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STANOWISKO LABORATORYJNE SYMULATORA WARUNKÓW 
PRACY URZĄDZENIA DO STABILIZACJI POZYCJI PACJENTA  

 
THE LABORATORY STAND OF WORKING CONDITIONS SIMULATOR OF 

PATIENT STABILIZATION SYSTEM FOR MEDICAL CONVEYANCES 
 

Streszczenie: Artykuł zawiera opis realizacji stanowiska laboratoryjnego symulującego warunki pracy dla 
„Urządzenia do Stabilizacji Pozycji Pacjenta” (USPP). USPP ma kinematykę manipulatora równoległego 
z napędami PM BLDC i może być wykorzystywane do transportu samochodowego lub lotniczego osób 
poszkodowanych, z poważnymi urazami kręgosłupa lub transportu noworodków. Istnieje więc potrzeba 
opracowania stanowiska laboratoryjnego do badań skuteczność odwzorowania przyśpieszeń prędkości  
i przemieszczeń, a w dalszej perspektywie do badań algorytmów sterowania manipulatora równoległego  
w aspekcie bilansu energii. Artykuł zawiera analizę norm oraz badań określających poziom oddziaływania 
przeciążeń, wychyleń i drgań na organizm człowieka poruszającego się w rzeczywistym pojeździe w od-
niesieniu do możliwości ich symulacji na opracowanej platformie manipulatora równoległego 6DOF. 
 

Abstract: The article contains a description of the laboratory stand for working conditions simulation of Pa-
tient Stabilization System For Medical Conveyances (PSSFMC). PSSFMC is based on kinematics of a parallel 
manipulator and equipped with PM BLDC drives. It can be used for car or air transport injured persons with 
serious spinal injuries or neonatal transport. There is therefore a need to develop the laboratory stand for test 
the effectiveness of the representation of acceleration, speed and displacements. In the further perspective, the 
laboratory stand could been used to test control algorithms of the parallel manipulator in aspect of energy con-
sumption. The article contains an analysis of standards and tests determining the level of impact of inclinations 
and vibrations on the human body located in a real moving vehicle with respect to the possibility of their 
simulation with the developed platform 6DOF parallel manipulator.  
 

Słowa kluczowe: symulator warunków pracy, manipulator równoległy, napęd PM BLDC 
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1. Wstęp 

Zespół badawczy jest zaangażowany w komer-
cjalizację „Urządzenia do Stabilizacji Pozycji 
Pacjenta” (USPP), które może być wykorzy-
stywane do transportu samochodowego lub lot-
niczego osób poszkodowanych, z poważnymi 
urazami kręgosłupa lub transportu noworodków 
w stanie zagrożenia życia. Zasadniczym ele-
mentem wykonawczym USPP jest manipulator 
równoległy. Transport pacjentów - w stanie za-
grożenia życia - przy pomocy pojazdów i śmi-
głowców ratowniczych jest organizowany 
w szczególnych sytuacjach pomiędzy ośrodka-
mi medycznymi, które mogą zapewnić wyma-
gany poziom intensywnej terapii. W takich 
przypadkach zasadnicze znaczenie ma zapew-
nienie stabilizacji pozycji pacjenta. Ma to zapo-
biec pogorszeniu jego stanu w czasie trans-
portu. Pomimo tego, że pojazdy ratownicze nie 
poruszają się z nadmierną prędkością, to pac-
jent jest narażony na stresory fizyczne (Whole-
body vibration WBV) [1], które stanowią dla  
jego stanu zdrowia zagrożenie. W tym zastoso- 

