig. 17.  Safety seat FX, the crossing of a “hump,” 

comparison between H2B and DT.

Fig. 18.  Safety seat FX, the crossing of a “hump,” 

comparison between H2G and DG.

For the test drives on a road with “even” surface (A) (Figs. 7, 8, 13, and 14), no differences 

were found to occur between the corresponding resonance frequencies of the H2 and D 

dummies (the signals recorded were similar to each other, in qualitative terms). It should 

be remembered, however, that the human body subjected to vibrations with frequencies of 

below 2 Hz begins to behave as a homogenous substance and this is the case when the 

test drive is carried out on an asphalt road. This applies to both the FS and FX safety seats.

At the test drives on a road with “rough” surface (Br) (Figs. 9, 10, 15, and 16), qualitative 

similarity between the signals recorded was also observed. Noteworthy is the fact that for 

H2B and H2G, the S
xx
 values fade away at frequencies above 8.5 Hz while for DT and DG, this 

threshold is 13 Hz. The ratio between these two frequency thresholds corresponds to the 

value of  (7). This applies to both the FS and FX safety seats.

At the crossing of a “hump” (Gb) (Figs. 11, 12, 17, and 18), both qualitative and quantitative 

differences between the signals recorded were noticed: considerable shift of natural fre-

quencies is clearly visible between the values obtained for the H2 and D dummies. When 

comparing the test results recorded for the H2 and D dummies, the following findings could 

be formulated:

•  The highest S
xx
 values were recorded at frequencies of the order of 1÷1.5 Hz, which 

confirms the statement that the human body subjected to vibrations with frequencies 

of below 2 Hz begins to behave as a homogenous substance.

•  For the FS safety seats, the highest S
xx
 values measured by the DT and DG sensors 

occurred at frequencies of about 7.5 Hz and 7.5÷8 Hz, respectively. The H2B and H2G 

accelerometers recorded the highest S
xx
 values within a frequency range of 5÷5.5 Hz. 

The ratio between these frequencies is again close to the value of  (7).

•  For the FX safety seats, the highest S
xx
 values measured by the DT and DG sensors 

occurred at a frequency of 9 Hz. For the H2B and H2G accelerometers, this frequency 

range is 5÷5.5 Hz. The ratio between these frequencies is again close to the value 

of  (7).



72 Dariusz Więckowski

4. Recapitulation

The human body is a complex system and the adult and the child differ from each other not 

only in their mass and height but also in the proportions of their organs and parts of the 

body, i.e. in the size and mass (and hence, the moments of inertia) of specific body parts. 

Even this in itself shows how complex and intricate the human body is, from the engineer’s 

point of view. This complexity translates into the variety of natural frequencies of individual 

organs and parts of the body, where the frequencies cannot be defined by single specific 

figures (see Table 1). Consistently, specific numerical values of the natural frequencies 

cannot be determined for the child’s body, either.

We may state that the use of child seats of the FS and FX types for test drives on roads 

with different surfaces made it possible to reveal the “shift” of the natural frequencies of 

body parts between the D and H2 dummies. An exceptional situation takes place at low 

frequencies of 0.5 and 1.5 Hz, where qualitative and quantitative similarity between the 

corresponding S
xx

 values was recorded during the tests under consideration. This hap-

pens below the level of maximum susceptibility of the human body to vibrations, i.e. below 

the frequency range of 4÷8 Hz, and this should be considered a favourable phenomenon. 

Additionally, it should be stressed here that the human body subjected to vibrations with 

frequencies below 2 Hz begins to behave as a homogenous substance.

As regards children, very little information is available about how vibrations are felt by 

them. The child’s body exhibits the highest capability to absorb vibrations in a frequency 

range of 3÷16 Hz (around 7.4 Hz, in average terms) [13]. In this frequency range, an increase 

in the acceleration values was observed for all the child seats. The shift between the D and 

H2 resonance frequencies also results in the fact that those measured for the child come 

within the range of 3÷16 Hz.

