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BIOMECHANICZNE ASPEKTY KOMPUTEROWEJ ANALIZY 
MODELU 3D BALKONIKA ŁOKCIOWEGO 

Streszczenie: W pracy dokonano analizy modelu 3D balkonika łokciowego 
dużego, wykonanego na podstawie dokumentacji technicznej wersji prototypowej 
urządzenia. Przeprowadzono analizę ergonomiczności konstrukcji, która miała na 
celu m.in. wykrycie i wyeliminowanie błędów wymiarowo-kształtowych, a także 
ewentualnych kolizji balkonika z człowiekiem, co utrudniałoby korzystanie 
z urządzenia. Urządzenie poddano także analizie w aspekcie możliwości regulacji 
w trzech płaszczyznach. Do realizacji pracy wykorzystano wielomodułowy 
system wspomagania procesu projektowania oraz analizy konstrukcji CATIA V5. 

1. WSTĘP 

Tematem pracy jest analiza balkonika łokciowego czyli urządzenia służącego do 
rehabilitacji osób z dysfunkcją ruchową oraz zaburzeniami stanu równowagi, który 
jednocześnie pełni funkcję pionizatora dynamicznego. Jak pokazują badania kliniczne 
systematyczna, codzienna pionizacja jest niezwykle istotnym elementem w kompleksowym 
procesie rehabilitacji ponieważ wpływa korzystnie na pracę wielu narządów i układów [3]. 

Zasadniczą część pracy, stanowiła analiza ergonomiczności zaprojektowanej konstrukcji. 
Zwrócono przy tym uwagę na zakresy i możliwości regulacji balkonika w trzech 
płaszczyznach i ich wpływ na wygodę użytkownika. Zarówno proces budowy modelu jak 
i dokonanie analizy przeprowadzono w wielomodułowym systemie CATIA V5. Jest to jedna 
z najpopularniejszych obecnie aplikacji typu CAD/CAE służąca do komputerowego 
wspomagania projektowania i obliczeń inżynierskich. 

2. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI PRZEDMIOTU ANALIZY - MODEL 3D 

2.1. Tworzenie geometrii poszczególnych elementów balkonika 

Podstawą do stworzenia modeli 3D elementów konstrukcyjnych urządzenia była 
dokumentacja techniczna wersji prototypowej balkonika, udostępniona przez Krakowskie 
Zakłady Sprzętu Ortopedycznego. Dokumentacja ta objęła rysunki wykonawcze: 
pojedynczych części, podzespołów, a także rysunek złożeniowy konstrukcji. 

Modele geometryczne każdego elementu wykonano przy pomocy systemu CATIA V5. 
Poszczególne części zbudowano metodą modelowania bryłowego przy użyciu modułu Part 
Design należącego do grupy narzędziowej Mechanical Design. 



120 P. Łaś, M. Kromka-Szydek 

2.2. Budowa złożenia konstrukcji 

W celu stworzenia złożenia balkonika wykorzystano kolejny moduł z grupy projektowania 
mechanicznego, jakim jest Assembly Design. Budowę złożenia podzielono na dwa etapy. 

W pierwszym etapie wykonano złożenia podzespołów: zespół ramy (1 szt.), stelaż 
podłokietnika (2 szt.), stelaż podpaszki (2 szt.), kółko samonastawne (4szt.). Drugi etap objął 
zbudowanie złożenia całości balkonika w skład którego wchodzą powyższe podzespoły. 

Pierwszym krokiem w złożeniu konstrukcji jest wczytanie wszystkich plików składowych 
danego podzespołu w obszar roboczy. Następnie należy zdefiniować więzy pomiędzy 
odpowiednimi elementami, co jednocześnie wiąże się z odebraniem im stopni swobody. 
Pozwoliło to na uzyskanie takiej struktury modelu, dzięki której można łatwo manipulować 
położeniem elementów względem siebie, w celu uzyskania pożądanej konfiguracji modelu 
(pełny model przedstawia rys. 1). Będzie to miało duże znaczenie podczas kolejnego etapu 
czyli analizy ergonomiczności konstrukcji. 
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Rys. 1. Balkonik łokciowy - złożenie 

3. ANALIZA ERGONOMICZNOŚCI KONSTRUKCJI BALKONIKA 

Do przeprowadzenia analizy ergonomiczności urządzenia, wykorzystano moduły 
programu CATIA z grupy Ergonomics Design & Anaysis. Zwrócono tutaj uwagę na takie 
aspekty jak komfort i możliwości dopasowania urządzenia do indywidualnych potrzeb 
użytkownika. Badania w tym zakresie w istotnym stopniu ułatwiły i wspomogły 
wyspecjalizowane narzędzia programu, które pozwalają wprowadzić model manekina 
w analizowany obszar. Istnieje możliwość przeprowadzanie zaawansowanych analiz 
w odniesieniu, zarówno do samego człowieka (postawa, zasięg, pole widzenia,), jak 
i otaczającego go środowiska i urządzeń, z którymi wchodzi w interakcje. 
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3.1. Detekcja kolizji 