 
 

waniu, USPP może być wykorzystywane, jako 
skuteczny system chroniący transportowanego 
pacjenta, przed niekorzystnym wpływem gwał-
townych przeciążeń, drgań, a w konsekwencji 
przemieszczeń  i zmiany pozycji ułożenia ciała. 
Wymienione wyżej warunki pracy USPP wy-
stępują w wyniku koniecznej (planowej) lub 
nieplanowanej zmiany trajektorii ruchu pojazdu 
lub śmigłowca ratowniczego, jak również kine-
tycznego oddziaływania czynników zewnęt-
rznych na wyszczególnione środki transportu. 
Przedmiotowy system USPP można zakwalifi-
kować jako autonomiczny system mobilny (Au-
tonomous Mobile System AMS). Taka kwalifi-
kacja jest uzasadniona z uwagi na szczególne 
wymagania dla USPP przeznaczonego do ins-
talacji - na pokładzie śmigłowca lub pojazdu ra-
towniczego - charakteryzujących się pracą 
w warunkach deficytu energetycznego. Z tego 
względu zasadnym jest stosowanie w konstru-
kcji manipulatora równoległego USPP wysoko- 
sprawnych napędów z silnikami PM BLDC 
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(Permanent Magnet Brushless DC Motors). 
Szczególnie w przypadku układów napędu wie-
losilnikowego istnieje potrzeba udoskonalania 
właściwości ruchowych napędów PM BLDC 
i ich algorytmów sterowania w aspekcie bilansu 
energii poszczególnych cyklów pracy napędu 
wielosilnikowego i sprawności energetycznej 
poszczególnych napędów. Metodyka badawcza 
wymaga więc analizy skuteczności procesu sta-
bilizacji dla wybranej geometrii manipulatora 
i metody sterowania jego napędów. W kolej-
nych etapach zakłada się również modyfikację 
geometrii lub/i metody sterowania w celu po-
prawy sprawności energetycznej. Należy zwró-
cić uwagę, że koszt wykonania i eksploatacji 
mobilnego stanowiska badawczego, np. na pod-
woziu samochodowym, umożliwiającego bada-
nia nad algorytmami sterowania USPP w wa-
runkach ruchu drogowego znacznie przekracza 
koszt wykonania prototypu przedmiotowego sy-
stemu. Dlatego ważne jest posiadanie sprzęto-
wego symulatora lotu śmigłowca lub jazdy po-
jazdu ratowniczego, który umożliwia ocenę 
wpływu symulowanych przeciążeń, wychyleń  
i drgań na właściwości wielosilnikowego ukła-
du napędowego USPP. Symulator warunków 
pracy ratowniczej jednostki transportowej  
o konstrukcji manipulatora równoległego z na-
pędami PM BLDC umożliwia weryfikację sku-
teczności odwzorowania przyśpieszeń pręd-
kości i przemieszczeń w celu dalszej realizacji 
USPP o analogicznym napędzie i kinematyce. 
Stanowisko laboratoryjno-badawcze symulatora 
warunków pracy dla USPP pozwala również na 
zmiany struktury układu sterowania i jest 
wyposażone w układ pomiarowy umożliwiający 
archiwizację przyspieszeń ax(t), ay(t), az(t). Na 
bieżącym etapie procesu komercjalizacji USPP 
zrealizowano tylko strukturę manipulatora 
równoległego, który odzwierciedla kinematykę 
6-UPS [2] docelowego układu, a jednocześnie 
może pełnić funkcje symulatora jednostki rato-
wniczej (śmigłowca lub pojazdu).   

2. Koncepcja wykonania USPP 

Koncepcję realizacji USPP zaprezentowano na 
rys. 1, na którym przedstawiono widok manipu-
latora równoległego 6DOF oraz schemat ideo-
wy urządzenia zainstalowanego na pokładzie 
pojazdu ratowniczego. Manipulator USPP (1), 
na którym posadowione są nosze (2), przyłą-
czony jest do podstawy (3) za pomocą siłowni-
ków (4) i przegubów (5). 
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Rys. 1. Elementy USPP dla ratowniczych jed-

nostek transportowych [Nr Patentu 214937]:  

a) manipulator równoległego 6DOF, b) sche-

mat ideowy połączenia urządzeń w pojeździe 

ratowniczym 
 

Podstawa (3) przymocowana jest do mobilnego 
podwozia (6), natomiast siłowniki (4) kontrolo-
wane są sterownikiem (7), za pomocą sygnałów  
z czujników położenia (8) noszy (2), z czujnika 
skrętu kół (9), z czujnika przyspieszenia pojaz-
du (10) oraz czujnika hamowania (11), układu 
zasilania (12). 