A method has been proposed here that would make it possible to estimate the resonance 

frequencies of organs and parts of the child’s body. For this purpose, the dependence of 

the modulus of elasticity (E) of human bones on the age has been used. In the situation of 

general unavailability of data about the natural frequencies of parts of the child’s body, it 

seems reasonable to employ such methods (where the H2 and D dummies would be used 

at the tests) that would help to acquire information of this kind. The method of estimating 

natural frequencies of organs and parts of the child’s body as presented here is consistent 

with this line in the research work on this subject.

In general, the following statements may be formulated:

1.  The higher input (the worse road surface) is, the more clearly visible are the differences 

in natural frequencies of parts of the body of an adult and a child.

2.  At low vibration frequencies (of the order of 1÷1.5 Hz), the differences do not occur be-

cause the human body behaves in such conditions as a homogenous substance.

3.  At vibration frequencies ranging from 2 to 10 Hz, the differences in natural frequencies 

of parts of the body of a child and an adult produce a ratio of the former to the latter 

close to  as determined from formula (7).
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4.  The method proposed may be used for the estimation of natural frequencies of organs 
and parts of the child’s body.

5.  The method proposed makes it possible to estimate the natural frequencies for 
children of various body mass values.

6.  Apart from experimental road tests, there is a need for tests to be carried out on 
a special test stand.
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Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Streszczenie

W ostatnim okresie, coraz częściej zwraca się uwagę na przewożone w fotelikach samochodowych 

dzieci, które powinno traktować się jak „zwykłych” pasażerów, szczególnie podczas przejazdów na 

długich dystansach. Stosunkowo szeroko opisane jest zagadnienie wpływu drgań na organizm ludzi 

dorosłych, o czym świadczą opracowane dokumenty normatywne [S1] do [S13]. Natomiast w przypadku 

dzieci tematyka ta wciąż jest w początkowej fazie rozpoznania.

Na podstawie powyższych uwag można powiedzieć, że kwestią otwartą jest ocena komfortu jazdy 

małych dzieci, których cechy antropologiczne są inne niż osób dorosłych [1].

Artykuł porusza zagadnie drgań własnych elementów ciała człowieka i zwraca uwagę na brak danych 

dotyczących częstotliwości drgań własnych części ciała dziecka Zaproponowano metodę umożliwiają-

cą szacowanie częstotliwości drgań własnych dla narządów i części ciała dziecka, w oparciu o dane ze-

brane dla człowieka dorosłego. Przedstawiono sposób obliczeniowy szacowania częstotliwości drgań 

własnych części ciała. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych drogowych z wykorzystaniem 

manekina osoby dorosłej (HYBRID II) i manekina dziecka, wykonanych w Przemysłowym Instytucie 

Motoryzacji. 

Słowa kluczowe: dziecko, samochód, drgania pionowe, częstotliwości drgań własnych części ciała.

1. Częstotliwości drgań własnych części ciała człowieka 
dorosłego

Największe zagrożenie dla zdrowia ludzkiego wywołują drgania rezonansowe narządów 

wewnętrznych, ponieważ te narządy mają największe możliwości przemieszczania się. 

Ciało ludzkie jest najbardziej wrażliwe na drgania wzdłuż osi podłużnej ciała (drgania pio-

nowe). Uszkodzenie narządów wewnętrznych występuje wtedy, gdy tłumienie drgań (po-

przez narządy, tkanki, płyn otrzewnowy, powietrze, gazy znajdujące się w narządach) jest 

niewystarczające, aby dostatecznie wytłumić rezonansowe drgania narządów wewnętrz-

nych. W przypadku pozycji siedzącej największe wytłumianie drgań, szczególnie wysokich 

