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S t r e s z c z e n i e  

W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z budową modeli wykorzy- 
stywanych do analizy wpływu drgań na organizm ludzki. Przedstawiono przykłady rozwiązań 
stosowanych w rzeczywistych stanowiskach pracy i pokazano zagadnienie wibracji w kon- 
tekście obowiązujących norm i przepisów. Następnie zaprezentowano utworzony kompu- 
terowy model ciała człowieka przeznaczony do analizy wpływu wibracji ogólnych na ciało 
siedzącego człowieka–operatora. 
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A b s t r a c t  

The paper presents key issues related to the construction of models used to analyze the impact 
of vibration on the human body. Are examples of solutions used in the actual workplace and 
showing the vibration problem in the context of existing standards and regulations. Then 
presented a computer model created the human body designed to analyze the overall impact 
of vibration on the body of man sitting – operator. 
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1. Analiza komputerowa w pakietach obliczeniowych dla zadań kinematyki ruchu 

Coraz częstszym zjawiskiem występującym w badaniach nad ruchem ciała człowieka 
jest wykorzystanie do prowadzenia analiz modeli komputerowych [1]. Modele takie mo- 
żemy podzielić na modele ogólne, umożliwiające wykorzystanie ich do analizy bardzo 
szerokiego spektrum zagadnień, i modele przeznaczone do analizy wybranego ruchu.  
W obydwóch przypadkach są one zwykle bardzo skomplikowane i rozbudowane, wpro- 
wadzane najczęściej tam, gdzie utrudnione jest prowadzenie badań i pomiarów. Do ich 
budowy wymagane jest posiadanie bogatego oprogramowania komputerowego i wiedzy 
dotyczącej programowania i metod numerycznych. 

Wszystkie tworzone współcześnie modele komputerowe opierają się na podstawowych 
prawach ruchu i na danych pomiarowych zaczerpniętych z pomiarów rzeczywistych, la- 
boratoryjnych lub terenowych. 

Najczęściej podlegającymi modelowaniu komputerowemu elementami ciała są układy 
kostne, mięśniowo-szkieletowe i struktury, w których skład wchodzą elementy układów 
nerwowych. Modele takie korzystają z wielu uproszczeń, które jednak sprawiają, że dobrze 
sprawdzają się one w opisie wybranego zagadnienia. Budowa jednego spójnego modelu 
ciała człowieka, który mógłby zostać wykorzystany w szerokim zakresie badań, wydaje się 
więc bardzo kuszącym zagadnieniem. Jednak przy dzisiejszym stanie wiedzy i dostęp- 
nych środkach obliczeniowych jego budowa jest zadaniem, które dopiero zostanie zrea- 
lizowane w przyszłości. 

Budowane modele komputerowe ciała człowieka wykorzystywane są dziś do analizy 
najczęściej wykonywanych ruchów, a ich najczęstsze zastosowanie dotyczy analizy zadań 
związanych z lokomocją [2]. 

1.1. Metody używane do budowy komputerowych modeli ruchu ciała ludzkiego 

Współczesna biomechanika wiąże ze sobą w sposób nierozerwalny wszystkie aspekty 
życia i działalności człowieka, a jednym z najważniejszych jej działów jest biomechanika 
pracy, zajmująca się analizowaniem przyczyn i skutków sił występujących podczas pracy  
w układzie mięśniowo-szkieletowym człowieka. Zajmuje się ona nie tylko typową pra- 
cą fizyczną, ale również pracą umysłową. Biomechanika pracy zajęła szczególne miejsce 
przy projektowaniu bezpiecznych i przyjaznych człowiekowi stanowisk i procesów pro- 
dukcyjnych. 

Przy tego typu projektowaniu uwzględnione muszą zostać zarówno natychmiast- 
we, jak i kumulowane w czasie skutki oddziaływania sił obciążających układ mięśnio- 
wo-szkieletowy pracownika. Uwzględnić tu musimy m.in. efekty wstrząsów, a także 
oddziaływanie drgań o szerokim zakresie zmienności [6]. Współczesna biomechanika 
pracy w połączeniu z fizjologią i elementami psychologii stoi u podstaw ergonomii pra- 
cy człowieka–operatora narażonego na wiele negatywnych skutków wykonywanej pra- 
cy, takich jak schorzenia i dysfunkcje związane z ekspozycją na oddziaływanie wibracji 
miejscowej i ogólnej [5]. 

