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ELİSZÓ 
 

A manuális munkavégzéshez szükséges képességek felmérésénél, a fizikai 
alkalmasság kontrolljánál és a teljesítmények objektív értékelésénél, az erıkifejtés, a 
koordináció, az állás stabilitás, a tremor és a reakcióidı mérésével alapvetıen fontos 
adatok szolgáltathatók. A felhasználás lehetıségei a munkaélettan és lélektan, a 
rehabilitáció területén adódnak. 
 A mindennapok gyakorlatában, az ipari, mezıgazdasági, szolgáltatói, szállítási, 
gyógyító tevékenység során és más, itt nem említett területeken, az emberek mőködtetı- 
és szabályozó kezelıszervekre, kéziszerszámokra, munkadarabokra, stb. erıt fejtenek ki. 
Az ujjakkal végzett fogás, a tenyérrel megvalósított szorítás, a kéz által kifejtett 
forgatónyomaték stabilitása, a mőveleti biztonság elıfeltételei.  

A felsı végtagi izmok tónusa járul hozzá a kéz pozíciójának stabilizálásához. 
Speciális esetekben a felsorolt erıkifejtések közelíthetik, vagy elérhetik az egyéni 
maximumot. Más körülmények között ezeknek az erıknek, tehát a tenyér, az ujjak és a 
kézben tartott eszköz közötti nyomásnak reflexes optimalizálása figyelhetı meg. E 
szabályozási funkció alkalmazkodik a bır és a tárgy közötti súrlódási erık nagyságához, 
a tárgy elejtésének, vagy nemkívánatos elmozdulásának megakadályozására. 

Az emberi mozgás és erıkifejtések vizsgálata az elméleti mechanika, a 
biomechanika és a bioelektronika tudományterületeire vezet. A kutatás olyan 
elgondoláson alapszik, hogy valamennyi célirányos mozgás kezdeményezése és 
megvalósulása programmal kapcsolatos, mely valamilyen módon jelen van a központi 
idegrendszerben. A program legtöbb elemére csak hipotézisek állíthatók fel, azonban a 
bioszabályozási szakaszra, a szabályozás kimeneti paraméterei alapján, modellek 
tervezhetık, ezek egyenletekkel leírhatók.  Megteremthetı a kapcsolat a mozgással 
végrehajtandó feladatok, valamint a programok között, amelyek a mozgásfeladat 
matematikai modelljei. 

Az erıkifejtések, a tremor, az állás stabilitás méréseivel együtt célszerőnek 
mutatkozott egyes élettani és pszichometriai paraméterek regisztrálása, és a felsorolt, 
feltételezetten nem független paraméterek korrelációinak meghatározása. Vizsgálataim 
kiterjedtek a gerjesztett vibrációk hatásainak elemzésére is. 

A feladat teljesítése során eszköztervezésre, mérési metodika fejlesztésére, modell 
felállítására, experimentális munka elvégzésére és a mérési eredmények matematikai 
statisztikai feldolgozására volt szükség. 

A dolgozat számos kísérletrıl is beszámol, melyek eredményei a szóban forgó 
paraméterekrıl ismertetést adnak. A kísérletekrıl szóló leírások önmagukban is helytálló, 
technikai jegyzetek, melyek egyenként specifikus magyarázatot, bevezetést és konklúziót 
igényeltek. Az olvasó íly módon, az adott helyen, teljes tájékoztatást kaphat és nem 
szükséges a dolgozat végére lapoznia a következtetések speciális részleteinek 
megismerése céljából. Az itt bemutatott adatok tájékozatást nyújtanak a hasonló tárgyú 
vizsgálatok értékeléséhez.  
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Jelen munka a Magyar Szabadalmi Hivatalnál jegyzett 3.305 lajstrom számon 
elfogadott innovációhoz is kapcsolódik.    

A doktori cselekményekhez tartozó konstrukciós és kísérleti munkához a BME 
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéken és több külsı helyszínen kaptam 
lehetıséget. Megköszönöm témavezetımnek, dr. Jobbágy Ákos egyetemi tanárnak a 
tanácsait és instruktív észrevételeit, a munkám folyamatában nyújtott értékes segítségét. 
Munkám támogatásáért köszönetemet fejezem ki a tanszék korábbi vezetıjének, dr. 
Péceli Gábor professzornak, a tanszék jelenlegi vezetıjének dr. Horváth Gábor 
tanszékvezetı tanárnak, Moldoványi Tibor igazgatónak (Siemens RT), dr. Szuhay Péter 
mérnöknek (Bruel & Kjaer képviselet: Spectris KFT), dr. Sipos Kornél egyetemi 
tanárnak, dr. Stuber István laboratóriumvezetınek (Semmelweis Egyetem).  

Ezúton is köszönetet mondok Király Tamás László MSc, Kiss Tamás MSc, 
Makara Sándor MSc, Oláh János MSc, Kovács Viktor MSc egyetemi hallgatóknak és 
Antal Sándor fıiskolai hallgatónak, Chalupa László okl. villamosmérnöknek, Mozsolics 
András okl. villamosmérnök, mérnök tanárnak és Mélykuti Tamás informatikusnak, akik 
a munkámat segítették, valamint a mindazoknak, akik a méréseinkben résztvettek. Külön 
mondok ezúton is köszönetet dr. Kiss Rita egyetemi docensnek (BME), a Zebris 
berendezéssel nyújtott segítségéért, dr. Szalay Katalin neurológus szakorvosnak, a 
Semmelweis Egyetem mb. tanárának, a kézirat átnézéséért. 

Köszönettel tartozom Dr. Kai Bötzel egyetemi docensnek, Ludwig-Maximilians-
Universität, München, aki értékes javaslattal támogatta a disszertációs munkámat. 

A metodika kidolgozásánál, az általam megtervezett eszközök kivitelezéséhez is, 
megfelelı infrastruktúrára, alkatrészekre, a programozás segédeszközeire volt szükség. E 
helyen mondok köszönetet az Elektro-Bionika KFT-nek, a mőszerek létrehozásához 
szükséges mechanikai és elektronikus alkatrészek teljes körő és késedelemmentes 
szolgáltatásáért, a kivitelezéshez szükséges infrastruktúra biztosításáért. Köszönetemet 
fejezem ki a Magyar Szabadalmi Hivatal illetékeseinek, az innovációs eljárással 
kapcsolatos instruktív észrevételeikért. A kísérleti munkát az OTKA T 049357 számú 
pályázat is segítette. 

 
Eredményeimet számos területen sikerült a gyakorlatban hasznosítani, valamint 

több mint negyven esetben közölni. 
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1. ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS 
 
1. 1. Az erıkifejtések, a koordináció, a tremor, az állás stabilitás és a reakcióidı 
ismertetése. Vizsgálati módszerek. 
 
 A kezek és az ujjak erıkifejtésének ismeretét a technikai környezet számos 
területe igényli. Meghatározó paraméter az ipari és a közlekedési eszközök tervezésénél, 
hasznos lehet a rehabilitáció területén. A technikai eszközök mőködtetéséhez szükséges 
erık és forgatónyomatékok, valamint a humán erıkifejtési képességek figyelembe vétele 
a szerszámok és a kézzel irányított berendezések kialakításánál, megkönnyíti a manuális 
munkát, csökkenti a sérülések kockázatát, hozzájárul a balesetek elhárításához.  
 A mozgáskoordináció a neuromuszkuláris rendszer központi idegrendszeri 
szabályozása, egyszerő és bonyolult mozgások, cselekvések végrehajtásánál. A statikus 
és dinamikus egyensúlytartásnál, továbbá a célirányos mozgásoknál, a szabályozás 
tartalmazza az optimumra törekvés elemeit. Fémszerkezetek, szerelvények 
összeállításánál, a hegesztésnél, továbbá a villanyszerelési munkák számos mőveleténél 
az egyensúlytartás és a manuális finomkoordináció együttes követelményként jelentkezik. 

A tremor valamely testrész akaratlan, ritmikus oszcillációja, remegése. 
Leggyakrabban a kézen és az ujjakon figyelhetı meg. Mértéke nagyon különbözı lehet. 
Az úgynevezett fiziológiás tremor mindenkinél elıfordulhat. A koordinációt igénylı 
feladatvégzések során, a fiziológiás tremor amplitúdója az erıkifejtés függvénye. E két 
paramétert, az erıkifejtést és a tremort célszerő egyidejőleg vizsgálni. Egyes 
szituációkban indokolt lehet három paraméter, az erıkifejtés, a koordináció és a tremor 
szimultán vizsgálata is. 
  A tremort akkor tekintik kórosnak, ha megléte nyilvánvaló és zavaró. 
Leggyakoribb tünete a tartás instabilitásának és a mozgási rendellenességeknek. 
Legáltalánosabb típusa az esszenciális (ismeretlen eredető) tremor. Fıleg a felsı 
végtagokon mérhetı. Az antagonista izmok reciprok innervációjával határozzák meg az 
okát. Elterjedését nehéz meghatározni, mivel számos változata van, különbözıek a 
diagnosztika kritériumai és nem azonosak a méréstechnika módszerei (Spyers-Ashby, 
2000; Harvey, 2001). 

A finommechanikai, az optikai, a mikroelektronikai iparágakban és számos más 
munkahelyen az alkalmassági-vizsgálatok részeként van jelentısége e méréseknek. Másik 
felhasználási lehetıség a rehabilitáció területén adódik, az esszenciális tremor 
mértékének objektív megítélésénél. 

A tremor fıleg szinusz alakú. Megjelenése szakaszos, a számos, elıre nem 
meghatározható körülmények függvényében. A regisztrált rezgések jellemzıinek 
osztályba sorolását és összehasonlítását nehezíti a mérési metodikák nagy száma és 
különbözısége. Egyik lehetséges eljárás a tremor frekvencia analízise az alábbiak szerint: 
 
3 – 4 Hz kisagyi eredető tremor 
4 – 6 Hz esszenciális tremor (idısebb korban), Parkinson -, izomtónus eredető -,  
        pszichés eredető tremor, 
6 – 12 Hz esszenciális tremor (fiatalabb korban), fiziológiás -, állóhelyzetben 

jelentkezı -, izomtónus eredető -, pszichés eredető tremor. 
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 Az itt ismertetett klasszifikáció a kézen és az ujjakon mérhetı tremorra 
vonatkozott. Vizsgálataink körébe tartozik a testlengés mérése is, az állóhelyzetben 
megtartott egyensúlyi helyzet kísérı jelensége. Ennek spektumában a domináns 
komponensek frekvenciái 2 Hz alattiak. 
 A reakcióidı az inger megjelenésétıl a válasz megkezdéséig eltelt idı. Mérhetı 
fény és/vagy hangingerrel. A “végrehajtó eszköz” bármilyen szerkezet lehet, amely egy 
áramkör zárására, vagy bontására alkalmas. Ez a paraméter megfelelı elektronikus 
eszközzel könnyen regisztrálható, matematikai statisztikai módszerekkel értékelhetı és 
normális eloszlást mutat. Jelentısége felismerhetı az élet számos területén, a 
közlekedésben, a mindennapi cselekvések során, különbözı munkahelyeken. Ennek a 
paraméternek változásai is részét képezték a vizsgálataimnak. 
 A tremor és a reakcióidı külön-külön mért és vizsgált paraméterek. Közöttük 
annyiban lehet korreláció, amennyiben mind a kettı egyaránt függ a központi 
idegrendszeri mőködésektıl és a neuromuszkuláris paraméterektıl. 

A finommechanika, elektronika és más iparágak, valamint speciális 
munkaterületek követelményei közé tartozik a mozgásfeladat pontos kivitelezése, a 
belülrıl fakadó (intrinsic) oszcillációk kontrollja, tehát a tremor minimalizálása. Máig 
nem kellıen tisztázott, hogy az egyes személyek milyen módon minimalizálják a tremort, 
nagy pontossággal kivitelezett, precíziós munka-tevékenység közben. 

Megfigyelhetı volt, hogy amennyiben a manipulációs feladat követelményszintje 
nıtt, akkor a tremor amplitúdói szignifikánsan növekedtek a 8 – 12 Hz-es tartományban. 
A vizsgált személyek az ujjakon jelentkezı tremort a kéz fokozottabb stabilizálásával, 
támasztásával, rögzítésével igyekeztek csökkenteni (Morrison, Keogh 2001, Okada és 
mts-i, 2001). Az elıbb említett jelenséget vette figyelembe több szerzı, amikor a kísérleti 
szituáció beállításánál könyöktámaszt alkalmazott (1. ábra). 
                                
                               a        b 

 

1. ábra. Tremor mérés könyök 
támasszal (Bretz és mts-i., 2007)  
Az itt felhasznált, golyóstoll formájú 
erımérı adapter a 3.305 M.SZ.H. 
lajstrom-számon bejegyzett mőszer 
része. 
 
Az ábrán: az elektromechanikus vevı 
állvánnyal (a); a golyóstoll formájú 
erı-mérı érzékelı (b), valamint a 
„Tremor és reakcióidı-mérı 
készülék” elektronikus egysége (c) 
látható. 

          c  
 
 
  A tremor mérése szempontjából lényeges a testhelyzet pontos meghatározása. A  
Romberg tesztben alkalmazott beállítás is javasolható, amely állás egyenes tartásban, zárt 
lábbal, elırenyújtott kézzel. A vizsgálat nyitott szemmel és csukott szemmel történik. A 
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kéz tremorral egyidejőleg mérhetı a nyomásközéppont mozgása, az állás stabilitás (2. 
ábra). A mérıeszköz stabilométer és videó-berendezés lehet, kamera és képrögzítı 
felhasználásával. Az ujjak hegyére marker ragasztható. Pulzusregisztrálás szimultán 
alkalmazható (Bretz et al., 2004).  
 
 

                                 
 

   2. ábra. Romberg teszt: állás egyenes tartásban,  
 elırenyújtott kézzel. (Bretz, 2005, Bretz, Jobbágy, 2005). 
 
 

Több kamera felhasználásával háromdimenziós felvétel készíthetı. Különbözı, 
speciális programok a folyamatosan rögzített képanyagot automatikusan kiértékelik, 
Fourier analízist végeznek, amplitúdó-hisztogramot vesznek fel. A korábbiakban definiált 
frekvencia adatok arra utalnak, hogy megfelelı felbontású adatrögzítés lehetséges a 
hagyományos felépítéső video kamerákkal is. 
 Egy másik eljárásban lézerpointert alkalmaznak (Bretz et al., 2004). Az eljárás 
ahhoz hasonló, amikor lézerdiódával felszerelt fegyverrel a célzás pontosságát, a 
célratartás biztonságát mérik, erre elıkészített kamera felhasználásával (3. ábra). 
 Az izom elektromos aktivitását is mérik a karon, a kézen (EMG). Felületi 
elektródákkal a jelek amplitúdója kb. 1 mV, ha az izom tónusban van. Teljes relaxáció 
esetén az aktivitás ennek csak a tört része. Mivel a tremor sokszor jár együtt a megtartott 
munkaeszköz görcsös tartásával, ez a paraméter jó jelzéseket adhat. 



 12 

 A tremor vizsgálatánál nem minden esetben áll rendelkezésre mőszer. 
Megemlítünk néhány egyszerő, ismert diagnosztikai eljárást: 
1. Csukott szemmel, széles karmozdulattal, az orr elérése mutatóujjal, bal és jobb kézzel, 
    egymás után. 
2. A bal és a jobb kézben egy–egy csésze van. Az egyik üres, a másik vízzel van  
    töltve. A vizsgált személy feladata a víz ismételt áttöltése egyikbıl a másikba, a  
    csészék letétele nélkül. 
3. Iráspróba és szabályos geometriai ábrák rajzoltatása (egyenes vonal, négyzet, kör). 
 
                                                                                                                        lézer pointer 

                     
 
                   3. ábra.  A kéztartás stabilitásának vizsgálata.  
            A lézer pointer a mutatóujj alatt van. (Bretz et al., 2004) 
 
  Saját munkámban az ipari felhasználást helyeztem elıtérbe. A tremor mérések 
egyik sorozatánál a modellezett eszközök: az óráscsavarhúzó és a miniatőr páka. A 
mérési szituációt is ennek megfelelıen állítottam be. Két alapvetı pozíciót tartok 
lényegesnek. Az elsı a munkapozíció. A manipuláció céleszköze ez esetben az asztal 
lapjának magasságához közel van, függıleges, vagy enyhén döntött. Megengedett a 
könyöktámasz, vagy az alkar az asztalon lehet. A második a szerviz pozíció. Nagyobb 
bonyolultságú elektronikus berendezést szimuláltamk, melynek belsejében mérni, vagy 
forrasztani kell. A mérési pont, az asztal lapjához képest, az elıbbinél magasabban is 
lehet..Alapvetı fontosságú a tartás és a manipuláció biztonsága. 
 
1.2. Célkitőzések 
 
1.2.1. Az erıkifejtés, a koordináció, a tremor, a testlengés és a stressz mérhetı 

paramétereinek kutatása, regisztrálásukhoz komplex mérıberendezés 
megvalósítása. A vizsgálati metodika megtervezése és rendszerbe foglalása.  
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1.2.2. Az erıkifejtés, a koordináció, a tremor, az állás stabilitás, a reakcióidı, a stressz 
index és pszichometriai paraméterek korrelációinak kutatása és meghatározása. 

1.2.3. A célirányos felsı végtagi mozgás vizsgálata és a cél elérése utáni tartás 
modellezése, a tremor felsı határfrekvenciáit befolyásoló paraméterek 
meghatározása. 

1.2.4. Az egész testre ható kényszer rezgések regisztrálása jármővön és a rezgésterhelés 
értékelése. 

 
1.3 Hipotézisek 
 
Ad. 2.2.1. Az adott pontban megnevezett öt paraméter mindegyike, vagy egy része, 
az általam novumként létrehozott és összeállított mérırendszerrel, szimultán mérhetı. 
Ad. 2.2.2. Az adott pontban megnevezett hét paraméter között mindig található 
legalább kettı, melyek korrelálnak.    
Ad. 2.2.3. Mechanikai modellel követhetı és kísérleti mérésekkel megmutatható a 
tremor egyéni felsı határfrekvenciája. 
Ad. 2.2.4. A gerjesztett egésztest vibrációra vonatkozóan, a vizsgálatba bevont új 
jármővön, biztonsággal teljesül az ISO 2631 által meghatározott követelmény.  
 
1.4. A kutatás további szempontjai, megoldandó problémái 
 
  Az irodalomban, a szóban forgó tárgykörhöz tartozó munkákban többnyire 
elkülönítve teszik vizsgálat tárgyává az elıbbiekben ismertetett paramétereket. Saját 
munkámban a problémakör komplex megközelítését tartottam fontosnak (Bretz K.J., 
advisor: Jobbágy Á., 2005). Lényegesnek tartom az egyes paraméterek korrelációs 
viszonyainak meghatározását.  

Az erıkifejtések, a („finom”) koordináció, a tremor, az állás stabilitás, a 
testlengések és a reakció sebesség szintjeit befolyásolhatja a stressz, ezzel 
összefüggésben vizsgálható a HRV (szív frekvencia variabilitás), a pulzusszám, valamint 
a pszichometriai jellemzık: a szorongás, kíváncsiság, harag, depresszió. A pszichometriai 
mutatók vizsgálatának bevált módszere a Spielberger „Test Anxiety Inventory” 
kérdıívének alkalmazása (Bretz K.J., Sipos K., 2003). A szív frekvencia variabilitása a 
folyamatosan ható külsı és belsı stimulusok következménye. Példaként említhetı a 
stressz helyzet, vagy egy fokozott mentális igénybevétel. A továbbfejlesztés lehetıségeit 
a többparaméteres vizsgálatok folytatásában látom 
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2. A TÉMA IRODALMÁNAK KRITIKAI ÁTTEKINTÉSE  
 
2.1 Az erıkifejtések mérésének irodalma, a technika állása 
  
 Yokogawa és Hara (2002) az ujjak erıkifejtésének nagyságát vizsgálták speciális 
erımérı adapter felhasználásával. Sikerült a dorzális, disztális és palmaris irányokban az 
erıkifejtések összehasonlítására, megfelelı pontosságú metodikát kifejleszteni (4. ábra). 
A kezet a beépített rúddal stabilizálták. A mutatóujj erıkifejtéseit, három irányban, 
nyúlásmérı bélyegekkel érzékelték. 
 

                                       
                4. ábra. A mutatóujj erıkifejtésének mérése különbözı irányokban  
                             Yokogawa és Hara (2002).   
 
 

 Zatsiorsky (2002) az ujjak erıkifejtésének mérését ismerteti (154-156 old.). 
Huzalos kivitelő adapter közvetíti az erıkifejtéseket az érzékelıkhöz. Az erıt 
megbízhatıan méri, de a mérésnél az erıkifejtés iránya nem határozott. A mérési 
szituáció a valóságos munkavégzés kéz és ujjtartásától távol esik.                
                     
 Ehrsson és mts-i (2003) a hátsó parietális agykéreg részvételét vizsgálták az ujjak 
erıkifejtésének központi idegrendszeri szabályozásával kapcsolatban. MRI vizsgálattal 
ellenırizték a mutató- és a hüvelykujjal kifejtett csíptetı erı hatására létrejövı aktivitás 
növekedést a szóban forgó agyi területen. Megállapították, hogy amennyiben az ujjak 
erıkifejtése manipulációs feladattal kapcsolatos, anticipációs jelenség mutatkozik az 
említett agyi területen. Az erımérı érzékelı nem mágnesezhetı anyagból készült. 
 

                                          
5. ábra.  Az ujjak erejének mérése MR vizsgálattal egyidejőleg.  
                  (Ehrsson et al., 2003) 
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 Lee Mike Chien Ming (2004) „Az ujjak szorító erejének m,érésére szolgáló 
készülék” címő munkája, 2004.04.27. Patent No.:US6725728 a markolóerı mérésére 
elınyösen alkalmazható, de az ujjak szelektív erımérését egyáltalán nem, az ujjak 
remegésének meghatározását pedig csak közvetve oldaná meg.         
 

Roman-Liu és Tokarski (2004) megvizsgálta, hogy a test méretek (testtömeg, 
testmagasság) korrelálnak-e a felsıvégtagi maximális erıkifejtéssel. További 
célkitőzésük annak a kérdésnek tanulmányozása volt, hogy a különbözı felsıvégtagi 
erıkifejtések (szorítóerı, karhajlítás, karfeszítés, emelés) egymással kapcsolatban 
vannak-e. Tizenkét jobbkezes férfi vett részt a mérésekben, életkoruk 26-31 év. 
Korrelációs vizsgálataik eredményei arra utalnak, hogy különbözı mértékő, de 
szignifikáns pozitív kapcsolat van a fent említett test méretek és a felsorolt tesztekben 
meghatározott erıkifejtések nagysága között. Következtetésük szerint, bármelyik fenti 
teszt az egész test erejére vonatkozóan felvilágosítást nyújthat.  
 
 Zatsiorsky és mts-i (2005) tárgyak tartásánál kifejtett szorítóerıket vizsgálták. Öt 
különbözı terhelést alkalmaztak. Ezek 0,38 kg - 1,38 kg tömegőek voltak. A résztvevık a 
tárgyakat különbözı frekvenciákkal lengették (1 – 2 Hz). Megkülönböztették a 
gravitációs és az inercia erıhatásokat. Az evidencia körébe sorolható az a megállapítás, 
hogy a szorítóerı a tárgy tömegével együtt nı. A lengési frekvencia csökkenésével együtt 
járt a szorítóerı és a terhelı erı viszonyának csökkenése. Következtetésük szerint a 
központi idegrendszer, amikor a szorítóerı szintjét beállítja, nem csak a várható terhelı 
erı nagyságát veszi figyelembe, hanem megkülönbözteti, vajon gravitációs vagy inercia 
erıhatásról van-e szó. Megállapították, hogy az általuk rotációs egyensúlynak nevezett 
állapotot az ujjak erıkifejtése állítja be.   
 
 Kiung Ki Uk, Kwon Dong-Soo, Choi Hee Jin et al. (2006): „Egér interfész, mely 
a felhasználó kezének és ujjainak erıkifejtését méri” címő munkája, Patent No.: 
JP2004220593 and US2004140953, and DE102004001870. a kéz és az ujjak 
erımérésének feladatát megoldja és lehetıséget ad arra is, hogy koordinációs 
paraméterek követhetık legyenek. A számítógéphez adaptált „erımérı egér” az asztal 
síkjában mozog, emiatt súrlódása is van, melynek figyelembe vétele indokolt lehet. A 
tremor, tehát a kézremegés azonban többnyire a térben, súrlódásmentesen játszódik le. A 
kézírás természetesen kivétel. 
 