a)

b)

c)

 

Rys. 2. Sposób stabilizacji pozycji pacjenta 

w wybranych sytuacjach drogowych [Nr Pa-

tentu 214937]: a) widok z boku - pokonywanie 

poprzecznej nierówności drogi, b) widok z góry 

- omijanie pionowej przeszkody na drodze, c) 

widok z tyłu - pokonywanie wzdłużnej przeszko-

dy  

3. Sposób stabilizacji pozycji pacjenta 

Ruchoma platforma ma stabilizowaną pozycję, 
izolując tym samym mechanicznie pacjenta od 
przemieszczeń podwozia mobilnego, samocho-
du lub innego pojazdu. Wynik stabilizacyjnego 
działania urządzenia osiąga się, gdy pojazd na-
trafia na przeszkody (rys. 2) np. próg spowal-
niający  oraz  gdy  omija  przeszkodę na prostej 
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Rys. 3. Metodyka badań USPP – Etap I 

 

drodze lub gdy jedna strona podwozia pojazdu 
przemieszcza się w obniżeniu koleiny na dro-
dze. 

4. Metodyka badawcza 

Metodyka badań USPP jest realizowana 
w trzech etapach (rys. 3). Artykuł dotyczy Eta-
pu I-go, którego celem jest opracowanie mode-
lu komputerowego i stanowiska laboratoryjnego 
symulatora pojazdu ratowniczego przeznaczo-
nego do późniejszej walidacji USPP. W Etapie 
II przewiduje się opracowanie sprzętowego 
modelu USPP w zredukowanej skali. Etap III – 
końcowy – pozwoli na opracowanie modelu 
komputerowego USPP oraz ostatecznej wali-
dacji sprawności energetycznej napędu wielo-
silnikowego i skuteczności procesu stabilizacji 
USPP na podstawie badań symulacyjnych i la-
boratoryjnych na symulatorze sprzętowym po-
jazdu ratowniczego w warunkach rzeczywi-
stych. W Etapie I prowadzi się walidację sku-
teczności procesu zadawania przyspieszeń a(t), 
prędkości v(t) i przemieszczeń s(t) platformy 
ruchomej symulatora dla zaimplementowanej 
geometrii i metody sterowania napędów w mo-
delu komputerowym pojazdu ratowniczego. 
Metoda sterowania symulatora warunków pracy 
ratowniczej jednostki transportowej jest opra-
cowywana w iteracyjnych cyklach walidacji 
wyników symulacji modelu komputerowego 
i pomiarów laboratoryjnych na stanowisku la-
boratoryjnym (rys. 5). 

5. Stanowisko symulatora warunków 
pracy ratowniczej jednostki transporto-
wej dla USPP 

Manipulator równoległy symulatora warunków 
pracy ratowniczej jednostki transportowej 
o sześciu stopniach swobody 6DOF, zwany 
również platformą Stewarta, napędzany jest 
przez sześć siłowników z silnikami PM BLDC. 
Punkty węzłowe An, Bn (dla n=1:6) geometrii 

manipulatora równoległego wyznaczone są 
przez środki geometryczne poszczególnych 
przegubów. Geometria platformy bazowej 
A1...An tworzy sześciokąt dolny opisany na 
okręgu o promieniu r=OAA1. 
 

