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Ergonomia-  tulokset

1 Arvioinnin kulku ja tavoitteet

Arvioinnin tulokset perustuvat kuljettajahaastatteluihin ja asiantuntija-arviointiin varikolla
. Varikkokatselmuksessa kuljet-

167-191 cm, arviointiin osalli
 er-

gonomiasimulointi 3D-  P95 mies (mitan
prosenttipiste Px tarkoittaa arvoa, jonka alapuol

Arvioi
siin perustuen arvioida ohjaamon ergonomian nykytila ohjaamokehityksen pohjaksi. Oleelli-

 perusgeometri-
assa, jotka vaikuttavat ohjaamouudistukseen. Tulosten perusteella aletaan suunnitella ma-
kettimallia, joka rakennetaan LINKin pajalle kuljettajien testattavaksi.
Projektin aikana testataan
tajien kanssa.

Kuva 1: Arvoitu M300 ohjaamo
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2 Arvioinnin tulokset

Testattava kohde Havainnot

2.1 Ajoasennon ergonomia Hallintalaitteet ovat suurelle osalle kuljettajista
korkealla ja jo keskimittaisella kuljettajalla kyy-

Kuljet-
tajien hartia my s nousee koholle ja on t m n
vuoksi j nnittyneen .

n kaikilla liian suuri, koska
kahva on kaukana kuljettajasta (suositus 90-120
astetta), kaasutettaessa k sivarsi oikenee ri-
asentoon.

. K sivartta joutuu kannattelemaan,
mik  aiheuttaa kuormitusta.

2.2 Ajoasennon ergonomia, lyhyt kuljettaja

kuvassa P5 nainen

asento.

varsi irtoaa yli 10 astetta vartalosta, jolloin k si
ei saa tukea vartalosta ja
merkitys kasvaa.
Lyhyt kuljettaja joutuu istumaan huomattavan al-

jalkakytkimille.

korotettavaa jalkatukea.
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Testattava kohde Havainnot

2.3 taja

Kuvassa P95 mies

riitt v n
mutta t ll in jal-

taaksi. Kuljettajan on mahdollista

 taas jo  (kuva
alla).

2.4 Istuin M300 ohjaamossa k yt ss  olevasta istuimesta
saatiin paljon negatiivista palautetta: liukkaus,
kovuus, etureunan painaminen, sivuttaissuuntai-

jainti.
Istuimessa on normaalia syvempi istuinosa,
jonka vuoksi se painaa useiden kuljettajia polvi-
taipeisiin. Koska istuin on verrattaen liukas, sen

istoon, jolloin etu-
reuna painaa viel  enemm n polvitaipeisiin.

vuttaissuunnassa ilmeisen paljon junan ollessa

Is
toon, kun niskatuki tulee etuviistoon j

Kuljettajat eiv t my sk n pysty hy dynt m n
istuimen antamaa tukea, koska suurin osa ajaa
etukenossa ylett kseen ajokahvalle. T m n
vuoksi penkkiin kiinnitett v  lis ristisel n tuki on
saanut kiitosta.

 hallittavissa

2.5 Istuimeen asettuminen ja poistuminen
vaivatta.
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Testattava kohde Havainnot

2.6 Hallintakahva
lmia.

steen reunat ovat

Kahvan varsi on melko pitk , ja koska se on l h-
t kohtaisestikin korkealla, on sit  l hes mahdo-
tonta k ytt  p lt  kiinni pit en.
Vaikka jalkasifa

kahvaa tarvitse painaa ja se palautuu

ja palauttaminen kaasulta ei
vaadi voimaa.

2.7

auta kyyn
nojasta. K sinoja on my s liian kapea.

2.8 Muiden hallintalaitteiden sijoittelu Hallintalaitteiden yksityiskohtaista sijoittelutar-
kastelua ei
vitse. Alla on tuotu esiin ne hallintalaitteet, jotka
nousivat toistuvasti esille haastatteluissa.
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Testattava kohde Havainnot

2.8.1 Ovien hallintakytkimet
loogisesti toimivat. Oikeasta ja vasemmasta ei

kiiteltiin.
uljetta-

jaan

puolet ovat muuten niin hyvin indikoitu.
Layoutissa kannattaa huomioida esim. tuleva
M100 painikkeiden sijoittelu. Kun esim. ovien
hallintakytkimet ovat mahdollisimman samankal-
taisesti, v ltyt n erilaisten layoutien tuomilta
virhemahdollisuuksilta.

2.8.2
men sijoittelu vaatii kurottelua,
tyy s t misen j lkeen palauttaa ajoasento ja

2.8.3

ja II)

2.8.4 Muuta esiin noussutta

taa

 Telineet mukille ja vesipullolle

 Paikka kassille

 Takin paikka hankala (naulakoiden sijainti) nopeissa vaihdoissa

 Peilinpuhdistusaineelle ja pyyhke

 Ikkunan aukaisumahdollisuutta ei ole (peilien pyyhkiminen, tuuletus)

 kautta ohjaamoon

en on sijoitettu aloittamiseen ja lopettamiseen tarvittavat hallintalaitteet

??
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3 Ajoasennon tavoitellut ergonomiamitoitusperiaatteet

Ergonomiamitoitusperiaate
 Mitoitus perustuu siihen, ett

tuosan osalta, jolloin ohjauspulpetin kytkinpintaa muokkaamalla saataisiin hallintalaitteita

-

rempi, kun korkeammalla istuminen on mahdollistettu.
 Hallintakahvaa

jaa ettajaa.
 Seuraavissa

jalta alkaa varsinainen makettiohjaamosuunnittelu.
Ajoasento

Kuva 2: Ajoasento P95 mies
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Kuva 3: Ajoasento P5 nainen

Muutokset ajoasennossa

Kuva 4: P95 mies

Kuva 5: P5 nainen
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Alla olevassa kuvassa on periaatteellisesti mallinnettu toivotut muutokset
l hemp n  kuljettajaa.