 Moerchen, Lazarus és Gruben (2007) a feladattól függı ujj erıkifejtések 
pontosságát vizsgálta. 20 másodperc periódus idejő, egyetlen szinusz hullámot 
jelenítettek meg a képernyın, amelyet a mutatóujj és a hüvelykujj csíptetı erejével 
létrehozott erıdiagrammal kellett követni. Eredményeik szerint az 5 - 15 N erıkifejtést 
igénylı feladatot, a szinusz hullám követésével, viszonylag kis szórással lehetett 
megoldani. 
 
 A kéz szorítóerejének mérése abban az esetben szolgáltat többlet információt, ha a 
mőszer számítógéphez csatlakozik és numerikus diagram analízis lehetséges (6. ábra). 
 
 



 16 

                         
 
                          6. ábra. A kézi szorítóerı mérése (Bretz és mts.-i, 2009) 
 
 
2.2. A kéz tremor mérésének irodalma 
 
  Kuznyecov (1981) a végtagok akaratlagosan szabályozott mozgásainak 
vizsgálatával foglalkozott. Matematikai – fizikai modellt állított fel, melyben Agasin 
(1975) munkájára is hivatkozva a Lagrange függvényt használta. Számítással kapott 
eredményei jól illeszthetık a mérésekkel kapott diagramjaihoz. Megállapította, hogy az 
erıkifejtés növelésével kezdetben nı a tremor nagysága. A növekedés kezdeti szakasza 
exponenciális függvény alakját követi, majd telítési zónába megy át. 

Az amplitúdó növekedésével a tremor diagramja egyre inkább monokromatikussá 
válik, a szinusz hullámhoz lesz hasonló. Nem zárható ki, hogy ebben nemcsak az ideg-
izom folyamatok, hanem a végtag tömegének és az izomzat mechanikai paramétereinek, 
például a passzív rugalmassági jellemzıinek is része lehet. 

Az izom elektromos aktivitása a szerzı vizsgálataiban nem mindig korrelált a 
tremor amplitúdójának növekedésével, mely viszont függött az erıkifejtés nagyságától, 
sıt ennek ellenkezıje is elıfordult. Ismeretes, hogy az izom elektromos aktivitásának 
amplitúdói az akaratlagos erıkifejtés nagyságával többnyire kapcsolatot mutatnak. Ez a 
tény arra mutat rá, hogy a tremor amplitúdóinak növekedése nemcsak az erıkifejtéssel 
korrelál, hanem más faktorokkal is összefügghet. 
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Kuznyecov állást foglalt amellett, hogy az általa leírt tremor karakterisztikák 
vizsgálata igényli a statisztikai biomechanika módszereinek bevezetését (Agasin, 1975). 
Szerzı a tremort, az akaratlan mozgás jelenségét az úgynevezett biopotenciális energiára 
vezeti vissza. A biopotenciális energiát két energia összegeként értelmezte, melyek közül 
az egyik az akaratlagosan végzett mozgásra fordítódik (V1), a másik a mozgás közben, az 
erıkifejtéstıl is függıen létrejött akaratlan oszcilláció, a tremor energiája (V2). A kettı 
hányadosa: V2 / V1 fejezi ki Kuznyecov szerint a mozgásfeladat végrehajtásának 
bizonytalanságát (7. ábra). 
 

 
 
                7. ábra. Az erıkifejtések és a tremor amplitúdójának korrelációja  
                               (Kuznyecov, 1981) 
 
  Rautakorpi, Marttila és Rinne (1984) szerint a tremor patológiás, ha a megléte 
szembetőnı. Amennyiben megjelenése az idegállapot függvénye, akkor az esszenciális 
tremor kategóriák közé sorolható. Más esetekben a Parkinson kór szimptómája is lehet. 
  A munkaalkalmasság kérdésének eldöntésénél legegyszerőbb eljárás az íráspróba, 
amely a tremort fenomenológiai szinten állapíthatja meg. Az eredmény félrevezetı is 
lehet. Perspektivikusnak csak a mőszeres megoldás tekinthetı, amely vagy a 
pozíciószabályozás, vagy az oszcilláció paramétereit határozza meg, gyorsulásmérı 
felhasználásával. 
 
  Ghika és mts-i (1993) hordozható eszközt fejlesztettek ki, mellyel laboratóriumi 
körülmények között vizsgálták a Parkinson megbetegedés által okozott tremort, valamint 
a mozgási rendellenességeket. A különbözı testszegmensekre felerısített félvezetıs 
gyorsulásmérıket alkalmaztak. A bradykinésia (lelassult mozgás) és az izomtónus 
képezte a vizsgálat tárgyát. A vizsgált személyek bölcsıt ringattak, kis erıkifejtéssel. A 
könyökizületre felerısített gyorsulásmérı a szinuszgörbéhez hasonló jeleket szolgáltatott. 
A tremor felharmonikus jelleggel torzította az elıbb említett diagramot. A személyi 
számítógépen alkalmazott célprogram ezt a jelenséget értékelte. A szerzık elsıdleges 
célja a gyógyszer adagolás hatékonyságának vizsgálata volt.   

 
Rajput (1995)  a tremort EMG készülékkel mérte. Megfogalmazása szerint a 

tremor akaratlan mozgás, mely az antagonista izmok szabálytalan, ritmikus kontrakciója 
által jön létre. Szinte valamennyi egyén tapasztalta már életében a tremort, de emiatt igen 
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kevesen fordulnak orvoshoz. A tremor az amplitúdó- és a frekvenciaspektrumával 
jellemezhetı. 
 
  Gallasch és mts-i (1996) beszámoltak arról, hogy a tremor mérése a MIR 
őrállomáson is megvalósult, 1996-ban. Mikrokontrollerrel mőködtetett többcsatornás 
eszközt alkalmaztak, amely piezoelektromos gyorsulásmérıt tartalmazott. Precíziós 
erımérı érzékelıket használtak a kéz szorítóerejének mérésére, EKG elektródákat és 
erısítıt a pulzusszám ellenırzésére, valamint az EKG diagram regisztrálására (8., 9. 
ábra). A KYMO megnevezéső készülék kiváló eszköznek bizonyult a fenti élettani 
paraméterek méréséhez, a kozmonauták vizsgálatához. 

A precíziós kézi dinamométert azzal a céllal fejlesztették ki, hogy a fiziológiás 
tremor és az erıkifejtések közötti korrelációkat tanulmányozzák. Az elektronikus egység 
kijelzıjén vezetıjelet alkalmaztak, amely a szorítóerı “kell” értékét mutatta és ugyancsak 
a kijelzın láthatta a kozmonauta, hogy milyen erıvel szorítja az adaptert. Feladata az 
volt, hogy a “kell” és a “van” érték különbségét minimális értéken tartsa, vagy 
megszüntesse. 

A vezetıjel nemcsak konstans szintet szolgáltatott, hanem szinusz függvény 
szerint is változott, a feladatot nehezítve. Ebben az ember - gép bioszabályozási 
rendszerben a hibajelet regisztrálták. Ez a technika lehetıséget adott arra, hogy a 
kozmonauta koncentrációjának megváltozása követhetı legyen. 

A tremort külön érzékelıvel is regisztrálták, de a dinamométer önmagában is 
alkalmas volt a tremor mértékének meghatározására. Az erıkifejtések és a tremor 
frekvencia-spektrumának különbözısége könnyítette meg az analízist. Az elıbbi 
aluláteresztı szőrıvel, az utóbbi felüláteresztı szőrıvel volt elkülöníthetı. 

Az erımérés frekvenciatartománya: 0–3 Hz, a tremor mérésének frekvencia-
tartománya: 3 – 30 Hz volt. 
 
 
 

                                  
 

8. ábra. A MIR őrállomáson alkalmazott „KYMO” gyorsulásmér ı  
             érzékelı vázlata (Gallasch et al, 1996). 

 
 

 A berendezés telemetrikusan, illetve a soros porton keresztül is csatlakoztatható 
volt a fedélzeti számítógéphez. Az alkalmazott mikroprocesszor típusa INTEL 
80C196KB, melyhez 8-csatornás, 10-bites AD csatlakozott. A gyorsulást + 5 g 
tartományban tudták mérni. Az eszköz túlterhelését mechanikai ütközıvel gátolták meg. 
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9. ábra.  A MIR őrállomáson alkalmazott mérırendszer a tremor és más  
               paraméterek regisztrálása (Gallash et al., 1996) 

 
  

A publikált eredményeik hasonlóak Kuznyecov (1981) adataihoz. Érdekes, hogy 
az erıkifejtés növekedésével eleinte nı a tremor amplitúdója. Ezt a telítési szakasz 
követi, majd a jelenség - egyes esetekben - meg is fordul. 

 
  Staude és mts-i (1996) EMG készülékkel, erıkifejtés közben vizsgálták a tremor 
megjelenését. Algoritmusokat dolgoztak ki a tremor tanulmányozására. A célirányos 
mozgás befejezıdését a mérırendszer érzékelte, és ezután az értékelést nem folytatta. 
 
  Capello és mts-i (1997) a biomechanika klasszikus módszereibıl indultak ki, 
amelyekkel a testtartást, a járást és az egyensúlyt vizsgálják. Sztereo-fotometriás eljárást 
alkalmaztak, az izületi pontokra helyezett markerek igénybevételével. Ezzel a módszerrel 
a tremort mérték, mely az egyes izületi pontokon külön-külön is regisztrálható volt. 
 
 Edwards és Beuter (1999) szerint a tremor olyan élettani jelenség, amely a 
számítógépes vizsgálattal egyértelmően jellemezhetı, kategorizálható. Amplitúdó és 
frekvenciaanalízist végeztek. Indexeket alkalmaztak, amelyekkel megkülönböztethetı az 
általuk “normális”-nak nevezett tremor a kórostól. 
 
  Kontarinis és mts-i (1995), Riviere és mts-i (1996) koncepciója, valamint 
Taylor (1995, 1996, 1999) munkái a problematika egy másik nézıpontját vetik fel. 
Állításuk szerint a tremor, nevezetesen a fiziológiás tremor mindig jelen van. Bizonyos 
területeken, mint például a szemsebészet, az idegsebészet, megoldást kell találni a 
hatástalanítására. Ez a finom megkülönböztetés arra utal, hogy bár a tremor megszün-
tetése nem lehetséges, csökkentése pantográffal (mechanikai áttétel beiktatásával) 
megoldható. 
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Taylor (1999) új robot konstrukciót ismertet, mellyel az emberi 
mikromanipuláció hatékonysága növelhetı, ha a mozgásterjedelem a milliméteres 
nagyságrendbe esik. A berendezés a sebész kézzel végzett mozgását lekicsinyíti, ezzel a 
tremor amplitúdóját is csökkenti. Ha az utóbbit zajnak, az elmozdulást jelnek tekintjük, 
akkor a jel–zaj viszony nem változik. Az a tény azonban, hogy ekkor a sebész sokkal 
nagyobb terjedelmő mozgáspályát valósíthat meg, amely már nem esik a tremor 
nagyságrendjébe (mint a hagyományos mikromanipuláció esetén) jelentısen javítja a 
viszonyokat. Ehhez járul még a tremor spektrális analízise. A szerzı szerint az eszköz 2 – 
3 Hz-es felsı határfrekvenciája jó választás.  

Az erıkifejtés érzékelése egyrészt az aktív “humán” oldalon, a sebész kezénél 
valósul meg, másrészt az eszköz és az operált célfelület között. A sebész az általa 
alkalmazott operáló eszközt és a célfelületet mikroszkóp alatt látja. Miközben a keze 10 
mm-t mozdul el, az eszköz elmozdulása 0,01 mm. A pozicionálás hibájának maximális 
értéke 0,001 mm. A célfelület oldalán az erımérés tartománya a 0,01 N nagyságrendjébe 
eshet. A transzlációs modul háromdimenziós. A transzlációs modulnál 1 Hz 
nagyságrendő határfrekvenciát állítanak be. 
 
  A Nemzetközi Tremor Alapítvány (1999) megállapítása szerint a tremor lehet 
fiziológiás, vagy kóros. A szub-audiófrekvenciás jeleknél alkalmazott analitikai eljárások 
itt is alkalmazhatók. Az arc területén és a fejen megjelenı tremor esetétıl eltekintve, 
fıleg az izületek mentén írják le ezt a rendellenességet. A tremor alcsoportjai a testtartási, 
mozgásos és az izometrikus tremor. A testtartási tremor a gravitáció ellenében kifejtett 
erıvel szinkron lép fel. Az intenciós, vagy terminális tremor súlyosbodhat egy célirányos 
mozgás esetén, a cél megközelítésekor. 
 
  Letz és Gerr (2000) a tremor mérésének megbízhatóságát vizsgálták. 675 
résztvevıvel végezték a méréseket. Átlagéletkoruk 71 év volt. A méréshez a Danish 
Product Development Ltd készülékét használták. A készülék érzékelıi két, egymásra 
merıleges gyorsulásmérı. A vizsgált személyek a rúd alakú eszközt vízszintesen, 
ceruzafogással tartották. A mérés “kb.” 10 másodpercet vett igénybe. Minden személynél 
három esetben végezték el a mérést. A gyorsulási diagramok domináns frekvenciái a 3 – 
10 Hz tartományba estek. Az amplitúdók négyzetes középértékeit kiszámították. 
 
  Spyers-Ashby és Stokes (2000) elektromágneses szenzort alkalmazott. A 
Polhemus cég által kifejlesztett mérırendszer a kéz elmozdulását három dimenzióban 
regisztrálta, elırenyújtott kéztartás mellett. A kéz helyzete vízszintes volt, lefelé fordított 
tenyérrel (Romberg pozíció). Az érzékelı a kézfejre volt erısítve.  
 
  Spyers-Ashby (2000), Harvey (2001) és mások megkülönböztetik az 
úgynevezett nyugalmi tremort, melynél az izmok nem lépnek kontrakcióba akaratlagosan, 
valamint az akciós tremort, melynél jelen van az akaratlagos izom összehúzódás. A 
szerzık szerint az esszenciális tremornak legnagyobb a valószínősége. A szerzık „3 
Space Fastrak” (Polhemus Inc.) elektromágneses szenzorokat alkalmaztak. 
 

A National Institute of Health (2002) “We Move” anyaga szerint az esszenciális 
tremor felismerése és annak korrekt diagnózisa a klinikus gyakorlottságától függ, mivel 
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egzakt biológiai markerek nem állnak rendelkezésre. Annak ellenére, hogy általánosan 
elfogadott kritériumok az esszenciális tremor megítélésére nincsenek, a szerzık szerint az 
NIH (a fenti intézmény rövidítése) által alkalmazott definíciók és eljárások alkalmas 
keretet adnak a tremor megítélésére, illetve annak kizárására. 
  
 Vörös és mts.-i (2004) számítógépre adaptált diagnosztikai módszert ismertetett, 
mellyel a Parkinson-kórral terhelt páciensek mozgáskoordinációja, tremorja tesztelhetı. 
A számítógép egérrel, a kurzor mozgatásával geometriai alakzatot követ a vizsgált 
személy. A négyzet, a kör, a vonalak követési hibája karakterisztikus jellemzıje lehet a 
Parkinson tremor elırehaladott mértékének.   
 

Jobbágy, Harcos, Károly és Fazekas (2005) a zongorajátékhoz hasonló 
kéztartással, úgynevezett ujjdoboló tesztet alkalmazott az ujjak mozgásának vizsgálatára 
egészséges alanyokon és Parkinson-kórral diagnosztizált pácienseknél. Passzív 
markereket rögzítettek az ujjakra. Az ujjdobolás kvantitatív és kvalitatív jellemzésére a 
markerek helyzetének függıleges irányú koordinátáit regisztrálták. E célra saját tervezéső 
PAM mozgásanalizátort alkalmaztak. A módszer alkalmasnak bizonyult a Parkinson 
tremor kvantitatív jellemzésére. 

 
 Saját kísérleteim egyikében (Bretz és Jobbágy, 2005) multiparaméteres vizsgálati 
eljárást alkalmaztam. Egyidejőleg alkalmaztam a PAM mozgásanalizátort, az ADXL202 
gyorsulásmérıt és a hozzá csatlakozó, saját fejlesztéső jelfeldolgozó elektronikát. A 
tremor adatait kiegészítendı, a kísérletben résztvevık stressz indexét CardioScan 
készülékkel határoztuk meg. Az alanyok kitöltötték a Spielberger féle  STPY-H, Y-2 
kérdıívet. 
 
 Kellényi (2007) összefoglaló munkájában ismerteti a tremor méréstechnikája és 
eszközfejlesztése területén végzett munkáját. A munkacsoport megállapítása szerint a 
szívmőtött betegek jelentıs részénél (49-55 %) volt kimutatható kognitív funkcióromlás, 
és a mozgások lassulása. Folyamatosan két dimenzióban mért és rögzített fiziológiás 
tremor spektrum-analízise hasonló megváltozást mutat, mint a reakcióidık lassulása vagy 
az EEG frekvencia spektrumának eltolódása. 
 
 

 

 
Hirzinger professzor (2009) által vezetett intézet: 
(DLR Inst. für Robotik und Mechatronik, 
Oberpfaffenhofen-Wessling, Deutschland) 
manipulációs robotok sorozatát fejlesztette ki, 
melyeknél a humán tremor nem lép fel zavaró 
tényezıként. Az automatikus pozicionálás 
gyorsaságát, pontosságát kívánták növelni. 
 
10. ábra. Manipulációs robot, kismérető 
forrasztópákával 
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2.3. Vizsgálatok a reakcióidımérés tárgyában 
 
 Wright et al. (2001) egyszerő, elemi mozgások végrehajtási idejét, a reakcióidıt 
vizsgálták. A módszerük az általuk hivatkozott Schneider (1998) munkája, aki 
reakcióidımérı berendezést alakított ki személyi számítógép felhasználásával. A 
stimuláció a monitoron megjelenített ingerkonfigurációval volt megoldva: szám, bető, 
kép, szín. A válasznyomógombokat a számítógép billentyőzete alkotta.  
 
  Hultsch et al. (2002) különbözı korosztályokból kialakított, külön kezelt 
csoportoknál vizsgálták a reakcióidıket. Az egyik csoportba tartozók életkora: 17 - 36 év 
volt, a másik csoportba 54 - 94 éves kísérleti személyek kerültek. Figyelmet fordítottak a 
reakcióidık egyénenként értékelt szórására, a percepció sebességének és a memóriának 
tesztelésére. 
 
 Huszonhét fıiskolai levelezı hallgató választásos reakcióidejét és pulzusát 
mértem a vizsgák elıtti órákban (Bretz és Sipos, 2003). „Psycho 8” típusú készüléket 
alkalmaztam. Zöld és piros színő LED-ek képezték az inger forrását. Zöld fényre kellett 
válaszolnia a vizsgált személynek, piros fényre nem. Hatvan inger expozíciót 
alkalmaztam. A válasz nyomógomb mikrokapcsolót mőködtetett. A jó válaszokat és a 
hibákat összegeztem. A hallgatók átlagon felüli reakciósebességet mutattak és meglepıen 
kevésszer hibáztak. A reakcióidı és a pulzusszám között szignifikáns, negatív elıjelő 
korrelációt találtam.    
 
2.4. Szemelvények a stabilometria témakörébıl 

 
Collins és De Luca (1995) vizsgálatában a nyomásközéppont mozgás trajektóriáit 

regisztrálták, miközben az alanyok elıször nyitott szemmel, majd csukott szemmel álltak 
a stabilométeren. A testtartás szabályozásának jellemzıit határozták meg vizuális 
visszacsatolás hatásának függvényében, melynek kikapcsolása szignifikáns stabilitás 
csökkenést eredményez.  

  
Balasubramaniam et al. (2000) az állás stabilitását, a testlengések nagyságát 

vizsgálták frontális és szagittális irányban, egyetemi hallgatóknál. A mérési pozíció a 
célzás volt, lézer pointerrel. A nyomásközéppont mozgásának útvonal hosszát  a 
stabilogram mintavételezett pontjai alapján határozták meg. Ennek nagyságát a stabilitás 
fontos jellemzıjének tartják. 

 
Laughton et al. (2003) idıskorúak egyensúly tartását, állás stabilitását 

tanulmányozták. Komplex méréstechnikát alkalmazva, az EMG-t, pszichometriai 
paramétereket regisztráltak. Az elesés valószínőségének nagyságát a szédüléssel, a 
vesztibuláris rendszer érintettségével hozták kapcsolatba.  
   
 Stépán és Takács (2004) az invertált inga egyensúlyozásának paramétereit 
analizálta. Az emberi egyensúlytartás különösképpen bonyolult szabályozás eredménye. 
A szóban forgó dinamikai vizsgálat fontos információt szolgáltat az egyensúlyozási 
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folyamatok egyes faktorainak, fıleg az idı tényezıinek felderítésében. A reflex késési 
idejét 0,1 s-ban határozta meg a modellnél. 
 
 Vinogradsky (2007) íjászok egyensúlyi és fegyvertartási stabilitásával 
foglalkozott. Az állás stabilitása nagy pontosságot igénylı akció végrehajtásánál, ilyen a 
célzás, az eredményesség döntı tényezıje. A tartással rögzített fegyver és az egész test, 
biomechanikai egységet képez. A bázisfelületet, ezzel a stabilitást a terpeszállás növeli 
Ennek szélessége a különbözı fegyvereknél: pisztoly, puska, íj: 30-70 cm. 
 
2.5. A HRV, az egyes szabályozó mechanizmusok állapotának indikátora 
 

A szív frekvencia variabilitása (HRV) a folyamatosan ható külsı és belsı 
stimulusok következménye, melyekre a szervezetnek válaszolnia kell. Példaként 
említhetı a stressz helyzet, vagy egy fokozott mentális igénybevétel. A szimpatikus és a 
paraszimpatikus hatásokat elıidézı vegetatív idegrendszer befolyásolja a szív belsı 
óráját, a szinusz csomót. A vegetatív idegrendszer információs csatornái egyrészt a 
központi idegrendszer (agy) folyamataival, másrészt a perifériás ingerekkel, valamint 
közvetve, a megoldandó feladatok terhelésével is kapcsolatban vannak. A 
paraszimpatikus idegrendszer (vagus) fıleg a gátló hatásokért, a szimpatikus 
idegrendszer az aktíváló funkciókért felelıs. A HRV mérése tehát nem csak a központi 
szabályozó funkciókról, hanem az egyes szervek állapotáról is adhat jelzéseket. (Energy 
Lab. Technology GmbH, Burhardstrasse 21, 20095, Hamburg) 
 
2.6. Pszichometriai mutatók kérdıíves vizsgálata 
 

Pszichometriai mutatók vizsgálatának bevált módszere a nyolcvan kérdést 
tartalmazó TAI (Test Anxiety Inventory) kérdıív alkalmazása (Spielberger, 1980, Sipos 
et al. 1986). A szorongás, a kíváncsiság, a harag és a depresszió „szintjének” aktuális 
értékeit deríti fel a teszt és képet ad az ilyen irányú hajlam mértékérıl. A kérdıív 
másolatát mellékeltem.  
 
2.7.       Kiegészítı észrevételek, megjegyzések  
  
  Erımérésre számos berendezést készítettek, amelyek izometriás, izotóniás és 
izokinetikus erıkifejtések pontos mérését teszik lehetıvé. E berendezések azonban a kéz 
és az ujjak remegését nem mérik. A tremor mérésére is számos lehetıség ismeretes, 
ezeknél az egyidejő erımérés nem valósult meg. Különösképpen azok a mérıeszközök 
hiányoznak, amelyek az ipari munkavégzés mozdulatait, helyzeteit szimulálva, az 
eszközre kifejtett erı és az egyidejőleg fellépı kézremegés nagyságát derítenék fel. 
Ennek egyik gyakorlati példája az elektronikai iparban használatos kismérető 
forrasztópákák kezelése, a szerszám tartás optimális erıkifejtésének megtalálása és a 
célfelület, a forrasztási hely pontos elérése. 
 
