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Streszczenie  

Upadki z wysokości należą do najliczniejszych zdarzeń wśród około 90 tysięcy 
wypadków przy pracy, do których rokrocznie dochodzi w Polsce. Skuteczne zapobieganie tego 
typu wypadkom wymaga pogłębionej wiedzy nt. ich przyczyn i przebiegu, m.in. w celu 
prowadzenia szkoleń dla pracowników, opracowania lepszych procedur bezpieczeństwa oraz 
poprawy organizacji pracy. Odtworzenie dokładnego przebiegu procesu upadku z wysokości 
jest na ogół  trudne ze względu na brak wystarczających informacji z miejsca wypadku, co 
zazwyczaj prowadzi do wskazania kilku wzajemnie wykluczających się wersji zdarzenia,  
utrudnia to np.  ustalanie winy w procesie sądowym. W  podobnych sytuacjach w wielu 
dziedzinach stosuje się symulację numeryczną wykorzystując ją do modelowaniu zjawisk 
fizycznych w celu odtworzenia ich rzeczywistego przebiegu w funkcji czasu, m.in. numeryczne 
modele ciała człowieka wykorzystuje się do badania i rekonstrukcji wypadków drogowych. 
Jednakże, są one walidowane pod kątem konkretnych zdarzeń drogowych i mają wiele 
ograniczeń w przypadku stosowania ich do rekonstrukcji innych rodzajów wypadków.  

Celem pracy było opracowanie numerycznego modelu ciała człowieka przydatnego do 
rekonstrukcji wypadków związanych z upadkiem z wysokości. Przyjęto tezę, że modelowanie 
numeryczne umożliwi, udoskonaloną w porównaniu ze stosowanymi obecnie metodami, 
analizę przyczyn i skutków tego typu wypadków przy pracy.  

Opracowanie numerycznego modelu ciała człowieka polegało na rozwinięciu  
i dostosowaniu istniejącego modelu człowieka Pedestrian (dostępny w bazie danych pakietu 
MADYMO) do potrzeb biomechaniki pracy, zwłaszcza upadków  
z wysokości. W tym celu niezbędne było opracowanie: 

 numerycznego modelu kończyn górnych z możliwością symulacji złamań,  

 numerycznego modelu głowy z nałożonym przemysłowym hełmem ochronnym, 

 zestawu warunków początkowych dla symulacji upadku z wysokości. 

Do opracowania własnego modelu kończyny górnej człowieka wykorzystano metodę 
metaanalizy. Zebrane dane doświadczalne wyników badań dostępnych w literaturze naukowej  
dotyczące sił i momentów sił, przy których dochodzi do złamania kości ramienia  
i przedramienia, posłużyły do budowy  tego modelu.  

Na potrzeby opracowania numerycznego modelu głowy z hełmem przeprowadzono 
własne badania eksperymentalne z wykorzystaniem rzeczywistego, powszechnie stosowanego 
przemysłowego hełmu ochronnego oraz fantomu głowy pochodzącego z manekina Hybrid III. 



Fantom z nałożonym hełmem zrzucano z różnych wysokości dokonując pomiaru 
przyspieszenia środka jego masy.  

W celu uzyskania warunków początkowych potrzebnych do inicjacji symulacji procesu 
upadku przeprowadzono obszerne (30 badanych) badania eksperymentalne początkowej fazy 
upadku z wysokości. Wykorzystano do tego uchylną platformę własnej konstrukcji, która 
przechylając się doprowadzała nie spodziewające się tego osoby badane do utraty równowagi. 
Podest platformy, na którym stali badani, znajdował się 40 cm nad ziemią,  
badani zakładali uprząż do prac wysokościowych z podpiętą liną asekuracyjną. Do 
wywoływania wrażenia przebywania i pracy na wysokości wykorzystano metodę 
zanurzeniowej rzeczywistości wirtualnej. W tym celu badanym zakładano urządzenie typu 
Head Mounted Display, w którym był wyświetlany syntetyczny widok z perspektywy podestu 
rusztowania znajdującego się około 20 m nad ziemią. Przebieg eksperymentów rejestrowano 
za pomocą systemu VICON do trójwymiarowej analizy ruchu.  Na podstawie wyników badań 
opracowano 28 zestawów warunków początkowych, uwzględniających reakcję człowieka na 
utratę równowagi. 

Modele cząstkowe kończyn górnych oraz głowy w hełmie ochronnym  opracowano z 
wykorzystaniem metody układów wieloczłonowych. Umożliwiło to łatwe zaimplementowanie 
ich do modelu Pedestrian. Warunki początkowe dołączono do modelu Pedestrian tworząc 
hybrydowy model kinematyczno – dynamiczny do rekonstrukcji początkowej fazy upadku.  W 
wyniku uzyskano nowy numeryczny model ciała człowieka przydatny do rekonstrukcji 
upadków z wysokości, osiągając tym samym cel pracy.  

