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WIZUALIZACJA/ANIMACJA RUCHU ANALIZOWANYCH OBIEKTÓW 1 
 

TITAN w nowej wersji zachowuje swoją podstawową funkcjonalność znaną z wersji 1.0, ale daje teraz duże 

możliwości przejrzystej prezentacji wyników prowadzonych analiz. Aktualnie w znacznie bardziej 

zrozumiały dla odbiorcy sposób, już nie tylko w postaci samego wykresu, ale także w postaci 

wizualizacji/animacji można przedstawiać zależności czasowo–przestrzenne dla analizowanych obiektów. 

Animacja może być obserwowana zarówno w rzucie z góry 2D lub w postaci wizualizacji 3D,2 i być 

prowadzona na tle odwzorowanego graficznie środowiska ruchu. Środowisko ruchu może być utworzone 

od podstaw w samym TITANIE 2.0 lub zaimportowane z programów PLAN lub V-SIM 1.  

Przestrzeń robocza TITAN 2.0 podzielona jest na dwie części: jedną odpowiadającą wykresowi czasowo-

przestrzennemu, drugą wizualizacji/animacji ruchu. Zmiany wprowadzone na obiekcie na każdej ze stron 

ekranu automatycznie uwzględniane są w drugiej części. 

 

 

                                                 
1 UWAGA!!! Dla uzyskania funkcjonalności niezbędne jest posiadanie licencji na program PLAN lub V-SIM w wersji 4.0 
2  W przypadku PLAN 4.0 wersja 2D dostępna jest wyłącznie wizualizacja 2D 
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SYLWETKI  
Każdemu obiektowi, którego ruch analizowany jest na wykresie czasowo-przestrzennym odpowiada obiekt 

graficzny poruszający się w narysowanym środowisku. Dla obu typów obiektów jakie mogą być poddawane 

analizie tj. POJAZD i PIESZY można wybrać odpowiednią sylwetkę spośród wielu możliwych jakie 

wbudowano do programu. Dla każdego z obiektów wprowadzono możliwość ustawienia położenia i 

orientacji początkowej.  

Dalszy tor ruchu obiektów typu POJAZD wynika z sekwencji wprowadzonych w poszczególnych wierszach 

tabeli ruchu: ruch po prostej, ruch po łuku kołowym o zadanym promieniu w lewo lub w prawo.  

Tor ruchu innych uczestników ruchu tj. obiektów typu PIESZY odbywa się po prosto lub krzywoliniowym 

torze zadanym przez użytkownika. 
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ULEPSZONE MOŻLIWOŚCI GRAFICZNE 
Uaktualniono i uzupełniono narzędzia graficzne, które ułatwiają skomentowanie wykresu. W zależności od 

wybranego obszaru roboczego Wykres/Szkic dostępny dla użytkownika jest różny zasób poleceń z menu 

głównego lub pasków narzędziowych. Poniżej pokazano przykładowo zmianę aktywności ikon w pasku 

Wstawianie w zależności od wybranego okna roboczego – dla okna Wykres, pasek po lewej stronie, dla 

okna Szkic, pasek po prawej. Możliwości graficzne podniesione zostały do poziomu znanego z programów    

V-SIM 4.0/PLAN 4.0. Do dyspozycji użytkowników są teraz m.in. polecenia: Skalowanie, Linijka 

krzywoliniowa czy Odnośnik z możliwością automatycznego generowania Legendy a także zestaw narzędzi 

do wymiarowania, wyznaczania pozycji i orientacji obiektu względem układu odniesienia. Funkcjonalność 

poszczególnych poleceń w oknie Wykres jest analogiczna do programów V-SIM 4.0 / PLAN 4.0. 
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 Do projektowania układu drogowego przeznaczony jest prawy panel (wizualizacji) i tam możliwości 

graficzne są tożsame z programami V-SIM 4.0 / PLAN 4.0. Poniżej przykładowa wizualizacja środowiska 

ruchu. 