  Az idézett szerzık egy része szerint az esszenciális tremor megítélésénél 
hiányoznak a pontos kritériumok. A diagnózis bonyolult, sokféle eljárást és berendezést 
alkalmaznak. Ezek között többnyire igen költséges eszközök találhatók. A publikált 
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adatok empirikus, vagy experimentális eredményeket szolgáltatnak. A szerzık kísérleti és 
kontroll csoportjaik összehasonlításai korrektek, de csak ritkán vethetık össze más 
munkák eredményeivel. A probléma nem csak a tremométerek különbözıségébıl adódik. 
Az irodalom szerint váratlan az esszenciális tremor megjelenése. Az izomtónus 
mértékének, a test- és a végtagok helyzetének, az izületi szögeknek, a manipuláció során 
a cél távolságának és sok egyéb tényezınek a függvénye. 
  Az eredmények jelentıs szórására kell számítani az alkalmazott mőszerek 
ellenırzött egységesítése, a vizsgálat biomechanikai paramétereinek pontos 
meghatározása esetén is. Ebben az esetben azonban megbízhatóbb adatokat lehetne 
kapni. Itt jelentısen más a helyzet, mint sok más élettani mérésnél. Az egyszerőbbeket 
említve, mint a testhımérséklet megítélésénél, vagy a bonyolult paraméterre gondolva, 
mint az EKG diagram értékelésénél. Ez utóbbinál az elektronikus erısítı és a regisztrálás 
módjának nemzetközi standardjai, valamint a hatalmas tapasztalati anyag és a kutatási 
eredmények alapján, a számítógépes diagnosztika eszközeivel, vagy a hagyományos 
eljárással, megbízható megítélések jönnek létre. 
  Fentiekbıl kiindulva és a saját feladatot, célkitőzéseket és hipotézist figyelembe 
véve, e munka keretében olyan eszközöket fejlesztettem, amely finommanipulációt 
igénylı munkakörök betöltésénél az alkalmasság megállapításához szolgáltat adatokat. 
Nem törekszem a kérdés egyedüli, önálló megítélésére, hanem hozzájárulást adok a jelölt 
manipulációs és tartási biztonságának megítéléséhez. A modelljeim alkalmazkodnak a 
valóságban használt eszközökhöz és berendezésekhez. A metodikai részekben ismertetett 
testhelyzetek az adott munkahelyeken megfigyelhetı tipikus tartási formákat követik. 
  A reakcióidı mérés kiegészítı vizsgálatként vezethetı be. A nemzetközi irodalom 
szerint ez a mérés statisztikailag jól értékelhetı, az eredmények összehasonlíthatók. 
Érdekesnek mutatkozik ez a párosítás a tremorral, mivel mindkét paraméter központi 
idegrendszeri ellenırzés alatt áll és mindegyiknél jelen van a neuromuszkuláris funkció. 
 A testlengések mérését egészséges személyeken és a rehabilitáció különbözı 
területeirıl érkezı egyéneken is végeztem. A testlengések mértéke fontos mutatónak 
bizonyult, amely különbözı résztvevık esetén akár háromszorosan is különbözött. Az 
állás stabilitás és az egyensúly számjegyes értékelésére több teszt is rendelkezésemre állt. 
 A korszerőség követelményeit tekintetbe vevı, a kutatás nem hagyhatja figyelmen 
kívül a különbözı stressz-szintek befolyásoló hatását a vizsgált paraméterekre. A 
kardiális stressz index meghatározásánál fontos tényezı a HRV (szív frekvencia 
variabilitás), mely mérhetı és jól szemléltethetı. A HRV hisztogramja rátekintéssel is jó 
elızetes tájékoztatást nyújt. Új elgondolásnak tekintem ennek a hisztogramnak, 
pontosságának és megbízhatóságának elméleti vizsgálatát, amely a matematikai irodalom 
korábbi eredményeinek egy célszerő alkalmazása. A téma tanulmányozásához segítséget 
nyújtott az Energy Lab. Technology GmbH, Burhardstrasse 21, 20095, Hamburg, 
vállalat. 
 Fontosnak tartottam a pszichometriai paraméterek figyelembe vételét, melyek a 
nemzetközi szinten bevált, Spielberger féle teszttel tanulmányozhatók. 
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3. KÉSZÜLÉK TERVEZÉS 
  

3.1. Bevezetı megjegyzések 

 A 3.2. és a 3.3. pontban két saját tervezéső berendezést ismertetek, melyek nagy 
mértékben segítették a kutatómunkát. Ezek konstrukciója hasonló, de szolgáltatásaik 
tekintetében különböznek egymástól. A 3.3. sorszámú készülék korábban készült el, mint 
a 3.2. jelő. Jelen dolgozatban az ismertetés sorrendjét azért változtattam meg, mert 
álláspontom szerint, az erıkifejtések mérése szélesebb körő alkalmazást feltételez (3.2.), 
az ipari alkalmasság vizsgáló készülék speciális rendeltetéső (3.3.). Mindkét 
berendezésnél felhasználtam az elektromechanikus vevıkészüléket (24. oldal, 12. ábra). 
 
3.2. Berendezés a kéz és az ujjak erıkifejtésének és tremorjának mérésére 

(Bretz K.J., Jobbágy Á., Bretz K.; Magyar Szabadalmi Hivatal, lajstrom-szám: 
3.305, 2007).  

 
 Az innováció tárgya berendezés a kéz es az ujjak remegésének, az ujjak 
erıkifejtésének mérésére, fıleg munkaélettanban, a rehabilitációban és a sportkutatásban 
végzendı vizsgálatokhoz.  
 Korábban számos berendezést készítettek, amelyek izometriás, izotóniás és 
izokinetikus erıkifejtések mérését teszik lehetıvé. A kéz ujjainak erımérését részletesen 
tárgyalja Zatsiorsky (2002). 

Az ismert berendezések egy részének hátránya a nagyobb méret, az erıkifejtés 
irányának határozatlan volta, az erıérzékelı kevésbé elınyös elrendezése miatt. További 
hátrány, hogy a kéz és az ujjak remegésének egyidejő mérését nem teszik lehetıvé. 
Tapasztalati tény, hogy a kéz és az ujjak remegésének amplitúdója és frekvenciája az 
erıkifejtések nagyságának is a függvénye. E megállapítás a fiziológiás, az esszenciális és 
a Parkinson-tremor esetére is vonatkozik (Kuznyecov, 1981). 
 A 3.305 (M.SZ.H.) számon regisztrált innováció elkészítésének célja volt az ismert 
berendezések fentebb felsorolt korlátaival kapcsolatos hátrányok kiküszöbölése és olyan  
eszköz létrehozása, amely a kéz és ujjak remegésének és az ujjak erıkifejtésének 
szinkronizált mérését lehetıvé teszi (Bretz és mts.-i, 2006). 

 A kitőzött célnak megfelelıen a berendezés a kéz es az ujjak remegésének, az ujjak 
erıkifejtésének mérésére, fıleg munkaélettanban, a rehabilitációban és a sportkutatásban 
végzendı vizsgálatokhoz. A berendezésben az univerzális adaptereket, erıérzékelı és 
elektromechanikus vevıkészüléket a jelfeldolgozó, kiértékelı egységhez kapcsoltam (16. 
ábra). A mérılapkákkal és kábelcsatornával ellátott villa alakú mérıtestre Wheatstone-
hídba kapcsolt nyúlásmérı bélyegeket ragasztottam.  A villa alakú mérıtestet golyóstoll 
hüvelybe erısítettem (11. ábra). A nyomófelülettel készített csavarokat a mérılapkák 
menetes furataiban rögzítettem. A golyóstoll hüvelyhez vagy fém pálca, vagy világító 
dióda rögzíthetı, melyek kivezetései mikrokontrollerhez csatlakoznak. A Wheatstone-
hídba kapcsolt nyúlásmérı bélyegek kivezetéseit, a kábelcsatornán keresztül, digitálisan 
programozható erısítıhöz csatlakoztattam. A fém pálca vezetékét mikrokontrollerhez 
kapcsoltam. A berendezéshez fejlesztett szoftver a személyi adatok és a mérési 
eredmények megjelenítését, tárolását teszi lehetıvé a csatlakoztatott számítógépen.  
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 A berendezés további ismérve, hogy a villa alakú mérıtest egy másik példányát 
tartó talpba illesztettem. A mérıtestet védıcsı foglalja magába, mely átvezetı furatokkal 
és fedéllel van ellátva. Az átvezetı furatokon keresztül nyomófelülettel készített 
csavarokat rögzítettem a mérılapkákba. Ennek az adapternek a kimenı jelei digitálisan 
programozható erısítın keresztül a mikrokontrollerhez csatlakoznak. 
  A mikrokontrollerre digitális kijelzıt, fénykibocsátó diódákat és RS 232 áramkört 
kapcsoltam, utóbbit a számítógép csatlakoztatása céljából. 
 A berendezés további ismérve, hogy a golyóstoll formátumú, erımérı adapterbe 
rögzített fényemittáló dióda videokamerák látóterében van. Ily módon a fényemittáló 
diódák mozgásának 3D kiértékelése lehetséges a rendelkezésre álló szoftver 
felhasználásával.  
 
 A berendezés elınye, hogy a felhasználásával egyidejőleg határozhatjuk meg a 
kéznek és az ujjaknak a remegését, az ujjak erıkifejtését, ezek korrelációját. A hüvelykujj 
és bármely másik ujj közötti szorítóerı, az ujjak maximális ereje mérhetı. Vizsgálható a 
rehabilitáció eredményessége a célirányos mozgás pontossága, a munkaköri alkalmasság 
egyes összetevıi. 
 
  A mérésnél az univerzális adapter fém pálcáját az elektromechanikus 
vevıkészülék fém elılapjának furatába, vagy résébe vezetjük, és ott tartjuk az elıírt ideig, 
oly módon, hogy a fém pálca a fém elılapot ne érintse (12. és 17. ábra). A kéz, illetve az 
ujjak remegésébıl bekövetkezı érintések számát és idejét, valamint az univerzális adapter  
nyomófelülettel ellátott csavarjaira kifejtett ujj erıket regisztráljuk. Amikor az  
univerzális adapter golyóstoll hüvelyébe fényemittáló dióda van rögzítve, a  
videokamerák látóterében, 3D mozgásanalizáló rendszerben, a tremort és az ujjak 
erıkifejtését egyidejőleg mérjük (15. ábra). Az ujjak maximális erıkifejtését  
erıérzékelıvel mérjük (14. ábra), melynek a tartó talpában ugyan olyan felépítéső, villa 
alakú mérıtest van a mérılapkákkal, mint az univerzális adapterben, a golyóstoll 
hüvelybe építve (Bretz és mts.-i, 2006,  M.SZ.H. lajstromszám: 3.305).   
 
  A berendezés haladó jellege abban áll, hogy az eddig ismert megoldásoknál 
célszerőbben elégíti ki az ujj erıkifejtések és a kézremegés egyidejő regisztrálásával 
kapcsolatos igényeket.  
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11. ábra.   Univerzális adapter, az erıkifejtés és a tremor egyidejő méréséhez.  
                a./  1: villa alakú mérıtest, 2, 3: mérılapkák,  4: kábelcsatorna,  
                      5, 6, 7, 8: Wheatstone-hídba kapcsolt nyúlásmérı bélyegek,  
                      9, 10: menetes furatok,  
                      11, 12: nyomófelülettel készített csavarok,   
        b./   I: univerzális adapter, szerelve, 
                       13: golyóstoll hüvely,  14 fém pálca,  15 vezeték,  16 adapter kábel, 
                 c./   I: univerzális adapter 22: fényemittáló dióda,  23: két erő vezeték.. 
 
 
 

 
 
 
 
12. ábra.    
III: elektromechanikus 
vevıkészülék  
17: fém elılap, 18, 19: furatok,   
20: rés,  21: vevıkábel,   
I: univerzális adapter. 
 

 



 28 

 

 

13. ábra.   II: er ıérzékelı (Balra) 
 24: tartó talp,  25: kábel furat,   
26: védıcsı, 27, 28: átvezetı furatok,   
29: fedél, 30: fényemittáló dióda,  31, 32:    
 nyomófelülettel készített csavarok,  
 33, 34, 35, 36: Wheatstone-hídba kapcsolt   
 nyúlásmérı bélyegek, 37: kábel.  
 

 
14. ábra.   A II er ıérzékelı alkalmazása, 
az ujjak folyamatos erıkifejtésének,  
vagy  maximális erejének regisztrálásakor.  
A II erıérzékelı felülnézete. 

 

 

 

            

                         15. ábra.  Az univerzális adapter a kamerák látóterében (V) 
          22: fényemittáló dióda, 48, 49: videokamerák,  50: számítógép illesztı egység. 
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  16. ábra.   A teljes mérırendszer a kéz és az ujjak remegésének, az ujjak 
          erıkifejtésének regisztrálásához 
 
  I.:  univerzális adapter, 5, 6, 7, 8: Wheatstone-hídba kapcsolt nyúlásmérı bélyegek,    
 II.:  erıérzékelı;  33, 34, 35, 36: Wheatstone-hídba kapcsolt nyúlásmérı bélyegek, 
III.:    elektromechanikus vevıkészülék,  17: fém elılap,  
IV.:    jelfeldolgozó, kiértékelı egység,  38: digitálisan programozható erısítı, 39: mikro- 
          kontroller,  40: kezelı egység,  41: busz meghajtó, 42: memória,  43: digitális  ki-  
          jelzı,  44: fénykibocsátó diódák,  45: meghajtó áramkör,  46: RS232 áramkör,  47: 
          kimeneti csatlakozó egység.                              
 
 
 A készülék kalibrálásához ellenırzött súlyokat használunk.  A beállítás a 
jelfeldolgozó, kiértékelı egység erısítı fokozatának szabályozásával történik.  
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3.3. Tremor és reakcióidı-mérı készülék ipari alkalmasságvizsgálati célra 
 

3.3.1.  Mőszaki adatok 

 
Tremor teszter : 
  Mérési idı: 30 sec, 60 sec.  
  A mért paraméterek: hibaszám (db) 
     összes hibaidı (sec) 
  A készülék áramellátása:  9 V-os telep, vagy hálózati adapter 
 
Reakcióidı mérı: 
 Az idımérés felbontása: 0,001 s 
 Stimuláció: fény és hang. 
 
Méretek: 
   

Elektronikus egység:                         250 x 60 x 200 mm 
  Elektro-mechanikus vevıkészülék: 100 x 60 x 40 mm 
  Talp mérete:    250 x 150 x 20 mm 
  Állványmagasság:   300 mm 
  Eszközmodellek hossza:  170 mm 
 
  Alaplap mérete: 300 x 160 x 20 mm 
  A Morse billentyő távolsága az alaplap felületétıl (állítható), 
  beállított érték:   55 mm 
 
     A készülék önállóan, vagy számítógéphez csatlakoztatva mőködtethetı.  

 

 

3.3.2. A mérési módszer meghatározása 

 
  Elsı modellünk az órás csavarhúzó. A betétjeinek átmérıje a 0,5 mm - 2,0 mm 
tartományba esik. A szemüvegkereteknél ismeretes a tıcsavarok alkalmazása, illetve a 
félgömbfejő kivitel sem ritka. Utóbbi esetében a helyzet könnyebb, az 1,5 mm-es 
sliccméret az 1,5 mm-es pengéjő óráscsavarhúzóval, kellı gyakorlattal könnyen 
kezelhetı. 

A tıcsavarok tekintetében lényegesen nehezebb a helyzet, mivel a tıcsavarok 
külsı átmérıje 1 mm. 

Óráknál a 0,5 - 0,75 mm-es csapméretek esetében igen kényes feladat a 
manipuláció. 

A másik modellünk a miniatőr páka, kicsiny tömeggel. A forrasztási példafeladat: 
a mérıtestre már felragasztott nyúlásmérı-bélyeg ellátása kivezetı szállal. A feladat 
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meghatározása szervizpélda, mivel nagyüzemi körülmények között ezt a feladatot robot 
forrasztó berendezés végezheti (21.o., 10. ábra). 
 
  Mindkét kiragadott, egyedi példa esetében három fontos követelmény áll fenn: 
 

az eszközvezetés stabilitása, irányának szükségszerinti megtartása, 
a pozicionálás pontossága, 
a célfelületre gyakorolt erıkifejtés szabályozása,  
 
Igen kis erıközléseket is tapasztalhatunk, a 0,1 - 0,5 N tartományban. 
A tremor mérés módszerének kiválasztásánál ezekhez a szempontokhoz 

alkalmazkodtam.  
A mérésnél követett eljárást a 7. o. 1. ábrán és a 24. o. 12. ábrán mutatom be. A 

miniatőr páka modelljét az elektromechanikus vevıkészülék elılapján lévı valamelyik 
furatba vezetjük. A páka az elılapra merıleges legyen és a páka pálcája a furat szélét 
lehetıleg ne érintse. Ekkor kezdıdik a 30 s-os mérés. A készülék számlálja a 
kontaktusokat, amelyek a tremor miatt bekövetkeznek és méri a kontaktus idıket is. A 
mérésvégén a kijelzı az összegezett adatokat megjeleníti. 

 
 A reakcióidı mérésénél egyes esetekben Morse billentyőt használhatunk. Az 
esszenciális tremorral diagnosztizált páciensek esetében a mikrokapcsoló kevésbé tőnik 
alkalmasnak. Néhányan akaratlanul, folyamatosan lenyomva tartják a mikrokapcsolót. A 
nagyobb visszatérítı rugóerıvel rendelkezı Morse billentyő kényelmesebbé teheti 
számukra a mérést. 
  A többparaméteres eljárások alkalmazása iránti igény és a célszerőség is 
indokolja, hogy a reakcióidıt is mérjük. 
 

3.3.3. A berendezés mechanikai felépítése és részei 

 A mérırendszer részeit a 17. ábrán ismertetem (32. oldal). Hálózati adapterrel, 
vagy a hálózattól függetlenül, teleppel is üzemeltethetı.  
 Az elektronikus egység alumíniumból készített házban kapott helyet. Mérete 250 
x 60 x 200 mm. Az elılapján a folyadékkristályos kijelzı: 2 soros, 16 karakteres mátrix, 
az áramellátás kapcsolója, a készülék mőködésének kijelzésére szolgáló világító-diódák, 
a visszaállító és kezelı nyomógombok, 9 pólusú Canon csatlakozó és az eszköz 
megnevezését tartalmazó címke foglal helyet. A készülék hátoldalán 2 db. Canon 
csatlakozó van elhelyezve. 
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               17. ábra. Tremor és reakcióidı mérıberendezés 
            Jelölések: elektronikus egység (a), fogadó egység állvánnyal (b, c), 
            miniatőr páka modell (d), óráscsavarhúzó modell (e), összekötı kábel (f). 
 
 
  A “fogadó egység állvánnyal” a következı fı részekbıl áll: 
 
-  alaplap, melyhez a négyzet keresztmetszető oszlop van erısítve, 
- oszlop, 
-  rögzítı elemek, amelyek a ház magasságának, az elılap dılésszögének 
  beállítására vannak elıkészítve, 
- a ház, amelynek elılapja különbözı átmérıjő, úgynevezett célfuratokat 
  tartalmaz, és amely a kezelt eszközök kábelcsatlakozóinak fogadására 
  van elıkészítve. 
  A célfuratok méretei :  3;  3,5;  4;  4,5 mm. 
   

Az óráscsavarhúzó és a miniatőr páka modellek érintkezıinek a méretei: 
  2; 2,5 mm. A miniatőr páka, és az óráscsavarhúzó modelljét kábellel, a 
  17. ábrán láthatjuk. 
 

3.3.4. Tervezési szempontok 
 
 Az ingerexpozíciókat és a kijelzést LED-ekkel valósítottam meg. Ezekhez 
célszerőnek tőnt a 74HC574 típusú oktális, nagysebességő, CMOS logikai áramkör 
kiválasztása, mely éllel (CLK) vezérelt D-flip-flop. Evvel az áramkörrel az adott 
mőszernél különbözı jelzésvezérlési funkciókat tudunk beállítani. 
  Az eredményjelzéshez a kétsoros, 16 karakteres, alfanumerikus mátrix kijelzıt 
használtam. Ezzel lehetıvé vált az egyszerő menürendszer megtervezése, az eredmények 
közlése. 
  Nyomógombokkal valósítottam meg a menüpontok kiválasztását, a mérés 
paramétereinek, például a mérési idınek beállítását, valamint az eredmények elıhívását. 
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  A nyomógombok tehát kapcsolók (záró-kapcsolók) illesztését a PIC-hez 
74HC245 típusú buszmeghajtó áramkörrel valósítottam meg. 
  A készülék illesztését a számítógéphez RS-232 meghajtó / vevı áramkörrel 
valósítottam meg.  
  A mérés közben, hosszabb mérési idı és nagyobb hibaszám esetén nagyszámú 
adat tárolásának igénye merülhet fel. Ennek megoldására statikus RAM-ot használtam 
fel. A memóriában tárolt eredmények további feldolgozása a személyi számítógépben 
történhet, miután az RS-232 interfészen keresztül az adatokat áttöltöttük. 
  A stabilizált tápfeszültséget 7805 típusú eszközzel biztosítottam. A telepfeszültség 
csökkenése esetén, a határérték elérésekor az MCP-130 "reset" áramkör a 
mikrokontrollert a MCLR\ (=0) lábon keresztül "kikapcsolja". Ez az állapot megszőnik, 
ha a telepfeszültség ismét eléri a stabilizátor mőködtetéséhez szükséges értéket. 
 
3.3.5. A PIC 16F877 típusú mikrokontroller alkalmazásának indoklása 
 
  A feladat különbözı mikrokontroller típusokkal megvalósítható. Több gyártó és 
típus is szóba jöhet (ATMEL, Hitachi, vagy PIC más típusa). 

A Microchip cég PIC 16F877-es típusa mellett döntöttem, nagy l/O port szám, 
'RISC' felépítése, Flash EEPROM programozása, jó használhatósága, magyarországi 
elterjedése miatt. 

Döntésem oka, hogy a kereskedelemben ez a típus az olcsóbbak közé tartozik, 
szövegszerkesztı, fordító és égetı szoftver is hozzáférhetı. 

A harmadik indok a továbbfejlesztés lehetıségének igénye. A mikrokontrollerben 
lévı 10 bites A/D-val a mérhetı paraméterek választékának bıvítése lehetséges. Az 
eszköz részletes ismertetésére nem térek ki, valamennyi szükséges információ a letölthetı 
adatlapokon szerepel.  
  
3.3.6. PIC 16F877 programozása 
 
  A munka során több cég fordító és égetı szoftvere közül lehetett válogatni. Az 
elsı lehetıség, a Microchip cég által kifejlesztett MPLAB szövegszerkesztı, fordító, és 
égetı szoftver használata. Ez kezeli a PIC utasításkészletét, fordítja és 'Debugger'-olja a 
programokat, égeti a tokot. Szervezése viszont nagymértékben eltér a sokak által használt 
és megszokott Intel szervezésétıl. 
  Ezért a Paralax cég egy másik lehetıséget mutatott. Kifejlesztett egy fordítót, 
amely Intel-szerő megszokott utasításkészletet használ. Az így megírt kódot alakítja át 
egy vagy több PIC utasításra, és ebbıl állítja elı a beégethetı és futtatható kódot, amelyet 
egy egyszerő letöltı hardver segítségével égethetünk a tokba. Késıbb a Paralax cég 
átadta a PIC eszközeinek fejlesztését és gyártását TechTools cégnek, így ezzel a névvel is 
találkozhatunk az irodalomban. 
 

3.3.7. A hardver ismertetése. A készülék illesztése a számítógéphez 

  Az elektronikus egységet a 18. ábrán látható blokkdiagram alapján ismertetem. 

 Központi egység a PIC 16F877 mikrokontroller, amelyhez 8 bites, kétirányú 
forgalmat megvalósító adatbusz (kék színnel jelölve) csatlakoztatja a “busz meghajtót” 
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(74HC245, octal bidirectional transceiver with 3-state), a kijelzıt (2 soros 16 karakteres 
mátrix kijelzı), a LED meghajtót (SN74HC574, octal edge-triggered D-type flip-flop) és 
a memória egységet (32 kB SRAM / AS7C256A). A mikrokontroller kimeneti, vezérlı 
vezetékei a memóriához, a buszmeghajtóhoz, a kijelzıhöz és a LED meghajtóhoz vannak 
kötve. A mikrokontrollernek, illetve az elektronikus egységnek a kapcsolatát a személyi 
számítógéppel az RS-232 egység valósítja meg (Maxim + 5 V-powered, multichannel 
RS-232 A driver-receiver).  
 

