
 

 

Analiza czasowo- przestrzenna  

z elementami budowy  

środowiska ruchu oraz animacji ruchu 
 

 

Wymagania dla uczestników szkolenia:  
 Podstawy teoretyczne analizy czasowo-przestrzennej 

 Podstawy obsługi interfejsu graficznego (PLAN 4.0, V-SIM 4.0) 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (2x 8 godzin lekcyjnych) 

Podczas szkolenia Uczestnicy zdobywają umiejętności: 
 wykonania analizy czasowo-przestrzennej (np. potrącenie pieszego) 
 przeprowadzenia analizy zgodnie z chronologią zdarzeń i przeciwnie  

do chronologii zdarzeń (rekonstrukcja) 
 sporządzania wielowariantowej analizy z uwzględnieniem zakresu zmian 

parametrów stanu i rodzaju nawierzchni 
 generowania wykresu analizy czasowo – przestrzennej 

 wykonania analizy widzialności w oparciu o uproszczony model zastosowany  

w programie 

 odtworzenia topografii miejsca zdarzenia w oparciu o narzędzia zaimplementowane 
w programie (odcinek drogi, elementy infrastruktury, itp.) 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA 
Dzień I: Analiza czasowo przestrzenna z wykorzystaniem programu TITAN 2.0 

830-900 
Sprawy organizacyjne – przygotowanie stanowisk pracy, sprawdzenie 
oprogramowania. 

900-1100 

1. Wprowadzenie teoretyczne 
a. Metodyka postępowania. 
b. Obliczenia analityczne w układzie współrzędnych (droga, czas). 

2. Program TITAN 2.0 
a. Główne okno programu, podział obszaru roboczego na okno Wykres 

oraz okno Szkic. Interfejs graficzny programu, paski narzędziowe, 
okno przeglądu obiektów, dynamiczny podział obszaru okna 
roboczego. 

b. Możliwości programu w zakresie wizualizacji 2D/3D oraz animacji 
przebiegu analizy czasowo-przestrzennej w środowisku graficznym. 

1100-1115 Przerwa na kawę 

1115-1300 

c. Modelowanie ruchu w programie TITAN 2.0 (parametry 
kinematyczne, charakter ruchu): obiekt typu - Pojazd, obiekt typu – 
Pieszy. 

d. Tor ruchu: prostoliniowy na płaszczyźnie (X, Y}, krzywoliniowy, po 
 

e. Algorytm obliczeń – sposoby wprowadzania danych, opis tabeli 
sekwencji ruchu, opis wykresu. 

f. Generowanie raportu analizy czasowo-przestrzennej, wydruk 
(eksport) tabeli i wykresu. 

1300-1345 Przerwa obiadowa 



1345-1615 

3. Przykłady analizy czasowo-przestrzennej w programie  
TITAN 2.0 

a. Wyznaczanie parametrów ruchu (obliczenia w przód):  
dla ruchu prostoliniowego na płaszczyźnie równolegle do osi układu 
oraz pod dowolnym kątem do osi układu, krzywoliniowego po torze 
kołowym na płaszczyźnie (X, Y). 

b. Przykłady obliczeń: zgodnie z chronologią zdarzeń  
„w przód”, przeciwnie do chronologii zdarzeń „w tył”. 

c. Analiza czasowo-przestrzenna wypadków z udziałem pojazdów 
(jedno-wielośladowych) i pieszych. 

d. Wykres analizy -graficzna interpretacja wyników obliczeń. 
 
 

Dzień II: Środowisko graficzne (środowisko animacji ruchu) 

800-1000 

4. Obszar roboczy szkicu – układ odniesienia 
a. Globalny/lokalny układ odniesienia – zarządzanie układem 

odniesienia na szkicu (układ kartezjański, biegunowy, sferyczny). 
b. Problem współrzędnych – wymiarowanie a współrzędne punktu. 

