
Jövőbe mutató technológiák
az ergonómiában

Fergencs Tamás



Miről lesz szó?

• Digitális szimulációk

• Virtuális valóság

• Automatizált implementációs modul



Az ergonómia története

Kutatás + adatbázis Rendszerszemlélet Termékergonómia
Kognitív 

ergonómia

• Módszertan, nem pedig technológiai alapú tudományág

• Dependens más területek technológiai fejlődésétől



Az ergonómiai analízistechnikák
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BGI/GUV-I 504-46, DGUV 208-
033

BAuA Leitmerkmalmethode

OWAS, RULA, REBA, CERA, 
ISO 11228, EN 1005-4

Xsens, ART, egyéb 
mozgásrögzítő mérőműszerek

Egyetemek, kutató és 
tanácsadó cégek

IDO Ergonomics, CharAT, 
Ramsis, JACK

ViVeLab Felhőalapú kollaboratív szimuláció

Szimuláció

Laboratóriumi kísérletek

Objektív mérések

Szakértői screening

Speciális screening

Egyszerű screening
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A mozgásrögzítés

• Szubjektív adatok kiküszöbölése

• Digitalizált adatfeldolgozás 

lehetősége

• Utólagos elemzések valid adatokkal

• Mesterséges, vagy autentikus 

környezet



A digitális szimuláció

• Ember reprezentációja

• Digitális elemzési környezet –

virtuális verifikáció

• Testméretek, testhelyzetek és 

munkakörnyezet szimulációja

• Ergonómiai célszoftver a 

keretrendszere



Virtuális analízis

Új munkahely 
szükséges/meglévő 
munkahely deficites

Munkahely
virtuális terve

Virtuális ergonómiai 
elemzés

ProblémafeltárásJavított tervÚj fizikai munkahely



A virtuális valóság

• Számítógépes környezet

• Érzékelhető, befolyásolható

• Immerzió a mértékegysége

• Implementáció?



A virtuális ergonómiai elemzés VR környezete

Ergonómiai
célszoftver

+

Mozgásrögzítő 
ruha

+

Virtuális 
valóság



Az elemzési folyamat technológiai szemszögből

Kockázat-
felmérés

• Hol szükséges 
adatgyűjtés?

• Előzetes felmérés 
becslés alapján

Adatgyűjtés

• Helyszínen történő

• Lehetőleg objektív 
módszerekkel és 
digitálisan

Adatelemzés

• Elemzés és 
hibafeltárás

• Deficitek keresése 
szabályok alapján

Intézkedési 
terv

• Deficitekre 
megoldás keresés

• Konkrét 
termékjavaslatok

Implementáció

• Műszaki 
megvalósítás

• Együttműködés az 
ergonómusokkal

Szubjektív adatok Objektív adatok

Szakvélemény Digitális célszoftver Szakvélemény

Szubjektív + objektív 
adatok

Automatizált implementációs modul



A döntési fa felépítése

Objektív 
mozgásadatok 

beolvasása

Deficitek 
hibacsoportba 

besorolása

Feltételek 
alapján szűrés

Követelmények 
+ megoldások 
megjelenítése

• Első szűrés: deficitek keresése

• Adott kockázatelemzés alapján

• Jelen esetben: ISO:11226
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A döntési fa felépítése

Objektív 
mozgásadatok 

beolvasása

Deficitek 
hibacsoportba 

besorolása

Feltételek 
alapján szűrés

Követelmények 
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megjelenítése

• Első szűrés: deficitek keresése

• Adott kockázatelemzés alapján

• Jelen esetben: ISO:11226

• Második szűrés: csoportba sorolás

• Munkamagasság, munkatér, 

fogásminőség, lábtartás, ülőfelület

• Harmadik szűrés: munkafeltételek

• A megoldási javaslatok pontosítása 

munkatevékenység szerint

• Általános, szűrt követelmények

• Konkrét megoldási javaslatok



DEFICIT
Átlagos 

szög
Kezdeti időpont Időtartam

Munkavégzés 
típusa

Figyelmeztetés Hibacsoport
Kézi tehermozgatás?

HA VAN, AKKOR HASZNÁLD 
A TEHEREMELÉS MODULT

Munkavégzés 
felülete

Munka-
nehézség

Kocsi 
használata

Fixáció
Mozdulat-
gyakoriság

Kézieszközök 
használata

Kezelőszerv 
használata

Fogantyúk 
használata

Doboz/tárolóeszköz 
használata

Fenéktámasz 
használata

Pedál 
használata

Lábtámasz 
használata Követelmények Megoldás

Trunk inclination is >60° while the trunk is not 
supported for more than 4s

72° 12s 630ms 6s 540ms álló
túlzott előrehajolás: nem megfelelő 

munkamagasság
munkamagasság nincs

géphez 
kötött

könnyű nincs

Könnyű munka (kábelezés, kis alkatrészek kis erővel való összeszerelése) esetén 90 és 115 cm között legyen állítható a 
munkamagasság. Amennyiben a munkadarab magassága számottevő, úgy mindig olyan magasságot kell biztosítani, 
hogy a munkavégzés tényleges magassága könyökmagasságban történhessen. Amennyiben kevert munkáról van szó 
(pl. nehéz alkatrészek vizuális szerelése és vizuális ellenőrzése), az adott munkafajtákhoz tartozó legalacsonyabb és 

legmagasabb méret között kell változtathatónak lennie a munkamagasságnak. Ha ez nem kivitelezhető, akkor mindig a 
nehezebb munkához tartozó értékek a meghatározók.

