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Streszczenie, W pracy podjęto próbę oceny wpływu drgań na subiektywne odczucia 

kobiet w ciąży, a także znalezienia zależności pomiędzy występującymi u kobiet 

dolegliwościami, a drganiami wygenerowanymi przez środki komunikacji miejskiej tj.: 
tramwaj i samochód. Oceniono również wpływ wzrostu masy kobiety, odpowiadający 
kolejnym trymestrom, na wartości przyspieszenia w poszczególnych pasmach tercjowych 
podczas przejazdu uniwersalnym wózkiem inwalidzkim.  

Przeprowadzona została internetowa ankieta wśród kobiet dotycząca występowania 
dolegliwości podczas korzystania ze środków transportu miejskiego oraz domowych urządzeń 

mechanicznych, a mogących być wywołane przez drgania. Następnie wykonane zostały 
pomiary odczuwania drgań w środkach transportu miejskiego (tramwaju i samochodzie) dla 

kobiety nie będącej w ciąży (ze względów etycznych i bezpieczeństwa). 
W ostatnim etapie badań została zrealizowana próba doświadczalna z użyciem 

uniwersalnego wózka inwalidzkiego, podczas której analizowano wpływ zwiększania masy 
kobiety na otrzymane wartości przyspieszenia. Próbie poddano zdrową kobietę, która miała 
zwiększaną masę poprzez dodawanie odpowiednich obciążników odpowiadających masie 
dziecka i wód płodowych dla danego trymestru ciąży. 

Uzyskane wyniki pomiarów skorelowano z odpowiedziami ankietowymi zawierającymi 
opis dolegliwości, których doświadczały kobiety w kolejnych miesiącach ciąży podczas 

korzystania ze środków transportu. Stwierdzono, że wszystkie kobiety, które doświadczyły 
powikłań ciążowych uskarżały się na zaburzenia podczas poruszania się środkami 
komunikacyjnymi, a prawie 30% ankietowanych odczuwało wzmożone ruchy dziecka. 
Badania wykazały, że zajmowane przez kobietę miejsce w tramwaju ma wpływ na wartość 
przyspieszenia i odczuwane drgania. Porównanie wyników otrzymanych dla przejazdu 

samochodem i nowoczesnym tramwajem wykazało, że podczas jazdy samochodem 
generowane są większe wartości przyspieszenia w stosunku do tramwaju. 
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