W niniejszym artykule przeprowadzono analizę płaskiego biomechanicznego mo- 
delu ciała siedzącego człowieka poddanego wibracjom pionowym. Rozpatrywany model 
przedstawiono na rys. 3. Na jego podstawie możliwe jest testowanie i sprawdzanie roz- 
wiązań ergonomicznych stanowisk pracy, od których wymagamy zapewnienia komfor- 
tu i bezpieczeństwa operatora. Model został zbudowany z uwzględnieniem anatomicznej 
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struktury ciała człowieka, istniejących norm oraz danych doświadczalnych. Człowiek pod- 
czas pracy narażony jest na interakcje z wieloma źródłami wibracji. Gdy analizie ma 
podlegać kilka części ciała pracownika, musimy stosować modele złożone. Dotychczas nie 
udało się zbudować modelu uniwersalnego, który można by potraktować jako ogólny.  
W artykule podjęto się budowy komputerowego modelu biomechanicznego symulują- 
cego zachowanie człowieka poddanego pionowym wibracjom ogólnym i miejscowym, 
dającego szerokie możliwości analizy obciążeń większości części ciała. Główną trudnoś- 
cią podczas przygotowania modelu było właściwe uwzględnienie złożonej budowy ana- 
tomicznej oraz dobór parametrów opisujących w sposób wiarygodny właściwości tkanek 
ciała ludzkiego. 

1.2. Procedura syntezy komputerowego modelu ciała człowieka 
poddanego wibracjom ogólnym 

Przy tego typu projektowaniu uwzględnione muszą zostać zarówno natychmiastowe, 
jak i kumulowane w czasie skutki oddziaływania sił obciążających układ mięśniowo- 
-szkieletowy pracownika. Badania antropometryczne wskazują, że systematycznie zmie- 
niają się wymiary ciała. Dane powinny być stale aktualizowane, a od czasu przepro- 
wadzenia badań do momentu ich wykorzystania mija często nawet 10 lat, i tak np. prze- 
ciętny wzrost mężczyzn w Polsce wynosił: 

1870 r. – 163 cm, 
1920 r. – 165 cm, 
1960 r. – 169,5 cm, 
2000 r. – 174,8 cm, 
2020 r. – 177,7 cm (prognozowane). 
Widać więc, że wprowadzane rozwiązania układów wibroizolacji ciała człowieka mu- 

szą być zawsze oparte na najnowszych pomiarach i statystycznych opracowaniach wiel- 
kości ciała człowieka. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest tworzenie stanowisk 
pracy opartych na regulowanych układach aktywnej eliminacji szkodliwych efektów ob- 
ciążających operatora. Stanowiska takie powinny umożliwiać szeroki zakres zmian nastaw  
i parametrów dobieranych zależnie od indywidualnych cech i wymiarów operatora. 

 

 

Rys. 1. Przykładowy fotel 
 

Fig. 1. An example of an armchair 
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Na rysunku 1 przedstawiono przykładowe siedzisko przeznaczone dla kierowców  
i operatorów narażonych na szkodliwe dla organizmu ludzkiego drgania mechaniczne. 
Umożliwia ono regulację wielu parametrów, które służą do indywidualnego ich nastawie- 
nia przez człowieka. 

Siedziska, takie jak pokazane na rys. 1, znajdują zastosowanie w ciężkich maszynach 
budowlanych i coraz częściej w nowoczesnych maszynach rolniczych. W tabeli 1 zebrano 
najważniejsze parametry techniczne opisujące pokazane siedzisko. 
 