 

STEROWANIE ANIMACJĄ 
Użytkownik dysponuje zestawem przycisków (znanych z programu V-SIM) umożliwiających 

odtworzenie(animację) ruchu obiektów na tle topografii(sceny) w widoku 2D/3D. Animacja może być 

odtwarzana krok po kroku w przód lub w tył dla kolejnej lub poprzedniej chwili czasu, a także w sposób 

płynny do przodu lub do tyłu. Niezależnie od przycisków sterujących animacją aktualny stan animacji dla 

wybranej chwili czasu może być uzyskany w sposób płynny za pomocą suwaka (również znanego z 

programu V-SIM).  

 

 

NOWE WYNIKI BADAŃ RUCHU 
Wprowadzono do programu najnowsze wyniki badań prędkości ruchu pieszych, w tym wyniki badań 

prowadzonych w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie w 2012 roku oraz badań prowadzonych przez 

Politechnikę Śląską w 2010 roku, które uwzględniały także specjalne warunki ruchu (np. kobieta/mężczyzna 

prowadzący dziecko za rękę, kobieta/mężczyzna niosący dziecko na ręku). 
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ORIENTACJA WYKRESÓW 
Zwrot osi na wykresie czasowo-przestrzennym użytkownik może swobodnie wybrać. Dotyczy to zarówno 

osi czasu (czas może narastać od dołu do góry ekranu lub w odwrotną stronę) jak i osi drogi (droga może 

narastać od strony lewej do prawej jak i w odwrotną stronę). 

Zmiana orientacji osi czasu pozwala na uzyskanie takiej samej konwencji jak w innym programie do analizy 

czasowo-przestrzennej lub w literaturze. Zmiana orientacji osi drogi może być pomocna w przypadku 

graficznego nakładania wykresów czasowo przestrzennych wyeksportowanych z programu TITAN 2.0 na 

szkic sytuacyjny z programów PLAN/V-SIM lub wykresu z programu SLIBAR+ (lub przenoszenia danych 

graficznych w drugą stronę).  
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ZAKRESY MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ (PARAMETRY RUCHU) 
Program w wersji 2.0 umożliwia automatyczne cieniowanie(wypełnienie obszaru) pomiędzy dwoma 

wskazanymi wykresami reprezentującymi przebieg ruchu tego samego obiektu w różnych, skrajnych 

wariantach. Zacieniowany obszar reprezentuje cały zakres możliwych rozwiązań charakteryzujących ruch 

analizowanego obiektu pomiędzy granicznymi wartościami parametrów zadanymi przez użytkownika. 
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INNE  
Niezależnie od zmian opisanych powyżej program w wersji 2.0 został wyposażony w następujące funkcje: 

 Wprowadzono nowy, funkcjonalny interfejs użytkownika.  

 Dla okna Wykres, poszerzono możliwości importu plików grafiki wektorowej i rastrowej (DXF, BMP, 

JPEG, GIF, TIFF, PNG, ICO). 

 

 

 Dla linii odniesienia (okno Wykres) dodano możliwość ich precyzyjnego pozycjonowania względem 

układu odniesienia za pomocą okna dialogowego. 
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 Zmodyfikowano możliwości edycji wyglądu tabeli sekwencji ruchu na wzór znany z MS Excel; 

 

 W oknie wykresu podczas animacji przebiegu analizy czasowo-przestrzennej wyświetlana jest linia 

obrazująca aktualny przebieg animacji przesuwająca się względem osi czasu. Z jej aktualnej pozycji 

na osi czasu można odczytać wartość czasu animacji. Ta sama wielkość wyświetlana jest na pasku 

animacji w oknie zegara. 

 Na torze ruchu obiektu dodano znaczniki (punkty charakterystyczne) odpowiadające zmianom 

parametrów ruchu zgodnie z sekwencjami ruchu zapisanymi w wierszach tabeli.  

 

 

     

 

 

 

Linia przebiegu animacji względem osi czasu 

Znacznik oddzielający sekwencje ruchu 