Állítható magasságú platform a munkavállaló talpa alá 
Állítható platform a gép alá

Convex lumbar spine posture for more than 4s - 54s 460ms 32s 300ms ülő nem megfelelő ülőfelület ülőfelület van
géphez 
kötött

van

Fenéktámasz ülőfelületének magassága a talptól 63 és 84 cm között változtathatónak kell lennie.
Nyereg alakú ülőfelület esetén az ülőfelület előre-döntöttsége 0°-15° között lehet, egyéb felületek esetén 15° körül 

legyen. Az ülőfelület szélessége legalább 35 cm, mélysége legalább 25 cm legyen.
Az ülésközéppont körül jobbra és balra legalább 39,5 - 39,5 cm széles szabad helynek kell lennie a kényelmes felállás-

leülés érdekében.

Megfelelő kialakítású nyeregszék, szorítózáras magasság-beállítás, pneumatikus magasság-beállítás, cserélhető ülésfelület. 

Right upper arm retroflexion for more than 4s 12° 1m 10s 520ms 7s 100ms álló
könyök hátranyúlik: nem megfelelő 

munkatér
munkatér nincs

géphez 
kötött

finom
esetenk

énti
gyakori van

A munkatér szélessége lehetőleg 48 cm legyen, de maximum 145 cm
A test előtti 60°-ban kell tudnia végezni a munkát , azaz a felkarok, illetve alkarok jobbra és balra is maximum 30°-ot 

fordulhatnak.
Esetenkénti (< 2h/nap) fixáció, azaz a tekintet egy irányban történő rögzítése esetén a fontos eszközöket a pupilla 

szintje alatti 60°-os térrészben kell elhelyezni, felülnézetben a pupillától jobbra és balra 55-55°-ot bezáró térrészben.
A munkatér a test előtt a törzstől számítva legfeljebb 20 cm távolságban legyen. 

A gyakran használt (összesen >2h/nap) kezelőeszközök a padlótól 95 és 150 cm között helyezkedjenek el (fali képernyők: 
150 cm - szemmagasság, kezelőpultok: 95 cm - könyökmagasság).

Munkaeszközök test elé hozása
Munkavállalót kör alakban körbevevő munkafelület kialakítása hosszanti kialakítás helyett

Munkaterületek megfelelő magasságba hozása
Forgatható szék használata az oldalra fordulás kiküszöbölésére

Monitorok, egyéb munkaeszközök megfelelő magasságba hozása
Dönthető munkafelület létrehozása

Dönthető/előre-hátracsúsztatható monitor használata.
Munkafelülethez való megfelelő hozzáférhetőség kialakítása, munkaeszközök megfelelő munkatéri tartományba hozása, 

forgatható eszköztároló használata. 
Állítható magasságú monitor, állítható magasságú kezelőpult, állítható magasságú platform a munkavállaló talpa alá. 

Forgatható eszköztároló használata. 

Left forearm supination is >60° for more than 4s 66° 1m 12s 410ms 5s 120ms álló
nem megfelelő fogásminőség, kivéve 

emeléskor
fogásminőség nincs

géphez 
kötött

nincs nincs van van

A fogantyúk vagy nyelek kesztyűs kézzel is megfoghatónak kell lenniük, biztosítva a megfelelő csúszásmentességet és 
méretet.

A fogantyúk szélessége legalább 12,5 cm, az átmérőjük 2 és 4 cm között legyen. A fogantyúknak ne legyenek éles, vagy 
olyan részei, melyek zúzódásveszélyesek.

A fogantyúkat úgy kell kialakítani, hogy lehetővé tegyék a természetes alkar- és kézhelyzetet.

Kocsik, dobozok, ládák fogantyúinak megfelelő kialakítása.

Right ankle planar flexion is >50° for more than 4s 57° 1m 32s 200ms 12s 640ms ülő
nem megfelelő lábfejhelyzet: nem 

megfelelő talpfelület
lábtartás van

asztalon 
végezhető

van van

Pedálos kezelés esetén a pedál szélessége legalább 30 cm legyen, nyugalmi dőlésszöge lehetőleg 8-12° között legyen, 
magassága a padlótól 25 cm magasságig állítható legyen.

A pedál felülete legyen csúszásmentes. 20°-nál nagyobb emelkedésű pedál esetén saroktámasz ajánlott.
A pedál véletlen megnyomását ki kell küszöbölni.

Ülő munka esetén a  lábtámaszra a munkavállaló mindkét lábfejének fel kell tudni feküdnie, legalább 40 cm mély 
legyen.

Lehetőleg legyen állítható magasságú 2-14 cm között a talpfelülettől mérve. 
A pedálrész 5-10°-ot zárjon be a vízszintessel. 

A lábtérnek lábtámaszos üléskor legalább 72 cm magasnak, 109 cm szélesnek és a lábfejrésznél minimum 88 cm 
mélynek kell lennie, a térdmagasságban pedig minimum 55 cm mélynek.

Megfelelő kialakítású pedál használata, pedál talpszintre helyezése; amennyiben ez nem lehetséges, emelvényt alkalmazni, 
mely a talpat a pedál szintjére emeli. 

Megfelelő nyomásérzékeny pedál használata, aktiválható pedálzár használata, mely nem engedi a pedált lenyomódni.
Megfelelő kialakítású, állítható magasságú (pneumatikus, szorítózáras, pozícionálószeges) lábtámasz alkalmazása. 

Munkafelülethez való megfelelő hozzáférhetőség kialakítása ülés esetén, gép lábterének megfelelő kialakítása, elölről nyitott
lábtér.

A döntési fa felépítése

Mozgásadatok beolvasása

Követelmények + 
megoldások

Feltételek alapján való 
szűrés

Deficitek hibacsoportba 
sorolása



?