1  Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Laboratorium Badań Symulacyjnych ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, 

e-mail: d.wieckowski@pimot.org.pl
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częstotliwości, następuje przez pośladki. Dalsze ich wytłumianie zachodzi przy przeno-

szeniu ich przez kręgosłup, który posiada dość duże zdolności tłumienia drgań (otoczony 

jest elementami wiązadłowo-chrzęstnymi). W tym przypadku małe częstotliwości drgań 

powodują na przemian ściskanie oraz rozciąganie kolumny kręgowej i rozchodzenie się fali 

drganiowej wzdłuż ciała człowieka. Gdy w czasie tego rozchodzenia nastąpi wytłumienie 

amplitudy drgań, to na głowę człowieka może być przeniesiona już tylko nieznaczna część 

drgań. W przypadku kręgosłupa istotny jest rodzaj postawy siedzącej [2]. Postawa może 

mieć duży wpływ na wielkość przekazywania drgań osób siedzących i determinuje sto-

pień szkodliwych skutków. W rejonie rezonansów ciała zmiana pozycji lub naprężenia mię-

śni może pomóc w redukcji oddziaływania drgań. Efekty zmiany postawy rosną ze wzro-

stem częstotliwości, mogą powodować istotne zmiany w przekazywaniu drgań w górę 

kręgosłupa do głowy. Zmiana pozycji ciała, która zmienia kontakt z drgającą powierzchnią, 

jak oparcie fotela, także wpływa na zmianę efektów oddziaływania drgań [3]. Człowiek 

w pozycji siedzącej jest 10-krotnie wrażliwszy na drgania przy częstotliwości 5 Hz niż przy 

100 Hz [4]. Jednocześnie badania realizowane przez: M. J. Griffin’a, N. i J. Mansfielda, oraz 

A.J. Messengera, i G.S. Paddana [5], [6], [7], [8 wykazały, że istotny wpływ na wyniki badań 

ma rodzaj pozycji siedzącej osoby – odchylenia tułowia badanego od pozycji pionowej. 

Największe napięcie i ciśnienie w dysku kręgosłupa występuje przy kącie odchylenia rów-

nym 90° i maleje wraz ze wzrostem rozwartości kąta odchylenia pleców. 

W pozycji stojącej efekty pionowych drgań są często podobne do tych występujących 

przy pozycji siedzącej. Przy czym wpływ częstotliwości powyżej 3 Hz może być bardzo 

zredukowany w przypadku zgiętego kolana [3].

W tablicy 1 zamieszczono zestawienie częstości drgań własnych wybranych narządów 

i części ciała ludzkiego (człowieka dorosłego) wyznaczonych metodą eksperymentalną 

wywołujących również poczucie silnego dyskomfortu [9]. 

 

Tablica 1.  Przykładowe częstotliwości drgań własnych narządów i części ciała człowieka 

dorosłego wyznaczone drogą eksperymentu [9]

Nazwa narządu Częstotliwość [Hz]
Zaobserwowane objawy chorobowe

możliwe do wystąpienia

głowa

głowa z szyją

barki i głowa

szczęka

gałki oczne

4÷5; 17÷25

20÷30

20÷30

6÷8

60÷90; 40÷90

bóle, zawroty głowy, zaburzenia 

równowagi, uczucie ucisku w krtani, 

mdłości, wymuszony ruch rotacyjny głowy, 

utrudnienia mowy, ogólny stan zmęczenia 

psychofizycznego

narządy jamy brzusznej:

wątroba

żołądek

pęcherz moczowy

nerki

4,5÷10

3÷4

2÷3

10÷18

6÷8

wrażenie wibrowania organów 

wewnętrznych, bóle, mdłości, uczucie 

pełności, parcie na mocz i kał, osłabienie 

i zmęczenie

klatka piersiowa
5÷7

4÷11

zaburzenie oddychania, uczucie ściskania, 

płytki oddech, piekące bole w klatce 

piersiowej



Próba oszacowania częstotliwości drgań własnych części ciała dziecka 161

narządy klatki piersiowej

płuca

serce

tchawica, oskrzela

5÷9

4÷11

4÷6

12÷16

zaburzenia oddychania, duszności, 

przyspieszenie oddechu, uczucie 

niepokoju, przyspieszenie pulsu, zmiany 

ciśnienia krwi, przyspieszone bicie 

serca, zaburzenia mowy, ogólne złe 

samopoczucie

górna część tułowia:

