
V-SIM 

35 

Andrzej Olszewski * 
Stanisław Wolak  

BUDOWA MODELU POJAZDU W PROGRAMIE 
V-SIM. CZĘŚĆ 1: POJAZD SILNIKOWY 

Streszczenie 
Artykuł jest drugim z serii publikacji, dotyczących problematyki opiniowania z wykorzy-
staniem programu do symulacji ruchu i zderzeń pojazdów V-SIM. W tym dwuczęściowym 
artykule, na tle wypadku z udziałem ciągnika rolniczego z dwuosiową przyczepą, przed-
stawiony jest sposób zbudowania w programie modeli tych dwóch pojazdów, których nie 
ma w bazie danych programu. Część pierwsza dotyczy budowy modelu ciągnika rolnicze-
go, część druga – dwuosiowej przyczepy, z wykorzystaniem modeli pojazdów o zbliżonych 
cechach, znajdujących się w bazie danych.  
Słowa kluczowe 
Program V-SIM, rekonstrukcja wypadku. 

* * *  
1. Wstęp 

Po zamieszczonym w numerze 9/2010 artykule wprowadzającym rozpoczy-
namy serię artykułów, dotyczących posługiwania się programem V-SIM w prak-
tyce rekonstrukcji wypadków drogowych. W ramach tej serii będziemy prezento-
wać przypadki, z którymi użytkownicy programu mają najwięcej problemów.  

Każdy z prezentowanych artykułów będzie poparty praktycznym przykła-
dem, z omówieniem występujących trudności oraz praktycznych wskazówek co 
do możliwych rozwiązań. Jednocześnie ponownie zachęcamy P.T. Czytelników 
do przesyłania na adres redakcji „Paragrafu” lub wprost do Firmy Cyborg Idea 
(biuro@cyborgidea.com.pl) propozycji tematów, które warto by opisać w ramach 
niniejszej serii.  

                                                        
Mgr inż. Andrzej Olszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Budowy 
i Eksploatacji Pojazdów i Maszyn.  
Mgr inż. Stanisław Wolak, Firma Cyborg Idea s. c., Kraków. 
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2. Przykład zdarzenia drogowego 
W zdarzeniu udział brały dwa pojazdy: samochód osobowy oraz zespół skła-

dający się z ciągnika rolniczego ciągnącego dwie przyczepy. Zdaniem kierującej 
samochodem osobowym, sytuacja, w której doszło do kolizji, polegała na wymu-
szeniu pierwszeństwa przez włączający się do ruchu, wyjeżdżający z drogi grun-
towej z zamiarem skrętu w lewo, zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego 
i dwóch przyczep. W efekcie, prowadzony przez nią samochód uderzył w lewy 
tylny narożnik drugiej (licząc od ciągnika) przyczepy. 

Z analizy uszkodzeń obu pojazdów oraz położenia ujawnionych śladów (pola 
odłamków szkła i tworzyw sztucznych z uszkodzonych pojazdów) wynikało, że 
do zderzenia doszło w chwili, gdy przyczepa była ustawiona równolegle lub bli-
sko równolegle do osi drogi głównej, a więc już po zakończeniu manewru skrętu 
ciągnika z przyczepami lub w końcowej fazie tego manewru. 

Zdaniem kierującego zespołem pojazdów, do wymuszenia pierwszeństwa nie 
doszło, gdyż w chwili, gdy on z drogi gruntowej wjeżdżał na drogę „główną”, 
samochód był w odległości kilkuset metrów od miejsca zdarzenia, a zatem kieru-
jąca samochodem miała możliwość łagodnego zmniejszenia prędkości lub wy-
przedzenia prowadzonego przez niego zespołu pojazdów. 

Do wyznaczenia czasu potrzebnego na wyjazd zespołu pojazdów z drogi 
gruntowej na drogę główną posłużono się programem V-SIM. W tym celu należa-
ło zbudować modele ciągnika rolniczego i dwuosiowej przyczepy, których to 
modeli nie zawiera baza danych programu. Parametry ruchu zespołu ciągnika 
z przyczepami wynikają z przyjętych założeń co do sposobu, w jaki kierujący ze-
społem pojazdów wykonywał skręt w lewo. Mianowicie, zgodnie z jego deklara-
cją: 
▪ manewr rozpoczął po uprzednim zatrzymaniu zespołu pojazdów,  
▪ ruszał z III biegu „szosowego”, utrzymując prędkość obrotową silnika na po-

ziomie ok. 1600 obr/min,  
▪ po osiągnięciu prędkości odpowiadającej utrzymywanym obrotom silnika, 

zwolnił całkowicie pedał sprzęgła, kontynuując jazdę.  

3. Problemy odtworzenia opisanej sytuacji drogowej w programie 

Odtworzenie w programie V-SIM opisanej wyżej sytuacji drogowej wymaga 
od użytkownika dodatkowych czynności, wynikających stąd, że baza pojazdów 
programu V-SIM nie zawiera modelu ciągnika rolniczego i modelu dwuosiowej 
przyczepy z osią kierowaną. Jednakże użytkownik ma możliwość budowy wła-
snych modeli pojazdów, wykorzystując strukturę modeli już istniejących. Przy-
kład został tak dobrany, aby zaznajomić użytkownika z budową modelu pojazdu 
silnikowego oraz z budową modelu dwuosiowej przyczepy z osią kierowaną, 
z wykorzystaniem w tym celu dostępnych w bazie programu modeli: naczepy 
i przyczepy z osią centralną.  
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4. Budowa modelu pojazdu silnikowego (ciągnika rolniczego) 

W programie V-SIM wersja 2.0, użytkownik ma możliwość modyfikacji 
wszystkich parametrów, dostępnych w oknie właściwości pojazdu. Dostęp do 
tych parametrów pozwala na modyfikację istniejących modeli pojazdów oraz 
budowę nowych. Sposób postępowania podczas tworzenia nowego modelu po-
jazdu powinien być następujący: 
1) zgromadzenie danych konstrukcyjnych i eksploatacyjnych pojazdu (stosowny 

przykład przedstawiono w tabeli poniżej); 
2) wybranie z bazy programu modelu pojazdu  o zbliżonych parametrach (pojaz-

du bazowego), co pozwoli ograniczyć liczbę niezbędnych modyfikacji;  
3) wprowadzenie danych w poszczególnych zakładkach okna dialogowego wła-

ściwości pojazdu; 
4) weryfikacja wprowadzonych danych, np. poprzez sprawdzenie w symulacji: 

prędkości i przyspieszeń na poszczególnych przełożeniach, minimalnego pro-
mienia skrętu itp.  

