
 

 

Symulacje ruchu i zderzeń pojazdów 

Szkolenie rozszerzone 
 

 

Wymagania dla uczestników szkolenia:  
Podstawy obsługi programu V-SIM 4.0 

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

Podczas szkolenia Uczestnicy zdobywają umiejętności: 
 projektowania zaawansowanego środowiska ruchu z uwzględnieniem złożonej 

topografii terenu (skarpy, łuki pionowe/poziome, itp.) 
 symulacji ruchu i zderzeń pojazdów z uwzględnieniem złożonego środowiska ruchu 

oraz optymalizacji wybranych parametrów ruchu i zderzeń pojazdów 

 analizy wpływu wybranych parametrów środowiska ruchu na przebieg symulacji 
ruchu pojazdu (pochylenia wzdłużne, poprzeczne na łuku) 

 
PROGRAM SZKOLENIA 

 
I dzień: 

830-900 
1. Sprawy organizacyjne – przygotowanie stanowisk pracy, 

sprawdzenie oprogramowania 

900-1100 

2. Funkcje i polecenia V-SIM 4.0 – przypomnienie 

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

c. Przywracanie ustawień fabrycznych. 
3. Środowisko ruchu – złożona topografia miejsca zdarzenia 

a. Tworzenie zaawansowanego modelu środowiska ruchu  
z wykorzystaniem: ortofotomapy, prymitywów geometrycznych, 
obszaru nachylonego, obszaru innej nawierzchni, torowisk, 

oznakowania pionowego i poziomego (złożone skrzyżowania dróg 
wielojezdniowych). 

1100-1115 Przerwa na kawę 

1115-1330 

b. Złożony profil podłużny odcinka drogi – zaawansowany model 

terenu, umożliwiający analizę widoczności wzajemnej (sposób 
łączenia odcinków dróg w przypadku występowania różnicy 
wzniesień – łuki pionowe). 

c. Przykład wykorzystania przestrzennych modeli 3D (drzewa, 

krzewy, pojazdy) do analizy zauważania – wyjście zza przeszkody 
(określenie chwili powstania stanu zagrożenia). 

d. Omówienie możliwości wykorzystania zasobów geodezyjnej 
infrastruktury informacji przestrzennej do tworzenia 

zaawansowanych modeli przestrzennych terenu (łączenie 
informacji  

z mapy geodezyjnej i ortofotomapy). 

1330-1415 Przerwa obiadowa 



1415-1615 

4. Pojazdy jednośladowe – specyfika modelowania 

a. Modelowanie ruchu i zderzeń motocykla jako obiektu kinematycznego 
(tor ruchu, przyspieszanie/hamowanie). 

b. Modelowanie ruchu i zderzeń motocykla jako obiektu dynamicznego 
(bazując na modelu samochodu dwuosiowego).  

 

II dzień: 

800-1030 

5. Zaawansowane symulacje ruchu 

a. Utrata stateczności kierunkowej naczepy pojazdu członowego (na 
łuku drogi w końcowej fazie zjazdu ze stromego wzniesienia – wpływ 
topografii drogi). 

b. Analiza widoczności wzajemnej motocyklisty (obiekt kinematyczny)  
i kierującego samochodem osobowym (obiekt dynamiczny)  
z wykorzystaniem złożonego modelu terenu oraz funkcji powiązania 
kamery z ruchomym obiektem. 

c. Analiza możliwości zauważenia pieszego przy wyjściu zza 
przeszkody – analiza w środowisku 3D z wykorzystaniem 
przestrzennych modeli obiektów. 

1030-1100 Przerwa na kawę 

1100-1230 

6. Moduł optymalizacji 
a. Wprowadzenie teoretyczne, podstawowy opis algorytmu obliczeń. 
b. Podstawowe elementy obsługi modułu optymalizacji. 
c. Przykłady prostych optymalizacji wybranych parametrów 

sterowania pojazdem. 

1230-1315 Przerwa obiadowa 

1315--1430 

7. Moduł optymalizacji w analizie zderzeń 

a. Wprowadzenie teoretyczne, podstawowe parametry optymalizacji  

w analizie zderzeń, 
b. Parametry kontrolne w procesie optymalizacji zderzeń. 
c. Problem oszacowania prędkości kolizyjnych oraz 

przedzderzeniowych – dwuetapowy proces optymalizacji  

 przypadku zderzenia bocznego lub czołowo bocznego. 

1430 -1515 

8. Podsumowanie szkolenia. Rozwiązanie testu wiedzy. 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 