barki i głowa

4÷5

20÷30

bóle stawowe i mięśniowe, bóle kręgosłupa 

w odcinku szyjnym, wzrost napięcia 

mięśniowego, uczucie zmęczenia

dolna część tułowia:

miednica

kręgosłup

kręgosłup krzyżowy

kręgosłup lędźwiowy

4÷6

5÷9

10÷12

8÷12

8÷12

bóle stawowe i mięśniowe, bóle kręgosłupa 

w odcinku krzyżowym i lędźwiowym, 

wzmożone napięcie mięśni, uczucie 

zmęczenia

kończyny dolne:

biodra

łydki

stopy

5

5

20

-

bóle stawowe, wzmożone napięcie 

mięśniowe, drętwienie i mrowienie mięśni

kończyny górne:

ramię

przedramię

ręka

4÷5

16÷30

4÷6

20÷30

bóle stawowe, wzmożone napięcie 

mięśniowe, bole mięśniowe, mimowolne 

skurcze mięśni powodujące dodatkowe 

ruchy ręki, utrudnienie wykonywania zadań

2. Częstotliwości drgań własnych części ciała dziecka

W tablicy 2 zamieszczono porównanie proporcji ciała dziecka-noworodka i człowieka do-

rosłego. W raz z wiekiem zmienia się stosunek długości głowy do długości ciała. U dziecka 

mającego 2 lata wynosi on 1/5, 6 lat – 1/6, 15 lat – 1/7 długości ciała [10].

Tempo wzrostu poszczególnych odcinków układu kostnego jest różne. Wraz z wiekiem 

zmienia się wartość modułu sprężystości E, przy czym do około 25 lat jego wartość ro-

śnie – rys. 1. Jednocześnie z wiekiem maleje wartość energii absorbowanej przy uderzeniu: 

z 30 kJ/m2 w wieku 2 lat do 8 kJ/m2 w wieku 90 lat. Zmienia się wytrzymałość na rozciąga-

nie według zależności 
r
 = 134 – 0,61T MPa (gdzie: T – wiek w latach) [11].

Tablica 2. Porównanie proporcji ciała dziecka-noworodka i człowieka dorosłego [10].

Części ciała Dzieci 

(odniesienie do długości ciała)

Dorosły 

(odniesienie do długości ciała)

Głowa 1/4 1/8

Tułów 2/4 3/8

Kończyny dolne 1/4 4/8
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Rys. 1. Zależność modułu sprężystości E kości organizmu ludzkiego od wieku [11].

Jak wynika z powyższego różnice między organizmem dziecka (jego poszczególne fazy 

rozwoju), a organizmem dorosłego człowieka są na tyle istotne, że dziecko powinno być 

traktowane w sposób odmienny od osoby dorosłej. W związku z tym należy zastanowić się 

jak określić częstotliwości drgań własnych narządów i części ciała dziecka podobnie jak 

opisano to w tablicy 1 dla osoby dorosłej. Poniżej zaprezentowano metodę, na podstawie 

której można dokonać szacowania wartości tego typu częstotliwości. 

Oszacowania dokonano na podstawie częstotliwości drgań własnych narządów i części 

ciała człowieka dorosłego wyznaczone drogą eksperymentu – tablica 1.

Z teorii wytrzymałości materiałów wynika, że sztywność belki (na zginanie i rozciąganie) 

jest zależna od modułu sprężystości wzdłużnej E (moduł Younga) [12].

Dla rozciągania jednostkowa sztywność k
jR

 określona jest przez iloczyn (1)

gdzie: A – pole przekroju poprzecznego.

Dla zginania sztywność jednostkowa sztywność k
jZ
 określona jest przez iloczyn (2)

gdzie: J – moment bezwładności przekroju na zginanie.
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Częstość drgań własnych 
0
 określona przez (3) zależna jest od masy i poprzez sztyw-

ność (k) od modułu sprężystości wzdłużnej E oraz od tłumienia (c).

Ponieważ nieznana jest wartość tłumienia (c), zależność (3) może być uproszczona do 

postaci (4)

Jak przedstawia rys. 1 w przypadku tkanki kostnej człowieka wartość modułu E zmienia się 

z wiekiem [9].