4.1. Dane konstrukcyjne i eksploatacyjne  

W naszym przykładzie będą to dane ciągnika rolniczego Ursus MF-235 (ryc. 1).  

 
Ryc. 1. Widok ogólny 
ciągnika Ursus MF-235. 

 
Szczegółowe dane dotyczące tego pojazdu można znaleźć na stronach inter-

netowych1. Podstawowe parametry ciągnika są zamieszczone w tabeli 1.  
Podane w tabeli dane należy uzupełnić o wartości: momentów bezwładności 

ciągnika, momentów bezwładności kół względem ich osi obrotu, powierzchni 
czołowej i bocznej, współczynnika oporu powietrza, współrzędnej położenia fote-
la kierowcy względem przyjętego układu odniesienia. Niektóre z tych wielkości 
można łatwo wyznaczyć, pozostałe można oszacować w oparciu o dostępne dane 
zamieszczone w publikacjach [1], [2], [3], [4]. 
                                                        
1 http://instrukcja.pl/i/ciagnik_rolniczy_kolowy_ursus_mf235_instrukcja_napraw_1 
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Tabela 1. Dane techniczne ciągnika Ursus MF-235 
SILNIK   

Typ Perkins AD3.152UR 
Pojemność skokowa  2502 [cm3] 
Moc użyteczna 28 [kW] 
Prędkość obrotowa mocy użytecznej 2000 [obr/min] 
Maksymalny moment obrotowy 144 [Nm] 
Prędkość obrotowa maksymalnego momentu 1350 [obr/min] 
Maksymalna prędkość obrotowa 2170 [obr/min] 
Prędkość obrotowa biegu jałowego 750±25 [obr/min] 

UKŁAD NAPĘDOWY  
Skrzynia przekładniowa 8+2 
Przełożenia w skrzyni przekładniowej   
1 bieg 8,148 
2 bieg 5,556 
3 bieg 4,067 
4 bieg 3,028 
R 5,984 
Przełożenie reduktora 4,00 
Przełożenie przekładni głównej  6,166 
Przełożenie zwolnic  1,00 

HAMULCE  
Zasadniczy – nożny  szczękowe, mechaniczne 
Hamulec pomocniczy  taśmowy 

UKŁAD KIEROWNICZY/KOŁA  
Przełożenie mechanizmu kierowniczego  19,0 
Liczba obrotów koła kierownicy (poł. skrajne) 3,5 [obrotów] 
Koła przednie 6.00–16/6PR 
Obręcze 4.00Ex16 
Koła tylne  11.2/13–28 
Obręcze W11X28 

WYMIARY  
Długość 3620 [mm] 
Szerokość 1820 [mm] 
Wysokość 2240 [mm] 
Rozstaw osi 2083 [mm] 
Rozstaw kół przednich 1350 [mm] 
Rozstaw kół tylnych ( fabryczny )  1500 [mm] 
Zwis przedni  660 [mm] 
Prześwit  385 [mm] 

MASA  
Masa ciągnika z obciążnikami/z obciążnikami 
i kabiną 2335/ 2655 [kg] 



V-SIM 

39 

4.2. Budowa modelu w programie  

Dysponując odpowiednią liczbą danych, można przejść do budowy modelu. 
Jak już wspomniano, jeżeli istnieje taka możliwość, to jako model bazowy należy 
wybrać pojazd o zbliżonych parametrach konstrukcyjno-eksploatacyjnych. Wtedy 
liczba koniecznych modyfikacji będzie minimalna i ograniczy się do zmodyfiko-
wania parametrów układu napędowego oraz parametrów geometrycznych i ma-
sowych.  

W przypadku samochodów osobowych wartości momentów bezwładności 
wyznaczane są przez program automatycznie. Podobnie wybór określonego roz-
miaru opony z bazy dostępnej w programie powoduje automatyczne przyporząd-
kowanie (obliczenie) momentu bezwładności koła względem osi jego obrotu, pro-
mienia statycznego koła oraz parametrów charakterystyki dla siły wzdłużnej i po-
przecznej. 

W opisywanym przykładzie celowo wybrano pojazd, którego parametry zna-
cząco odbiegają od modeli istniejących w bazie danych programu. Ma to umożli-
wić przedstawienie użytkownikowi sposobu budowy modelu pojazdu o dużej 
liczbie modyfikowanych parametrów, wymagającego zgromadzenia lub oszaco-
wania znacznej liczby parametrów. 

Budowę modelu należy rozpocząć od wprowadzenia do środowiska progra-
mu obiektu symulacji, który będzie stanowił bazę budowanego modelu pojazdu 
silnikowego. Taki sposób postępowania pozwala na zachowanie struktury iden-
tycznej dla wszystkich modeli znajdujących się w bazie. Ponadto znacząco uła-
twia to budowę nowego modelu, poprzez rozmieszczenie poszczególnych para-
metrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych w modułach (zakładkach), odpowiadają-
cych poszczególnym układom i podzespołom pojazdu. W każdej zakładce znajdu-
ją się pola odpowiednich wielkości, niezbędnych do zamodelowania danego ukła-
du bądź podzespołu. Rola użytkownika sprowadza się do zmodyfikowania warto-
ści tych wielkości, w taki sposób, aby odpowiadały zgromadzonym danym. Jako 
pojazd bazowy w tym przypadku wybrano ciągnik siodłowy Jelcz C424 Euro 2.  

