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Streszczenie. Autorzy podjęli próbę opracowania wielomasowego modelu matematycznego 
układu operator-fotel-maszyna do analizy zjawisk dynamicznych działających na operatora 

w sytuacjach wypadkowych występujących w kopalniach podziemnych. Taki model wymaga 

zastosowania odpowiedniego modelu matematycznego ciała człowieka. W literaturze 

opisanych zostało wiele takich modeli. Wyróżnia się te przystosowane do przenoszenia sił 
wzdłużnych lub poprzecznych, a także ich kombinacje. Z uwagi na specyfikę obciąże  
działających na operatora podczas groźniejszych dla zdrowia i życia zjawisk, skupiono się 
głównie na modelach zaadaptowanych do przenoszenia sił pionowych. Autorzy postanowili 

zaimplementować jeden z modeli ciała ludzkiego posiadający 4 stopnie swobody. Pozostałe, 

istniejące już układy, pasujące do opracowywanego modelu, są dużo bardziej skomplikowane 
(7 i więcej stopni swobody), znacznie utrudniając osiągnięcie pożądanych rezultatów, poprzez 

wprowadzenie do analizy zbyt wielu zmiennych. Natomiast prostsze modele (o 2 i 3 

stopniach swobody) uznano z kolei za zbyt mało precyzyjne. Porównane zostały cztery 

dostępne modele człowieka o 4 stopniach swobody opracowane przez: Y. Wanna i J. M. 

Schimmelsa [1], W. Abbasa [2], P. E. Boileau i S. Rakheja [3] oraz E. Zhanga [4]. Literatura 

wskazuje [5], iż dla obciąże  nieprzekraczających 5 m/s2
 najlepiej sprawdza się model 

Abbasa. Autorzy wykonali badania symulacyjne z wykorzystaniem wymienionych modeli, 

by porównać osiągane za ich pomocą wartości przyspiesze  dla znacznie większych wartości 
wymusze , które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia operatorów maszyn. 
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