                                

 

                             18. ábra.  Az elektronikus egység blokkdiagramja 

 
A kijelzés és a bio-feedback 7 db LED-del és egy darab miniatőr zümmerrel 

történik, melyek a meghajtó egységhez (74HC574-es élvezérelt D-tárolóhoz) vannak 
kötve (reakcióidı-mérés ingerforrása, tremor mérésénél figyelmeztetı hibajelzés, 
fénnyel). A LED-ek bekötése negatív logikát követ. Az ellenállások értéke a zümmernél 
és a 3 mm-es visszajelzı LED-eknél 1 kΩ, az 5 mm-es LED-eknél, melyek a reakcióidı 
mérésekor használatosak, 300 Ω. 

A kezelı nyomógombok, amelyek nem azonosak a vizsgált személy által használt  
bemeneti egységekkel, a menürendszer mőködtetését, a mérés kézi indítását, vezérlését 
szolgálják. Ezek a nyomógombok, és a hozzájuk tartozó 47 kΩ-os felhúzó ellenállások, 
egy 74HC245 típusú szintvezérelt (Gate), kétirányú, háromállapotú, buszmeghajtóra 
vannak kötve, melynél csak egy irány használt.  
  A vizsgált személy által mőködtetett, kezelıszervek a “Morse” és az “Adapter” 
megnevezéső blokkok. Elıbbi a reakcióidı-mérésnél, utóbbi a tremor mérésénél kap 
szerepet. Kapcsolatuk a mikrokontrollerrel a 37 és 38 számú, “RB4”, “RB5” jelő, 
egyébként TTL kompatibilis I / O lábon valósul meg. 

A kapcsolási rajzon (19. ábra) láthatók a "P1+" - "P1-" és "P2+" - "P2-" forrfül 
párok és a hozzájuk tartozó 47 kΩ-os felhúzó ellenállások. Ezek képezik a két 
kezelıszerv technológiai kapcsolatát az elektronikus egységgel. A készülék csatlakozása 
az adapterekkel, a készülék elılapján található 9 pólusú Canon csatlakozó dugóval 
valósul meg. 



 35 

  Autonóm mőködéskor, az eredmények megjelenítésére, a 2 soros, 16 karakteres 
mátrix kijelzı használható. A kellı számú, kiíratandó adat könnyen értelmezhetı, mivel a 
számok mellett, bető használatára is lehetıség van. 

A kijelzı meghajtása az adatbuszon (8 db. vezeték), és a vezérlı vezetékeken 
történik. A szükséges kontrasztot egy feszültségosztóval kell beállítani, amely a 
megvalósított kapcsolásban egy 22 kΩ-os potenciométer. A 19. ábra mutatja a kijelzı 
bekötését. 
  Jumper "kapcsolók" alaphelyzetben, a mérés során nem használatosak. Csak 
akkor kell ezekhez nyúlni, ha a fejlesztı a mikrokontrollert a kapcsolásban akarja 
programozni (In-Circuit Serial Programming). Erre, a kapcsolási rajz alapján elkészített 
készüléknél lehetıség van, mégis gyakoribb a PIC külsı programozása. 
 Részletkérdés volt a mikrokontroller hozzáférhetısége. A mőszer, és a megírt 
program kipróbálása bár azonnal is sikeres lehet, de a fejlesztık többsége néhányszor 
módosítja a programot, amíg az nem érte el a célul kitőzött eredményt. Ebbıl következik, 
hogy a mikrokontrollert könnyen hozzáférhetıvé kell tenni. 

 

3.3. 8. A mikrokontroller szoftverének vázlatos bemutatása 
 
  A szoftver valósítja meg a mérést a mikrokontroller szintjén, illetve gondoskodik 
a számítógépnek küldendı adatokról. 
  A program elsı lépésben, a bekapcsolás után, a portok konfigurálását (ki vagy 
bemenet), a kijelzı inicializálását, idızítı és megszakítást vezérlı regiszterek beállítását 
végzi el. Ezután, a program a gombsor értékére vár, hogy folytathassa futását a 
kiválasztott üzemmóddal. Mérési üzemmódok: Tremor mérés, Reakcióidı mérés, PC-s 
mérés. 
 A mikrokontroller program néhány fontosabb megoldandó feladata: 
 - nyomógombsor állapotának figyelése, nyomógombok pergés-mentesítése, 
 - mérési minták feldolgozása, 
 - eredmények és funkciók megjelenítése a kijelzın, 
 - számítógépes kapcsolat megvalósítása. 
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                 19.   ábra.  A  Tremor és reakcióidı-mérı készülék kapcsolási rajza 
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A készülék és a számítógép közötti soros adatátvitel, mintavételenként egy byte-
on történik. Az adatátvitel sebessége 19,2 kbit/s, protokollja: 
 
     Hi bit              Lo bit 

megnevezés : D7 D6 D5 D4 D3 RB5 láb RB4 láb D0 
érték : 1 0 0 0 0 X X 0 

 
  Az RB4-es illetve RB5-ös láb '0' értéke esetén, tehát kontaktuskor, az átküldött, 
megfelelı bit értéke ’1’. 
 
 
A számítógépen futó program néhány fontosabb megoldandó feladata: 
   

- készüléktıl kapott real-time adatok fogadása, 
  - mérési minták feldolgozása, 
  - eredmények és funkciók megjelenítése a képernyın. 
 
  A készülék bekapcsolása és a program elindítása után, a kezelıfelületet láthatjuk. 
Ez tartalmazza a két grafikonmezıt, mintavételezés után a szükséges adatokat, és a 
kezeléshez tartozó funkciógombokat. 
 
Program funkcióinak rövid ismertetése: 
  - Mintavétel: új mérés indítása, ez különbözı idıtartam lehet (30 s, 60s), 
  - Zoom: mintavételezett grafikon egy részének a kinagyítása, zoom-olása, 
  - Teljes Graf. : grafikon eredeti méretének a visszaállítása, 
  - Skála:  idıskála megjelenítésének be-, illetve kikapcsolása, 
  - Grid:  néhány kitüntetett idıpont megjelölése, a jobb átláthatóság 
    érdekében, 
  - Kilépés: kilépés a programból. 
 
3.3.9. A készülék ellenırzése 
 
  Az alábbiakban ismertetem az ellenırzés néhány szempontját. 
 
. Megvizsgálandó, hogy az oszlop, valamint a magasságát és dılésszögét tekintve 
állítható ház rögzítése biztosítja-e az elmozdulás-mentes helyzetet. A temor megbízható 
mérését zavarná, ha érintési hiba a rögzítéseket rendre elmozdítaná. Megállapítandó, 
hogy a szélsı beállítási helyzetnek tekinthetı vízszintes és függıleges homloklap 
beállítás lehetséges-e. Megmérendık a furatátmérık. Szükséges, hogy ezek pontosságát 
tőréshatárok betartásával garantáljuk. 
  A miniatőr páka és az óráscsavarhúzó modellek mechanikai ellenırzésénél 
mikrométert alkalmazunk a pálcaátmérı vizsgálatára. A tőrést a fémpálcák esetében is 
+0,05 mm-ben határozzuk meg. Az egyéb méretek ellenırzése hagyományos tolómérıvel 
történhet.  
  A Morse billentyő ellenırzésénél, a szokásos megtekintésen és anyagi 
minıségellenırzésen kívül megvizsgálják a visszatérítı rugóerıt, az érintkezık távolságát 
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A berendezéshez záró érintkezıket használtam. Mindkét fent említett paraméter értéke 
változtatható, illetve beállítható. 

Más a helyzet akkor, ha végrehajtó eszközként a reakcióidı mérésnél 
mikrokapcsolót használok. Ezek élettartama általában kisebb, mint a hagyományos Morse 
billentyőké. A megfelelı rugóerı, holtjáték biztosítása, a típus megfelelı kiválasztásával 
történhet. 
  A tremor mérésére szolgáló berendezés kézenfekvı ellenırzése a legegyszerőbb 
formában a következı lépésekkel történhet. 
  A mérést elindítjuk, de nem létesítünk kontaktust. A megkövetelt eredmény: nulla 
érintési hiba, nulla érintési idıösszeg. A pálcát a furat pereméhez tartjuk, vagy rögzítjük. 
A mérést ezután indítjuk. A hibaszámláló egyet mutat. A hibák összidejét mutató kijelzı 
pedig a teljes mérési idıt mutatja stb. 
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4.          AZ ERİKIFEJTÉSEK ÉS A TREMOR JELENSÉGEK        
               BIOMECHANIKAI MODELLEZÉSE 
 
4.1.      Három szegmenset tartalmazó “felsı végtagi modell” 

Az emberi mozgás kinematikai és kinetikai leírása munkaigényes feladat. A 
probléma vizsgálatának ígéretes módja közelítı módszerekkel létrehozott mechanikai 
modellek alkalmazása, amelyek a mozgásszabályozás neuromuszkuláris alapjait is 
figyelembe veszik (Korenyev, 1977). Az emberi kar háromelemő modellje a 20. és 21. 
ábrán látható. A modellel egy mozgásfeladat végrehajtásának általános megfogalmazását 
szolgáltatjuk. A gyakorlatban, az APAS és a Zebris 3D mozgásanalizáló rendszerekkel, a 
testszegmensek tömegeinek és tömegközéppontjainak ismeretében (Dempster modell és 
táblázat: Barton, 1983), az úgynevezett inverz biomechanikai módszerekkel, a valóságos 
viszonyokat jól közelítı, numerikus adatok birtokába jutunk. Az erık, a teljesítmények 
ismertté válnak. 

 
                             20. ábra. Az emberi kar háromelemő modellje 

                        m1: felkar,  m2: alkar,  m3: kéz 
 
A 20. ábrán az izületi kapcsolódásokat a könnyebb feliratozás céljából egymástól 

eltávolítottuk. A modellt síkban helyezzük el. Az elrendezést az alábbi egyenletekkel 
írjuk le: 

,sin 1111 ϕlx =     (l1 = D1C1)                (4.1) 

1112 cosϕlx =        (4.2) 

221121 sinsin2 ϕϕ llx +=     (l2 = D2C2)            (4.3) 

221122 coscos2 ϕϕ llx +=      (4.4) 

33221131 sinsin2sin2 ϕϕϕ lllx ++=    (l3 = D3C3)           (4.5) 

33221132 coscos2cos2 ϕϕϕ lllx ++=     (4.6) 
D1C1 = C1Е1 = l1, D2С2 = C2Е2 = l2, D3С3 = C3Е3 = l3,   (4.7) 

 
                                        xij   a Ci  tömegközéppontok koordinátái. 
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21. ábra. A felsı végtag három elemő modelljének egyszerősített sémája 

      (L. 20. ábrát) 
  
 A 20. ábrán látható modell egyszerősítése a 21. ábrán látható, a szegmensek 
tömegközéppontjának és a csuklók megjelölésével. 

A modell kezelése egyszerőbb, ha a D1 pontot a koordináta rendszer origójába 
helyezzük. 
 

A modell a felsı végtagnak felel meg, melyben a három elem a felkar, az alkar és 
a kéz (22. ábra). Hat elemő modell esetén figyelembe kellene vennünk a kéztı és az 
ujjak külön is vizsgálható mozgását.  
 

A célirányos mozgás egyenletei háromelemő modell esetén: 
 

111111111 PRFxm ++=&&        (4.8) 

121212121 PRFxm ++=&&        (4.9) 

212121212 PRFxm ++=&&        (4.10) 

222222222 PRFxm ++=&&        (4.11) 

313131313 PRFxm ++=&&        (4.12) 

323232323 PRFxm ++=&&        (4.13) 

11111 NLM ++=Θ ϕ&&        (4.14) 

22222 NLM ++=Θ ϕ&&        (4.15) 

33333 NLM ++=Θ ϕ&&        (4.16) 
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ahol 
 mi az i-ik elem tömege, 
Θ i  az i-edik elem tehetetlenségi nyomatéka, 
ϕ i az elem irányát meghatározó szög, 
Мі a momentum fı komponense  (i = 1, 2, 3); 
Fij, az erıvektor fı komponense, 
Rij a reakció erı vektorának komponense, 
Lij   a nyomaték komponense, 
Pij, Ni az irányító erık és nyomatékok komponensei (i =1, 2, 3; j = 1, 2). 
 

 
 

 
 

          
   a./         b./ 
     
   22. ábra. A cél-orientált mozgás sémája (a./ és b./) a három elemő felsıvégtagi  
                    modell felhasználásával 
    

 
Annak a követelménynek fennállása esetén, hogy az E pont érje el A-t, az 

egyenletek célirányos mozgást fejeznek ki (22. ábra). A modell azt az esetet ismerteti, 
melynél a szerszámot egy adott pont fölé helyezzük. Az esemény leírása a 22/b ábra 
alapján követhetı. 
 

Az egyszerőség kedvéért tegyük fel, hogy az E és A pontok abban a síkban 
vannak, melyben E valamilyen pályán A-hoz közelít. A célirányos mozgás leírásához 
vegyük figyelembe azt a fiziológiai tényt is, hogy ebben az esetben, például amikor az 
óráscsavarhúzóval megközelítünk egy tıcsavart, elsı közelítésben a célfelületet 
globálisan tekintjük át. Lényegében körrel határolt felületet figyelünk, melynek a közepe 
a cél. A szóban forgó kör sugara σ(t), mely egy bizonyos idıintervallumban, elméletileg 
zérussá zsugorodik. A gyakorlatban azonban – mint tudjuk – a tıcsavar átmérıjénél nem 
lesz kisebb. A feladatot úgy is tárgyalhatjuk, hogy az E pont az akció során a körön van, 
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Majd t = t0  pillanatban fennáll, hogy σ(t0) = 0. A szabályozás programja egyszerően az 
alábbiak szerint írható fel:  
 

    [ ]22
22

2
11 )()()( txxxx EAEA σ=−+−      (4.17) 

. 
Az EA egyenes számára konstans hajlásszöget feltételezve írhatjuk fel: 

 
0cos)(sin)( 2211 =−−− δδ EAEA xxxx      (4.18) 

 
Az egyenletek a fenti, egyszerősítı feltételekkel jellemzett célirányos mozgást leírják.  
A továbbiakban:  
 

   δσ cos11 −= AE xx         (4.19)  

    δσ sin22 −= AE xx         (4.20) 
 
és amennyiben    σ(t) = 0         (4.21)  

 
az A és az E pontok koordinátái egybeesnek.  

 
E vizsgálat gyakorlati kivitelezéséhez a 3.3. pontban ismertetett saját fejlesztéső 

mőszert használtam, mellyel és a 3D mozgásanalizáló rendszerekkel a mennyiségi 
viszonyok tisztázhatók voltak (68. o. 43. ábra). 
 
4.2.A kéz tremor biomechanikai modellje 
 

Vukobratovics (1980) a robotok tervezésénél, Winter (2005), valamint Kocsis, 
Kiss és Illyés (2007) a mozgatórendszer vizsgálatában alkalmazott mechanikai 
modelleket.  

 
Saját kérdésfeltevésem a következıképpen hangzik. A 3-12 Hz frekvencia-

tartományban regisztrált kéz és ujj tremor, valamint ennél alacsonyabb frekvenciájú 
komponenseket tartalmazó egésztest lengések paraméterei kizárólagosan  központi 
idegrendszeri, agyi eredetőnek tekinthetık? A lengı test szegmensek tömegei, a tremort 
elıidézı agonista és antagonista izomcsoportok kontrakciós és passzív elasztikus 
paraméterei mennyiben befolyásolják a fentiekben definiált frekvenciák kialakulását, 
különös tekintettel a felsı határfrekvenciákra? Ez a kérdésfeltevés, a bemutatásra kerülı 
megoldás és ellenırzı mérés tudomásom szerint eddig nem szerepelt a tárgybani 
munkákban (Bretz K.J. et al., 2010). 

  
A tremor generálása központi idegrendszeri, agyi eredető. Feltételezzük azonban, 

hogy a szóban forgó lengések amplitúdói és frekvenciái a biomechanikai paraméterektıl 
nem függetlenek. Modell szemlélettel úgy véljük, hogy a testszegmenshez (pl. kézhez) a 
központi idegrendszerbıl Dirac-delta alakú akciós potenciálok sorozatai, csoportjai 
érkeznek, melyek hatását, a tremor frekvenciáinak és amplitúdóinak kialakulásánál, a 
tömegek, a muszkuláris eredető forgatónyomatékok és a gravitáció is befolyásolja. Az 
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alábbiakban kísérletet teszünk a szóban forgó mechanikai (biomechanikai) hatások 
számszerő követésére, mechanikai modellel, valós adatok felhasználásával. Dempster 
táblázatainak adatait használjuk fel (Barton, 1983). 

 
 

 
 
            a./          b./ 
 

23. ábra. A mechanikai modell (a) és az erıvektor parallelogrammák (b)  
           Rövidítések: H: kéz; L: alkar; A-A: csukló. 

 
 
Jelölések: 
 

ϕ  szögkoordináta 

ω  szögsebesség (tremor paraméter) 

α  körfrekvencia (tremor paraméter) 

θ  tehetetlenségi nyomaték 

E  kinetikus energia (lengési energia) 

U  potenciális energia (a lengés határpontjában) 

c  rugóállandó (háromelemő izommodell biomechanikai redukciója) 

R a szegmens modell reprezentatív forgási sugara (a csukló tengelye és a rugó 

rögzítési pontja közötti távolság) 

S1 rugó (FS1 rugóerıvel – erıkifejtéssel -  az extenzorokat reprezentálja ) 

S2 rugó (FS2  rugóerıvel – erıkifejtéssel -  a flexorokat reprezentálja ) 
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FA1 és FA2    az “A” pont (csukló) felé mutató erı komponensek, a tengelyen „találkoznak” 

Ft1 és  Ft2     a lengést (elfordulást) megvalósító erıvektor komponensek 

Megjegyzés: a tremor megjelenésekor (paroxizmus) FS1  és FS2  váltakozva dominálnak. 

 
A modellben, feltételezésem szerint, a lengı kezet reprezentáló „H” szegmens ϕ  szög-
koordinátája az idı függvényében az alábbiak szerint változik: 
 

 tαϕϕ sin0=           0ϕ : kilengés szögének maximuma (+ )    (4.22) 
 
A szögsebesség: 
 

tcos0 ααϕω =          (4.23) 
 
A kinetikus energia maximuma: 
 

2
maxmax 2

1 ωθ AAE =          (4.24) 

 

αϕω 0max =           (4.25) 
 

22
0max 2

1 αϕθ AAE =          (4.26) 

 
Az S1 (c1) maximális potenciális energiája: 
 

∫ ==
x

c

R
xdx

c
U

0 1

2
0

2

1
max1 2

1 ϕ
  ( )ϕRx =       (4.27) 

 
Az S2  (c2) maximális potenciális energiája: 
 

2

2
0

2

max2 2c

R
U

ϕ
=          (4.28) 

 
A modell potenciális energiája: 
 

2

2
0

2

1

2
0

2

max 22 c

R

c

R
U

ϕϕ
+=         (4.29) 

 
A kinetikus és a potenciális energiák maximumai egyenlık: 
 
Emax = Umax          (4.30) 
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A (4.25) összefüggés felhasználásával, a modell körfrekvenciája: 
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A vibrációs modell frekvenciája: 
 

)(
2

Hzf
π

α=           (4.33) 

 
Amennyiben a feladatot differenciál egyenlettel oldjuk meg, felírhatjuk: 
 

AAA M=ϕθ t
          (4.34) 

 
Az S1 rugó visszatérítı forgatónyomatéka (extenzor): 
 

ϕϕ
1

2

1
1 c

R
R

c

R
M −=−=         (4.35) 

 
Az S2 rugó visszatérítı forgatónyomatéka (flexor): 
 

ϕϕ
2

2

2
2 c

R
R

c

R
M −=−=         (4.36) 

 
ebbıl következıen: 
 

ϕϕϕθ
2

2
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R
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        (4.37) 

 
Az egyenletet (4.37) zérusra redukálva és osztva AAθ -val kapjuk: 
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        (4.38) 

 
A (4.38) differenciálegyenletbıl számított lengési körfrekvencia nyilvánvalóan 
megegyezik a korábban számítottal (4.32). 
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A kéznek a csukló forgástengelyére számított tehetetlenségi nyomatéka 23 éves 82 kg 
testtömegő, 182 cm magas személy adatait felhasználva (Barton, 1983) 
 

0048,001,0.48,0. 2 === Rmθ  kg m2        (4.40) 
 
R = 0,1 m             (4.41) 
 
Az alábbi formula figyelembevételével 
 

x
c

F
1−=               (4.42)    

 
valamint F = 20 N   és   x = 0,005 m becsléssel        (4.43) 

mely az irodalommal összhangban van, 

feltételezzük, hogy  00025,021 ≈≈ cc   m / N.                     (4.44) 

és a karok, a kezek (valamint a modell) függılegesen helyezkednek el  
a törzs mellett  (19. oldal, 9. ábra).  
 
Az eddigieket, valamint (4.33)-t és (4.39)-t felhasználva számítható a modell lengési 
frekvenciája: 
 

Hzf 5,6= .               (4.45) 
 
Ez az érték hasonló a kísérleteimben regisztrált, valamint a nemezetközi irodalomban 
publikált esszenciális tremor adatokhoz. 
 
A modell „ellenırzésére” vonatkozó méréseket és azok eredményeit a „Mérések”  címő 
fejezet 6.7.3. pontjában ismertetem. 
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5. A HRV HISZTOGRAMJÁNAK MEGBÍZHATÓSÁGA, KORRELÁCIÓ K 

5.1 A szívfrekvencia variabilitása (HRV), a pulzushisztogram pontatlansága 

A 2.5. pontban ismertettem a HRV szerepét és jelentıségét egyes szabályozó 
mechanizmusok mőködésének indikátoraként. A HRV a stressz index meghatározásának 
fontos faktora. A stressz szint ha magas, korlátozhatja a teljesítményt, ha optimális szintő, 
akkor segíthet. A mérése informatív és szükséges. 

Az EKG regisztrátumból elektronikusan meghatározott TRR idık reciprok értéke a 
pillanatnyi pulzus frekvencia. Ennek 60-szorosa a percenkénti pulzusszám. Két perc idejő 
regisztrálást követıen a Vicardio készülék (Energy Lab. Technology GmbH., Hamburg) 
elıállítja a TRR idık hisztogramját. A hisztogram alakja a HRV szemléletes ábrázolása.  

A TRR idık mérése pontatlanságokat tartalmazhat. Ennek oka az „R” hullám 
kialakulásának véges ideje, felfutási meredekségének szórása és a „0” vonal ingadozása, 
mely hatások együttesen eredményezik a komparálástól is függı idımérés hibáját. Ez 
utóbbi korlátozott mértékő, de létezését célszerő figyelembe venni. A számított és 
ábrázolt TRR idı hisztogramok kis mértékben eltérnek a valóságostól. A hisztogram 
intervallumaiba esı különbözı TRR idık elıfordulási esetszámai határozzák meg az 
intervallumokra emelt téglányok magasságát. Ily módon gyakorisági hisztogramot 
állítunk elı. A Vicardio készülékkel ábrázolt TRR hisztogram az 50 ms-os 
intervallumokkal célszerő megoldásnak tekinthetı.  

A 25. ábrán hat tipikus alakú hisztogramot mutatok be, saját regisztrátumaink 
felhasználásával és mindegyik esetében megadom a hozzátartozó stressz indexet. A 
hisztogram különbözı intervallumaiba esı gyakoriságok relatív hibájának becslésére 
számításokat végzek.  

A csapágygolyók törésszilárdságának értékelésével kapcsolatban, a mérési 
eredmények pontatlanságának hatásával a hisztogramok felvételénél Vincze (1963) 
foglalkozott. A módszert sikerült az itt idézett irodalom alapján a pulzushisztogramok 
értékelésére adaptálni. 

  
A Vicardio által mért periódus idı: TRR  legyen ξ-vel jelölt valószínőségi változó. 