 
Ryc. 2. Okno dialogowe 
Wybór pojazdu. 
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Po zatwierdzeniu wyboru pojazdu bazowego, przechodzimy do okna dialo-
gowego Właściwości pojazdu, poprzez kliknięcie ikony obiektu symulacji, znaj-
dującej się na listwie narzędziowej Obiekty (u dołu ekranu).  

 
Ryc. 3. Okno programu. Strzałką zaznaczono ikonę Obiekt symulacji. 

 
Standardowo, po wstawieniu nowego Obiektu symulacji, program otwiera 

okno Właściwości pojazdu, z aktywną zakładką Informacje (ryc. 4). W polu Na-
zwa wpisujemy nazwę i oznaczenie budowanego pojazdu, zaś w polu Opis wpisu-
jemy rodzaj pojazdu i jego nazwę.  

 

Ryc. 4. Zakładka Informa-
cje. Modyfikowane pola za-
kreślono. 
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W drugiej zakładce (ryc. 5) wprowadzamy wymiary budowanego pojazdu. 
Do podstawowych należą: długość, szerokość, wysokość (w tym konkretnym 
przypadku będzie to wysokość ciągnika z kabiną), zwis przedni, rozstaw osi, roz-
staw kół.  

 
Ryc. 5. Zakładka Wymiary (dolna część okna obcięta). Wartości modyfikowane zakre-
ślono. 

 
Kolejnym etapem tworzenia modelu pojazdu jest wczytanie istniejącej lub 

narysowanie „własnej” sylwetki pojazdu w widoku z góry. Rysunek sylwetki jest 
ważnym elementem tworzonego modelu. Wykorzystywany jest m.in. do detekcji 
zderzenia, co oznacza, że program rozpoznaje fazę zderzenia w chwili zetknięcia 
się obrysu sylwetki pojazdu z obrysem sylwetki innego pojazdu lub obrysem ele-
mentu infrastruktury drogowej (obiektu typu ściana, słup). Dla pojazdów samo-
chodowych program standardowo przyporządkowuje sylwetkę danego typu z ba-
zy podstawowych sylwetek, stanowiącej integralną część programu. 

W sytuacji, gdy zintegrowana z programem baza sylwetek nie zawiera syl-
wetki pojazdu o zbliżonych cechach konstrukcyjnych, użytkownik ma możliwość 
wykonania rysunku takiej sylwetki, wykorzystując narzędzia graficzne programu 
V-SIM. Istnieje również możliwość skorzystania z komercyjnych baz sylwetek, 
np. Autoview, pod warunkiem, że sylwetka pojazdu o zbliżonych lub identycz-
nych cechach znajduje się w bazie.  

W omawianym przykładzie skorzystamy z możliwości wykonania własnego 
rysunku sylwetki, posługując się istniejącymi w programie narzędziami rysunko-
wymi. Sposób postępowania jest następujący: 
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▪ Zeskanować rysunki sylwetek zamieszczonych w Instrukcji naprawy ciągnika, 
oddzielnie dla widoku z boku i z tyłu. Można również wykorzystać fotografie 
pojazdu wykonane w widoku z boku, przodu lub tyłu.  

▪ Zaimportować te pliki2 (polecenie Importuj, z menu Plik) do programu V-SIM.  
▪ Przeskalować zaimportowane obrazy do skali odpowiadającej rzeczywistym 

wymiarom (polecenie Skalowanie, z menu Narzędzia).  
▪ Sprawdzić poprawność skalowania poprzez pomiar wielkości charakterystycz-

nych (długość, szerokość, wysokość). 
▪ Ustawić sylwetki w widoku z boku i z tyłu w taki sposób, aby możliwe było 

zrzutowanie punktów charakterystycznych na płaszczyznę, w której będzie two-
rzony rysunek sylwetki w widoku z góry. Jako proste rzutujące można wyko-
rzystać „linie odniesienia”. Położenie istotnych punktów, których nie możemy 
określić poprzez rzutowanie (np. współrzędne środków kół przednich względem 
osi poprzecznej), należy nanieść na rysunek, wykorzystując dostępne dane, np. 
rozstaw kół przednich. Ustawienie sylwetek wraz z wprowadzonymi liniami 
odniesienia jest pokazane na rycinie 6. 

▪ Przy użyciu narzędzi graficznych znajdujących się w programie V-SIM (linia, 
wielokąt, prostokąt, zaokrąglony prostokąt) wykonać rysunek pojazdu w wido-
ku z góry. Stopień szczegółowości rysunku zależy od użytkownika – w naj-
prostszym przypadku wystarczy zaznaczyć kontury pojazdu. Utworzony w ten 
sposób rysunek pojazdu jest pokazany także na rycinie 6.  

 
Ryc. 6. Okno programu V-SIM z widocznym usytuowaniem sylwetek w rzucie z boku 
i z tyłu oraz rysunkiem pojazdu w rzucie z góry.  

                                                        
2 Pliki w formacie rastrowym BMP. 



V-SIM 

43 

▪ Podczas rysowania sylwetki pojazdu w widoku z góry, która ma być użyta 
w dynamicznym modelu pojazdu, nie ma potrzeby wrysowywania pozycji kół. 
Program podczas symulacji automatycznie wyświetla pozycję kół – koła kiero-
wane wyświetlane są z uwzględnieniem aktualnego kąta skrętu koła. Pozycja 
oraz rozmiary kół wynikają z wprowadzonych przez użytkownika wymiarów 
(rozstaw osi/kół), a także z wybranego typu i rozmiaru ogumienia. Należy zapi-
sać wykonany rysunek w formacie wektorowym (EMF, WMF) poprzez wyko-
rzystanie polecenia Eksportuj, znajdującego się w menu Plik. Sprowadza się to 
do zaznaczenia obiektu, który chcemy wyeksportować (w naszym przypadku 
jest to rysunek pojazdu w rzucie z góry), a następnie wybrać z menu polecenie 
Eksportuj. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego, w którym trzeba podać 
nazwę pliku i miejsce jego zapisu oraz wybrać format zapisu: Rozszerzone me-
tapliki (EMF) lub Metapliki Windows (WMF). Wyeksportowanie rysunku koń-
czy proces tworzenia pliku sylwetki.  

