
 

Analiza zderzeń i metody optymalizacji  

 

 

Wymagania dla uczestników szkolenia: Podstawy teorii zderzeń 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (2x8 godzin lekcyjnych) 

Podczas szkolenia Uczestnicy poznają: 
 podstawy teoretyczne i sposób analizy zderzeń z wykorzystaniem impulsowego 

modelu zderzenia (obiekty kinematyczne) oraz siłowego modelu zderzenia (obiekty 
dynamiczne) 

 modele detekcji zderzeń(model 2D/3D), zderzenia z obiektami infrastruktury 
drogowej 

 parametry zderzeń (ETD, AEES, współczynnik tarcie, itp.) 

 wykorzystanie modułu optymalizacji w analizie ruchu i zderzeń pojazdów 

 

PROGRAM SZKOLENIA 
Dzień I: Analiza zderzeń 

830-900 
Sprawy organizacyjne – przygotowanie stanowisk pracy, sprawdzenie 

oprogramowania. 

900-945 

1. Analiza zderzeń zagadnienia podstawowe, podstawy  
mechaniki zderzeń 

a. Metody rekonstrukcji – odtworzenie ruchu pozderzeniowego (prędkości 
tuż po zderzeniu), wyznaczenie prędkości zderzeniowych (modele 
zderzeń), ustalenie torów ruchu przed zderzeniem i wyznaczenie 

prędkości początkowych. 

b. Informacje ogólne dotyczące metod obliczeniowych stosowanych 

w analizie zderzeń – klasyczna teoria zderzeń, metoda rozwijania siły 
(tzw. siłowe), metody wykorzystujące formalizm układów 
wieloczłonowych (Multibody system) do opisu ruchu złożonych 
układów mechanicznych lub biomechanicznych, Metoda elementów 
skończonych (MES), metody energetyczne (standard Crash3). 

945-1100 

2. Metody/modele obliczania zderzeń stosowane w programie V-SIM 

a. Modele detekcji zderzeń stosowane w programie (model  

detekcji 2D/3D). 

b. Model impulsowy (Kudlicha–Slibara). 

c. Model siłowy (metody energetyczne). 
1100-1115 Przerwa na kawę 

1115-1315 

3. Modele detekcji zderzeń(model 2D/3D), zderzenia z obiektami 
infrastruktury drogowej(wybrane zagadnienia) 

a. Zderzenia z obiektami infrastruktury drogowej – problem oszacowania 

drogowych(obiekt typu słup, ściana). 

b. Modyfikacja sylwetki pojazdu – rozbudowa sylwetki pojazdu  

o dodatkowe elementy (np. zderzenie z pługopiaskarką, zderzenie  
z kołem bliźniaczym pojazdu członowego) oraz omówienia zasad 
detekcji zderzenia 2D w tego typu przypadkach. 



1315-1400 Przerwa obiadowa 

1400-1615 

4. Przykłady analizy zderzeń w programie V-SIM 

a. Analiza zderzeń z wykorzystaniem modelu impulsowego, obiekty 
kinematyczne(pieszy, motocyklista, tramwaj), 

b. Analiza zderzeń z wykorzystaniem modelu siłowego, obiekty 
dynamiczne(pojazd mechaniczny). 

 

Dzień II: Metody optymalizacji  

800 -845 

1. Moduł optymalizacji - funkcje i metody optymalizacji zastosowane  

w programie V-SIM 4.0 

a. Wprowadzenie teoretyczne, podstawowy opis algorytmu obliczeń. 
b. Podstawowe elementy obsługi modułu optymalizacji, główne okno 

optymalizatora, zarządzanie elementami optymalizatora. 

c. Parametry optymalizacji (szukane). 

d. Parametry kontrolne (pozycje końcowe). 

845-1000 

2. Moduł optymalizacji w analizie środowiska ruchu 

a. Problem wpływu stanu i rodzaju nawierzchni na przebieg procesu 

symulacji ruchu. 

b. Parametry obciążenia wiatrem (prędkość kierunek). 
c. Pochylenie wzdłużne i poprzeczne terenu/drogi.  

1000-1030 Przerwa na kawę 

1030-1200 

3. Moduł optymalizacji w analizie dynamiki ruchu pojazdu  
(manewry obronne) 

a. Optymalizacja parametrów początkowych (prędkości liniowe  
i kątowe, pozycja początkowa) – problem szacowania prędkości 
początkowej, położenia początkowego. 

b. Optymalizacja parametrów sterowania pojazdem dla manewrów 
obronnych (skręt i hamowanie). 

1200-1245 Przerwa obiadowa 

1245-1430 

4. Moduł optymalizacji w analizie zderzeń 

a. Problem oszacowania prędkości kolizyjnych oraz przedzderzeniowych - 
pierwotna optymalizacja od chwili kolizji do uzyskania położeń 
końcowych (oszacowanie prędkości w chwili kolizji) dla impulsowego  
i siłowego modelu zderzenia. 

b. Optymalizacja i symulacja wtórna dla ruchu przedzderzeniowego  
od chwili powstania stanu zagrożenia do chwili zderzenia – 

oszacowanie prędkości początkowych (w chwili stanu zagrożenia).  
c. Przykład dwuetapowej optymalizacji.  

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 