Tabela 1. Parametry geometryczne manipulato-

ra równoległego 

Wymiar [mm] 

r 577 
d 220 
D 871 
LN 890 ÷ 1225 
∆l 335 
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Rys. 4. Model komputerowy i geometria stano-

wiska symulatora warunków pracy ratowniczej 

jednostki transportowej dla urządzenia do sta-

bilizacji pozycji pacjenta USPP 

Geometria platformy ruchomej B1...Bn tworzy 
sześciokąt górny opisany na okręgu o promie-
niu r=OBB1. Jednocześnie oba okręgi są sobie 
równe r=OAA1=OBB1. Krótsze boki sześciokąta 
dolnego i górnego tworzą pary węzłów d=A1A2 

=B1B6. Dłuższe boki sześciokąta dolnego i gór-
nego tworzą pary węzłów D=A2A3=B1B2. Łań-
cuch kinematyczny typu 6-UPS zrealizowanego 
manipulatora równoległego symulatora warun-
ków pracy ratowniczej jednostki transportowej 
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skła-da się z sześciu gałęzi AnBn, z których każ-
da od-powiada jednemu siłownikowi liniowemu 
LN z silnikiem PM BLDC o translacji ∆l. Posuw 
siłowników liniowych zrealizowano na bazie 
śrub kulowych. 

 
 

Rys. 5. Stanowiska laboratoryjne symulatora 

warunków pracy ratowniczej jednostki trans-

portowej dla urządzenia do stabilizacji pozycji 

pacjenta USPP 

6. Analiza wstrząsów generowanych 
przez środki transportu 

Norma ISO 2631-1:1997 [1] określa poziom 
dyskomfortu transportowanego człowieka na 
podstawie wibracji całego ciała (Whole Body 
Vibrations WBV). Norma wyznacza zakres 
częstotliwości 1-80 Hz wibracji całego ciała, 
jako mający bezpośredni wpływ na zdrowie, 
komfort i percepcję człowieka. W odniesieniu 
do przeciążeń WBV norma precyzuje, że dla 
pozycji siedzącej przyspieszenia w zakresie 
1,25÷2,05 m/s2 określane są jako bardzo 
nieprzyjemne, a w zakresie powyżej 2 m/s2 zde-
finiowano jako bardzo niewygodne. Norma nie 
precyzuje wpływu przeciążeń na kondycję czło-
wieka transportowanego w pozycji leżącej.  
W pracy [3] badano poziom wibracji w tak-
sówkach miejskich i okazało się, że średnia 
wielkość WBV wahała się od 0,17 do  
0,55 m/s2. W publikacji [4], dotyczącej badań 
wpływu tych czynników na zdrowie i kondycję 
transportowanych noworodków, zidentyfikowa-
no przyspieszenia, częstotliwości i statystykę 
występowania WBV dla reprezentatywnej gru-
py pojazdów. Z pomiarów [4] wynika, że po-
ziom WBV zawsze przekraczał 0,47 m/s2. Taka 
wartość przyspieszenia zgodnie z normą ISO 
2631 wymaga ostrożności w odniesieniu do 
potencjalnych zagrożeń dla zdrowia, jeśli czas 
trwania narażenia wynosi 8 h w cyklu 24 h.  

W publikacji [4] przedstawiono porównanie 
czynników WBV w odniesieniu do transportu 
noworodków dla ambulansu i śmigłowca.  
W przypadku ambulansu obserwuje się bardziej 
dynamiczne zmiany w zakresie hamowania  
i wstrząsów (1 zdarzenie na 2 minuty) niż  
w przypadku śmigłowca (1 zdarzenie na 11 mi-
nut). W celu weryfikacji wartości wyżej wy-
szczególnionych czynników WBV przeprowa-
dzono pomiary wybranych wartości przyspie-
szeń a(t) w kabinie podjazdu samochodowego. 
Do pomiaru przyspieszeń wykorzystano trójo-
siowy XYZ czujnik akcelerometryczny typu 
BMA250 firmy Bosch umieszczony w punkcie 
pokazanym na rys. 7. Punkt jest traktowany 
jako początek układu współrzędnych OXYZ. Na 
rysunku 6 przedstawiono rozkład przyspieszeń 
|az| przy pomocy szybkiej analizy Fouriera FFT 
działających na kierowcę samochodu w piono-
wej osi Z w czasie pokonywania progu spowal-
niającego o szerokości E=2 m i wysokości 
H=0,1 m z dozwoloną prędkością vy=2,5 m/s.  