Istnieje również możliwość modyfikowania zintegrowanych z programem 
sylwetek, zarówno statycznych, jak i wykorzystywanych w modelach dynamicz-
nych. Wstawioną do środowiska roboczego programu sylwetkę można modyfi-
kować przez dodawanie lub maskowanie wybranych linii, a następnie wyekspor-
towanie (zapisanie) zmodyfikowanej w ten sposób sylwetki w formacie wektoro-
wym (EMF, WMF). Sylwetki zapisane w formacie wektorowym (EMF, WMF, 
DXF) mogą być wykorzystywane w budowie modeli dynamicznych – przypisanie 
rysunku sylwetki do budowanego modelu odbywa się poprzez narzędzia znajdu-
jące się w zakładce Sylwetka.  

4.2.1. Sylwetka 

Zakładka Sylwetka ma wbudowane narzędzia pozwalające na wybór (wczy-
tanie) sylwetki ze zintegrowanej z programem bazy. Do tego celu służy pole 
Wbudowane, z rozwijaną listą pozwalającą na wybór typu sylwetki. Do wczyty-
wania sylwetki z zewnętrznego plików (źródła) służy przycisk Załaduj. Kliknięcie 
przycisku spowoduje otwarcie okna dialogowego, umożliwiającego wybór pliku, 
zawierającego sylwetkę pojazdu (narysowaną i zapisaną w formie wektorowej lub 
znajdującą się w bazie sylwetek, np. Autoview). Zatwierdzenie wyboru przyci-
skiem OK spowoduję dołączenie wybranej sylwetki do budowanego modelu po-
jazdu. Wczytana w ten sposób sylwetka pojazdu pojawi się w oknie podglądu. 
W dolnej części okna dostępne są narzędzia umożliwiające korektę położenia 
i orientacji wczytanego obiektu graficznego. Jest to konieczne w sytuacji, gdy 
elementy pojazdu wychodzą poza jego obrys katalogowy. Widoczny na rycinie 7 
prostokąt (linia przerywana) odpowiada wymiarom katalogowym pojazdu. Gdy 
wczytana sylwetka wychodzi poza obrys tego prostokąta, jej położenie należy 
skorygować w taki sposób, aby obrys sylwetki był styczny do obrysu teoretycz-
nego wynikającego z wymiarów katalogowych.  
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Ryc. 7. Zakładka Sylwetka. W oknie podglądu widoczna sylwetka po wczytaniu. 

 
4.2.2. Masa  

Przechodzimy do kolejnej zakładki, klikając nagłówek Masa. W polu Masa 
własna wpisujemy masę ciągnika w stanie gotowym do jazdy z zamontowanymi 
obciążnikami kół, bez wody w oponach kół tylnych (w takiej konfiguracji był 
ciągnik biorący udział w zdarzeniu).  

Wartości momentów bezwładności względem osi układu współrzędnych 
można znaleźć w literaturze dla ciągników o zbliżonych parametrach geome-
tryczno-masowych [10] lub obliczyć, korzystając z metodyki opisanej w [2]. 
W opisywanym przykładzie do wyznaczenia momentów bezwładności ciągnika 
wykorzystano metodę obliczeniową, opisaną w wymienionej wyżej publikacji. 
Sposób postępowania w tej sytuacji jest następujący: 
▪ Zaimportować sylwetkę pojazdu3 do programu V-SIM z zachowaniem skali. 

Sylwetka powinna być przedstawiona przynajmniej w dwóch rzutach.  
▪ Dokonać graficznego podziału pojazdu na bryły elementarne – określić wymia-

ry geometryczne poszczególnych brył.  
▪ Rozłożyć masę pojazdu na poszczególne bryły elementarne, w taki sposób, aby 

zachować parametry rozkładu masy odpowiadające rzeczywistym wartościom. 

                                                        
3  Plik sylwetki może być zapisany w formacie rastrowym (JPG, PNG, BMP) lub wektorowym 

(DXF, WMF, EMF). 
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▪ Wyznaczyć momenty bezwładności brył elementarnych względem ich osi cen-
tralnych.  

▪ Obliczyć, z wykorzystaniem twierdzenia Steinera, momenty bezwładności ca-
łego układu względem środka masy pojazdu.  

Ciągnik podzielono na 6 brył elementarnych w sposób następujący: 1– blok 
silnika, skrzyni biegów i tylnego mostu, 2, 3 – tarcze kół przednich, 4, 5 – tarcze 
kół tylnych, 6 – kabina. Sposób podziału oraz rozmieszczenie brył pokazano na 
ryc. 8.  

z

x y
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r2,3

r1 r4,5

r6
r6
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r2 r3

r4 r5
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Ryc. 8. Zakładka Masa, pola poddane modyfikacji zakreskowano. 

Wartości poszczególnych parametrów geometrycznych i masowych brył 
podano w tabeli 2. Wykorzystując podane w tabeli parametry, obliczono momen-
ty bezwładności poszczególnych brył względem ich osi centralnych, przyjmując 
orientację układu współrzędnych związanego ze środkiem ciężkości każdej z brył 
tak, jak to pokazano na rycinie 8. Położenie środka ciężkości ciągnika oraz mo-
menty bezwładności ciągnika względem układu współrzędnych zaczepionego 
w jego środku masy obliczono bez uwzględnienia kabiny. Obliczone wartości 
podano w dolnej części tabeli 2.  