T a b e l a  1 

Dane techniczne fotela 

DANE TECHNICZNE: 
Wysokość 820 mm 
Długość 570 mm 

Szerokość 545 mm 
Wartość tłumienia drgań 45%–50% 

Skok siedziska 80 mm 
Regulacja ustawienia wzdłużnego 150 mm 

Obciążenia 60–120 kg 
Masa siedziska 32 kg 

 
Normą, która najszerzej i najogólniej traktuje o wibracjach ogólnych, jakim może  

być poddany człowiek–operator, jest norma ISO 2631. Norma ta zawiera wykresy, dzięki 
którym można łatwo wyznaczyć maksymalne co do wartości, jak i dozymetryczne wartości 
drgań ogólnych, którym może podlegać ciało ludzkie podczas pracy. Norma ta podaje 
również trzy granice przyspieszeń, w których człowiek jest narażony na wibracje: 
– granice komfortu, 
– granice uciążliwości, 
– granice szkodliwości drgań. 

W tabeli 2 pokazano przykładowe wartości obciążeń wibracjami, jakim może być 
poddany operator w wypadku drgań pionowych siedziska. Wartości te zostały dobrane dla 
rzeczywistego stanowiska laboratoryjnego, na którym przeprowadzono wiele prób zwią- 
zanych z wibracjami siedzącego człowieka. 

 
T a b e l a  2  

Wibracje siedziska – przykład 

F 
[Hz] 

aRMS 
[m/s2] 

apeak 
[m/s2] 

zkomf1min 
[m] 

zkomf8h 
[m] 

zuciążl1min 
[m] 

zuciążl8h 
[m] 

zszkodl1min 
[m] 

zszkodl8h 
[m] 

2 4 5,6 0,011 0.0013 0,035 0,0044 0,07 0,0088 

5 2,9 4,09 0,0013 0,00014 0,0041 0,00045 0,0082 0,0009 

2. Model komputerowy ciała człowieka–operatora 

Do budowy modelu komputerowego ciała człowieka–operatora użyto pakietu do ana- 
lizy kinematyki typu Working Model 2D. System Working Model jest programem opartym 
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na metodzie symulacji numerycznej przeznaczonym do prowadzenia dwuwymiarowych 
(Working Model 2D) oraz trójwymiarowych (Working Model 3D) analiz z zakresu 
kinematyki i dynamiki mechanizmów. System ten jest produkowany i rozwijany przez 
amerykańską firmę MSC Working Knowledge. 

Na rysunku 4 pokazano gotowy model ciała człowieka spoczywający na siedzisku. Dla 
modelu wprowadzono dane odpowiadające rzeczywistym parametrom ciała człowieka oraz 
dane opisujące rzeczywisty fotel operatora. Przyjęte w rozważaniach masy poszczególnych 
członów podane są na rys. 2. 
 

 
 

Rys. 2. Model komputerowy do analizy drgań pionowych człowieka wraz  
z siedziskiem – masy elementów 

 

Fig. 2. Computer model to analyze the human vertical vibration along with  
a seat – the weight of items 

 

Aby model komputerowy mógł dokładnie opisać zjawiska zachodzące w ciele czło- 
wieka poddanego wibracjom pionowym, został on uzupełniony o dane wynikające z ki- 
nematyki ruchu ciała ludzkiego [3]. W stawach zostały założone elementy sprężyste 
obrotowe tak, by model jak najwierniej opisywał wzajemne ruchy pomiędzy członami cia- 
ła człowieka. Elementom podatnym, które w rzeczywistości kontrolowane są przez  
układ mięśniowy, przypisano parametry sprężystości zgodnie z rys. 3. 

 

 
 

Rys. 3. Wartości współczynników sprężyn spiralnych w stawach [Nm/rad] 
 

Fig. 3. The values of the coefficients of spiral springs in the joints [Nm/rad] 
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Aby możliwie najwierniej móc odwzorować kinematykę ruchu ciała ludzkiego, wpro- 
wadzono dodatkowe elementy tłumiące pokazane na rys. 4. Elementy te umożliwiły 
uwzględnienie w modelu właściwości tłumiących ciała ludzkiego, jak i wierne odwzo- 
rowanie interakcji pomiędzy ciałem ludzkim a siedziskiem. 
 

 
 

Rys. 4. Model komputerowy do analizy drgań pionowych człowieka – elementy tłumiące 
 

Fig. 4. Computer model to analyze the human vertical vibration – damping elements 
 

Na rysunku 4 literami A, B, C, D oznaczono miejsca wystąpienia w modelu kom- 
puterowym elementów tłumiących, których parametry tłumienia zostały wyznaczone przez 
autora i zebrane w tabeli 3. 