W ramach niniejszej rozprawy wykorzystano nowy model do rekonstrukcji 
rzeczywistego upadku z wysokości. Spośród 28 zestawów warunków początkowych wybrano 
ten, którego zastosowanie umożliwiło rekonstrukcję najbardziej prawdopodobnej wersji 
wydarzenia. Wytypowanie tej wersji polegało na porównaniu wyników rekonstrukcji z 
informacjami zawartymi w dokumentacji powypadkowej. Wyniki, w formie oszacowanych 
urazów, pokrywają się z rzeczywistymi urazami jakich doznała ofiara wypadku. Tym samym 
udowodniono tezę pracy. 

 Rozprawa zakończona jest podsumowaniem głównych wyników i wskazaniem potrzeb 
i  perspektyw dalszych badań. 
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Abstract  

Falls from heights are among the most common events from approximately 90 thousand 
accidents at work which take place in Poland each year. Efficient prevention of this type of 
accidents requires broad knowledge with regard to their causes and process in order to conduct 
training courses for employees, develop better safety procedures and improve work 
organization. Reproducing the detailed course of a fall from heights is generally difficult due 
to insufficient information provided from the place of accident, usually leading to indication of 
a number of accident versions which are mutually exclusive, thus making it difficult to evidence 
fault during a court proceeding etc. In many fields of study, numerical simulation is used in 
similar cases to model the physical phenomena in order to reproduce their actual course in the 
function of time, e.g. numerical models of the human body are used to research and reconstruct 
road accidents. However, they are validated in terms of particular road incidents and are quite 
limited when it comes to using them for reconstruction of other types of accidents. 

The aim of this study was to develop a numerical model of the human body useful for 
reconstructing accidents involving falls from a height. A thesis was adopted that numerical 
modelling will allow to conduct a cause and effect analysis for this type of accidents at work, 
which constitutes an improvement when compared with the methods used currently.  

Developing a numerical human body model consisted in expanding and adjusting the 
existing human model, i.e. the Pedestrian (available in the MADYMO package database) for 
the purpose of work biomechanics, in particular falls from heights. To this end, it was necessary 
to develop the following: 

 a numerical model of upper limbs with the possibility of simulating fractures,  

 a numerical model of the head with a protective helmet, 

 a set of initial conditions for simulating a fall from heights. 

In order to develop the author’s own model of the upper human limb, the meta-analysis 
method was used. The collected experimental data of research results available in scientific 
literature regarding forces and moments of forces where fractures of the humerus or the forearm 
bones take place, were used to build this model. 

For the purpose of developing a numerical model of the head with a helmet, own 
experimental research was completed, applying an actual and commonly used industrial 
protective helmet as well as a head phantom of the Hybrid III dummy. The phantom with the 
helmet was dropped from various heights with measuring the acceleration of its centre of 
gravity. 



In order to generate the initial conditions necessary to start simulation of the fall process, 
broad experimental tests (on a sample of 30 people) of the initial phase of a fall from heights 
were conducted. For this purpose, an own-design tilting platform was used, which when tilting, 
caused the tested people, who did not expect the above, to lose balance. The platform base 
where the tested people were standing, was located 40 cm above ground; the tested people wore 
a harness for working at heights with an attached securing line. To create the impression of 
working at a height, a method of immersive virtual reality was used. To this end, the tested 
people wore a Head Mounted Display where the virtual view was played, showing a perspective 
from a scaffolding platform located approximately 20 m above ground. The course of 
experiments was captured using the VICON system for 3D motion analysis. On the basis of the 
results, 28 sets of initial conditions were developed, which included reaction of the human to 
loss of balance. 

Partial models of the upper limbs and head in a protective helmet were developed using the 
method of multibody systems. This enabled their easy implementation into the Pedestrian 
model. The initial conditions were incorporated into the Pedestrian model thus creating a hybrid 
kinetic and dynamic model for reconstruction of the initial phase of a fall. As a result, a new 
numerical model of the human body was obtained, which is useful for reconstruction of falls 
from heights, thus achieving the objective of this study.  

In this analysis, a new model for reconstruction of an actual fall from heights was used. 
Among the 28 sets of initial conditions, the author used the set whose application enabled 
reconstruction of the most probable version of the event. Selection of the version consisted in 
comparing the reconstruction results with the information contained in post-accident 
documentation. The results, in the form of estimated injuries, correspond to the actual injuries 
suffered by a fall casualty. Thus, the thesis of the study was evidenced. 

The analysis is concluded with a summary of the main results, and indication of the needs 
and perspectives for further research. 

 