W związku z tym, że do badań wykorzystano manekin dziecka o masie 15 kg (dziecko 

w wieku około 3 lat), na podstawie rys. 1 można przyjąć, iż wartość E jest około 2 razy 

mniejsza dla dziecka w stosunku do osoby dorosłej. Masa osoby dorosłej 75 kg (masa uży-

tego do badań manekin HYBRID II to ok. 75 kg). Częstotliwość drgań własnych dla człowieka 

dorosłego można opisać jako (5):

gdzie: k
dorosly

 jest zależne od E dla osoby dorosłej.

Z kolei częstość drgań własnych dla dziecka można opisać jako (6):

gdzie: k
dziecko

 jest zależne od E dla dziecka.

Uwzględniając, że masa dziecka (manekin 15 kg) jest 5 razy mniejsza od masy dorosłego 

człowieka (manekin 75 kg) i moduł E dla dziecka jest 2 razy mniejszy w stosunku do osoby 

dorosłej, można przyjąć następującą zależność określającą ile razy częstotliwość drgań 

własnych części ciała dziecka jest większa od częstość drgań własnych części ciała czło-

wieka dorosłego (7). Oczywiście dotyczy to układu kostnego, ponieważ charakterystyka 

przedstawiona na rys. 1 dotyczy modułu E kości.
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Z zależności (7) wynika, że częstotliwość drgań własnych części ciała (układu kostnego) 

dziecka jest -krotnie większa od częstotliwość drgań własnych części ciała (układu 

kostnego) człowieka dorosłego. Wobec powyższego można oszacować częstotliwości 

drgań własnych układu kostnego części ciała dziecka. W tablicy 1 zamieszczono zestawie-

nie częstotliwości rezonansowych wybranych części ciała dorosłego człowieka wyzna-

czonych metodą eksperymentalną [9]. Z kolei w tablicy 3 zamieszczono zestawienie osza-

cowanych częstości rezonansowych wybranych części ciała układu kostnego dziecka.

Tablica 3.  Przykładowe częstotliwości drgań własnych części ciała dziecka oszacowane 

na podstawie częstotliwości drgań własnych części ciała człowieka dorosłego

Nazwa narządu Częstotliwość *) [Hz]

głowa

głowa z szyją

barki i głowa

szczęka

6÷8; 27÷40

32÷47

32÷47

9÷13

klatka piersiowa
8÷11

6÷17

miednica

kręgosłup

kręgosłup krzyżowy

kręgosłup lędźwiowy

8÷14

16÷19

13÷19

13÷19

kończyny dolne:

biodra

łydki

stopy

8

8

32

-

kończyny górne:

ramię

przedramię

ręka

6÷8

25÷47

6÷9

32÷47

*) Zaokrąglono do całkowitych wartości w Hz

3. Badania eksperymentalne

Jak zauważono powyżej, szeroko rozpoznane są zagadnienia wpływu drgań na organizm 

ludzi dorosłych. Wobec braku adekwatnych danych dotyczących dzieci dokonano oszaco-

wania wartości częstotliwości drgań własnych bazując na danych dotyczących osobni-

ków dorosłych. Aby zweryfikować otrzymane wartości, postanowiono wykorzystać bada-

nia eksperymentalne. Brak danych z badań eksperymentalnych dotyczących osobników 

żywych uzasadnia wykonanie badań w sposób pośredni z wykorzystaniem manekinów: 

człowieka dorosłego HYBRID II (H2) i DZIECKA (D).
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W Przemysłowym Instytucie Motoryzacji (PIMOT) wykonano pomiary drgań pionowych 

podczas jazdy samochodu osobowego z wykorzystaniem w/w manekinów. Na tylnym sie-

dzisku z lewej strony umieszczony był manekin HYBRID II o masie 75 kg, mocowany za po-

mocą klasycznych 3-punktowych pasów bezpieczeństwa. Z prawej strony kanapy tylnego 

siedzenia zamocowany był fotelik dziecięcy, w którym posadowiony był manekin dziecka 

(D) o masie 15 kg. Do pomiarów wykorzystano 6 różnych fotelików dziecięcych.