 
T a b e l a  3 

Parametry tłumienia modelu 

Lp. Wymiar Wartość 

A α1 [Ns/m] 90.72 

B α2 [Ns/m] 22.7 

C α3 [Ns/m] 22.68 

D α4 [Ns/m] 90.72 
 

W numerycznych obliczeniach rozważany układ poddany został wymuszeniu har- 
monicznemu od strony podłoża. Matematyczną postać tego wymuszenia przedstawiono 
wzorem (1). 
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gdzie: 
f0 – przyjmuje wartość rezonansową układu 1,55 Hz. 
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3. Wyniki obliczeń komputerowego modelu ciała człowieka 

Wyniki przeprowadzonej analizy zostały przedstawione graficznie. Pierwszy wykres, 
jak na rys. 5, przedstawia przebieg zmienności przyspieszenia w funkcji czasu. Przy- 
spieszenie to reprezentuje ruch głowy człowieka–operatora poddanego wibracjom piono- 
wym. Natomiast wykres, jak na rys. 6, przedstawia przebieg zmienności przyspieszenia 
siedziska w funkcji czasu. 

 
 

 
 

Rys. 5. Przebieg zmienności przyspieszenia głowy człowieka w funkcji czasu 
 

Fig. 5. Time course of acceleration of the head man 
 
 

 
 

Rys. 6. Przebieg zmienności przyspieszenia siedziska w funkcji czasu 
 

Fig. 6. Timing of the seat acceleration 
 
 

Obydwa wykresy prezentowane w artykule rys. 5 i 6 zostały przeskalowane i za- 
prezentowane w formie umożliwiającej bezpośrednie porównanie z wynikami analizy, 
które można spotkać w literaturze. Parametry modelu komputerowego zostały tak dobra- 
ne, by odpowiadać modelowi sylwetki człowieka–operatora lekko wspartemu na oparciu 
siedziska. 

Na rysunku 7 przedstawiono wykres reprezentujący ruch głowy człowieka–operatora  
na płaszczyźnie fazowej. 
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Rys. 7. Ruch głowy człowieka przedstawiony na płaszczyźnie fazowej 
 

Fig. 7. Phase portrait of the human head 

4. Wnioski 

Badania dotyczące wibroizolacji człowieka–operatora obecnie są przedstawiane za 
pomocą prostych modeli biomechanicznych [7] i prostych kryteriów o niewielkiej liczbie 
parametrów. Takie podejście skutkuje wynikami uproszczonymi i dalekimi od oczekiwań. 
Wydaje się oczywiste, że bardziej skomplikowane kryteria i modele biomechaniczne muszą 
zostać przyjęte, aby zapewnić komfort operatorowi [4]. 

Zastosowanie komputerowych modeli płaskich, jak i przestrzennych urzeczywistnia 
ideę takiego wirtualnego projektowania, którego zadaniem jest ograniczenie prototypo- 
wania fizycznego w procesie powstawania nowego produktu. Można więc założyć, że 
budowa „uniwersalnego” płaskiego modelu jest możliwa. Przeprowadzona analiza i zbu- 
dowany model dały wyniki zgodne ze spotykanymi i przedstawianymi w literaturze [3]. 
Użycie pakietu wykorzystującego sformułowanie Denavita-Hartenberga okazało się bar- 
dzo wygodne, ale realny wpływ na niektóre parametry symulacji był bardzo utrudniony  
lub niemożliwy do zrealizowania. 

Zamieszczone w artykule rysunki prezentują wyniki przeprowadzonych obliczeń 
numerycznych. Dla zwięzłości i przejrzystości ograniczono się do zaprezentowania wy- 
ników dla jednego modelu, ciała człowieka–operatora siedzącego w pozycji lekko opar- 
tej. Zaprezentowane rysunki przedstawiają uzyskane przebiegi zmienności przyspieszeń  
w przedziale czasu 0–4 s. Na rysunku 7 pokazano dodatkowo wyniki obliczeń, wyko- 
rzystując płaszczyznę fazową dla punktu zlokalizowanego na głowie operatora. 
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