5. Parametry globalne – widzialność, parametry stanu i rodzaju 
nawierzchni 

a. Nachylenie –  wpływ pochylenia terenu na parametry  
i przebieg obliczeń w tabeli sekwencji ruchu. 

b. Nawierzchnia – stan(sucho, mokro), rodzaj nawierzchni(asfalt, 
trawnik, szuter itp.), współczynniki przyczepności, współczynnik 
oporu toczenia. 

c. Atmosfera – pora doby (dzień, noc, zachód słońca, itp.), zakres 
widzialności (wartość określona w metrach) – możliwość 
uproszczonej analizy widoczności z wykorzystaniem zasięgu 
widzialności. 

1000-1030 Przerwa na kawę 

1030-1130 

6. Środowisko graficzne – aktywne/pasywne elementy szkicu 
Elementy aktywne 

a. Odcinek drogi – geometria odcinka drogi, pochylenie 
wzdłużne(odcinki przejściowe), profil poprzeczny dla pasa drogowego 
(zarządzanie elementami profilu), oznakowanie poziome (zarządzanie 
elementami oznakowania poziomego). 

b. Skrzyżowanie – skrzyżowanie wielowlotowe o wlotach 
przesuniętych(zarządzanie geometrią i parametrami obiektu). 

c. Obszar nachylony – tworzenie obszarów nachylonych, zarządzanie 
parametrami punktu odniesienia i nachyleniem. 

d. Obszar innej nawierzchni – tworzenie obszaru innej nawierzchni, 
zarządzanie parametrami obiektu. 

1130-1230 

Elementy pasywne 
a. Prymitywy geometryczne – linia, prostokąt, elipsa, łamana, krzywa 

Beziera. 
b. Oznakowanie pionowe – zasady zarządzania oznakowaniem 

pionowym(rozmieszczenia tablic znaków w trybie widoku 2D/3D). 
c. Oznakowanie poziome – rozmieszczenie na szkicu oraz zasady 

zarządzania oznakowaniem poziomym podłużnym  
i poprzecznym.  

d. Sygnalizator świetlny – zasady zarządzania właściwościami obiektu 
oraz rozmieszczeniem na szkicu.  

Słupek drogowy – właściwości obiektu i rozmieszczenie na szkicu, w tym 
zaawansowane narzędzia zarządzania rozmieszczeniem wielu obiektów 
jednocześnie(rozstaw, wyrównaj, itp.). 
7. Obsługa standardu WMS 

a. Standard WMS –  wykorzystanie geodezyjnej infrastruktury 
informacji przestrzennej (ortofotomapy), dane o charakterze 
katastralnym, dane ewidencyjne, mapy geodezyjne itp.  



b. Skalowanie – przypomnienie zasad importu i skalowania obiektów, 
w przypadku wykorzystywania ortofotoplanów poza standardem 
WMS. 

1230-1315 Przerwa obiadowa 

1315-1430 

8. Animacja ruchu w środowisku graficznym programu – zapis wideo 
a. Sterowanie przebiegiem animacji, zarządzanie parametrami  

i ustawieniem obiektów animacji w środowisku graficznym, 
zarządzanie ustawieniem obserwatorów(kamer), analiza widoczności 
z wybranych punktów obserwacji. 

b. Zapis przebiegu animacji do pliku- zapis pliku wideo. 
9. Opis i wydruk 

a. Elementy opisu –  odnośniki, legenda obiekty tekstowe(zarządzanie 
elementami opisu szkicu). 

b. Wydruk planu – zarządzanie ustawieniami strony, skala wydruku, 
obszar wydruku. 

1430-1500 
Podsumowanie szkolenia. Rozwiązanie zadania końcowego. 
Wypełnienie ankiety satysfakcji. Wręczenie Zaświadczeń dla 
Uczestników szkolenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma CYBID spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jako organizator 

szkolenia pozostaje do Państwa dyspozycji. 
Po przesłaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo mailowe potwierdzenie rejestracji wraz ze 
szczegółowymi informacjami praktycznymi związanymi ze szkoleniem (terminy, warunki 

odbycia szkolenia). W razie pytań prosimy o kontakt:  
+48 12 665 40 10  lub biuro@cyborgidea.com.pl 


