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Streszczenie, Dla osób niepełnosprawnych wózek inwalidzki jest podstawowym środkiem 
transportu. Dzięki niemu możliwy jest aktywny udział w życiu społecznym osób 
niepełnosprawnych. Podczas poruszania się na wózku inwalidzkim użytkownicy narażeni są 
na działanie drgań ogólnych, które przy długotrwałej ekspozycji mogą wywoływać bóle 

pleców, zwyrodnienia i inne szkodliwe skutki dla organizmu. Zmniejszają one również 
komfort użytkowania wózka oraz powodują szybsze męczenie się. Celem pracy było 
określenie wpływu wymiarów antropometrycznych oraz ruchliwości kończyn górnych na 

komfort jazdy użytkownika wózka inwalidzkiego. W badaniach wykorzystano uniwersalny, 

składany krzyżulcowo wózek inwalidzki. Grupę badawczą stanowiło 45 pełnosprawnych 
osób w wieku 20÷25 lat. Pierwszym etapem badania była ocena ruchliwości kończy górnej. 
Szczególną uwagę zwrócono na ruchliwość w stawie ramiennym, który odgrywa kluczową 
role podczas poruszania się na wózku. Następnie podczas jazdy aktywnej dokonano rejestracji 

przejazdu, na podstawie której przeprowadzono analizę biomechaniczną ruchu osoby na 

wózku w programie Kinovea 0.8.15. Dokonano również pomiaru drgań działających na 
użytkownika wózka inwalidzkiego przy pomocy miernika drgań SVAN 958 dla 
częstotliwości w zakresie 0÷100 [Hz]. Ocenę drgań transmitowanych podczas przejazdów 

dokonano na podstawie norm: PN-N-18002 oraz ISO 2631 (1997), a także porównano z 

wynikami badań dostępnymi w literaturze [1,2,3]. 
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