
 

Symulacje ruchu  i zderzeń pojazdów 

Szkolenie bazowe 
 

 
 
Wymagania dla uczestników szkolenia: Zapoznanie się z instrukcją obsługi programu 
Czas trwania szkolenia: 2dni (2x 8 godzin lekcyjnych) 
Osoby biorące udział w szkoleniu zdobędą wiedzę dotyczącą: 

 wykonywania symulacji ruchu pojazdu z uwzględnieniem typowych zadań 
realizowanych  
w trakcie ruchu (hamowanie, skręt, zmiana biegu, itp.) 

 ruchu pojazdu po złożonym torze (uproszczony model kierowcy) 
 

PROGRAM SZKOLENIA 
I dzień: 

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

900-1100 

1. Funkcje i polecenia V-SIM 4.0 

a. Główne okno programu, paski narzędziowe. 
b.  Zarządzanie elementami interfejsu graficznego. 

c.  Przywracanie ustawień fabrycznych. 
2. Środowisko ruchu – podstawowe obiekty graficzne (pasywne i aktywne) 

a. Środowisko graficzne, warstwy obiektów, prymitywy geometryczne. 
b. Narzędzia do rysowania odcinków dróg i skrzyżowań, obszaru 

nachylonego, obszaru innej nawierzchni. 

c. Narzędzia do rysowania torowisk kolejowych/tramwajowych. 

d. Narzędzia do wymiarowania obiektów krzywoliniowych „linijka 
krzywoliniowa”. 

e. Tworzenie prostych szkiców miejsca zdarzenia (porównanie metody 

klasycznej z programem). 

1100-1115  Przerwa kawowa 

1115-1315 

3. Środowisko ruchu – oznakowanie, ortofotomapy, sylwetki przestrzenne 

3D, widzialność 

a. Mechanizm wstawiania oznakowania pionowego – osadzenie znaku, 

zmiana treści tarczy znaku. 
b. Narzędzia do wprowadzania oznakowania poziomego na odcinku drogi  

lub skrzyżowaniu (oznakowanie poziome wzdłużne i poprzeczne). 
c. Obsługa standardu WMS – wykorzystanie geodezyjnej infrastruktury 

informacji przestrzennej (ortofotomapy). 

d. Modelowanie topografii terenu z użyciem wielu obiektów 3D (drzew, 
krzewów) umożliwiające szybką wizualizację projektów zawierających 
znaczną ich liczbę. 

e. Narzędzia umożliwiającego w trybie widoku 3D wizualizację pory 
doby(dzień, noc) oraz zakresu widzialności w różnych warunkach 
atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła) – widzialność pozioma. 

4. Zarządzanie trybem widoku 2D/3D 

a. Rozmieszczenie obserwatorów (kamer) w trybie widoku 2D oraz 
zarządzenie podstawowymi parametrami obserwacji. 

b. Zmiana położenia obserwatora w trybie widoku 3D za pomocą myszy  
i klawiatury.  



c. Zmiana pozycji obserwatora w trybie widoku 3D, zapamiętywanie pozycji 
obserwatora oraz zmiana podstawowych parametrów obserwacji.  

1315-1400  Przerwa obiadowa 

1400-1615 

5. Obiekty kinematyczne 

a. Zarządzenie widokiem oraz pozycją orientacją, sylwetek 3D obiektów 
kinematycznych(pieszy rowerzysta motocyklista) oraz innych, których 
położenie przestrzenne na miejscu zdarzenia może być wizualizowane. 

b. Wprowadzanie zmiany pozycji i orientacji obiektu kinematycznego w czasie 

- animacja przewrócenia się motocykla itp. 
c. Proces przyspieszania/hamowania dla obiektu kinematycznego – zadanie 

zmiany parametrów ruchu z założonym przyspieszeniem lub opóźnieniem 
dla obiektów kinematycznych, uwzględniające czas narastania. 

 

II dzień:  

800-1000 

6. Pojazd mechaniczny (obiekty dynamiczne) 

a. Struktura dynamicznego modelu pojazdu – wymiary i masy, 

aerodynamika nadwozia, układy napędu, hamowania i sterowania, 
pasażerowie i rozmieszczenie ładunku. 

b. Przykłady prostych symulacji ruchu, warunki początkowe, podstawowe 
zadania(manewry) w trakcie symulacji ruchu. 

1000-1030  Przerwa kawowa 

1030-1230 

c. Możliwość generowania zewnętrznej charakterystyki silnika uzyskanej  
z badań drogowych lub z danych producenta (wykres charakterystyki, 

dane tabelaryczne). 

d. Przykłady możliwości powiązania obserwatora z wybranym 
pojazdem/obiektem. 

7. Modelowanie zderzeń – zagadnienia podstawowe 

a. Podstawowe elementy obsługi modułu zderzenia impulsowego  

(Kudlich-Slibar). 

1230-1315  Przerwa obiadowa 

1315 -1430 

b. Podstawowe elementy obsługi modułu zderzenia siłowego (model ciągły). 
c. Przykłady prostych symulacji zderzeń. 

8. Moduł optymalizacji 

a. Podstawowe elementy obsługi modułu optymalizacji. 
b. Przykłady prostych optymalizacji wybranych parametrów sterowania 

pojazdem. 

9. Wydruk 

a. Podstawowe elementy obsługi wydruku, zarządzanie obszarem wydruku, 
pozycjonowanie wydruku, zmiana skali wydruku, zarządzanie warstwami 
obiektów dla celów 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 