W kolejnych seriach pomiarów manekin DZIECKO posadowiony był kolejno na każdym 

z fotelików. Najpierw na czterech konwencjonalnych fotelikach dziecięcych mocowany 

za pomocą 3-punktowych pasów bezpieczeństwa. Te foteliki w uproszczeniu nazwano 

„STANDARD” (FS) i oznaczono odpowiednio: F1S, F2S, F3S i F4S. Następnie manekin DZIECKO 

posadowiono na dwóch fotelikach dziecięcych posiadających nowoczesny system moco-

wania typu ISOFIX (FX), oznaczonych odpowiednio F5X i F6X.

Wszystkie zastosowane foteliki (zarówno STANDARD jak i ISOFIX) przeznaczone były dla 

dzieci o masie ciała 9÷18 lub 9÷25 kg; wybrane były do badań losowo, charakteryzowały 

się różnym stopniem zaawansowania technologicznego, a ich wspólną cechą było speł-

nienie wymagań homologacyjnych według Regulaminu Nr 44 EKG ONZ [S14]. Mocowanie 

manekina DZIECKO w fotelikach wykonano zgodnie z instrukcjami dołączonymi do tych 

fotelików. 

3.1. Przygotowanie pomiarów

Podczas badań sygnały pomiarowe rejestrowano za pomocą zbudowanego toru pomia-

rowego, w którym zastosowano jednoosiowe piezorezystywne czujniki przyspieszeń 

Brül&Kjear typ 4574 umieszczone w następujących miejscach:

• czujnik nr 1 – podłoga samochodu (P)

• czujnik nr 2 – manekin HYBRID II głowa (H2G)

• czujnik nr 3 – manekin HYBRID II tors (H2T)

• czujnik nr 4 – manekin HYBRID II miednica (H2B)

• czujnik nr 5 – kanapa siedzenia pod manekinem HYBRID II

• czujnik nr 6 – manekin DZIECKO głowa (DG)

• czujnik nr 7 – manekin DZIECKO miednica (DT)

• czujnik nr 8 – pod fotelikiem manekina DZIECKO

Do rejestracji sygnałów użyto rejestratora cyfrowego TDAS DTS Pro Lab. Częstotliwość 

próbkowania 500 Hz. Tor pomiarowy zasilany był poprzez akumulator 12V z wykorzysta-

niem przetwornicy Micro Control 12V 600W.

Schematy obrazujące położenie i współrzędne miejsc mocowania czujników pomiarowych 

przedstawione są na rys. 2 i 3. Wszystkie czujniki były tak ustawione, aby mierzyły przy-

spieszenia w kierunku pionowym, tj. kierunku, w którym występują największe amplitudy 

drgań podczas jazdy.
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Rys. 2. Rozmieszczenie czujników. Widok od strony posadowienia manekina HYBRID II.

Rys. 3. Rozmieszczenie czujników. Widok od strony posadowienia manekina DZIECKO.

3.2. Testy drogowe

Pomiary wykonano w dzień słoneczny, nawierzchnia odcinków pomiarowych była sucha. 

Testy pomiarowe wykonano dla trzech rodzajów nawierzchni drogi:

•  nawierzchnia „gładka” asfaltowa (A) (rys. 4), przejazd z prędkością 60 km/h, mierzony 

czas przejazdu 30 s,

•  nawierzchnia ze znacznymi nierównościami (Br), przejazd z prędkością 60 km/h 

(rys. 5), mierzony czas przejazdu 30 s,

•  przejazd przez „garb” (Gb), prędkość 40 km/h (rys. 6), mierzony czas przejazdu 5 s.
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Rys. 4.  Odcinek pomiarowy 

z nawierzchnią „gładką” 

(asfalt A).

Rys. 5.  Przejazd przez 

odcinek pomiarowy 

z nierównościami (Br).

Rys. 6. Przejazd przez „garb” (Gb).

Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów zarejestrowane dla fotelików: typu 

STANDARD (rys. 7 do 12) i typu ISOFIX (rys. 13 do 18).