Az elızı bekezdések okfejtése szerint a TRR mérési hibája η. Jogos feltevés, hogy ξ és η 
függetlenek, mivel a pulzusok közötti tényleges idı nem függ a pulzusmérés hibájától. 
Az elıbbit a HRV és a fiziológiai folyamatok befolyásolják „általában”, az utóbbit 
viszont „elsısorban” a méréstechnikai tényezık befolyásolják. Elıbbinek a 
sőrőségfüggvénye f(x) és kétszer differenciálható, utóbbi sőrőségfüggvénye g(x), a 
várható értéke 0, a szórása s. Megjegyezzük még, hogy az η változó értékeit a / - δ, + δ / 
intervallumban 1 - ε valószínőséggel veszi fel és igaz, hogy δ > 0. Következésképpen 
felírhatjuk, hogy 
 

∫
−

−=
δ

δ

ε1)( dxxg          (5.1) 

 
és ηξ + sőrőségfüggvénye 
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∫
∞

∞−

−= dyygyxfxh )()()(         (5.2) 

        
 
 
Az általam készített regisztrátumokon (hisztogramokon) az intervallumok határai 
legyenek βα  és , tehát a csatornaszélesség (hisztogram intervallum, vagy osztály): αβ −  
 
A „hisztogram osztályokban” a relatív gyakoriságok várható értékei: 

∫==
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dxxfp
N

n
M )(    (valódi) ( )ξ  (a tényleges csatorna gyakoriság). (5.3) 

∫==
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dxxhP
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M )(     (tapasztalt) ( )ηξ +  (a hibával terhelt gyakoriság). (5.4) 

 
 
A különbségük várható értéke: 
 

[ ]∫ ∫ 
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dxdyygxfyxfpP )()()(      (5.5) 

 
E kifejezést három részre bontva: 

[ ] [ ] [ ]∫ ∫∫ ∫∫ ∫
−

∞−

∞−

++=−
β

α

δ

δ

β

α δ

β

α

δ

dxdxdxpP .........      (5.6) 

                        I                  II                 III 
 
 

ahol [ ] [ ] dyygxfyxf )()()(... −−=       (5.7) 
 
Alkalmazzuk a  

mxf =)(max  jelölést,        (5.8) 
akkor (5.1) alapján (I+II ) abszolút értékben maximum εαβ )(2 −m .  (5.9) 
 
A III.  tag becslésére Taylor sorba fejtjük a )()( yxfyd −=  -t   y szerint. 

2* )(
2

1
)()()( yxfyxfxfyxf ′′+′−=−       (5.10) 

2* )(
2

1
)()()( yxfyxfxfyxf ′′+′−=−−       (5.11) 
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Ahol x* az ),( yxyx +−  intervallumban alkalmas módon választott érték. 

Ennek alapján 

[ ] ∫∫ ∫
−− −

′′+′−=−−
δ

δ

δ

δ

δ

δ

dyygyxfdyygyxfdyygxfyxf )()(
2

1
)()()()()( 2*   (5.12) 

 
A szimmetrikus eloszlás miatt (Rényi, 1954): 

∫
−

=
δ

δ

0)( dyygy          (5.13) 

∫
−

<
δ

δ

22 )( sdyygy          (5.14) 

∫
∞

∞−

= 22 )( sdyygy ;                 η  szórásnégyzete     (5.15) 

 
Összefoglalva: 
 

∫
∞

∞−

= 0)( dyygy     a várható érték,       (5.16) 

 

∫
∞

∞−

= 22 )( ηsdyygy  a szórásnégyzet,       (5.17) 

 

∫
∞

∞−

= 1)( dyyg          a sőrőség függvény,      (5.18) 

 
P relatív hibájának becslésére, feltételezve, hogy η  eloszlása szimmetrikus 
felírjuk: 
  












′′+−<−

)(max
2

)(max.
2

xf
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xf
PP

pP ηεαβ
       (5.19)   

   
               I 
 
I = 0    mivel  1 - ε = 1; ε = 0,  tehát: 0)(max. =xfε      (5.20) 
 
 
Az 5.24. egyenletben az )(xf ′′  közel esik az alábbi kifejezéshez: 
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amennyiben a szomszédos hisztogram intervallumokat (csatornákat) azonos 
szélességőnek választjuk (Vincze, 1963, 1965). A pulzushisztogram esetében ez  
a feltétel fennáll. A hisztogram intervallumai azonosan 
 

      st i
31050 −⋅=  értékőek,      (5.22) 

és a  hiba egyenletes eloszlását feltételezzük a s31015 −⋅±  tartományban. 

 
  24. ábra. A mérési hiba feltételezett eloszlása 
 
 
Az  (5.14) egyenletbıl követhetı, hogy 
 

3

2
2 δ=s           (5.23) 

 
Az egyes intervallumokban tárolt TRR – adatok relatív hibájának becslése 
 

11 2
1

015,0 −+ +−<−
KKK

K

PPP
PP

pP
         (5.24)    

ahol: 
 
  PK-1   K - 1 
  PK          a      K              -adik csatornára vonatkozó pulzusgyakoriság.      (5.25) 
  PK-1   K + 1 
 
 
 

Vizsgáljuk meg a 25. ábrán látható hisztogramokat (51. oldal). A hisztogramok 
karakterisztikái a HRV-t jellemzik és a stressz index számításánál fontos faktort 
jelentenek. A bal oldalon a magas stressz indexet jellemzı (piros), a jobb oldalon az 
alacsony stressz indexet jelzı hisztogramok láthatók (kék), melyek egyszerő rátekintéssel 
is megkülönböztethetık. 
 

1 

)(yg  

ms)(15)(15 δδ +−−  

}
30

103
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No.8. 53 éves férfi. Állapot: 2,8,   EKG  nincs 
eltérés. Stressz index: 98 %. Pulzusszám: 66. 

 

No.10.  41 éves férfi. Állapot 4,9.  EKG: nincs 
eltérés. Stressz index: 10 %. Pulzusszám: 76. 
 

 

No.16. 52 éves férfi. Állapot: 1,9. EKG: QRS: 45o 

PQ 173 ms. Stressz index: 75 %. Pulzusszám 110. 
 

 

No.14. 38 éves férfi. Állapot: 4,9. EKG: nincs 
eltérés. Stressz index: 10 %.  Pulzusszám 69. 

 

No.19. 61 éves nı. Állapot: 3,1. EKG: nincs eltérés. 
Stressz index: 54 %. Pulzusszám 74. 

 

No.24. 47 éves férfi. Állapot: 4,9. EKG: nincs 
eltérés. Stressz index: 11 %.  Pulzusszám 74. 

 
           25. ábra.  EKG "R-R" intervallumok hisztogramjai és a stressz indexek 
 
 
A magas szintő stressz “elnyomja” a HRV-t, a hisztogram csaknem egyetlen 
intervallumba zsugorodik A stressz a mentális és a fizikai teljesítményre, valamint a 
tremorra is hatással lehet. A mérési idı: 2 perc volt. 
 
 
Példaként meghatároztuk az No.10. alany pulzus hisztogramjában az  
α = 750 ms és a β = 800 ms által határolt intervallum (csatorna) tartalmának relatív 
hibáját. (L. a 25. ábrát) Két perc alatt az összes pulzus („szívdobbanás”) egyenlı volt 
152-vel. A hisztogram intervallumok tartalma: 8, 58, 58, 26, 2. 
 
No. 10. személy adatait használva, az 5.24. és az 5.25. sz. egyenletek alapján az adott 
intervallum (750 – 800 ms)  relatív hibája: 
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P

pP−
 < 0,015 . 0,0172 | 26 – 116 + 58 | = 0,0082….cca 0,82 %.  (5.26) 

 
(Database Combino villamos/P) 

 

5.2. A korrelációk számítása 
 

Két valószínőségi változó sztochasztikus kapcsolatát páronként vizsgáljuk. Az 
egyik valamelyik pszichometriai paraméter: a szorongás, a kíváncsiság, a harag, a 
depresszió, vagy a stressz index. A másik például a célirányos kézmozgás pontossága.  

Adott tehát a ξ és az η  valószínőségi változó. Ha ezek nem függetlenek, akkor a 
vizsgálat számára fontos kérdés, hogy a kapcsolatuk milyen természető. Amíg a 
függetlenség esetén az egyik nagyságáról a másikra nézve semmire sem következ-
tethetünk, addig függıség megállapítása esetén látjuk, hogy az egyik növekedése, vagy 
csökkenése hogyan jár együtt a másik változó növekedésével, vagy csökkenésével.  

Számításaink során regressziós görbét határozhatunk meg, amely nem más, mint 
az η -nak a ξ -re vonatkoztatott regressziója.  
Amennyiben a ξ  η  változó párra vonatkozólag mintákat veszünk, akkor a megfigyelés 
eredményéül kapott xi yi pontok a regressziós görbe körül fognak ingadozni.  
 

Ha ξ  és η  függetlenek, például, ha egy pszichometriai, vagy a kardiális 
paraméter és a mozgás végrehajtásának pontossága független, akkor η  várható értéke 
nem függ ξ  felvett értékétıl és ezért a regressziós görbe egy vízszintes egyenes, melynek 
magassága η  várható értéke. 

Azonban abból, hogy a regressziós egyenes párhuzamos az x tengellyel még nem 
következik a függetlenség, hiszen elıfordulhat, hogy az egyik változó növekedésével a 
másik átlaga ugyan nem változik, de változik a szórása. Ilyen esetben már nem állítjuk, 
hogy a függetlenség esete áll fent.  

Gyakran elınyös a két változó összefüggésének az erısségét egyetlen jellemzıvel 
mérni, egy ilyen mérıszám a korrelációs együttható.  
 
ξ  és η  tetszıleges nem konstans diszkrét valószínőségi változók korrelációs 
együtthatójának definíciója: 
 

( ) ( )[ ] ( )[ ]{ }
( ) ( )ηξ

ηηξξηξ
DD

MMM
R

−−=,        (5.27) 

     
 
A képlet számlálójában a két valószínőségi változó kovarianciája a nevezıben pedig a két 
valószínőségi változó szórása van. Érvényesek a következı összefüggések: 
 

( ) 1,1 +≤≤− ηξR          (5.28) 
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Értéke +1, vagy -1, ha ξ  és η  között lineáris függvénykapcsolat áll fenn.  
 

Tovább vizsgálva a kérdést,( ) 0, =ηξR  esetén a két változót korrelálatlannak 
mondjuk. Korrelálatlanság esetén további vizsgálat lehet szükséges a kapcsolat jellegének 
vagy a függetlenség fennállásának megállapítására. 

A korrelációs számításokhoz az SPSS programcsomagot használtam. A 
szabadságfok a korrelációs együttható esetében N-2-vel egyenlı. N az elempárok száma.  
 
Meghatároztam mindkét valószínőségi változó átlagát.  
 

N

x
x i∑=           (5.29) 

       

N

y
y i∑=                       (5.30) 

 
A leíró statisztikához kiszámítottam mindkét változó szórását:  
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Meghatároztam a korrelációs együtthatót: 
 

( )( )
( ) ( )∑ ∑
∑

−−

−−
=

22 yyxx

yyxx
r

ii

ii            (5.33) 

 
Az átlagok, a szórások, a maximum és a minimum értékek az úgynevezett leíró 

statisztika adatai. A meghatározott korrelációs együttható a tulajdonképpeni vizsgálati 
eredmény, ahol azt kívántam meghatározni, hogy van-e kapcsolat a pszichometriai 
paraméter és a mozgás végrehajtásának pontossága, vagy más mért eredmény között. 
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6. MÉRÉSEK, EREDMÉNYEK 
 
6.1 A kéz és az ujjak szorítóerejének mérése 
 
6.1.1. Bevezetés 
 

A mérés célja a kéz és az ujjak erejének meghatározása egyetemi hallgatóknál. 
Több területen, például az ergonómiában, ipari és mezıgazdasági munkaterületen, 
továbbá közlekedési eszközök kezelıszerveinek mőködtetésekor, valamint egyes 
sportágakban a kéz és az ujjak szorítóerejének nagysága figyelmet érdemel. 
 Számos berendezést készítettek, amelyek az izometriás, izotóniás és az izokinetikus 
erıkifejtések pontos mérését teszik lehetıvé. A kéz ujjainak erımérésére különbözı 
eljárások alkalmasak (Hahn és mts.-i, 2000, Zatsiorsky, 2002, Kiung Ki Uk et al., 
2004).   
 . 
6.1.2. Metodika 
 
 A mérésekben 26 egyetemi hallgató vett részt. Férfiak, 16 fı. Átlagéletkoruk:  
21,2+1,48 év, átlagos testmagasságuk: 182,7 + 9,19 cm, testtömegük: 77,85 + 10,03 kg.. 
Nık, 10 fı. Átlagéletkoruk: 21,8+1,23 év, átlagos testmagasságuk: 170,6 + 6,35 cm, 
testtömegük: 61,5 + 5,15 kg. (27., 28. ábra). Valamennyien jobbkezesek. 
 Dyna-8 erımérı készüléket alkalmaztam, mely a kéz szorítóerejének 
meghatározására és az ujjak szorítóerejének szelektív mérésére szolgáló adapterekkel 
rendelkezik. A készülékhez tartozó szoftver az erıdiagramok megjelenítését, tárolását és 
elemzését teszi lehetıvé. (Bretz és mts.-i, 2006). 
 
      

         
26. ábra. Forgatógomb  
            beállítás.   

 
 Az erımérés tartománya: 
 
 az ujjak erejének mérésénél:       2   - 120 N 
 a kéz szorítóerejének mérésénél:  20 – 1000 N   
 linearitás:               + 1,5 % 
 mintavételi frekvencia:                 300 Hz 
 

 
 Az erımérések sorrendje: jobb kéz: kisujj, győrősujj, középsı ujj, mutatóujj; 
balkéz: az elıbbi sorrendben ismételve. Ezután szünet (a következı alanyok mérnek).  
 Hüvelykujjak erımérése: jobb kéz, balkéz. Ezután szünet (a következı alanyok 
mérnek). Végül maximális kézi szorítóerı mérés: jobb kéz és balkéz. Ismétlés lehetséges. 
A maximális értéket jegyeztük fel.  
 A 28. ábrán látható „a” és „b” adapterrel bármelyik ujj ereje mérhetı. Amennyiben 
az „a” adaptert kívánjuk a hüvelykujj erejének mérésére használni, akkor a 13. ábrán 
látható 31 számú nyomófelülettel ellátott csavar helyére nyomólapkát erısítünk, amely 
négy ujj támasztására szolgál..  
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      27. ábra. Az ujjak erejének mérése egyetemi hallgatónıknél  
         (Bretz és mts.-i, 2009, 2010) 

 
 
6.1.3. Eredmények 
  

1. táblázat. Férfiak. Az erımérés eredményeinek átlagai, szórásai 
Erımérés, jobb kéz (N) 

 Kéz Kisujj Győrősujj Középsı ujj Mutatóujj Hüvelykujj 
Átlag 551,2 30,8 37,9 55,1 56,7 107,7 
Szórás 74,5 11,57 10,08 17,3 12,62 30,68 

Erımérés, balkéz (N) 
 Kéz Kisujj Győrősujj Középsı ujj Mutatóujj Hüvelykujj 

Átlag 505,2 28,4 37 53,7 60,4 109,5 
Szórás 112,7 10,26 11,26 12,04 14,6 28,9 

     
 

  2. táblázat. Nık. Az erımérés eredményeinek átlagai, szórásai 
Erımérés, jobb kéz (N) 

 Kéz Kisujj Győrősujj Középsı u. Mutatóujj Hüvelykujj 
Átlag 335,1 17,3 23,9 34,1 37 72 
Szórás 38,29 4,24 5,24 6,19 6,82 17,81 

Erımérés, balkéz (N) 
 Kéz Kisujj Győrősujj Középsı u. Mutatóujj Hüvelykujj 

Átlag 324,7 17,1 22 31,6 36,7 62 
Szórás 32,1 3,57 6,11 8,24 6,02 20,88 
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 A férfi hallgatóknál a korrelációs analízis szignifikáns eredményt szolgáltatott a 
jobb kéz és a balkéz szorítóereje között (r = 0,942, p < 0,001), valamint a jobb kéz és a 
balkéz azonos ujjainak ereje között, a mutatóujjak kivételével. A t-próba szignifikáns 
erıkülönbséget mutatott a domináns kéz javára (t = 3,364, p < 0,005). A jobb kéz és a 
balkéz azonos ujjainak ereje között nem volt szignifikáns a különbség.   
 
 A nıi hallgatóknál az erıméréssel párhuzamosan oxigén szaturációt és nyugalmi 
pulzust is mértünk. 
 
Átlagok, szórások:  O2<szaturáció.> = 97,6 + 0,97 %; pulzusszám: p = 71 + 10,43  / perc. 
 
A nıi résztvevıknél korrelációs analízis szignifikáns eredményt szolgáltatott  
 
a jobb kéz és a balkéz szorítóereje között (r = 0,815, p < 0,004),  
a jobb és a bal mutatóujj ereje között        (r = 0,924, p < 0,001),  
a jobb és a bal hüvelykujj ereje között       (r = 0,812, p < 0,004).  
 
 A szignifikáns kapcsolatok nem korlátozódtak az úgynevezett páros kapcsolatokra. 
Korrelált például a kéz szorítóereje a kisujj erejével, utóbbi pedig például a középsı és a 
mutató ujj erejével is. A felsorolt adatok azt a nyilvánvaló feltételezést igazolják, hogy 
akinek az egyik ujja erısebb az átlagosnál, annak a másik ujja is erısebb.  
 
 Érdekes eredmény, hogy az oxigén szaturáció pozitívan korrelált  
 
a kéz szorító-erejével:   (r = 0,797, p < 0,006),  
a győrős ujj:                   (r = 0,828, p < 0,003),  
a hüvelykujj szorító-erejével: (r = 0,633, p < 0,049). 
 
 
6.1.5.   Következtetés 
  
 A mérési eredmények tájékoztatást nyújtanak a kezek és az ujjak szorítóerejérıl a 
fizikai aktivitás szempontjából homogén csoport esetében, fiatal nıknél és férfiaknál. Az 
erık nagyságai közötti korrelációs kapcsolatokat is feltárják. 
 A kéz szorítóerejének vizsgálatát indokolja, hogy ismerete a vizsgált személy 
általános muszkuláris adottságainak jó becslését teszi lehetıvé. A test méretek is 
korrelálnak az erıkifejtések nagyságával (Roman-Liu és mts.-i, 2004).  
 . A kezek és az ujjak erıkifejtésének mérését a technikai környezet számos területe 
igényli. Ezek az adatok alapvetıen fontosak az ipari- és a közlekedési eszközök kezelı 
szerveinek tervezésénél. Ily módon megkönnyíthetı a manuális munka és csökkenthetı a 
sérülések kockázata. Az erımérés rendszeres elvégzése hasznos lehet a rehabilitáció 
egyes területein is.  
 A résztvevık jó edzettségi állapotát tükrözik a leíró statisztika eredményei. A 
kezek és az ujjak esetében, az átlagokat figyelembe véve, a domináns oldalon 
regisztráltunk nagyobb erıket. 
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                                     a                                                    b 
          
         28. ábra. A kéz és az ujjak célszerő beállítása az ujjak erejének mérésénél 
                         „a”: erımérı adapterrel (középsı ujj erejének mérése),  
                         „b”: univerzális szorító adapterrel (hüvelykujj erejének mérése). 
 
 
 

 
 
   29. ábra. A kézi szorítóerı mérésének eszköze (Bretz és mts-i,  2009) 
   1: elektronikus egység, 2: mérıfej, 3: kézi szorító adapter, 4: hálózati adapter 
 
 
6.2. Mérések a „Tremor és reakcióidı-mérı” készülékkel  

   

6.2.1.   Bevezetés 
  
 A vizsgálat célja a munka tevékenység egy fázisának szimulálása, a szerszám 
tartásánál meglévı fiziológiás tremor regisztrálása. Az eljárás része lehet az ipari 
alkalmasság vizsgálatának a finommechanika és az elektronika területén. 
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6.2.2.  Metodika, 1. rész 
 

Öt fı egyetemi hallgató vett részt a mérésekben. Négy fı: No.1., 3., 4., 5. 
jobbkezes, No.2. balkezes. A felhasznált mőszer a 3. fejezet 3.3. pontban részletesen 
ismertetett mérıkészülék. 
 
6. 2.3. Metodika 2. rész.     Ergonómiai szempontok: testhelyzet, világítás 
 
  A tremor és a reakcióidı mérésénél minden kísérleti személy részére azonos 
feltételeket teremtettünk. A berendezés elektromechanikus vevıkészülékének magassága 
állítható. Pálca átmérı: 2,5 mm. Furatok átmérıi: 4 mm és 4,5 mm. Mérési idı: 30 s. Az 
alábbiakban ismertetjük a különbözı és általunk alkalmazott mérési szituációkat. Jelen 
vizsgálatban a 2. variációt alkalmazva mutatunk be eseti vizsgálati eredményeket. 
 
1. Variáció. 
  Az elsı kísérleti beállításnál a vevı-adapter elılapja vízszintes, közel van az 
asztal síkjához. Forgószéket alkalmazunk, melynek magassága változtatható. Az 
ülımagasságot az alkati méreteknek megfelelıen állítjuk be. A szék ülıfelületének 
magasságát úgy állítjuk be, hogy a könyök az asztal síkját éppen érintse. Ezzel az 
intézkedéssel a különbözı testmagasságú személyek esetében azonos mérési feltételeket 
hozunk létre. Az alkar hossz függvényében a vizsgált személy az adapter távolságát maga 
állíthatja be. A mérést az óráscsavarhúzó és a miniatőr páka modellekkel végrehajtjuk. A 
mérés közben könyöktámasz van. Az eredményeket rögzítjük. 
 
 2. Variáció. 
  A vevı-adapter elılapjának síkját függılegesre állítjuk. Felemeljük oly módon, 
hogy a kísérleti személy manipulációjakor az alkarjának az asztal síkjával bezárt szöge 
kb. 45 fok legyen. A mérésnél könyöktámasz van. A mérést a miniatőr páka modellel 
végrehajtjuk. Az eredményeket rögzítjük. Ezután a mérést könyöktámasz nélkül 
megismételjük, és az eredményeket feljegyezzük. 
  
3. Variáció. 
  A mérés következı fázisában a Romberg féle tesztnél alkalmazott testhelyzetet 
állítjuk be. A vizsgált személy egyenes tartással áll, karját vízszintesen elıre nyújtja. 
Kezében az óráscsavarhúzó modellje. A vevı-adaptert úgy állítjuk be, hogy a célfuratok 
vízszintes kartartással elérhetık legyenek. A mérést végrehajtjuk, az eredményeket 
feljegyezzük. Könyöktámasz nincs. 
 
  A helyszíni világítás paramétereinek meghatározásánál a következı szempontok 
szerint járunk el. Az úgynevezett szobai megvilágításnál nagyobb fényerıt alkalmazunk, 
mivel mőhely-, illetve laboratóriumi körülményeket szimulálunk. A megvilágítás 
mértéke: 1.000 lux. („Roline” digitális luxmérı, type ro-1332, made in Taiwan) A 
megvilágítást közvetlenül a vevı-adapter mellett ellenıriztem.  
  A mérés akusztikus visszajelzéssel, vagy anélkül is elvégezhetı. Az elıbbi 
kevésbé modellezi a valóságos munkakörülményeket, ennél fogva a kérdésnek inkább 
elvi, mint gyakorlati jelentısége lehet. Ugyanez érvényes a kétállapotú vizuális 
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visszajelzésre is. A valóságos munkahelyzetben ilyen figyelmeztetı jelek nincsenek. A 
visszacsatolás a páka, illetve a csavarhúzó pozíciójának mindenkori figyelése által 
valósul meg. Pozíciószabályozás történik, de a kritikus pozíció nem jár hang, illetve fény 
figyelmeztetéssel. Az általam tervezett mőszerrel, a fent felsorolt szempontokat 
alkalmazva, a mérések célszerően végrehajthatók. A reprodukálhatóság az instrukciók 
pontos betartásával volt biztosítható. 
 
6.2. 4. A mérések eredményei 
 
  A mérések eredményeit az 3. – 6. táblázaton foglaltam össze. Az eredmények 
egyéni, vizsgálati következtetések levonására alkalmasak. A mért adatokat “Az 
eredmények megbeszélése” címő fejezetben teszem részletesebb vizsgálat tárgyává. 
  A mérési szituáció beállításánál a 6.2.3. pontban ismertetett elıírások szerint 
jártam el (Ergonómiai szempontok: testhelyzet, világítás, reprodukálhatóság). A „2. 
variáció” címő bekezdés szerinti mérési eredményeket ismertetem. 
  Az 3. és 5. táblázat adatainak felvételénél a vizsgált személy a miniatőr páka 
modelljének a hegyét bevezette a furatba, a furat peremének érintését elkerülve. Ekkor 
indult a mérés. A 3. táblázat az érintési hibák számát tartalmazza, az 5. táblázat a hibák 
idejének összegét. A 4. és 6. táblázat adatainak felvételénél a vizsgált személy a mérés 
megindítása után közelítette meg a miniatőr páka hegyével a célfelületet. Ezután 
folyamatosan bevezette a páka hegyét a célfuratba. Amikor ez megtörtént, a páka 
tengelyvonalát a célfelületre merılegesen, a furat közepén megtartva igyekezett a perem 
érintését elkerülni. Tehát a teszt, mozgásos feladattal volt nehezítve. 
  A 4. táblázat az érintési hibákat, a 6. táblázat a hibák idejének összegét 
tartalmazza a mozgásfeladattal bıvített tesztnél. A mérési idı 30 s. volt. 
 