|az|[m/s2]

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0 5 10 15 20 f[Hz]

fd=0 ,7Hz fg=2,5Hz
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Rys. 6. Rozkład FFT amplitud |az| przyspieszeń 

działających na kierowcę samochodu w piono-

wej osi Z w czasie pokonywania progu spowal-

niającego o szerokości E=2 m i wysokości 

H=0,1 m z dozwoloną prędkością vy=2,5 m/s 

Analizę FFT przeprowadzono dla przyspieszeń 
zarejestrowanych na odcinku pomiarowym Sy 
równym 10 m. Zarejestrowany manewr zobra-
zowano na rys. 7 i jest on modelowym przykła-
dem negatywnego oddziaływania WBV na 
człowieka znajdującego się w pojeździe. Zgod-
nie z zaleceniem normy ISO 2631 wyodrę-
bniono przedział częstotliwości fd=0,7 Hz do 
fg=2,5 Hz drgań kabiny samochodu przekra-
czających poziom 0,47 m/s2 WBV. W wyzna-
czonym przedziale dominują dwie amplitudy 
przyspieszeń działających wzdłuż osi Z,  
w szczególności |aZ1|(f1=1 Hz)=1,3m/s2  
i |aZ2|(f2=2 Hz) =1,49m/s2. Częstotliwości te 
odpowiadają czasom t1=1/f1=1 s i t2=1/f2=0,5 s. 
Jednocześnie na podstawie zarejestrowanego 
przebiegu wartości chwilowej przyspieszenia 
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az(t) rys. 7 wyznaczono metodą całkowania nu-
merycznego, przebiegi czasowe prędkości 
chwilowej vz(t) i w konsekwencji przemieszcze-
nia sz(t) czujnika akceleroetrycznego i całej ka-
biny samochodu w czasie t pokonywania progu 
spowalniającego. 
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Rys. 7. Przebiegi wartości chwilowych przys-

pieszenia az(t), prędkości vz(t) i przemieszcze-

nia sz(t) działających na kierowcę samochodu 

w pionowej osi Z w czasie pokonywania progu 

spowalniającego o szerokości E=2 m i wyso-

kości H=0,1 m z dozwoloną prędkością 

vy=2,5 m/s  

Na rysunkach zaznaczono przedział czasu 
∆t=1 s, punkty charakterystyczne przebiegów 
czasowych i pozycji pojazdu na jego trasie 
ruchu. Maksymalne chwilowe przyspieszenia 
az(t) pionowe, spowodowane pokonywaniem 
progu spowalniającego oscylują w zakresie  
(-1,4÷1,55) m/s2. Chwilowe wartości liniowych 
prędkości vz(t) wzdłuż osi Z oscylują w zakresie 
(-0,1÷1,7) m/s, a przemieszczenia pionowe  
(-0,024÷0,021) m. Należy stwierdzić, że wyniki 
pomiarów wykonanych dla przypadku modelo-
wego potwierdzają wyszczególnione wcześniej 
[4] wartości przyspieszeń WBV zarejestrowa-
nych w badanych samochodach i pojazdach 
ratowniczych. 