Na rys. 7 do 12 pokazano przykładowe porównanie gęstości widmowych mocy dla głowy 

i biodra manekina H2 i D, sygnałów zarejestrowanych podczas testów na trzech rodzajach 

nawierzchni, z wykorzystaniem fotelika typu STANDARD (FS).

Rys. 7.  Fotelik FS, przejazd po nawierzchni 

asfaltowej, porównanie H2B z DT.  

Rys. 9.  Fotelik FS, przejazd po nawierzchni 

nierównej, porównanie H2B z DT.  

Rys. 8.  Fotelik FS, przejazd po nawierzchni 

asfaltowej, porównanie H2G z DG. 

Rys. 10.  Fotelik FS, przejazd po nawierzchni 

nierównej, porównanie H2G z DG. 
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Rys. 11.  Fotelik FS, przejazd przez garb, porównanie 

H2B z DT.  

Rys. 12.  Fotelik FS, przejazd przez garb, porównanie 

H2G z DG. 

Na rys. 13 do 18 pokazano przykładowe porównanie gęstości widmowych mocy dla głowy 

i miednica manekina H2 i D, sygnałów zarejestrowanych podczas testów na trzech rodza-

jach nawierzchni, z wykorzystaniem fotelika typu ISOFIX (FX).

Rys. 13.  Fotelik FX, przejazd po nawierzchni 

asfaltowej, porównanie H2B z DT.

Rys. 15.  Fotelik FX, przejazd po nawierzchni 

nierównej, porównanie H2B z DT.  

Rys. 14.  Fotelik FX, przejazd po nawierzchni 

asfaltowej, porównanie H2G z DG.

Rys. 16.  Fotelik FX, przejazd po nawierzchni 

nierównej, porównanie H2G z DG. 
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Rys. 17.  Fotelik FX, przejazd przez garb, porównanie 

H2B z DT.  

Rys. 18.  Fotelik FX, przejazd przez garb, porównanie 

H2G z DG. 

W przypadku przejazdu po nawierzchni równej (A) (rys. 7 i 8 oraz 3 i 4) nie zanotowano 

różnych wartości częstotliwości rezonansowych dla H2 i D (występuje podobieństwo ja-

kościowe zarejestrowanych sygnałów). Jednak należy mieć na uwadze, że przy drganiach 

o częstotliwości poniżej 2 Hz ciało ludzkie zaczyna zachowywać się jak jednolita masa. Dla 

przejazdu po asfalcie z taką sytuacją mamy do czynienia. Dotyczy to fotelików zarówno FS, 

jak i FX.

Podczas przejazdu po nawierzchni nierównej (Br) (rys. 9 i 10 oraz 5 i 6) również zanotowano 

podobieństwo jakościowe zarejestrowanych sygnałów. Warto zwrócić uwagę, że dla H2B 

i H2G wartości Sxx zanikają powyżej 8,5 Hz, a w przypadku DT i DG powyżej 13 Hz. Stosunek 

tych częstotliwości odpowiada wartości stosunku  (7). Dotyczy to fotelików FS i FX.

Dla przejazdu przez garb (Gb) (rys. 11 i 12 oraz 17 i 18) zanotowano różnice jakościowe 

i ilościowe zarejestrowanych sygnałów, widać wyraźne przesunięcie częstotliwości drgań 

własnych dla H2 i D. Porównując manekiny H2 oraz D można stwierdzić, że:

•  największe wartości S
xx

 zarejestrowano przy częstotliwości rzędu 1-1,5 Hz, a więc 

mamy tu również do czynienia z sytuacją, że dla częstotliwości poniżej 2 Hz ciało ludz-

kie zaczyna zachowywać się jak jednolita masa.

•  dla fotelików FS, największe wartości S
xx

 dla DT wystąpiły przy częstotliwości ok. 

7,5 Hz, dla DG przy częstotliwości 7,5-8 Hz. Dla H2B i H2G największe wartości S
xx

 wy-

stąpiły w przedziale częstotliwości 5-5,5 Hz. Stosunki tych częstotliwości są zbieżne 

z wartością stosunku  (7).