                       3. táblázat.  Tremor mérések: hibaszám. Értéktartó szabályozás jellegő teszt 
 Kéz  Domináns kéz Nem domináns kéz 
No. Módus       Támasz van       Nincs támasz         Támasz van       Nincs támasz 
 Furat  (mm) 4 4,5 4 4,5 4 4,5 4 4,5 
1. Ffi 5 0 37 28 26 20 41 27 

2. Ffi 11 0 32 9 39 9 51 18 
3. Nı 15 0 54 11 6 2 41 11 
4. Ffi 11 2 48 19 32 18 57 29 
5. Nı 18 11 52 21 29 19 46 26 

 Átlag 12 2,6 44,6 17,6 26,4 13,6 47,2 22,2 
 Szórás 4,9 4,77 9,63 7,73 12,38 7,83 6,87 7,53 

 
                            4. táblázat.  Tremor mérések: hibaszám. Mozgásfeladattal bıvített teszt 

 Kéz  Domináns kéz Nem domináns kéz 
No Módus Támasz van Nincs támasz Támasz van Nincs támasz 
 Furat (mm) 4 4,5 4 4,5 4 4,5 4 4,5 
1. Ffi 12 0 30 14 30 17 58 21 

2. Ffi 12 0 26 5 41 5 60 35 
Nı 58 8 47 9 8 14 101 28 3. 

4. Ffi 21 12 41 28 31 19 83 41 
5. Ffi 29 15 51 30 36 21 92 39 

 Átlag 26,4 7 39 17,2 29,2 15,2 78,8 32,8 
 Szórás 19,03 6,85 10,75 11,26 12,64 6,26 19,18 8,26 
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              5. táblázat.  Tremor mérések: a hibaidık összege. Értéktartó szabályozás jellegő teszt 

 Kéz  Domináns kéz                    Nem domináns kéz 
No Módus Támasz van Nincs támasz Támasz van Nincs támasz 
 Furat (mm) 4 4,5 4 4,5 4 4,5 4 4,5 
1. Ffi 0,488 0 2,769 2,347 1,163 0,648 3,074 1,782 

2. Ffi 0,530 0 3,274 0,661 4,765 0,32 5,078 1,630 
3. Nı 0,710 0 1,939 0,408 0,257 0,026 2,401 0,279 
4. Ffi 0,872 0,128 2,878 2,112 1,812 0,763 3,566 1,811 
5. Ffi 0,911 0,401 2,763 1,983 1,515 0,684 3,921 1,661 

 Átlag 0,702 0,106 2,725 1,502 1,902 0,488 3,608 1,433 
 Szórás 0,192 0,174 0,486 0,897 1,703 0,309 1 0,649 

           
                 6. táblázat.  Tremor mérések: a hibaidık összege. Mozgásfeladattal bıvített teszt 

 Kéz Domináns kéz Nem domináns kéz 
No Módus Támasz van Nincs támasz Támasz van Nincs támasz 
 Méret 4 4,5 4 4,5 4 4,5 4 4,5 
1. Ffi 0,953 0 2,950 0,708 2,203 0,864 4,377 1,121 

2. Ffi 0,987 0 2,026 0,741 3,945 0,213 7,395 2,626 
3. Nı 4,180 0,318 2,089 0,425 0,359 0,293 22,413 1,844 
4. Ffi 1,213 0,321 4,118 2,138 1,995 0,712 8,170 2,139 
5. Ffi 1,408 0,401 4,497 2,008 2,341 0,927 9,891 2,258 

 Átlag 1,748 0,208 3,136 1,204 2,169 0,602 10,449 1,998 
 Szórás 1,372 0,193 1,138 0,804 1,274 0,329 6,979 0,565 

 
  
 
6.2.5.    Megbeszélés  
 A mérés nem idıigényes, az eredménye informatív. Azonos korosztályú alanyok 
között jelentıs különbségek adódnak, a szórások viszonylag magasak. Zérus hiba is 
elıfordult. 

A tartás stabilitásra vonatkozó feladatkönnyítés, a célfurat növelése  szignifikáns 
eredmény javulást eredményezett. A könyök támasz esetén a javulás szintén szignifikáns 
a támasz nélküli teszthez képest. 

A méréseket a domináns és a nem domináns kézzel is elvégeztük. Szembetőnı az 
a különbség, amely a két kéz teljesítménye között mutatkozik. 

Az elektromechanikus vevıkészülék beállítási lehetıségei biztosítják a használati 
kényelmet.  

Az öt személlyel végzett mérések egyrészt eseti vizsgálatnak, másrészt sikeres 
metodikai kísérletnek tekinthetık. 
  
 
6.3.      2D tremor regisztrálás és analízis a video technika felhasználásával 
 
6.3.1. Célkitőzés   

A 3.2. pontban ismertetett berendezés és a video technikán alapuló mérırendszer 
egyesítése a 3.305 lajstromszámú oltalom 5. igénypontjának megfelelıen, az ujjak 
erıkifejtésének és a tremornak szimultán regisztrálásához (Bretz, Kovács, 2007) 
 
6.3.2. Metodika: A mérésekben 5 fı (férfi) egyetemi hallgató vett részt. 
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A felhasznált eszközök: DYNA-6 erımérı, video-kamera, számítógép, a rendszer 
mőködtetésére és az adatfeldolgozásra fejlesztett szoftver. A vizsgálatnál az 
erıkifejtéseket és a kézben tartott, fényforrást tartalmazó, univerzális adapter mozgás-
pályáját regisztráltuk (Bretz és mts.-i, 2006: MSZH, 3.305; Bretz és mts.-a, 2007).  
 
 Az innovációhoz kapcsolódó tremor kiértékelı rendszer, a fentiekben idézett 
eljárás szerint, 2D analízist tőzött ki célul. A tremor 2D analízisének egy korszerő 
megoldási példáját Jobbágy és mts-i (2005) mutatták be.  
  A tremor értékelésének hagyományos amplitúdó és frekvencia tartománybeli 
értékelésén kívül, szemléletes és összehasonlításra lehetıséget adó mérték az úgynevezett 
"karakterisztikus kör"-nek a sugara. Ez a kör a tremor trajektóriák mintavételezett 
pontjainak 95,45 %-át tartalmazza. A kör középpontja a mintavételezett ponthalmaz 
koordinátáinak átlagából meghatározott súlypont. Az eljárás eredetileg a testlengések 
mértékének összehasonlítását szolgálta. Ugyanez a program szolgáltatja a stabilogram 
x(t), y(t) idıfüggvényeit, Fourier spektrumait, úthosszait stb.  (56., 57., 58. ábra).  
 A tremor mérésénél a „toll” adaptert vízszintesen tartjuk, az „x” irány a balra-
jobbra történı elmozdulás, „y” irányú a függıleges irányú elmozdulás.  
 Jelen kísérleteink értékeléséhez is célszerőnek tőnt a fent ismertetett, a 
stabilometriában bevált paraméterek alkalmazása. A tremor objektív értékelése céljából 
meghatároztuk a golyóstoll adapter hegyébe szerelt vörös világítódióda mozgásának 
trajektóriáit, x(t), y(t) függvényeit, spektrumát,  a  karakterisztikus kört és annak sugarát. 
A mért távolságok milliméterben fejezhetık ki.   
 

        
 
                30. ábra. A mérési elrendezés sematikus ábrája 
 
 

 
 

31. ábra A tremor értékelésére szolgáló szoftver fı moduljainak funkcionális sémája 
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6.3.3. Eredmények 
Az eredményeket numerikusan és grafikusan mutatjuk be. A 7. táblázaton a 

tremor karakterisztikus köreinek sugarai láthatók, az ujjak erıkifejtésének adataival 
együtt. A 32. ábra az erımérı toll adapterrel (11. és 31. ábra), a mérıkészülékkel (28. 
ábra) regisztrált különbözı erıkifejtések láthatók. 

 
 
 

                          
 
                                    32. ábra.  A kalibrálás ellenırzése 
 

 

               Kb. egyenletes erıkifejtés           Növekedı erı impulzusok      Monoton növekedı erıkifejtés 
 
          33. ábra. A golyóstoll formájú erımérı adapterrel regisztrált különbözı 
                         erıdiagramok 

 
 

   No Paraméter            Érték 
Erı  (N) 5 6,2 2 1 

Tremor  (mm) 1,3 4,3 3,7 
Erı  (N) 11 13 10,4 2 

Tremor  (mm) 7,9 4,6 4,8 
Erı  (N) 8,1 16,3 17,5 3 

Tremor  (mm) 4,2 5,2 5,7 
Erı   (N) 5,1 8,1 11,7 4 

Tremor  (mm) 5,2 5,4 4 
Erı   (N) 6 17 26 5 

Tremor  (mm) 2,2 3,2 5,6 
       
          7. táblázat. Az erıkifejtések és a tremor karakterisztikus köreinek sugarai 

   A tremor egyik lehetséges numerikus reprezentációja 
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Erı   (N)       6                17           26 
Karakterisztikus     
sugár     (mm) 

     2,2         3,2           5,6 

 
 
 

    Tremor  kép 

  

 

   

   
 

 
                    34. ábra.  Erıkifejtések, a tremor numerikus adatai, trajektóriák  

                         a karakterisztikus körökkel.  Ezek az ábrák az  No.5. 
 résztvevı mérési eredményei. (lásd a 7. táblázat 5. sorát) 

 
 

                   
 

35. ábra. A tremor vízszintes irányú komponenseinek idıfüggvénye 
Regisztrálási idı: 9 s. (7. táblázat, No.5. , elsı oszlop adataiból) 

 
 

               
 
                  36. ábra.   A tremor függıleges irányú komponenseinek idıfüggvénye 
                       Regisztrálási  idı 9 s. (7. táblázat, No.5., az elsı oszlop adataiból) 
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      Hz 

 
         37. ábra Az x és y irányú tremor komponensek idıfüggvényeinek spektruma 
         Fekete: vízszintes irányú, piros: függıleges irányú tremor komponens.  

          (7. táblázat, No.5., az elsı oszlop adataiból) 
 

 
6.3.4. Megbeszélés 

 
 Célkitőzésünknek megfelelıen sikerült alkalmas metodikát szerkeszteni, az 
erıkifejtések és a tremor korrelációinak gyors rutin vizsgálataihoz (Bretz, Kovács, 2007)   

A mérési eljárás elegendı pontosságúnak bizonyult. Megfigyeléseim alátámasz-
tották azt a feltételezést, hogy az amplitúdók növekedésével a tremor diagramja egyre 
inkább monokromatikussá válik és a szinusz hullámhoz lesz hasonló. Erıkifejtések esetén 
a felsı végtagi tremor kifejezetten ilyen sajátosságokat mutatott. .Nem zárható ki, hogy 
ebben nemcsak az ideg-izom folyamatok, hanem a végtag tömegének és az izomzat 
mechanikai paramétereinek is része lehet.  

A kísérletben a tremor alacsony amplitúdó értékeit regisztráltuk. A 4-6 Hz  és a 6–
12 Hz frekvenciatartományban mérhetı tremor összetevık mellett alacsonyfrekvenciás, 
nevezetesen 0,2 – 0,3 Hz-es jelek is megjelentek. Ezek testlengések, melyre a kéz és az 
ujj tremor szuperponálódik.  

Tapasztaltam, hogy még a fiziológiás tremor is tartalmazhat az esszenciális 
tremorra jellemzı, 5 Hz körüli összetevıt. 

A felhasznált speciális erımérı és szoftver felhasználásával az ipari munkavégzés 
egyes mozzanatai modellezhetık. 

Jelen kísérletben, a feladatot egyszerősítve, 2D analízist alkalmaztam azzal a 
feltételezéssel, hogy az alkalmazott adapter mozgásának célpontja, célfelülete a 
valóságban transzverzális irányban behatárolt. Ezt figyelembevéve állítható, hogy a 
golyóstoll formátumú adapter hegyébe szerelt világítótesten manifesztálódó kéz és ujj 
tremort síkba vetítve, használható információ jut a birtokunkba. 
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6.4. A tremor regisztrálása 3D mozgásanalizáló berendezésekkel  
Eseti vizsgálatok eredményei 

 
  
6.4.1. Célkitőzés: a kéz tremor eseti vizsgálata 3D technikával. 
 
6.4.2. Metodika 
 Résztvevık: három fı (két férfi egy nı). Átlagéletkor: 55,7 + 29,7 év. 
 A mérés az S.E. Ortopédiai  klinikán valósulhatott meg. 

A mérıberendezés a ZRBRIS CMS 10 (Zebris Medizintechnik GmbH, NSZK) 
számítógéppel vezérelt, ultrahang alapú mozgáselemzı rendszer volt. E munka elsı 
részében a vízszintesen elırenyújtott kéz (a tenyér lefelé fordítva) és a mutatóujj 
tremorját regisztráltuk. A markerek rögzítése és pozicionálása a 38. ábrán látható. A 
második részben az 1., 11. ábrákon ismertetett erımérı adapter felemelése volt, az 
asztalról a 12. ábrán látható pozícióig, 20-szor egymást követıen. Metodikai kísérlet. A 
mintavételi frekvencia: 100 Hz. 
 
 

 

 
 
   Ultrahang jelet fogadó, három érzékelı- 
   vel megvalósított vevı egység. 
 
 
 
   A kéztıre rögzített, ultrahang jelet 
   kibocsátó, aktív pozíció és mozgás 
   érzékelı. 
 
 
 
   A mutaóujj tövére erısített, ultrahang 
   jelet kibocsátó, aktív pozíció és mozgás 
   érzékelı. 
 
 
 
   Mutatóujj hegyére erısített, ultrahang 
   jelet kibocsátó, aktív pozíció és mozgás 
   érzékelı. 

 
38. ábra. Az ultrahang jelet kibocsátó, aktív. pozíció és mozgás érzékelık elhelyezése 
                és rögzítése a kéz és az ujjak tremorjának méréséhez 
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6.4.3. Eredmények 
 Elsı feladat volt a kéztartás stabilizálása. (Értéktartó szabályozás vizuális és 
proprioceptív visszacsatolással). A  39., 40. és a 41. ábrán az idıfüggvények láthatók, a 
42. ábrán az ujjhegyen mért tremor 3D képe. Résztvevı: idıs korú alany (férfi). A 
regisztrátumok 5 másodperc hosszúságúak. A további elemzéshez az Excel file-ok állnak 
rendelkezésre. (x: oldalirányú, y: függıleges irányú, z: a kinyújtott kar irányába mutató 
mozgás. 
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                     39. ábra. Az ujjhegyen mért tremor idıfüggvényei: x(t), y(t), z(t)  
                (Lásd a 38. és a 42. ábrát) 
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                40. ábra. Az ujjtınél mért tremor idıfüggvényei: x(t), y(t), z(t)  
          (Lásd a 38. ábrát) 
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                        41. ábra. A kéztınél mért tremor idıfüggvényei: x(t), y(t), z(t)  
                                             (Lásd a 38. ábrát) 
 

 
 
 

    42. ábra. Az ujjhegyen mért tremor 3D ábrázolása (Az idıfüggvényeket 
                     lásd a 39. ábrán) 

 
 
 
A második feladat volt a cél elérése a toll formájú erımérı adapterrel. Miközben 
folyamatosan tartja az eszközt, 20-szor egymás után a cél furathoz emeli. Ebben az 
esetben az eszközre kifejtett erı minimális, csak a tartásra irányul. Résztvevı középkorú 
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alany (nı). Az Excel formátumú adatsorból egy oldalnézettel illusztráljuk az eredményt. 
Emelési magasság 160 mm. A szórás az emelési magasság 50 %-ánál: S50% = + 8,55 mm. 
A szórás a célfurat elérése elıtti pillanatban: Sc = + 1,8 mm. (Jó eredmény, mivel a szórás 
terjedelme kisebb mint a célfurat átmérıje).  A célfurat átmérıje Dc = 4 mm. A LED 
átmérıje: DL.= 3 mm (Metodikai kísérlet: 43. ábra).     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Y (mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Z (mm) 
43. ábra. A toll formájú erımérı adapter felemelése az asztal 
magasságától  a cél furathoz,  20-szor (24. oldal, 12. ábra) 

 
 
 
6.4.4. Megbeszélés 
 

Az elsı vizsgálat eredményének bemutatása és az áttekinthetıség egyszerősítése 
céljából az idıfüggvények alapját képezı Excel adatsort a pozitív tartományokba tóltuk 
olyan módon, hogy az „x”, „y”, és a „z” diagramok elkülönüljenek, egymás fölött 
legyenek. A másik lehetıség az átlagok, vagy a diagram kezdıpontok „0”-ba helyezése. 
Az elırenyújtott kéz és kar a „z” tengely irányába esik (zöld színő diagram). Ennek 
megfelelıen az „x” irányban a kéz oldalirányú remegését (kék), az „y” irányban a kéz és 
az ujjak függıleges irányú tremorját regisztráltuk (piros). 
A kinyújtott kar a „z” irányában (tengely irányban) a törzzsel együtt „leng”, olyan 
alacsony frekvenciával, mely a testlengésekre jellemzı (fıleg 1 Hz alatt). A zöld színő 
„z” diagramok ezért igen lassú mozgást jeleznek. A legnagyobb amplitúdójú remegés 
függıleges irányban mutatkozik, a kinyújtott kéz, lefelé fordított tenyér helyzetében 
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(piros színő diagramok). A törzs mellett lógatott kéz esetében pedig a tenyérre merıleges 
irányban (Parkinson-, vagy esszenciális tremor). Amennyiben a 39., 40., és a 41. ábrát 
összehasonlítjuk, akkor azt az egyébként nyilvánvaló tényt tapasztaljuk, hogy a tremor a 
mutatóujj hegyénél legnagyobb (39. ábra), valamivel kisebb az ujj tövénél (ez már 
gyakorlatilag a kéz tremorja: (40. ábra) és még kisebb a csukló környezetében, a kéz 
tövénél (41. ábra). A 43. ábrán látható oldalnézeti mozgás diagramok alapjául szolgáló 
adatsorok (cél elérés) két dolgot bizonyítanak. Az egyik a Zebris készülék elınyös 
használhatósága, pontossága, a másik a vizsgált személy cselekvésének stabilitása a 20 
ismétlés során. 
 Tapasztalatunk szerint a Zebris készülék alkalmazása szemléletes, elınyös. Gyors 
eredményközlést tesz lehetıvé. A tremor laboratóriumi vizsgálatára kifejezetten 
alkalmas. 
 
 
6.5. Mérés az Ariel APAS 3D mozgásanalizáló berendezéssel 

(Aliante St. 6. Trabuco Canyon CA 92679 USA.) 
 
6.5.1. Célkitőzés: metodikai kísérlet elvégzése.   
 

APAS berendezés üzemeltetésekor két, vagy több kamerát alkalmazhatunk. 
Kísérletünkben két kamerát használtunk. Képfrekvencia: f = 100 Hz. A berendezésben 
rendelkezésre álló modulok teljes kiépítésben: képrögzítı, digitalizáló (manuális, vagy 
automatikus), úsztató, 2D-3D transzformációs modul, analóg csatornák (32), kinetikai 
modul. Alkalmas az EMG jelek és erımérı platform jeleinek fogadására és 
megjelenítésére. 
 
 

 44. ábra. Tremor mérése Ariel APAS 3D 
 berendezéssel  
A tartott eszköz a 3.305 lastromszámú használati 
minta adaptere (lásd a 11. ábrát). Az adapter tartása 
jelen esetben a pontosan kivitelezett 120 mm 
élhosszúságú „kalibráló kocka” belsejében történik. 
 
Az APAS programja a 3D regisztrálás eredménye-
ként Excel táblázatba foglalja a markerek mozgását,  
sebességüket és a gyorsulásukat.      

 
Tudomásunk szerint az APAS berendezést a tremor mérésére ezideig nem használták. 
 
6.5.2. Méréskor az alany az adapterre (11. ábra) 16 N erıt fejt ki (a képen  nem a 
vizsgált személy látható, itt az egyik kutató demonstrál). Az erıkifejtéssel kisebb mértékő 
tremor jelentkezik (Kuznyecov, 1981).  
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6.5.3.  Az APAS-szal regisztrált diagramok 

 
           
            45. ábra. Az adapter világító diódájának mozgása az idı függvényében 

Piros diagram: az adapter tengelyirányú mozgása, kék diagram: függıleges 
vibráció, zöld regisztrátum: oldalirányú vibráció. Erıkifejtés függı 
fiziolıgiás tremor. Amplitúdójának maximum 3,6 mm, frekvenciája: 6 – 6,5 
Hz, változó. 

 
 

 
                         46. ábra. Az adapter világítódiódájának vy(t)  (fügıleges) 
                                         sebességdiagramja                                                                                                                         
   
6.5.4. Konklúzió 

A kísérlet célja az APAS mozgásanalizáló rendszer alkalmazhatóságának 
vizsgálata a tremor regisztrálásánál. A berendezés több markerrel végzett méréseknél is 
kitőnıen megfelel, azonban az utólagos adatkezelési és feldolgozási igényei miatt nem 
rutinvizsgálatok végzésére, hanem kutatási feladatok teljesítésére ajánlott. Körültekintıen 
kell eljárni a gépek beállításánál, a kalibrálásnál. Megfelelı intézkedésekkel milliméter 
nagyságrendő regisztrálási pontosság érhetı el evvel a mozgás analizátor rendszerrel. A 
gyári szoftver pozíció, sebesség gyorsulás értékeket szolgáltat, és számos egyéb 
funkcióval is rendelkezik (6.5.1.) 
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6.6. A tremor térhatású megjelenítése kétkamerás video technikával, az   

erıkifejtés egyidejő mérésével 
 
6.6.1. Bevezetés 

A tremor mérésének és regisztrálásának hagyományos eljárásai közé tartozik a 3D 
gyorsulásmérı érzékelık csatlakozó elektronikával, az optikai, vagy ultrahang 
mozgásanalizáló rendszerek felhasználása. A regisztrálásnál végül három idıfüggvény 
„keletkezik” x(t), y(t), z(t), amit kiegészítenek a síklapon konstruált térbeli koordináta 
rendszerbe ágyazott trajektóriával.  

Egy korábbi találmányi bejelentés 5. igénypontjában (Bretz és szerzıtársai, 2006) 
felvetésre került annak a lehetısége, hogy két video kamera látóterében mozgó, LED-et 
tartalmazó erımérı toll modellel, az erıméréssel szimultán, 3D tremor regisztrálás is 
megvalósulhat. Idıközben több számítógépes program is megjelent a kereskedelemben, 
melyek egyikének felhasználásával a térhatású, áttekinthetı tremor trajektória 
megjeleníthetı. 
 
6.6.2. Metodika 

Kriska (2008) javaslatait is figyelembe véve, két kamerával metodikai 
kísérleteket végeztem és sikerült a tremort valóban szemléletes módon megjeleníteni. 
Helyszín: Semmelweis Egyetem TF. A térhatású képek megjelenítése és a diagramok 
alapadatainak elıállítása Excel formátumban lehetséges volt. A térhatású képpel együtt, a 
tremor „hagyományos” idıfüggvényei is bemutathatók.  
  

Két „kalibrációs kockát” készítettünk, a kvantitatív viszonyok ellenırzésére. 
 
 

                           
 
 
          47. ábra. A kísérleti szituáció: egyidejő erıkifejtés- és tremor mérés  

   A háttérben a kalibrációs kocka. Anagliph kép. (A kép piros-kék 
   szemüveggel térhatású) 
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48. ábra. A vizsgálatokhoz készített „kalibrációs kockák”, a térhatású technikával” 
végzett mérésekhez. A kockák éleinek mérete: 120 mm és 375 mm. Felhasználhatók 
az APAS-3D mozgás-analizáló rendszer kalibrálásánál is. A kockák elıtt van az 
„er ımérı toll” adapter. Anagliph kép, mely piros-kék szemüveggel a térben látható. 
(Merıleges rátekintés javasolt. Piros: bal szem.) 
 