Podczas początkowej fazy analizy podjęto próbę wykrycia potencjalnych kolizji, które 
mogłyby w tym przypadku zaistnieć pomiędzy urządzeniem a użytkownikiem. Wykrycie 
takich miejsc i natychmiastowa zmiana geometrii modelu w danym obszarze już na tym 
etapie projektowania ma ogromne znaczenie. Po wczytaniu manekina w obszar roboczy, 
a następnie pozycjonowaniu go względem balkonika przystąpiono do analizy. 

Widać, że balkonik wchodzi w kolizję z manekinem. Podpaszka wraz ze stelażem wcinają 
się w tors w miejscu pod pachami (rys.2a). Jest to zjawisko niepożądane i należy wprowadzić 
w tym miejscu możliwość regulacji szerokości rozstawienia podpaszek. Używając narzędzia 
detekcji kolizji przeanalizowano całe złożenie balkonika. Obszary w których kolizja ma 
miejsce zostają podświetlone na czerwono. Przykład tego działania przedstawia rysunek 2b 
i 2c. Widać tutaj, że geometria stelaża podpaszki także wymaga zmiany, ponieważ w 
zaistniałej sytuacji koliduje z podłokietnikiem. 

Rys.2. a) Widok manekina spozycjonowanego względem balkonika oraz przykłady sposobu 
działania automatycznego wykrywania kolizji: b) kolizja stelaża podpaszki z podłokietnikiem 

c) kolizja podpaszki z manekinem 

3.2. Ocena urządzenia ze względu na możliwość regulacji w trzech płaszczyznach 

Regulacja balkonika w płaszczyźnie pionowej (wysokość) - góra-dół. Chcąc ustalić zakres 
regulacji urządzenia w tej płaszczyźnie, najważniejszym parametrem będzie odległość od 
podłoża do miejsca pod pachami, a także długość ramienia (rys 3). 

Program posiada zdefiniowane wartości średnie oraz odchylenia standardowe parametrów 
odpowiadające cechom antropometrycznym człowieka. 

Aby wyznaczyć skrajne położenia stelaża podpaszki należy odczytać wartości pierwszego 
z parametrów dla kobiety odpowiadającej 5% populacji (najniższa kobieta) oraz dla 
mężczyzny odpowiadającemu 95% populacji (najwyższy mężczyzna). Wartości te wynoszą 
odpowiednio: 114,27 cm, 141,9 cm. Dodatkowo uwzględniając pewien zapas, można założyć, 
że wysokość stelaża podpaszki będzie się zawierać w przedziale od 110 - 145 cm. Po 
zbudowaniu modeli dwóch skrajnych konfiguracji dostrzeżono kolejne kolizje. Wykrycie tych 
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wad już na etapie projektowania daje możliwość unikania błędów na modelach rzeczywistych 
urządzenia. 

Rys. 3. Widok manekina w pozycji stojącej z zaznaczonymi parametrami 
antropometrycznymi. 

Regulacja balkonika w płaszczyźnie poziomej - przód-tył. Sposób regulowania polega na 
poluzowaniu zacisku mimośrodowego, następnie ustawieniu rączki w prowadnicy w żądanej 
pozycji i ponownym zaciągnięciu zacisku w celu unieruchomienia rączki. W tym obszarze 
tylko jeden element jest ruchomy i nie dochodzi do kolizji z innymi częściami konstrukcji. 
Jednak przy obecnym kształcie prowadnicy rączki, podłokietnik nie pełni swojej funkcji, 
ponieważ przedramię nie ma z nim kontaktu w momencie uchwycenia rękojeści przez 
użytkownika (rys. 4). 

Rys.4. Podpora rączki: a) przed modyfikacją, b) po modyfikacji 

Regulacja balkonika w płaszczyźnie poziomej - na szerokość. Obecnie istniejący model 
nie przewiduje regulacji w tym kierunku. W poprzednim punkcie analizy, stwierdzono kolizję 
podpaszek balkonika z tułowiem. Interferencja ciała człowieka z urządzeniem w tym miejscu 
jest zjawiskiem niepożądanym. Rozstaw podpaszek w prototypie wynosi zaledwie 26,3 [cm]. 

Wynika z tego, że problemy z wciśnięciem się w urządzenie miałaby nawet drobna osoba 
płci kobiecej. W tej sytuacji, zmiana geometrii stelaża podpaszki jest niewystarczająca, 
dlatego że urządzenie ma służyć osobom o zróżnicowanej budowie ciała. Odwołując się do 
wartości parametru szerokości klatki piersiowej i biorąc pod uwagę fakt, że szerokość torsu 
na wysokości pach jest nieco większa od tej wartości, poszukiwany rozstaw podpaszek mieści 
się w przedziale 25 - 37 [cm]. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne, które wprowadzają 
możliwość regulacji balkonika na szerokość przedstawiono poniżej. 