•  dla fotelików FX największe wartości Sxx dla DT i DG wystąpiły przy częstotliwości 9 Hz,. 

Dla H2B i H2G przedział częstotliwości wynosi 5-5,5 Hz. Stosunki tych częstotliwości 

są zbieżne z wartością stosunku  (7).
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4. Podsumowanie

Organizm ludzki jest złożony, a osobniki – dorosły, dziecko różnią się nie tylko masą i wzro-

stem, ale także proporcjami części ciała i narządów, a więc ich rozmiarami oraz masą (róż-

ne momenty bezwładności). Już to świadczy o tym, jak złożony i skomplikowany jest orga-

nizm ludzki z punktu widzenia inżynierskiego.

Ta złożoność organizmu człowieka przekłada się na częstotliwości drgań własnych jego 

narządów i części ciała, które nie są określone przez jedną konkretną wartość (tablica 1.), 

a w związku z tym i dla dziecka nie będą one określone przez jedną konkretną wartość.

Można stwierdzić, że zastosowanie do badań fotelików typu FS i FX dla przejazdów po 

różnych nawierzchniach umożliwiło wykazanie „przesunięcie” częstotliwości drgań wła-

snych części ciała D w stosunku do H2. Wyjątek stanowią niskie częstotliwości 0,5 i 1,5 Hz, 

dla których zarejestrowano zbliżone jakościowo i ilościowo wartości S
xx

. Jest to poniżej 

największej wrażliwości człowieka na drgania, która występuje w przedziale 4-8 Hz – co 

jest korzystne. Natomiast należy podkreślić, że dla częstotliwości poniżej 2 Hz ciało czło-

wieka zaczyna zachowywać się jak jednolita masa. 

W przypadku dzieci jest bardzo mało informacji dotyczących odczuwania drgań. Zdolność 

absorbowania drgań przez organizm dziecka najsilniej występuje w przedziale częstotli-

wości 3-16 Hz (średnio wokół częstotliwości 7,4 Hz) [13]. W tym zakresie częstotliwości 

wystąpił wzrost wartości przyspieszeń dla wszystkich fotelików. Również przesunięcie 

częstotliwości rezonansowych D w stosunku do H2 powoduje, że w przypadku dziecka 

wchodzimy w zakres 3-16 Hz.

Zaproponowano metodę umożliwiającą szacowanie częstotliwości rezonansowych dla 

narządów i części ciała dziecka. Wykorzystano do tego celu charakterystykę zależności 

modułu sprężystości E kości od wieku człowieka. Wobec ogólnego braku danych doty-

czących częstotliwości drgań własnych dla organizmu dziecka, wydaje się słuszne za-

stosowanie takich środków (użycie do badań manekinów H2 i D), które przybliżałyby do 

pozyskania tego typu informacji. Przedstawiona metoda szacowania częstotliwości drgań 

własnych dla narządów i części ciała dziecka wpisuje się w te poszukiwania.

Generalnie można stwierdzić:

1.  Im większe wymuszenie (gorsza nawierzchnia) tym lepsze są zauważalne różnice 

w częstotliwościach drgań własnych części ciała człowieka dorosłego i dziecka.

2.  Dla małych częstotliwości (rzędu 1-1,5 Hz) różnice nie występują, ponieważ w takich 

warunkach ciało ludzkie zachowuje się jak jednolita masa.

3.  Dla częstotliwości w przedziale 2-10 Hz różnice w częstotliwościach drgań własnych 

części ciała człowieka dorosłego i dziecka są zbliżone do wartości  – wartości 

wyznaczonej z zależności (7).

4.  Metoda może być stosowana do szacowania częstotliwości drgań własnych narządów 

i części ciała dziecka.
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5.  Metoda umożliwia szacowanie częstotliwości drgań własnych dla dzieci o różnych ma-
sach ciała.

6.  Oprócz eksperymentalnych badań drogowych jest potrzeba realizacji badań na spe-
cjalnym stanowisku badawczym.
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