6.6.3. Eredmények 

 

                           
     49. ábra. A 47. ábrán látható elrendezésben, két kamerával regisztrált tremor  
Az erımérı toll adapter x(t) /kék/ oldalirányú, y(t) /piros/ függıleges, z(t) /zöld/  
tengelyirányú mozgásának diagramjai, 12 N erıkifejtést stabilizálva. Az esszenciális 
tremor frekvenciája 5 – 7 Hz között változott. 

    
„Eseti” vizsgálatról számolunk be. A mérésnél, melynek az idıfüggvényeit 

mutatom be, az erıkifejtés 12 N volt. A tremor diagramjai a 49. ábrán láthatók. 



 73 

 

 
50. ábra. 12 N ujj erıkifejtésnél, két kamerával, 3D technikával regisztrált tremor. 
Anagliph kép.  Az alakzat a hátsó borítólapon elhelyezett piros-kék szemüveggel, a 
térben látható. A „z” tengely a lap síkjára merıleges. (Piros „üveg” a bal szemnél) 
 
 
6.6.4. Konklúzió 

A tremor megjelenítésének szemléletes módja az anagliph kép bemutatása, mely 
piros-kék szemüveggel tanulmányozható. A tapasztalat szerint a térhatás nem 
mindenkinél jelenik meg. Speciális vizuális szintetizáló készség szükséges. Akadály 
lehet a néhány dioptriás olvasószemüveg viselése és a színtévesztés. 

A diagramokhoz 3D Excel adatsorok tartoznak (49. ábra). 
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6.7. A tremor felsı határfrekvenciáinak korlátozó tényezıi. Az akaratlagos 

kézremegés mérése 
 
6.7.1 Bevezetés 
 A munka célja a tremor frekvencia tartományának, elsısorban a felsı 
határfrekvenciáinak biomechanikai vizsgálata, a 4.2. pontban ismertetett elméleti modell 
kimeneti adatainak összehasonlítása az akaratlagos tremor paramétereivel.  
 
6.7.2. Metodika 
 A mérésekben 16 egyetemi hallgató vett részt (4 nı és 12 férfi). A domináns 
kézen, a tenyér tömegközéppontja és az ujjtı közé ADXL330 3D gyorsulásmérıt 
erısítettünk (Analog Devices Co.). A vizsgált személy a másik kezével a csukló felett 
rögzítette az alkarját.Az instrukció a következı volt: adott jelre lengesse (remegtesse) a 
kezét, kinyújtott, szorosan zárt ujjakkal, maximális frekvenciával. E helyen is 
emlékeztetni kívánunk arra, hogy a modell paramétereinek meghatározásánál (elrendezés, 
tömegek, rugók, erık) a Dempster statisztika és a biofizikai irodalom adatait vettem 
figyelembe. A modell sajátfrekvenciája: f = 6,5 Hz.. Az adatgyőjtı készüléket a 6.10. 
pontban ismertetem (86. oldal, 64. ábra). 
             
6.7.3. Eredmények 
 A 16 résztvevı eredményeit két táblázatban mutatjuk be.  
 
                                  8. táblázat.  Leíró statisztika, férfiak, 12 fı 

      M. egys.  Minimum  Maximum  Átlag Szórás 
Életkor év 19 27 22,92 2,31 
Tömeg kg 61 86 72,33 7,46 
Magasság cm 170 193 179,17 7,47 
Frekvencia  Hz 5,1 8,5 6,6 1,12 
Gyorsulás m/s2 34,9 54 44,75 6,13 
Amplitúdó mm 15 51 28,5 9,86 
Szorongás   10 32 18,25 7,6 
Harag   10 29 15 7,57 

                        
 
                                    9. táblázat. Leíró statisztika, nık, 4 fı 

  M.egys. Minimum Maximum  Átlag Szórás 

Életkor év 21 27 23,00 2,82 

Tömeg kg 47 62 54,75 6,13 

Magasság cm 160 165 162,75 2,21 

Frekvencia  Hz 5,58 6,84 6,14 0,60 

Gyorsulás m/s2 31,70 39,24 36,48 3,51 

Amplitúdó mm 17,20 30,80 25,27 6,16 
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A férfi résztvevık kitöltötték a Spielberger féle pszichometriai kérdıívet, amellyel a  
szorongás és a harag mutatóit értékelve töltöttem ki a 8., 9. táblázat megfelelı rovatait. 
 
A férfi résztvevevık adatainál szignifikáns korrelációt találtam a 
- testtömeg és a testmagasság között  r =   0,790 p < 0,002    
- frekvencia és az amplitúdó között  r = - 0,876 p < 0,001 
- a szorongás és az amplitúdó között r =   0,693 p < 0,012 
- a szorongás és a harag között  r =   0,687 p < 0,014 
 
6.7.4. Megbeszélés  
 Az eredményekbıl látható, hogy az akaratlagos tremor frekvenciái közel esnek, 
néhány esetben csaknem megegyeznek a modell számított frekvenciájával (6,5 Hz), 
másrészt illeszkednek az esszenciális tremor spektrumához. A tenyér vibrációjánál a jó 
közelítéssel becsült, mozgatott tömeg, a mért gyorsulás az u.n. inverz biomechanikai 
számítással erık meghatározását teszi lehetıvé. A tremor központi idegrendszeri eredető. 
Óvatos interpretációval azt mondhatnánk, hogy a motoros egységekhez érkezı, reciprok 
innervációt megvalósító akciós potenciálok Dirac delta sorozatok, amelyek akár nagyobb 
frekvenciájú tremort is okozhatnának. Ez a (tremor) frekvencia azonban a biomechanikai 
paraméterek befolyása alatt is áll, melyek elsısorban a felsı határfrekvenciára vannak 
hatással. Ez a kijelentés bizonyítható, ha a kézre járulékos tömeget erısítünk, az 
akaratlagos vibráció maximális frekvenciája alacsonyabb lesz. Ugyanez történik a 
számított modellel is. 
 A korrelációs számítások, már ennél a kisebb mintánál is, érdekes eredményeket 
mutattak. A testmagasság és a testtömeg pozitív elıjelő korrelációja evidens. Érthetı a 
tremor amplitúdó és a frekvencia közötti negatív elıjelő korreláció is. Figyelemre méltó 
az erısen szignifikáns eredmény, mely szerint: akinek magasabb szintő volt az aktuális 
szorongási mutatója, annak nagyobb amplitúdójú volt a vibrációja és a harag indexe is 
magasabb szintő volt.   
 
 
6.8. A HRV, az egyes szabályozó mechanizmusok állapotának indikátora 
 
6.8.1 Bevezetés 

A 2.5. és az 5.1. pontban elemeztük a HRV (a szív frekvencia variabilitás) 
meghatározásának jelentıségét általában és a saját munkámra vonatkozóan.  

A HRV értékváltozásai összefüggésben vannak a fokozott mentális és/vagy fizikai 
igénybevétellel, a stresszel. A következıkben ismertetett  vizsgálatokban egyes kardiális 
paraméterek, az állapot-, és a stressz index értelmezését szolgáltatjuk. Rámutatunk azokra 
a szignifikáns korrelációkra amelyekben a stressz index az egyik meghatározó paraméter 
(Bretz, Richter, 2009).  
 
Az u.n. alap adatok a Vicardio készülék alkalmazásánál: 
a szív állapot indexe:  0 – 5 érték-tartományban, 5 a legjobb érték, 
a stressz index:    0 – 100 %,    35 % alatt megfelelı, 20 % alatt jó, 10 % alatt kiváló, 
a pulzusszám. 
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Einthoven elvezetést alkalmazunk. Elektródák: piros: jobbkéz, sárga balkéz, fekete: 
jobbláb, zöld: balláb. Regisztrálási idı 2 perc. 
 
Szolgáltatások: EKG diagramok 3 csatorna, Alap adatok (lásd fentebb), 
pulzushisztogram, Poincaré ponthalmaz a TRR adatokra, HRV spektrum, teljes amplitúdó 
és idıanalízis (EKG) (51, 52, 53. ábra.) 
 
6.8.2. Eredmények (1) 
 Elıször egy eseti vizsgálat eredményeit mutatom be. A résztvevı 54 éves nı 
(hivatkozási jele: No. 50), aki rendszeresen sportol és kitőnı edzettségi állapotban van. 
Szív állapot indexe: 4,9. Stressz indexe: 9 %. Percenkénti nyugalmi pulzusszáma: 59. 
Más mérést ennél az alanynál nem végeztünk. Vizsgálati eredményei az 51., 52., 53. 
ábrán láthatók. 
 

       
51. ábra. A számítások alapjául szolgáló EKG és a HRV-t szemléltetı R-R idık  
változásai, esemény sorrendben. A „moduláció” a légzési aritmia. A HRV-je 
szabályos (No. 50). 
 
 

 

 
 
 
 
52. ábra. Az R-R (periódus-) idık 
hisztogramja, a HRV  jellemzésére, 
a Poincaré pontsor és a HRV 
spektruma a 0 – 0,4 Hz frekvencia- 
tartományban 
A hisztogram alakja, összhangban 
az 51. ábrán lévı burkológörbével, 
teljesen „szabályszerő”. (No. 50.) 
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   53. ábra. A regisztrátumok részletes, automatikus elemzése, amplitúdó- és 
                    idıadatok megadása (No. 50.) 
 
 
6.8.3. Eredmények (2) 
 A vizsgálat tíz fiatal önkéntes tőzoltójelölt részvételével történt (Bretz, Richter, 
2009). Tizenöt feljegyzett és mért paraméter eredményeit ismertetem.  

 Ezek a paraméterek a munkakörük ellátásánál szerepet játszhatnak. 
 A téma hazai és nemzetközi irodalma részletesen foglalkozik azokkal a 
követelmény rendszerekkel, melyek alkalmazásával eldönthetı, hogy a szóban forgó 
területen végzett munkához rendelkeznek-e a jelöltek a szükséges pszichikai és fizikai 
adottságokkal.  

A hazai tőzoltók felvételi fizikai követelményeit, korcsoportok szerint 
szerkesztve, táblázatba foglalva határozták meg. Ezek 5 fizikai alaptesztet tartalmaznak, 
melyek közül a 18-25 éves korcsoport számára elıírt, közepes teljesítményt jelentı, 12 
ponttal jutalmazott adatokat ismertetjük. A maximális pontszám  tesztenként 25. 

Tizenkét pont eléréséhez férfiaknak 2.000 métert 9,30 perc alatt kell teljesíteni, 1 
perc alatt 42 felülést kell végrehajtani, 22 fekvıtámaszt kell elvégezni, 4 x 10 m-s 
ingafutást 10,1 mp alatt kell teljesíteni. 60 kg-os súlyzóval 12 fekve nyomást kell 
végezni. 
  
  A résztvevık az együttmőködési szándékukat aláírásukkal igazolták. „Psycho 8” 
készülék választásos reakcióidı programját alkalmaztam, a dinamikus egyensúlyi és 
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mozgáskoordinációs tesztet „Stabilométerrel” végeztem, a kéz szorítóerejét 
DYNA 6 erımérıvel mértem, a szív jellemzıit: szív állapot, stressz index, pulzusszám, 
Vicardio készülékkel határoztam meg (Energy Lab. Technology GmbH). 
 
 A 10. táblázatban a leíró statisztika eredményei láthatók. 
 

10. táblázat.  Önkéntes t őzoltók mérési adatai  

 N Minimum Maximum Átlag Szórás 

Életkor (év) 10 18,00 28,00 19,80 2,97 

Tömeg  (kg) 9 60,00 110,00 79,55 16,54 

Magasság  (cm) 9 175,00 189,00 184,00 5,04 

Reakcióidı minimum (ms) 10 180,00 260,00 213,00 25,40 

Reakcióidı átlag  (ms) 10 241,00 330,00 277,20 24,68 

Reakcióidı maximum  (ms) 10 310,00 450,00 379,00 48,17 

Reakcióidı szórás  (ms) 10 28,40 59,80 48,18 11,42 

A hiba 10 ,00 ,00 ,00 ,00 

B hiba 10 ,00 2,00 ,70 ,67 

Pozíciószabályozás  (s) 9 2,00 8,00 3,88 2,14 

Erı balkéz     (N) 9 345,00 701,00 456,33 115,23 

Erı jobbkéz   (N) 9 421,00 739,00 501,77 112,68 

Szív állapot  (0 – 5) 9 3,20 4,80 4,17 ,49 

Stressz    (0 – 100 %) 9 9,00 91,00 33,55 29,45 

Pulzus /perc   9 60,00 140,00 88,22 23,55 

 
Szignifikáns korrelációt találtam kilenc esetben: 
az életkor és az erıkifejtések nagysága között:   r =   0,796  (p < 0,01), 
a testtömeg és a pozíció stabilizálás  
eredményessége között (a stabilométeren):    r = - 0,703  (p < 0,05), 
a legrövidebb reakcióidık és a B hibák száma között:  r = - 0,654  (p < 0,05),               
a stressz index és a legrövidebb reakcióidık és között:  r =   0,828 (p < 0,01), 
a legrövidebb reakcióidık és a pulzusszám között:   r =    0,940 (p < 0,001), 
a reakcióidı átlagértékek és a nyomásközéppont  
célirányos áthelyezésének ideje között:    r =   0,719  (p<0,05), 
a reakcióidı átlagértékek és a szív állapotindexe között:  r = - 0,734  (p < 0,05), 
a stressz index és a reakcióidı átlagértékek és között:  r =   0,766  (p < 0,02), 
a stressz index és a pulzusszám között:    r =   0,904  (p< 0,001). 
 
6.8.4. Konklúzió: reprezentatív teljesítményt nyújtott az No.50. jelő résztvevı és az 
önkéntes tőzoltó jelöltek. Utóbbiak a „nagy statisztikák” várható eredményeit 
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teljesítették. A feltételezett korrelációk megjelentek az eredményekben, igazolva a 
hipotézisemet. 
 
6.9.      Állás stabilitás, dinamikus egyensúly, test lengések mérése. Eseti vizsgálatok 
 
6.9.1. Bevezetés 
 A Parkinson szimptómák közé tartozik (tartozhat) az állás stabilitás 
bizonytalansága és a járás egyenetlensége. Mindkettı szorosan összefügg a statikus és a 
dinamikus stabilitás egyes mutatóival. Eseti méréseket végeztem két rehabilitációs 
intézetben, melyek eredményeit a következıkben ismertetem. 

 
6.9.2. Metodika 

Az állás stabilitás, a testlengések vizsgálatának eszköze a stabilométer berendezés 
(ZWE-PII, Elektro-Bionika KFT, Budapest,)   
Részei:  
erımérı platform (0,5 x 0,5 x 0,1 m  

mérési tartomány: 20 - 2000 N  
linearitás: ±1.5 %; hiszterézis: ±1.5%,  

erısítık, a mikro-komputer, PC, monitor és speciális programok. A mintavételi 
frekvencia (állítható): 16 – 500 Hz. 

A COP (nyomásközéppont) trajektóriákat, x és y irányú elmozdulások 
idıfüggvényeit, Fourier spektrumot és a COP elmozdulások útvonal hosszát 
regisztráltam. Az 54/a fényképen a frontális irány: „x”, a sagittális: „y”. 

A nyomásközéppont helyének meghatározása, mozgás trajektóriáinak leírása, az 
54/b. ábra alapján követhetı. 

 

   

        

 
                              a                        b 
         54. ábra. Az erımérı platform – stabilométer– laboratóriumi elhelyezése „a” . 

                  Vázlat a nyomásközéppont koordinátáinak meghatározásához: „b” 
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Az erımérı platform u.n. „alap” négyzetében “R” sugarú, belsı érintı kör van 
(Az alap négyzet oldala: a = 2 R). E kör középpontjában van az x – y koordináta rendszer 
origója. A körben a csúcsára állított egyenlıoldalú háromszög van.  A háromszög 
csúcsain három erı érzékelı foglal helyet, melyek az F1, F2, F3, függıleges erıket 
folyamatosan mérik. A nyomásközéppontban az elıbb felsorolt erık eredıjének (F) 
támadáspontja található.  
 
F = F1 + F2 + F3         (6.1) 
 
A háromszög csúcsainak távolságai a tengelyektıl a következık: 

2

3
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Az (érzékelt) erık nyomatékai az “y” tengelyre: 
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Az érzékelık által mért erık nyomatékai az “x” tengelyre:  
 

0321 =−−+ yyyy MMMM         (6.7) 
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Az origót célszerően a platform bal alsó sarkába helyezve a nyomásközéppont 
koordinátáit a mindenkori mintavétel pillanatában az alábbi egyenletek szolgáltatják: 
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A nyomásközépponti (COP) elmozdulások útvonal hosszának kiszámítása az alábbiak 
szerint történik: 
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ahol  
 
xi, yi:  a stabilogram mintavételezett pontjainak koordinátái,  
n: a mintavételezett pontok száma,  
i:  a sorszám,  
sx: a laterális elmozdulások, 
sy: az elıre-hátra irányuló elmozdulások, 
st: a teljes útvonal hossza. 
 

A testlengések domináns irányát a másodfajú regressziós analízissel határoztam 
meg. Ennek feltétele az xi, yi adatsorok szignifikáns korrelációja. (xi, yi:  a stabilogram 
trajektóriák mintavételezett pontjainak koordinátái).  

Az áttekinthetıség javításának érdekében kiszámítjuk a stabilogram súlyponti 
koordinátáit és az origóba shifteljük. 
 
A másodfajú regressziós egyenes egyenlete: 

yx
x

y mmxRy +−= )(
σ
σ

        (6.15) 

ahol   
 
R:  a korrelációs együttható,  
σx és σy:  a szórások,  
mx és my:  a várható értékek [M(X), M(Y)]. 
A Pearson korreláció számítást alkalmaztam. 
 
A regressziós egyenes meredeksége (α) az alábbiak szerint számítható:  
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A 6.15. egyenlet numerikus kifejtésére az alábbi összefüggés jó becslést szolgáltat. 
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ahol x  és y  átlagok. 
 
 

  
    a      b 
 
        55. ábra. A másodfajú regresszió alkalmazása a testlengések tendenciájának 
  meghatározására  
              A lengések fıiránya: a bal saroktól a jobb elülsı talp felé (a), 
  illetve, a jobb saroktól a bal elülsı talp irányában. (b). 
  
 

Az állás stabilitása, az egyensúlytartás azt jelenti, hogy a test tömegközéppontjának 
függıleges vetülete az u.n. bázisfelületen belül van. Ennek megvalósulása a testtartás 
szabályozástól függ, mely vizuális, vesztibuláris és proprioceptív információk folyamatos 
észlelésével jár együtt. 

 Egészséges egyéneknél, nyugodt állásnál, például a Romberg tesztben, elsısorban a 
vizuális és a proprioceptív afferentáció játszik fontos szerepet, mivel a vesztibuláris rendszer 
ingerküszöbe a milliméter nagyságrendő mozgást, a többnyire 2 Hz-nél kisebb frekvenciájú 
testlengéseknél fellépı gyorsulást alig, vagy egyáltalán nem érzékeli. Az állás stabilitás 
értékelésére szolgál a karakterisztikus kör sugara, mely a stabilogram 95 %-át tartalmazza, (56., 
57. ábra) az idıfüggvények és a spektrumok (58. ábra), a nyomásközéppont útvonalhossza (itt 
nem szerepel). Külön programmal határozom meg a két láb közötti támasz- erıeloszlást (59., 60. 
ábra.) Elırehaladott Parkinson-kór esetén elıforduló jellegzetes járáshibák érzékenyen 
kimutathatók az 61., 62. ábrán látható programmal, amely preciziós numerikus analízist 
szolgáltat. 
 
 
6.9.3. Mérések egy rehabilitációs intézetben, eredmények  

2 fı (férfiak, 48 és 49 évesek) eredményeit ismertetem részletesen. No. 51. alany 48 éves, 
180 cm magas és 86 kg a testtömege. No. 52. alany 49 éves, 178 cm magas és 82 kg a testtömege. 
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�                                /No. 51/                                  /No. 52./ 
56.  ábra. A stabilogram a karakterisztikus 
              körrel. Ennek sugara: r = 7 mm 

 57.  ábra. A karakterisztikus kör sugara: 
                  r = 16 mm 

  

                                        /No. 51./                                                                                            /No. 52./ 
58.   ábra. A 56., 57. ábrákon látható  stabilogramok idıfüggvényei (20 s.) és a spektrumok 

    
/No. 51./ 

    
/No. 52/ 

 59. ábra. A bal (fehér) és a jobb láb (sárga) 
támasz erıkifejtésének idıdiagramja 

60. ábra. A bal (fehér) és a jobb láb (sárga) 
támasz erıkifejtésének idıdiagramja 
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�                                     /No. 51./ 
 

       /No. 52/ 
 61. ábra. A járás diagramjai: nyomásközéppont trajektóriái és a dinamogramok (Bal: 
fehér) 
  

                                   /No. 51./ 
 

                     /No. 52./ 

                                           62. ábra. A járásdiagramok analízise 
 

Az elızıekben megmutattam, hogy a stabilogram regisztrálása a nyomásközéppont 
mozgásának folyamatos mérésével történik. Ezzel nem közvetlenül írjuk le a testlengést, amelyet 
egyébként a tömegközéppont mozgásaként értelmezünk. A két paraméter közötti korreláció 
azonban szignifikáns. A stabilitás (testlengés) egyik jó mutatója a karakterisztikus kör sugara. 
(56., 57. ábra).  
 
6.9.4. Megbeszélés 

Az állás stabilitás értékelésénél megvizsgáltam az oldalirányú (x), az elıre-hátra irányuló 
lengések idıfüggvényeit, frekvencia spektrumát, és az elmozdulások teljes útvonal hosszát, 
valamint „x” és „y” irányú összetevıit. Ábrázoltam a karakterisztikus kört, mely a stabilogram 
mintavételezett adatainak 95 %-át tartalmazza, kiszámítottam a sugarát, amelynek nagysága 
jellemzi a stabilitás mértékét.  
 "No. 51." alany mérési adatainak összefoglaló értékelése. A karakterisztikus kör sugara r 
= 7 mm jó érték. Az állás stabil. Testlengései balra - jobbra minimálisak. Jól látható a 56. és a 57. 
ábrán, hogy a lengéseinek domináns összetevıi elıre - hátra irányulnak. A spektrumon 2 Hz alatti 
lengési frekvenciák láthatók. Az erıeloszlás a két láb között nem szimmetrikus (59. ábra). A bal 
lábat 9 %-kal jobban terheli (Fehér diagram). A járásdiagram lúdtalpas konfigurációra utal és nem 
szimmetrikus. 
 "No. 52." alany állás stabilitása sokkal gyengébb (r = 16 mm). A domináns lengések 
elıre-hátra irányulnak. A spektrum tartalmaz 2 Hz feletti összetevıket is. Érdekes, hogy a két láb 
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közötti erıeloszlás a fellépés után igen gyorsan és pontosan kiegyenlítetté vált és ezt stabilan 
megtartotta. A járásdiagramja is szabályos, szimmetrikus. Lényegesen jobbak azok az adatai, 
amelyeket a járásnál regisztráltunk, összehasonlítva az állás stabilitási adataival. 
 Következtetés: az állás stabilitása és a dinamikus egyensúlyt igénylı járás szabályossága 
nem minden esetben korrelál. Állásban a vesztibuláris rendszernek minimális a szerepe. A 
járásnál viszont nagyobb a jelentısége. 
 
 
6. 10. Egész testre ható rezgések mérése tömegközlekedési eszközön 

 
6.10.1. Bevezetés 

Az emberi test és testszegmensek vibrációja lehet belsı eredető, például a 
Parkinson-tremor esetében, és lehet külsı eredető, például a jármővek, vagy egyes gépek 
használatakor. A tömegközlekedési jármőveket vezetve, illetve azokon utazva az érintett 
személy a jármővel mechanikai kapcsolatban van. A szállítóeszköz rezgése átadódik az 
utas, illetve a vezetı testére.Az emberi test, mint közeg vezeti a rezgéseket. A szervezetet 
érı rezgés nem korlátozódik a rezgés expozició helyére, hanem kiterjedhet az egész 
testre. Ennek alapján megkülönböztetjük az úgynevezett egésztest, vagy általános 
vibrációt és a lokális vibrációt (Bretz K.J. et al., 2009). A gerjesztett rezgések 
elméletének leírása olvasható Kocsis, Kiss, Illyés (2007) munkájában (2.5.3. pont). 