Tabela 2. Wartości parametrów geometrycznych i masowych brył 
Parametry geometryczne i masowe brył 

Wymiary Promień wodzący Bryła Masa 
[kg] x y z rx ry rz 

Prostopadłościan (1) 1996 3 0,6 0,6 1,11 0 0,685 
Walec (2) 16,5 0,3675 0,1 0,3675 0 0,675 0,3675 
Walec (3) 16,5 0,3675 0,1 0,3675 0 -0,675 0,3675 
Walec (4) 153 0,6025 0,2 0,6025 -2,083 0,75 0,6025 
Walec (5) 153 0,6025 0,2 0,6025 -2,083 -0,75 0,6025 

Prostopadłościan (6) 320 1,25 1,25 1,7 -1,39 0 1,5 
Obliczone parametry masowe dla ciągnika 

Momenty bezwładności Środek ciężkości Ciągnik Masa 
[kg] Ix Iy Iz rx ry rz 

Ursus MF235 2335 386 1965 2015 -1,222 0 0,67 
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Podziału dokonano w taki sposób, aby zostały zachowane parametry rozkła-
du masy rzeczywistego pojazdu. Wartości wprowadzone do programu poprzez 
zakładkę Masa pokazano na rycinie 9. 

 

Ryc. 9. Zakładka 
Masa. Pola pod-
dane modyfikacji 
zakreślono. 

W przypadku budowy modelu samochodu osobowego, program automatycz-
nie wyliczy momenty bezwładności na podstawie wprowadzonych wymiarów 
geometrycznych i masy samochodu. Program korzysta z zależności pozwalają-
cych z pewnym przybliżeniem wyznaczyć momenty bezwładności pojazdu – 
patrz [7], [8]. Dla samochodów dostawczych, ciężarowych i autobusów można 
wykorzystać metodykę przedstawioną powyżej.  

4.2.3. Pasażerowie 

Do określenia współrzędnych środka ciężkości kierującego lub pasażerów 
względem przyjętego układu odniesienia najwygodniej posłużyć się sylwetkami 
pojazdu w widoku z boku i z góry. Dodatkowo można wykorzystać sylwetki kie-
rującego i pasażera (w widoku z boku i z góry), które znajdują się w zintegrowa-
nej z programem bazie sylwetek statycznych. Umieszczenie sylwetki kierującego 
bądź pasażera na fotelu ułatwi pomiar współrzędnych położenia jego środka cięż-
kości względem przyjętego układu odniesienia. Przykład wykorzystania sylwetek 
pojazdu i kierującego do określenia położenia środka ciężkości kierującego 
względem przyjętego układu odniesienia jest pokazany na rycinie 10. 

W przypadku korzystania z bazy sylwetek Autoview – większość ze znajdu-
jących się tam w bazie pojazdów ma wrysowane położenie foteli. Po zaimporto-
waniu sylwetki do programu V-SIM znacząco ułatwia to precyzyjne rozmieszcze-
nie kierującego i pasażerów wewnątrz pojazdu. Współrzędne położenia środka 
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masy kierującego (pasażerów) określane są względem układu współrzędnych 
zaczepionego i zorientowanego tak, jak to pokazano na rycinie 6. Ponadto w ok-
nie podglądu zakładki Pasażerowie wyświetlana jest sylwetka pojazdu w widoku 
z góry oraz układ współrzędnych, względem którego określane jest położenie 
osób wewnątrz pojazdu (ryc. 10).  

 
 

Ryc. 10. Zakładka Pasażerowie. Po lewej widok ogólny, po prawej – okno parametrów. 

Zadaniem użytkownika w tej zakładce jest wpisanie w odpowiednich polach:  
▪ masy kierującego i pasażera,  
▪ orientacji względem osi podłużnej pojazdu (kierunek patrzenia jest określony 

kątem, odmierzanym od dodatniego kierunku osi podłużnej), 
▪ współrzędnych położenia środka masy kierującego i pasażera (x, y, z), 
▪ pozycji, jaką zajmował w pojeździe: stojąca/siedząca.  

4.2.4. Ładunek 

Przy opisanych powyżej obliczeniach momentów bezwładności ciągnika 
(zakładka Masa) celowo pominięto bryłę kabiny (prostopadłościan 6, ryc. 8). 
Wyznaczenie momentów bezwładności oraz położenia środka ciężkości ciągnika 
w konfiguracji z zamontowaną kabiną przeprowadza się z wykorzystaniem narzę-
dzi znajdujących się w zakładce Ładunek. Użytkownik ma możliwość umieszcze-
nia ładunku o określonych wymiarach gabarytowych i masie na- lub w pojeździe. 
W opisywanym przykładzie „ładunkiem” będzie kabina o masie podanej w tabe-
li 1. W celu wprowadzenia parametrów kabiny do budowanego modelu pojazdu 
należy przejść do zakładki Ładunek, a następnie nacisnąć przycisk dodaj. Po tej 
czynności zostanie wyświetlone okno dialogowe, umożliwiające wprowadzenie 
parametrów geometrycznych i masowych. Wygląd okna wraz wprowadzonymi 
wartościami jest pokazany na rycinie 11. 
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Ryc. 11. Zakładka Ładunek; po prawej okno parametrów. 

Wprowadzenie masy i wymiarów geometrycznych oraz położenia środka 
ciężkości kabiny powoduje automatyczne obliczenie przez program momentów 
bezwładności dla tak zdefiniowanej bryły. Momenty bezwładności bryły wyświe-
tlane są w dolnej części okna parametrów (ryc. 11). Po zamknięciu okna parame-
trów w zakładce Ładunek, poniżej okna podglądu sylwetki (ryc. 11, widok po 
lewej) wyświetlane są aktualne wartości określające: masę własną, położenie 
środka ciężkości oraz momenty bezwładności dla ciągnika w konfiguracji z za-
montowaną kabiną kierowcy.  

4.2.5. Aerodynamika 

W zakładce Aerodynamika użytkownik powinien zmodyfikować wielkość 
powierzchni czołowej i bocznej ciągnika oraz wartości współczynników oporu 
powietrza. W przypadku ciągnika rolniczego przyjęto wartość współczynnika 
oporu powietrza dla kierunku wzdłużnego i poprzecznego równą 1.  