Wariant 1 - wprowadzenie kilku opcjonalnych elementów stelaża podpaszki. 
Przykładowo trzy różne stopnie gięcia, zapewniające odmienną szerokość rozstawienia 
podpaszek. Zaproponowano trzy przykładowe wielkości: 26 cm, 31 cm oraz 36 cm. Jedynym 
możliwym sposobem regulacji przy takim wariancie konstrukcyjnym jest przezbrajanie 
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balkonika. Ponadto typ regulacji jest skokowy. Niestety również w przypadku wariantu o 
rozstawie podpaszek 36cm, gdzie stelaż jest niemal pionowy, może wystąpić ryzyko 
obcierania na wysokośc i b ioder u niektórych uży tkowników. 

Wariant 2 - wprowadzenie dodatkowego elementu w postaci śruby rzymskiej. Takie 
rozwiązanie wymaga rozdzielenia ramy w dwóch miejscach: poprzeczka dolna oraz 
poprzeczka górna. Sposób regulacji - przekręcanie śruby w jedną lub drugą stronę w celu 
ustalenia odpowiedniej szerokości balkoniku. Typ regulacji - płynny. 

Rys.5. Model 3D śruby rzymskiej - a), przekrój poprzeczki dolnej pełniącej funkcję nakrętki 
- b), złożenie śruby z poprzeczką dolną ramy (przekrój) - c). 

Wariant 3 - wprowadzenie dodatkowego elementu (rury) i rozdzielenie ramy w tych 
samych miejscach co w wariancie drugim. Element jest przymocowany do jednej części ramy 
na sztywno za pomocą dwóch śrub M6. Z kolei na drugim końcu łącznika znajduje się 
sworzeń sprężynujący (można zastąpić sworzniem z zawleczką). Sworzeń wchodzi w jeden z 
otworów nawierconych w poprzeczce po drugiej stronie ramy. Otwory są rozmieszczone co 
25 mm. Zakres regulacji wynosi 100 mm. Sposób regulacji - wciśnięcie trzpienia do środka i 
przesunięcie ramy w żądanym kierunku. Sprężyna, która znajduje się w środku, powoduje 
automatyczne wskoczenie trzpienia w kolejny otwór. Typ regulacji - skokowy. 

Rys.6. Widoki łącznika ze sworzniem dla poprzeczki górnej oraz dolnej 

Wariant 4 - wprowadzenie dodatkowego elementu (rury) - sposób regulacji analogiczny 
do wariantu trzeciego. W tym rozwiązaniu konstrukcyjnym sworzeń, jako element blokujący 
pozycję, zastąpiono zaciskiem mimośrodowym. Dodatkowa modyfikacja jaką tutaj 
wprowadzono, to wycięty rowek w obydwu poprzeczkach ramy (rys.7b), od strony dolnej. 
Rowek współpracujący z wystającym z rury łączącej trzpieniem zapobiega rotacji elementów 
ramy względem siebie oraz uniemożliwia wysunięcie łącznika z prowadnicy. Sposób 
regulacji - odbezpieczenie zacisku mimośrodowego, przesunięcie w żądanym kierunku, 
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zaciągnięcie zacisku. Typ regulacji - płynny. Zakres regulacji na szerokość dla tego typu 
konstrukcji wynosi 100 mm. Dla zdefiniowanego tutaj kształtu stelaża podpaszki, rozstaw 
podpaszek mieści się w granicy 260-360 mm. 

Rys.7. Widok łącznika z zaciskiem mimośrodowym 
a) widok z góry, b) widok rowka współpracującego z trzpieniem 

4. PODSUMOWANIE 

System CATIA oferuje szereg zaawansowanych narzędzi służących do tworzenia i zapisu 
konstrukcji, manipulowania oraz analizowania w jaki sposób manekin może oddziaływać 
wzajemnie z produktem. Dzięki temu można we wczesnej fazie projektowania ocenić 
przydatność, dopasowanie oraz funkcjonalność danego wyrobu. 
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BIOMECHANICAL ASPECTS OF COMPUTER ANALYSIS FOR 
REHABILITATION WALKER 3D MODEL 

Summary: In the thesis an attempt has been made to analyze 3D model of 
rehabilitation walker based on the technical documentation of its prototype. The 
analysis of device's ergonomics was carried out in order to detect and eliminate 
the potential dimensional-profiling defects and the possible collisions with the 
user which could hinder the device's performance. Further analysis regards the 
device's adjustment in three directions. The implementation of work thesis was 
supported by multimodal computer application for engineering works and 3D 
modelling - CATIA5. 
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