Elsısorban a szárazföldi közlekedésben léphet fel az 1 Hz – 20 Hz közötti 
frekvenciájú egésztest-vibráció. Lumbagot, gerinc deformációkat, Raynaud szindrómát 
(az ujjakon jelentkezı ér-kontrakciós rohamok), izületi panaszokat, emésztési 
rendellenességeket okozhat. 

Az egészségügyi határt meghaladó egésztest-vibráció a központi idegrendszerre is 
hat. A normális kortikális és szubkortikális kölcsönhatások károsodnak, és vegetatív 
mőködési rendellenességek észlelhetık. A vibrációs expozíció által keltett stressz 
fokozza a neurohumorális szabályozás és az egyes szervrendszerek mőködési zavarait. 
Az egésztest-vibrációk károsítják a látásélességet, szőkítik a látómezıt, zavarják a 
labyrinthus-funkciókat.  
 A vibrációs hatás függ a frekvenciától. Ismeretes, hogy 5 Hz-ig az egész testre 
kiterjed, 15 Hz felett – ha egy testtájra irányul a rezgés – kevesebb testrész lesz érintett. A 
80-90 Hz-es tartományban a rezgés lokalizálódik és kialakul a helyi vibráció.  
 A mérés célja a legnagyobb forgalmú villamos vonalon a  rezgések regisztrálása.  
 
6.10.2. Metodika 
 A 4-es, 6-os vonalon mértük a jármő felépítményének rezgéseit, melyek fıleg az 
álló utasokra terjednek át.  

A méréseket a kéztremor regisztrálására kifejlesztett eszközökkel végeztük. Az 
Analog Devices ADXL330 típusú áramkörét használtuk fel szenzorként. 
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          "a"                                                           "b"                                                     
63. ábra. Az egésztest gerjesztett vibrációjának mérése a Siemens Combino Plus 
                  villamoson  
A rezgésmérés referencia irányai: "a" .  A függıleges rezgéscsillapítás megoldása a 
félgömb alakú páros gumi rugó elemekkel (1, 2, 3, 4): "b" .   (Bretz et al, IEEE 
Trans. on Veh. Techn., 2009) Támogatók: Siemens Zrt., Spectris KFT  (képv.)  
Brüel & Kjaer Co. 
 
 
 

 
 
 

              
 

 
         64. ábra. A tremor méréséhez kifejlesztett, 3D gyorsulásmérıt tartalmazó  
            célmőszer blokksémája. Felhasználtuk a jármőrezgések vizsgálatánál.  

               Mintavételi frekvenciák: 100, 250, 500, 1000 Hz. 
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6.10.3. Eredmények 
 

  
65. ábra. A Petıfi hídon, a villamosokon  végzett rezgésmérések  
A menetidı 86 s.  "A", "B" és "C" a régi típusú Ganz villamos vibráci ója. "D", "E" és "F" 
a Combino Plus vibrációja. "A" és "D" oldalirányú, "B" és "E" menetirányú, "C" és "F" 
függıleges irányú rezgések (m/s2). 
 
 
 

 M. 
egys. N Minimum Maximum Átlag Szórás 

         Szakasz hossz     m 18 282 691 467.6 133.1 
Pair   Oldalirányú rezgés, régi modell m/s2 

18 0.39 1.01 0.710 0.183 
1                    - " -              Combino  m/s2 18 0.36 0.61 0.434 0.065 
Pair   Haladás irányú rezgés, régi modell m/s2 18 0.37 0.72 0.535 0.118 
2                    - " -              Combino m/s2 18 0.41 0.7 0.540 0.069 
Pair   Függıleges rezgés, régi modell m/s2 18 1.28 2.64 1.934 0.417 
3                    - " -              Combino m/s2 18 0.4 0.77 0.581 0.091 
         Valid N    18         

 
11. táblázat. A régi típusú és a Combino Plus villamosok rezgésméréseinek leíró 

statisztikája 
     

 
6.10.4. Megbeszélés 

A mérések is igazolták azt a szubjektív tapasztalatot, mely szerint a Combino Plus 
villamosokon a vezetık és az utasok rezgésterhelése kisebb, mint a régebbi típusú GANZ 
motorkocsiké. A mérések leíró statisztikáját a 11 sz. táblázaton foglaltuk össze. Látható, 
hogy a Combino villamos  sokkal kedvezıbb rezgési paraméterekkel rendelkezik.  A 
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tárgybani közleményben (Bretz et al., 2009) a különbségek részletes matematikai 
statisztikai elemzését ismertettem. 

A villamossal a hidakon áthaladva nagyobb amplitúdójú gyorsulás jeleket 
regisztráltunk, a pálya egyéb szakaszaihoz képest. A különbség a Margit híd esetében 
jelentıs. A jelenség okai között említhetı, hogy a híd a rajta áthaladó gépjármő forgalom 
miatt lengımozgást végez, tehát a pálya nincs nyugalomban. Erre szuperponálódik a 
sínhibák hatása, a villamos terhelése által keltett pálya rezgés és a villamos 
felépítményének saját rezgése. 

A Combino Plus villamosba épített aktív hidraulikus lengéscsillapító rendszer 
eredményesen nyeli el a villamos pálya egyenetlenségeibıl adódó rezgéseket. A mérési 
eredmények alapján kijelenthetı, hogy a várakozásoknak megfelelıen, szignifikánsan 
kisebb vibrációs terhelést jelent, mint a régi típusú GANZ villamos és tartalékkal teljesíti 
az ISO 2631 szabványban meghatározott, az egészségügyi határok betartására vonatkozó 
követelményeket. 
 
6.10.5. Konklúzió 
 A tremor méréséhez kifejlesztett, gyorsulásmérıt tartalmazó célmőszer alkalmas 
eszköznek bizonyult a jármővek rezgéseinek méréséhez. Az egésztest és az egyes 
testszegmensek vibrációja, amely "belsı eredető" (fiziológiás-, esszenciális-, vagy 
Parkinson-tremor), vagy külsı gerjesztés hatásaként lép fel, hasonló eljárásokkal 
regisztrálható.  
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7. AZ EREDMÉNYEK MEGBESZÉLÉSE  
 

 A diszkusszió számos részletét az egyes mérések eredményeinek ismertetését 
követıen foglaltam össze. Az alábbiakban kiegészítem az ott közölt megállapításokat.  
  
 A kéz szorítóerejének vizsgálatát indokolja, hogy ismerete az általános muszkuláris 
adottságok jó becslését teszi lehetıvé. A kezek és az ujjak erıkifejtésének mérését a 
technikai környezet számos területe igényli.. Ezek az adatok alapvetıen fontosak az ipari- 
és a közlekedési eszközök kezelı szerveinek tervezésénél. Ily módon megkönnyíthetı a 
manuális munka és csökkenthetı a sérülések kockázata. Az erımérés rendszeres 
elvégzése hasznos lehet a rehabilitáció egyes területein is.  
 

A tremor, a kéz akaratlan oszcillációja bizonytalanság, amely a tartás és az 
akaratlagos mozgás végrehajtását befolyásolja, megnehezíti, vagy teljesen lehetetlenné 
teszi. 
 
  Saját munkámban, Taylor (1996, 1999) elgondolását is figyelembe véve, abból 
indultam ki, hogy megfelelı pontosságú mőszerrel a fiziológiás tremor létezése 
mindenkinél kimutatható. A munkaalkalmasság eldöntésénél, a sok egyéb tényezı mellett 
az eldöntendı kérdés az, hogy ez milyen szintő. Lehetıvé teszi-e az adott, speciális 
munkakör betöltését, vagy sem. 
 
  A kísérleteinknél használt eszköz a tartására fordított biopotenciális energia két 
energia összegeként értelmezhetı. Ezek közül az egyik az akaratlagosan mozdulatlan kar 
és kéztartásra fordítódik (V1), a másik az erıkifejtéstıl is függı, akaratlan oszcilláció, a 
tremor energiája (V2). A kettı hányadosa: V2/V1 fejezi ki a tartás bizonytalanságát. 
 
  A tremort még nagyobb amplitúdók esetén is fiziológiásnak minısítik, ha nehéz 
tárgy emelésének, erıkifejtésnek a kísérı jelensége. Amennyiben pathologiás, akkor az 
etiológiájával, vagy a fenomenológiájával jellemezhetı. Vizsgálata kiterjed az aktivációs 
állapotra, a remegés frekvenciáira, amplitúdójára és a mozgás jelformájára. 
 
  Elsısorban fiziológiás tremor méréséhez (3.3.), valamint az erıkifejtések és a 
tremor szimultán vizsgálatához terveztem mérıberendezést (3.2.), ezek azonban a 
pathologiás tremor objektív értékelésére is alkalmasak. Célkitőzésemnek megfelelıen 
ipari modelleket választottam, a finommechanika, az optika és az elektronika területérıl. 
 
  Fontos szempontként helyeztem elıtérbe a mérésnél a kezelt tárgy ceruzafogását. 
A miniatőr páka tartása a szerviz mőhelyekben szinte kizárólag ceruzafogás. Eseti 
megfigyelésem szerint a csavarhúzó használatánál, a csavarfej hornyának 
megközelítésénél is megjelenik ez a mozdulat. Ezután a gyakorlott finommechanikus, a 
másik kéz segítı érintése nélkül, a hüvelykujj és a középsı ujj megvezetésével és 
mozgatásával, a mutatóujjal, mint felsı ütközıvel támasztva és enyhe nyomóerıt kifejtve 
végzi el a csavar ki-, vagy becsavarását. A tremor amplitúdójának lokális növekedése a 
fenti szerszámok kezelését nem egyformán befolyásolja. 
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 A hardver paraméterei és a szoftver adottságai lehetıvé tették a megbízható 
mőködést és a demonstrációs célra szánt mérések elvégzését. 
 A 3.2. pontban bemutatott készülékkel a kéz és az ujjak szelektív erımérésével 
eddig nem ismert adatokat sikerült szolgáltatni. 
  A 3.3. pontban ismertetett berendezéssel a mőszeripar egy munkaterületére 
vonatkozó mőveletet modelleztem.  

Amint a négy, csatolt táblázat felirataiból látható, a tesztek vizsgálati pozíciója 
eltérı, viszont abban az értelemben, hogy azonos kvalitást mérnek, ismétlik önmagukat. 
(3., 4., 5., 6. táblázat, 59-60. o.) Ez egyéni diagnosztikai szempontból is statisztika. A 
vizsgálat a speciális ipari munkaalkalmasság eldöntését támogatja. 

Az itt tárgyalt neuromuszkuláris és biofeedback folyamatokon kívül számos, 
komplex módon érvényesülı egyéb tényezıre is fény derült. Nevezetesen: a vizuális 
kvalitásokra, a “félkörös hézagbecslés” pontosságára, mivel a “mőszerész” az eszközt 
csak az egyik oldaláról láthatja. (A leírás ezekre a szempontokra nem tért ki). 

Szinte természetesnek tőnt, hogy a balkezesség mennyiségi adatokkal 
jellemezhetıen mutatkozik az eszközök kezelésénél (No.2. sz. személy balkezes). 

Érthetı, hogy az őrállomáson, az asztronautáknál is bevezették a tremor kutatását. 
Olyan személyeknél tehát, akik fizikai, egészségi és intellektuális kvalitásaikat illetıen a 
legmagasabb szintet képviselik. 
 Eredményesnek voltak a HRV-vel kapcsolatos vizsgálatok. A méréseket az 
Energy Lab. Technology által rendelkezésre bocsátott, korszerő Vicardio készülékkel 
végeztük. A HRV-t jellemzı TR-R  hisztogramokat analizáltam. Számos mérési eredmény 
ismeretében vált nyilvánvalóvá, hogy a hisztogram karakterisztikái jelentıs mértékben 
függenek a kardiális stressztıl. Az általam vizsgált pszichofiziológiai paraméterek, így a 
tremor is, többé kevésbé függenek a stressztıl. A HRV meghatározása, hisztogramjának 
kiszámítása hibalehetıségeket tartalmazhat, melyek forrása egyrészt fiziológiai, másrészt 
technikai eredető. Sikerült meghatározni, hogy a szóbanforgó hibák és pontatlanságok 
milyen mértékben okoznak eltérést a hisztogramban. 
 A cél-orientált mozgások és a tremor vizsgálatánál mechanikai modelleket is 
alkalmaztam. Ezek a modellek, a tremor mennyiségi adatait jól jellemzik. A számított és 
a mért eredmények közel esnek egymáshoz és a nemzetközi irodalomban publikált tremor 
adatokhoz. 
 Az emberi test és testszegmensek vibrációja lehet belsı eredető, például a 
Parkinson-tremor esetében, és lehet külsı eredető, például a jármővek, vagy egyes gépek 
használatakor. Az aktuális igény ösztönözte ezt a vizsgálatot is, valamint az a  
körülmény, hogy a többcsatornás adatgyőjtı és gyorsulásmérı eszköz már korábban 
elkészült a tremor és az erık méréséhez.  A témában segítséget jelentett a Siemens cég és 
a Brüel&Kjaer cég hazai képviselıinek támogatása. További ösztönzést adott a 
munkában a gerjesztett lengésekkel is foglalkozó biomechanikai irodalom, Kocsis, Kiss 
és Illyés (2007) munkája (2.5.3. pont). 
 A Siemens cégtıl kapott tárgybani levelet mellékletként csatoltam.      
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 
 
8.1. Kutatási, fejlesztési tervek teljesítése. 
 
. Áttekintettem a "Tremor objektív értékelése" témakör fontosabb irodalmát. 
Publikációimban elsısorban az alábbi szerzıkre hivatkoztam: 
 Agasin (1975), Allum (1990), Collins (1995), Anouti, Koller (1995), Edwards 
(1999), Jobbágy (1997, 2005), Kuznyecov (1993), Sipos (1986, 2004), Stépán (2004), 
Kocsis és mts.-i (2007).. 
  
 A tremor osztályzása: 
3 – 4 Hz kisagyi eredető tremor, 
4 – 6 Hz esszenciális (idısebb korban, 65 felett) –, Parkinson–, izomtónus eredető –

pszichés eredető tremor. 
6 – 12 Hz esszenciális (fiatalabb korban)–, fiziológiás–, állóhelyzetben jelentkezı–, 
izomtónus eredető–, pszichés eredető tremor. 
 
 Kísérleteimet a saját tervezéső és kivitelezéső erımérıkkel, az ipari alkalmassági 
vizsgálatokhoz tervezett, speciális tremométerrel, stabilométerrel, Psycho 8 univerzális 
berendezéssel, opto–elektronikai, lézert tartalmazó eszközzel (team munkában), 
ADXL202, ADXL330 gyorsulásmérıkkel és a csatlakozó, saját tervezéső elektronikával, 
APAS 3 dimenziós mozgásanalizáló rendszerrel, Zebris mozgásanalizátorral, dr. Kiss 
Rita tanárnı segítségével; két kamerát alkalmazó, térhatású képet szolgáltató 
mérıberendezéssel, dr. Stuber István laboratóriumában, valamint CardioScan és Vicardio 
készülékkel végeztem.   
 
 Saját konstrukciójú elméleti mechanikai modellt mutattam be.  Ez utóbbi 
hozzájárulhat a felsı végtagi tremor paramétereinek további tanulmányozásához, a felsı 
határfrekvenciáit befolyásoló tényezık megismeréséhez. 
  
 Az Energy Lab. Technology, Hamburg, által fejlesztett CardioScan mőszerrel, 
valamint e cég által rendelkezésre bocsátott Vicardio készülék felhasználásával számos 
kardiális paramétert és a stressz indexet regisztráltam. Megvizsgáltam a pulzusmérés 
pontatlanságának hatását a TR-R hisztogramra, mely a HRV-t szemlélteti és a stressz 
szintet jellemzi.  
 

Az általam regisztrált tremor többségét a fiziológiás és az esszenciális amplitúdó 
és frekvencia–tartományba tartozónak lehetett minısíteni. A tartásos kéztremor és a 
testtartás instabilitása közötti korreláció csak olyan mértékben mutatkozott, amennyiben a 
merev kartartás következtében a test tömegközéppontjának lengése a karokra is 
áttevıdött.  

Megvizsgáltam a nyomásközéppont mozgásának, mely a Romberg tesztben 
elfogadható közelítéssel a tömegközéppont mozgására jellemzı, és a kéz– (illetve ujj–) 
tremornak a kapcsolatát. A spektrális vizsgálatok és korrelációs elemzések rávilágítanak 
arra, hogy jelentısen eltérı idıállandójú folyamatokról van szó. A tömegközéppont 
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mozgása lényegesen lassúbb, és kisebb frekvenciájú mint a kéz, illetve az ujj tremorja. 
Emiatt a két folyamat nem korrelál: A merev kartartás azt eredményezi, hogy a kar 
mozgása követi a test tömegközéppontjának mozgását, a kéz, illetve az ujjak tremorja, 
oszcillációja erre szuperponálódik (Bretz, Jobbágy, 2005).  
 Elvégeztem a stabilogram és tremor regisztrátum szakaszok korrelációs 
vizsgálatait, melyekben a vizsgált személyek szinkronizálás céljából intenzív 
karmozdulatot tettek. 
Szignifikáns kapcsolatot találtunk a gyorsulásdiagram és a vertikális erı változásai  között 
(kéz – karmozdulat). 
 Meghatároztuk a karmozdulattal gerjesztett regisztrátum szakaszon a 
tömegközéppont  szagittális (elıre – hátra) és frontális (balra – jobbra) mozgásának, 
valamint az ujj gyorsulásának (gyorsulásmérı) korrelációját. Mindkét esetben szignifikáns 
eredményt kaptunk. 
 A Cardioscan és a Vicardio készülék az EKG-t, a HRV–t, a pulzus átlagát, szórását, 
a spektrum jellemzıit értékeli.  
 Néhány esetben a stressz nagyobb értékeihez megnövekedett amplitúdójú tremor 
tartozott. A korrelációs együttható értéke r = 0,32 (n = 15), egészséges egyetemi 
hallgatók esetében  nem érte el a szignifikancia szintet. 
 Extrém kvalitásokat és teljesítményeket mértem válogatott lövészeknél.  
Figyelemreméltó, hogy a fegyver tartásánál, célzás közben még stabilabb a tartás, mint 
fegyver nélkül a Romberg pozícióban. Idıskorúaknál, Pest környéki szociális otthonban, 
a stressz index és az egész test lengései között szignifikáns korrelációt találtunk:               
r = 0,72 (p < 0,01; n = 14). 
 Nagyszámú adatot regisztráltam más vizsgálati személyeknél is. A dolgozat 
korlátozott terjedelme miatt a saját munkáim csatolt jegyzékére utalok. 
 Az általam tervezett berendezések (2) elektronikus egységeihez különbözı 
adapterek csatlakoztathatók. Az egyik megvalósított adapter egy golyóstoll külsı csövébe 
van beépítve. A másik adapter asztali egység, amely a hüvelykujj és valamennyi többi ujj 
közötti erıkifejtést méri. A hüvelykujj erıkifejtését az univerzális adapterrel mértem. 
 26  fıiskolai hallgatónál megvizsgáltam a jobb- és a balkézkéz ujjainak 
szorítóerejét. Az irodalomban eddig nem ismert adatok keletkeztek.  
 
 
8.2. Tézisek 

                     
1. Megmutattam, hogy a  kutatás eredményeként általam létrehozott eljárásokkal az 
erıkifejtéseket, a mozgáskoordinációt, a tremort, a belsı eredető és a gerjesztett 
testlengéseket, az ipar, a közlekedés, a munkaélettan és a rehabilitáció céljainak 
megfelelı pontossággal lehet mérni és értékelni. Ezeknek a paramétereknek 
regisztrálásához elınyösen adaptáltam az általam megvalósított speciális érzékelıket, 
adaptereket, líneáris erısítıket, adatfeldolgozó egységeket és a mőködtetı programokat. 
A felsorolt paramétereket befolyásoló tényezık azonosítására szimultán mőködtetett 
pszichofiziológiai mérıberendezést alkalmaztam. Megmutattam, hogy a HRV-vel 
(szívfrekvencia variabilitás) jellemzett stressz változásai, valamint a pszichometriai 
mutatók (Spielberger féle STPI-H, Y önértékelı teszt), milyen kapcsolatban  vannak a 
vizsgált paraméterek változásaival, illetve a meghatározásukra felhasznált tesztekben 



 93 

mutatott teljesítményekkel. A kutatómunka eredményeként megvalósított eljárások és 
eszközök teljes egészében, illetve modul szinten felhasználást nyertek és további 
kutatásokat ösztönöztek a következı kutatóhelyeken: Semmelweis Egyetem TF, 
Irgalmasrendi Kórház, Budapest, Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudomány-
egyetem, Santerra GmbH. (Piding NSZK) és Dr. Lee C.P. Fitness Center, Ipoh. Malaysia. 
Az általam bemutatott új eredmények megerısítést nyertek a Magyar Szabadalmi 
Hivataltól kapott 3.305 lajstromszámú oltalomban [[[[8]]]], a lektorált és publikált 
tudományos közemények által; angol nyelven (Bretz K.J. et al. 2003: [[[[2]]]], 2004: [[[[10]]]],  
2005: [[[[11]]]]; ukrán nyelven (Bretz  K.J. et al. 2008: [[[[5]]]]); magyar nyelven (Bretz K.J., 
2005: [[[[1]]]]). 
 
2. Meghatároztam az ujjak maximális erıkifejtéseit és ezek korrelációit, homogén 
vizsgálati csoportoknál, nıknél és férfiaknál, a szignifikanciák megállapításához 
szükséges számban. Megmutattam az erıkifejtések kapcsolatát az oxigén szaturációval és 
bevezettem kéz erıkifejtéseinek és tremorjának szimultán mérését. Az eredmények 
megerısítést nyertek lektorált tudományos közleményekben (Bretz K.J. és mts.-a, 2008, 
[[[[9]]]]; Bretz K.J. et al., 2010, [[[[3]]]]). 
 
3. Megmutattam, hogy az erıkifejtés és a tremor vizsgálatára általam összeállított 
3D mérırendszerrel, a két video kamerát, a szabadalmazott erımérıt adapterével, 
elektronikus egységével egyidejőleg mőködtetve és a speciális programmal, az analízis 
elınyösen végrehajtható. Meghatároztam a tremornak az erıkifejtés függését. Tremor 
diagramok bemutatására teljesen új, valódi térhatást megvalósító video technikát 
alkalmaztam. Ez a technika a tremor ábrázolás legszemléletesebb módjának bizonyult, és 
az általam ismert irodalomban még nem szerepelt A megoldást a 3.305 sz. szabadalom 5. 
igénypontjából származtattam (Bretz K.J. és mts.-i, 2006: [[[[8]]]]). 
 
4.  Meghatároztam a mérési pontatlanságok hatását a HRV-t jellemzı hisztogramok 
pontosságára és megbízhatóságára. (Az eredmény tervezett felhasználója: Energy lab. 
Technology GmbH, /Hamburg/). (Bretz K.J. et al., 2007: [[[[13]]]] ) 
 
5.    Új mechanikai modellt mutattam be a kéz tremor és a célirányos mozgás 
biomechanikai jellemzésére és a cél elérése utáni statikus pozíció tárgyalására. Saját 
modellel vizsgáltam a kéztremor felsı határfrekvenciáinak meghatározó faktorait és 
akaratlagos tremorral ellenıriztem a modellel kapcsolatos megállapításokat. Az 
eredmények nagyfokú hasonlóságot mutattak. A mérési eredményeket korreláltattam a 
pszichometriai mutatókkal is és szignifikáns korrelációkat regisztráltam (Bretz K.J. et al., 
2010: [[[[4]]]]). 

 
6. Megmutattam, hogy az egésztest lengéseknek lehet belsı eredete, pl. a Parkinson-
kór, és lehet külsı elıidézıje, pl. egy jármő, vagy egy kézzel tartott munkagép rezgése. 
Az egész testre ható kényszer rezgések nagyságát  új tömegközlekedési eszközön, a 
Combino Plus villamoson határoztam meg. Az eredményeket a nemzetközi elıírások 
(ISO 2631) alapján értékeltem. A méréshez a tremor vizsgálatánál is felhasznált 
eszközöket is alkalmaztam. Az általam bemutatott eredmények megerısítést nyertek 
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