Do wyznaczenia pola powierzchni czołowej i bocznej można posłużyć się 
sylwetką pojazdu w rzucie z przodu i w rzucie z boku lub fotografią pojazdu 
w odpowiednich ujęciach. Importując do programu sylwetkę lub fotografię, po ich 
przeskalowaniu, należy obrysować zarys pojazdu, wykorzystując do tego celu 
obiekt graficzny typu Wielokąt. Uzyskane w ten sposób figury geometryczne są 
pokazane na rycinie 12. Program automatyczne obliczy wielkość pola powierzch-
ni obrysowanej sylwetki, z wykorzystaniem funkcji wielokąta. Widok zakładki 
Informacje okna dialogowego Właściwości Wielokąta wraz z obliczonym polem 
powierzchni są pokazane w prawym polu rycinie 12.  
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Ryc. 12. Widok figur powstałych z obrysowania sylwetki pojazdu; po prawej okno infor-
macji narzędzia „wielokąt” z obliczoną wartością pola powierzchni. 

W przypadku budowy modelu samochodu osobowego możemy skorzystać 
z podawanych w literaturze zależności, pozwalających na oszacowanie wielkości 
pola powierzchni na podstawie znanych wymiarów gabarytowych i współczynni-
ka zależnego od rodzaju nadwozia [7]. 

Oprócz pola powierzchni czołowej i bocznej użytkownik powinien podać 
współrzędne środka naporu czołowego i bocznego. Przyjęto, że środek naporu 
znajduje się w środku ciężkości figury powstałej z obrysowania sylwetki pojazdu 
w widoku z przodu i z boku. Środki ciężkości figur powierzchni czołowej i bocz-
nej wyznaczono przy użyciu programu Autocad. Wyznaczone w opisany powyżej 
sposób wartości wpisano w odpowiednie pola zakładki Aerodynamika (ryc. 13). 

Ryc. 13. Zakładka Aerodynamika (dolna część okna obcięta). 

4.2.6. Silnik 

Wprowadzenie parametrów układu napędowego należy rozpocząć od przej-
ścia do zakładki Silnik. W poszczególnych polach wprowadzamy kolejno: typ 
i model silnika, pojemność skokową, moc maksymalną i odpowiadającą jej pręd-
kość obrotową, maksymalny moment obrotowy i prędkość obrotową, przy której 
ten moment jest uzyskiwany, minimalną/maksymalną prędkość obrotową, mo-
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ment bezwładności mas wirujących. Zmodyfikowane wartości poszczególnych 
pól w zakładce Silnik są pokazane na rycinie 14.  

 
Ryc. 14. Zakładka Silnik (dolna część okna obcięta). 

 
4.2.7. Przeniesienie napędu 

W zakładce Przeniesienie napędu wprowadzamy przełożenia: skrzyni prze-
kładniowej, przekładni głównej i zwolnic. Skrzynia przekładniowa ciągnika rolni-
czego jest wyposażona w reduktor dwukrotnie zwiększający liczbę dostępnych 
przełożeń. W opisywanym przykładzie skrzynia przekładniowa ma cztery przeło-
żenia dla jazdy w przód i jedno dla jazdy w tył. 

W programie V-SIM przekładnia została zamodelowana jako układ o 8 prze-
łożeniach dla jazdy w przód i jednym (bez reduktora) dla jazdy w tył. Przy czym 
pierwsze cztery przełożenia dotyczą sytuacji „biegi terenowe”, w której włączony 
jest reduktor, kolejne uzyskiwane są bez reduktora jako „biegi szosowe”. Przeło-
żenie zwolnic zostało zredukowane do przekładni głównej i jest uwzględnione 
jako iloczyn przełożenia przekładni głównej i zwolnic. 

Ryc. 15. Zakładka Prze-
niesienie napędu. 
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W obecnej wersji programu nie ma możliwości zamodelowania skrzyni 
przekładniowej o liczbie przełożeń dla jazdy w tył większej niż jedno. Stąd przy-
jęto przełożenie biegu wstecznego bez uwzględnienia przełożenia reduktora. 

4.2.8. Układ kierowniczy 

Kolejna zakładka dotyczy układu kierowniczego. W programie układ kie-
rowniczy opisany jest dwiema wielkościami kinematycznymi: pierwsza jest śred-
nią wartością przełożenia układu kierowniczego, druga określa liczbę obrotów 
koła kierownicy od jednego skrajnego położenia do drugiego. Przyjęto symetrię 
układu dla skrętu w lewo i w prawo. Wprowadzone wartości są pokazane na ryci-
nie 16. 

Jako parametr kontrolny można wykorzystać podawaną w charakterystyce 
eksploatacyjnej ciągnika wartość średnicy zawracania (bez użycia hamulców). 
Sprawdzenie polega na przeprowadzeniu symulacji manewru zawracania, a na-
stępnie na wyznaczeniu średnicy zawracania. Wynik symulacji należy porównać 
z danymi katalogowymi. Symulację należy przeprowadzić przy możliwie małej 
prędkości, w celu uniknięcia efektu znoszenia bocznego. 

 
Ryc. 16. Zakładka Układ kierowniczy (dolna część okna obcięta). 

4.2.9. Układ hamulcowy  

Parametry układu hamulcowego obliczono, wykorzystując w tym celu war-
tość minimalnego wymaganego opóźnienia hamowania, określonego w Dyrekty-
wie 76/432/EWG4. W obliczeniach przyjęto maksymalną średnicę opon dopusz-
czoną przez producenta. Ponadto założono, że hamulce poszczególnych kół po-
winny wytworzyć moment hamujący przekraczający o 20% minimalną wymaga-
ną wartość momentu, wynikającą z określonego dla tego typu pojazdów wskaźni-
ka intensywności hamowania. Dyrektywa określa minimalną wartość opóźnienia 
na poziomie 2,6 m/s2.  

                                                        
4  Dyrektywa Rady z dnia 6 kwietnia 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkow-

skich odnoszących się do urządzeń hamujących kołowych ciągników rolniczych lub leśnych. 
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W Polsce5 wymagania dotyczące ciągników określa wskaźnik skuteczności 
hamowania zdefiniowany jako stosunek minimalnego opóźnienia odniesionego 
do przyspieszenia ziemskiego pomnożony przez 100%.  