7. Symulacja warunków pracy ratowni-
czej jednostki transportowej 

Zgodnie z Etapem I przyjętej metodyki badań, 
na podstawie pomiarów przyspieszeń az(t), 
prędkości vz(t) i przemieszczeń sz(t) dla 
modelowego przypadku manewru (rys. 8) 
przeprowadzono walidację skuteczności proce-
su zadawania tych parametrów platformy ru-
chomej symulatora dla zaimplementowanej 
geometrii i metody sterowania napędów [5], [6] 
w modelu komputerowym pojazdu ratownicze-
go. Zweryfikowano pomiarowo wartości wyżej 
wyszczególnionych czynników az(t), vz(t), sz(t) 
na platformie ruchomej manipulatora równole-
głego symulatora warunków pracy ratowniczej 
jednostki transportowej. Do pomiaru przyspie-
szeń wykorzystano analogicznie jak w przy-
padku pomiarów drogowych trójosiowy XYZ 
czujnik akcelerometryczny typu BMA250 
umieszczony w punkcie zaznaczonym na rys. 8, 
przez początek układu współrzędnych OXYZ. 
Wyznaczono przebiegi czasowe prędkości 
chwilowej vz(t) i przemieszczenia sz(t) metodą 
całkowania na podstawie zarejestrowanego 
przebiegu wartości chwilowej przyspieszenia 
az(t) (rys. 8). Na przebiegach czasowych zazna-
czono przedział czasu ∆t=1,26 s i skrajne pozy-
cje translacji platformy ruchomej symulującej 
manewr pokonywania progu spowalniającego 
przez pojazd. Analizując wyniki pomiarów, 
zakres maksymalnych wartości przyspieszeń 
az(t) platformy manipulatora w pionie oscyluje 
w zakresie (-2÷1,7) m/s2. Wyznaczone na pod-
stawie zmierzonego przebiegu az(t) chwilowe 
wartości liniowych prędkości vz(t) wzdłuż osi Z 
oscylują w zakresie (-0,085÷0,9) m/s, a prze-
mieszczenia pionowe (-0,013÷0,016) m. Przed-
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stawione wyniki są zbieżne z pomiarami drogo-
wymi i zostały osiągnięte w iteracyjnych cyk-
lach walidacji badań symulacyjnych kompute-
rowego modelu [5], [6] i badań laboratoryjnych 
na sprzętowym symulatorze pojazdu ratowni-
czego.  
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Rys. 8. Przebiegi wartości chwilowych przys-

pieszenia az(t), prędkości vz(t) i przemieszczenia 

sz(t) generowane przez manipulator równoległy 

symulujący manewr pokonywania progu spo-

walniającego o szerokości E=2 m i wysokości 

H=0,1 m z prędkością vy=2,5 m/s 

8. Podsumowanie i wnioski 

W ramach prac badawczych opracowano meto-
dykę walidacji sterowania i modelu Matlab-Si-
mulink pojazdu ratowniczego na drodze wery-
fikacji wyników symulacji komputerowych 
z pomiarami laboratoryjnymi sprzętowego sy-
mulatora o strukturze kinematycznej 6-UPS. 
Opracowany symulator warunków pracy rato-
wniczej jednostki transportowej umożliwia od-
wzorowanie przyspieszenia az(t) prędkości vz(t) 
i przemieszczenia sz(t) dla modelowych mane-
wrów np.: pokonywania przez pojazd progu 
spowalniającego. Zweryfikowano skuteczność 
odwzorowania - rzeczywistych przyspieszeń 
rzędu 2 m/s2 i częstotliwości oscylacji do  

2,5 Hz, rejestrowanych w pojeździe - na mani-
pulatorze równoległym z siłownikami liniowy-
mi o napędzie PM BLDC. Przeprowadzone ba-
dania potwierdziły możliwość realizacji docelo-
wego systemu USPP w oparciu o przedmiotową 
kinematykę 6-UPS i napęd PM BLDC. Istnieje 
zweryfikowana możliwość stabilizacji drgań 
o niskich częstotliwościach do 2,5 Hz. Jedno-
cześnie sam manipulator równoległy może ge-
nerować niekorzystne i niepożądane drgania 
o wyższych częstotliwościach. Ich eliminacja 
będzie możliwa na poziomie modyfikacji 
algorytmu sterowania napędów PMBLDC oraz 
przez zastosowanie tłumików pasywnych.  
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