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Informatika bázisú ergonómiai módszerek 

Gyula Szabó Eur. Erg.

Informatika alapú fejlődés

• Könnyű információ hozzáférés

• Legjobb gyakorlatok elérhetősége

• Az ergonómiai ismeretek könnyű hozzáférhetősége és azonnali 

megoldások a problémákra

• útmutatók, szabványok részfeladatokra és komplex ergonómiai 

programokra

• A CAD rendszerek egyre több ergonómiai modult tartalmaznak, és 

ergonómiai modellezést és értékelést tesznek lehetővé

• VR – információ gyűjtésre és megjelenítésre

• Okos megoldások
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Eszközök (példa)

• Kamera 

• Tablet

• Tömeg- és hosszmérés

• Erő-, megvilágítás-, zaj-, 

hőmérő

• Goniometer

ErgoKit - Ergonomic Assessment Tools

Rövid fejlesztési idők

Rex-Exoskeleton        HAL5           MIT exoskeleton prototype
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Kifinomult megoldások

Evolution of Ergonomic Risk Assessment Tools 

Paper - pencil
tools

IT implemented
tools

CAD systems

First the ergonomic risk assessment tools were
implemented as paper-pencil check lists or
evaluation forms with simple computing, tables
and human figures.

With the use of standard IT applications these
methods reborn on the web or as spread sheets
or automatic / working documents with more
sophisticated counting.

With the improvement of CAD systems the
workplace and human modelling become
inevitable part of the design process, and the
advanced biomechanical models and detailed
anthropometric database provides designers and
experts the possibility of the most detailed
ergonomic evaluation.

Expert systems

Leading edge research utilise advanced IT
solutions like motion capture technology, 3D
imaging, mobile / portable / wearable devices,
virtual reality, telepresence. These
opportunities seem not only to produce new
tools for the application of our extending
knowledge but will create a new paradigm
allowing a rethink of the prediction of the risk of
WMSD.
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Ergo@WSH

• Ülés és emelés elemzése

• Intézkedések

• Panaszkezelés

• Gyakorlatok

• Nyújtási emlékeztetők

Workplace safety and health Institute Singapore

Ergo@WSH

Workplace safety and health Institute Singapore
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ErgoEvalApp

ILO Ergonómiai ellenőrzőpontok
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Office Ergonomics & Exercises

-

Kételyek

• Szakmai megfelelés?

• Jogszabályi megfelelés?

• Nyelvi megfelelés?

• Illeszkedés meglévő rendszerekhez?
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MTMergonomics®

Deuthce MTM Institute - MTMergonomics®

Process description with 
MTM

Process description with 
MTM

VisualisationVisualisation

Ergonomics code 
generation

Ergonomics code 
generation

ResultResult

VICON a moziban
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VICON a munkahelyen

Modelling and exposure assessment of occupational knee stress in terms of the occupational disease 

no. 2112, knee osteoarthritis DOI: 10.17147/ASUI.2015-02-09-01 

Kinect ONE
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Jack + Kinect

ALARA PLANNING: SIEMENS PLM SOFTWARE AND MICROSOFT ENGINEER A 

PARTNERSHIP TO ENSURE EMPLOYEE HEALTH AND SAFETY

Jack

Virtuális környezet 
szimuláció

Emberi mogások

Ergonómia
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Szimuláció -
a környezet tervezése

• Megjelenés

• Terhelések

• Munkahely

• Összeszerelő állomás, 

munkahely, iroda, 

fülke

• Eszközök, szerszámok

Szimuláció -
az ember

• Beépített testhelyzetek

• Testhelyzet beállítás

• Mozgások meghatározása

• Emberi viselkedés

• Elérési tartományok
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Eredmények

• Látótér

• Láthatóság

• Fáradtság elemzés

• Derék terhelés elemzés

• Ajánlott emelési teherkorlát

• Energia felhasználás

CAPTIVE
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Xsens

24

Meglévő munkahelyek - ViVeLAb

Mit kell mérni?

• Az egyes testrészek 

terhelését

• A mozgás dinamikáját, 

izületi szögeket, 

időfelhasználást

ViVeLAb



13

25

DMA mérés módszertan

Új munkahely - ViVeLAb

• Mit kell mérni? 

• Az egyes testrészek terhelését

• A mozgás dinamikáját, izületi 

szögeket, időfelhasználást

• A tervezett és a valós 

ütemezés összemérhető

• Mock-up modell építése 

kiküszöbölhető

• 1:1 real-time szimuláció is 

lehetséges

ViVeLAb

26

Képernyőképek 
- ViVeLAb

ViVeLAb
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ErgoCapture
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Módszertani korlátok

• A mozgás számos eleme nem jelenik meg a 

kockázatértékelési módszertanban, pl. járás, ülés

• Az EN 1005 szabvány számos kockázati tényezőt 

tartalmaz, de a terhelések összegzése nem teljes. Nem 

világos a környezeti, pszichés vagy a befolyásoló 

tényezők – pl. zaj, rezgés – szerepe.

• A különböző tevékenységekből eredő kockázatok 

összegzése nincs megoldva, pl. összeszerelés és 

anyagmozgatás vagy karbantartás. Nincs végső 

pontszám.

• Az ergonómiai értékelő módszerek könnyen 

hozzáférhetők, így kérdéses, hogy az alkalmazó 

kompetens-e.

szabo.gyula@dsgi.hu