Wartość znajdująca się w polu Skuteczność hamulca dotyczy pojazdów sa-
mochodowych, w których wszystkie koła pojazdu są hamowane (zgodnie ze sto-
sownymi przepisami). W przypadku ciągnika rolniczego dopuszczone jest stoso-
wanie układów hamulcowych tylko na kołach jednej osi pojazdu, stąd obliczona 
wartość siły hamowania, dla dopuszczalnej masy całkowitej i wymaganego wska-
źnika hamowania powiększonego o 20%, musi być dwukrotnie większa, gdyż 
program standardowo rozdziela wartość sumarycznej siły hamowania na wszyst-
kie koła, podczas gdy w ciągniku rolniczym hamowane są tylko koła osi tylnej. 
Gdyby pozostać przy obliczonej wartości siły, wówczas momenty hamujące gene-
rowane przez hamulce kół tylnych byłyby dwukrotnie mniejsze od założonych. 
Z omówionym problemem związane jest jeszcze jedno zagadnienie i dotyczy ono 
sprawności hamulców. Powiększając dwukrotnie obliczoną wartość siły, należy 
jednocześnie pamiętać o ustawieniu w programie sprawności hamulców osi 
przedniej na zero (ryc. 17), co skutkuje wyłączeniem kół osi przedniej z procesu 
hamowania.  

 
Ryc. 17. Zakładka Układ hamulcowy; pola poddane modyfikacji zakreślono. 

                                                        
5  Minimalna wartość wskaźnika skuteczności hamowania ciągnika rolniczego wynosi 27%. Patrz 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262). 
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4.2.10. Zawieszenie 

Zakładka Zawieszenie pozwala na wprowadzenie parametrów sztywności 
i tłumienia dla poszczególnych osi. Trzeba pamiętać, że pojęcie „oś” jest trakto-
wane umownie, a wartości parametrów dotyczą pojedynczego koła danej osi. Pa-
rametry sztywności można zadawać w dwojaki sposób: 
1)  Poprzez określenie częstotliwości drgań własnych układu. Program przyjmuje 

w obliczeniach masę resorowaną przypadającą na dane koło i na tej podstawie 
oblicza wartość sztywności. Typowe częstotliwości drgań własnych układu 
zawieszenia podawane są w dostępnej literaturze dotyczącej omawianych za-
gadnień [8].  

2)  Wprost poprzez wprowadzenie współczynnika sztywności zawieszenia. W 
tym przypadku wartość współczynnika najczęściej określa się na podstawie 
charakterystyki zawieszenia, wyznaczonej na stanowisku badawczym. 

W kolejnych polach należy podać: 
▪ Progresję sztywności. Jest to parametr, który określa wzrost współczynnika 

sztywności po przekroczeniu maksymalnej wartości dobicia/odbicia. W ten spo-
sób zamodelowane są w programie ograniczniki skoku zawieszenia. 

▪ Współczynnik tłumienia przy dobiciu/odbiciu. Najczęściej wartość współczyn-
nika tłumienia określa się w oparciu o publikowane wartości bezwymiarowych 
współczynników tłumienia [6]. Następnie, znając masę przypadającą na dane 
koło oraz współczynnik sztywności, możemy obliczyć wartość współczynnika 
tłumienia. W przypadku korzystania z charakterystyk pracy amortyzatora (wy-
rażających siłę w funkcji prędkości przemieszczenia) trzeba pamiętać o przeli-
czeniu charakterystyki na oś koła, z uwzględnieniem przełożenia zawieszenia.  

▪ Sztywność drążka stabilizacyjnego. We współczesnych samochodach osobo-
wych wartość sztywności stabilizatora (zredukowana do osi koła) jest zbliżona 
do wartości sztywności zawieszenia. Znając wymiary geometryczne drążka sta-
bilizatora oraz przełożenie zawieszenia, można obliczyć sztywność drążka zre-
dukowaną do osi koła w sposób przedstawiony w publikacji [9]. 

▪ Podatność skrętną koła. Jest to parametr wpływający na charakterystykę ste-
rowności samochodu poprzez zmianę wartości sił przenoszonych przez koło. 
Standardowo dla kół osi przedniej przyjmowana jest wartość 15%. Wartość ta 
została oszacowana na podstawie badań eksperymentalnych. Zmniejszenie tej 
wartości powoduję zmniejszenie podsterowności samochodu.  

W przypadku modelowanego ciągnika rolniczego sprawa jest o tyle prosta, 
że w ciągniku nie występują sprężysto-tłumiące elementy zawieszenia koła. 
Własności te, w tym przypadku, są przejmowane przez opony. Typowe wartości 
sprężystości i tłumienia dla opon ciągnika rolniczego podano w [4]. Wartości 
zamieszczone w cytowanej publikacji wpisano w odpowiednie pola parametrów 
zawieszenia, zachowując symetrię dla ruchu dobicia i odbicia. Pozostałe para-
metry pozostawiono bez zmian (ryc. 19). 
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Ryc. 18. Zakładka Zawieszenie. Po lewej okno parametrów dla osi przedniej, po prawej 
– okno parametrów dla osi tylnej. 

4.2.11. Opony 
W oknie dialogowym Opony użytkownik ma możliwość wyboru typu i roz-

miaru opony oraz matematycznego modelu współpracy opony z jezdnia, który 
w procesie symulacji jest odpowiedzialny za generowanie sił stycznych występu-
jących na styku koła ogumionego z podłożem6. 

Wybór określonego typu i rozmiaru opony odbywa się poprzez wskazanie 
(zaznaczenie) jej na liście dostępnych typów i rozmiarów opon. Lista ta jest gene-
rowana na podstawie zintegrowanej z programem bazy danych, w której są prze-
chowywane informacje dotyczące dostępnych w programie opon. Użytkownik nie 
ma możliwości dodania lub usunięcia opony z bazy danych. Ponadto, lista do-
stępnych opon dla pojazdów kategorii N jest ograniczona do typów i rozmiarów 
opon występujących w tej kategorii pojazdów. 

 

 

Ryc. 19. Zakładka Opony. Po lewej okno zakładki z listą opon dla poszczególnych kół, 
po prawej – okno parametrów opony dla wybranego koła. 

                                                        
6  Opis modeli opon wraz z wykazem publikacji znajduje się w Instrukcji obsługi programu. 
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Na potrzeby omawianego przykładu, do bazy danych opon zostały dodane 
typy i rozmiary opon spotykane najczęściej w ciągnikach rolniczych użytkowa-
nych w Polsce. Baza danych opon, oprócz podstawowych parametrów, takich jak: 
typ opony (radialna/diagonalna), średnica osadzenia, szerokość, wskaźnik profilu, 
indeks nośności, zawiera również informacje o średnicy zewnętrznej, masie 
i momencie bezwładności. Wybór konkretnej pozycji z listy dostępnych opon 
powoduje przyjęcie przez program wymienionych parametrów.  

5. Weryfikacja modelu pojazdu silnikowego 

Jedną z podstawowych metod weryfikacji jest wykonanie symulacji rozpę-
dzania „przez biegi”. Pozwoli to na określenie maksymalnych prędkości na po-
szczególnych przełożeniach i porównanie ich z prędkościami podawanymi przez 
producenta pojazdu. Symulacja procesu rozpędzania umożliwia pośrednią weryfi-
kację wprowadzonych parametrów układu napędowego (silnik, skrzynia przekła-
dniowa, tylny most, koła napędowe). Błąd popełniony na etapie wpisywania war-
tości poszczególnych parametrów będzie skutkował zróżnicowaniem wartości 
uzyskanych w symulacji, w odniesieniu do wartości podawanych przez producen-
ta. Jeśli wartość błędu dla wszystkich przełożeń (biegów) będzie utrzymywała się 
na stałym poziomie – błędu należy poszukiwać w wartości przełożenia przekładni 
głównej, zwolnic lub w nieprawidłowym rozmiarze ogumienia (szczególnie war-
tości promienia dynamicznego). W przypadku, gdy różnica prędkości występuje 
tylko dla jednego przełożenia, należy przypuszczać, że wartość tego przełożenia 
została wprowadzona błędnie. 

Weryfikację najlepiej przeprowadzić dla przełożeń „szosowych” z wyłączo-
nym reduktorem. Po wprowadzeniu wszystkich opisanych wyżej zmian można 
przejść do zakładki Początkowo. W zakładce zmieniamy pole Wybrany bieg, wy-
bierając z listy przełożenie piątego biegu. Zmodyfikowaną wartość pola pokazano 
na rycinie 20.  

 

Ryc. 20. Zakładka Począt-
kowo. Pole poddane modyfi-
kacji zakreślono. 
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Pozostałe pola pozostawiamy bez zmian. Do symulacji procesu rozpędzania 
należy wykorzystać zadanie Przyspieszenie, znajdujące się na liście manewrów 
zgrupowanych w zakładce Zadania. Po wybraniu z listy manewru Przyspieszenie 
zadajemy czas symulacji, w którym zadanie zostanie rozpoczęte. W naszym przy-
padku będzie to wartość 0 s. W zakładce parametrów zadania Przyspieszenie na-
leży wpisać wartości: 
▪ nacisku na pedał przyspieszenia (100%), 
▪ początkowej prędkości obrotowej silnika (1350 obr/min), 
▪ prędkości obrotowej przy zmianie biegu (2000 obr/min), 
▪ czasu zmiany biegu (0,5 s). 
Zmodyfikowane wartości tych parametrów są pokazane na rycinie 21. 

 
 

Ryc. 21. Zakładka Zadania. Po lewej okno zakładki z listą aktualnie wprowadzonych 
manewrów, po prawej – okno parametrów zadania Przyspieszenie. 

 
Wynik symulacji rozpędzania ciągnika do prędkości maksymalnej jest poka-

zany na rycinie 22. Na wykresie kolorem zielonym przedstawiono przebieg zmian 
prędkości wzdłużnej w funkcji czasu rozpędzania, kolorem czerwonym – prze-
bieg zmian przyspieszenia wzdłużnego podczas rozpędzania.  

W podobny sposób można przeprowadzić weryfikację pod względem po-
prawności parametrów wprowadzonych dla układu kierowniczego. W tym przy-
padku sprawdzenie przeprowadza się poprzez symulację manewru zawracania. 
W programie V-SIM sprowadza się to do wprowadzenia manewru Skręt dla jednej 
ze skrajnych wartości kąta obrotu koła kierownicy (w prawo lub w lewo). Wyko-
nując symulację w opisany sposób, możemy wyznaczyć średnicę zawracania, 
a następnie porównać uzyskany wynik z katalogową wartością tego parametru.  
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Ryc. 22 Zakładka Rozpędzanie ciągnika. 

 
Przedstawiony sposób postępowania jest wystarczający do zbudowania no-

wego modelu pojazdu silnikowego oraz jego wstępnej weryfikacji poprzez proste 
symulacje ruchu. Sposób postępowania przy tworzeniu modeli przyczep/naczep 
oraz ich łączenia z pojazdami silnikowymi zostanie przedstawiony w drugiej czę-
ści artykułu. 
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BUILDING A MODEL OF A VEHICLE  
IN THE V-SIM PROGRAM. PART 1: MOTOR VEHICLE 

Abstract 
The article is the second in a series of publications concerning the issue of expert witness-
ing using V-SIM program to simulate the motion and collisions of vehicles. In this two 
part article, against the background of an accident involving a tractor with a biaxial trailer, 
the way of building models of these two vehicles in the program (these vehicles are not in 
the database of the program) is presented. The first part concerns building a model of 
a tractor, the second part – a biaxial trailer, using models of vehicles with similar features, 
which can be found in the database. 
Key Words 
V-SIM program, accident reconstruction. 


